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 . سره خوندي دي د کتاب ټول حقوق د لیکوال

 

 

 پښتو او پښتونولي د پښتنو د نجات الر    دکتاب نوم :

  عبدالحکيم نورزی    ليکوال:

 برېښنايي کتابتون لراوبر ډاټ کامد  -  مختار احمد احسان    :  چاري انالين

                              www.Larawbar.com 
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 دا دی صفت اصلي پښتون دننګیالي

 اسالم،پښتون،پښتواوپښتونخوا غواړي
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 دليکوال عذر او خواست.

  مهمه يادونه

 لمړی فصل  

 ۳۳ -په پښتونخوا کښی دپښتنو د اوسيدو تاريخ ته ډيره لنډه اشاره

 الف: دپښتنو اصل او نسب.

 ب:   په پښتنو کښی د کورنۍ اهميت.  

 ج:   دپښتون تعريف،پښتون چا ته ويل کيږی؟ 

 د :  دپښتون ملت په باره کښ د بلغار د باد نظر

 دوهم فصل

 په پښتونخواکښی دپښتنو تاريخ ته ډيره لنډه اشاره

 : په بلخ کښی دپښتنو لمړی پا چا هان. لمړی برخه

 :پيشداديان. ۱

 :ساګزيان۲

 :دتريتونا پاچاهی. ۳

 :کيانيان. ۴

 :داسپه کورنۍ پاچاهی. ۵

 :دتاريخ په اوږدوکښی د پښتو ژبی څرک. ۶
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 : پښتانه او مدنيت . ۷

 :پښتانه او ويدی مدنيت۸

 :پښتانه او اويستا. ۹

 :په اويستا کښی د ايرانيانو تقلب کاری. ۱۱

 : دفردوسی په شاهنامه کښی د ايرانيانو تقلب کاری. ۱۱

 :په قران مجيد کښی د ايرانيانو تقلب کاری. ۱۲

 دوهمه برخه: 

 -دپښتنو تاريخ ته ډيره لنډه اشاره.ق.م( څخه بيا د اسالم تر ظهور پوری  ۱۴۱۱د)

 درييمه برخه :

  -ظهور ورسته ډيره لنډه اشاره. دپښتنو تاريخ ته د اسالم تر 

 درییم فصل

 په پښتونخوا کښی د پښتنو ددايمی پا ته کيدو علتونه. 

 :ددايمی خونی روابطواو نظامی تشکيالتو لرل. ۱

 :دقانون تر سيوری الندی ژوند کول. ۲

 : دملت سازی نوی غولونکی اصطالح. ۳

 -: په پښتنی ټولنه کښی دقومی جوړښتونوګټی اوتاوانونه.۴

 :دپښتنو د بی اتفاقۍ څخه را پيداشوی ستری غميزی۵

 څلرم فصل

 پښتو او پښتونولی 
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 پنځم فصل

 ( کلنو۵۴۴دمغلواوايرانيانوداشغال پر ضد دپښتنو د)

 ډغری او مقاومت.  

 : د مغلو خالف د کرت کورنۍ مبارزی۱

 :دمغلو پر ضد د هوتک بابا مبارزی. ۲

 :پښتانه اوسفاک بابر. ۳

 :دوحشی مغلو پر ضددروښانيانودقهرمانيو ډکی مبارزی۴

 :دمغلو پر ضد د توخيانو د وياړه ډکی مبارزی. ۵

 مغلو پر ضد دابداليانو د وياړه ډکی مبارزی.  : د۶

 ال خان،ايمل خان اودرياخان ډغری.:دمغلوپرضد دخوشح۷

 شپږم فصل

 پښتانه پا چا هان په هندوستان کښی.

 : د شيخ حميد لودی سلطنت په ملتان کښی. ۱

 :دبختيار غلجی سلطنت په بهاراوشمالی بنګال کښی۲

 هندوستان دجال الدين غلجی سلطنت: پر ۳

 :پر هندوستان د عال ء الدين غلجی سلطنت. ۴

 :پرهندوستان د سلطان بهلول لودی سلطنت. ۵

 :پر هندوستان د شير شاه سوری سلطنت. ۶
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 : دپښتونخوا سره د هند دپښتنو پا چا هانو رابطه. ۷

 اووم فصل

 معاصر افغانستان.  

 هوتکيان: ۱

 :سدوزيا ن. ۲

 ۳۹۸ -:په پښتونخواکښی پښتنی دولتونو ته متوجه خطرونه.۳

 الف:هخامنشان

 ب:ساسانيان

 ج:دپښتنو پر ضد دايرانيانو او مغلو تو طيی. 

 :داحمد شاهی امپراطورۍ دزوال عوامل۴

 الف: داخلی عوامل

 ب:خارجی عوامل. 

 ( کلن سياسی ثبات اغاز۹۳:په هيواد کښی د )۵

 : ډيورند الين ،محکوم او ازاد سرحدونه ۶

 :په هيواد کښی دنوی بی ثباتۍ اغاز. ۶

 اتم فصل

 اشغال شوی افغانستان اودپرديو پالس کښينول شوی حاکمان. 

 :دروسانو د خوا د افغانستان اشغال اودهغوی د پښتنو ضد پاليسی. ۱

  :دپښتنو د جهاد ګټی چا ته ورسيدی ؟۲
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 نهم فصل

 ستری غلطۍ. :دافغانستان په اړه د امريکا د پاليسۍ۱

 :دامريکا د غلطيو څخه د ايران استفاده. ۲

 :دامريکا د غلطيو څخه د پا کستان استفاده۳

 لسم فصل

 دامريکا د خوا د افغانستان اشغال.  

 تاريخی رول:په منطقه کښی د پښتنو ۱

  -:دپښتنواوامريکادجنګ په خاطردشيطانی مثلث ايجاد.۲

 :دملی خاين تعريف۳

 مقابل کښی دپښتنوصبراوتحمل. :دشيطانی مثلث د ظلم په۴

 :دپښتنو او امريکا د جنګ اغاز۵

 جنګ به څومره وخت دوام وکړی؟ :دپښتنو او امريکا۶

 تر منځ د جنګ ګټه چاته رسيږی؟ : د پښتنو او امريکا۷

 ترمنځ جنګ به څوک ګټی؟ :دپښتنو او مريکا۸

 شوروی جنګونو مقايسه. –امريکا اوافغان  –: د پښتنو ۹

 یولسم فصل

 په پښتونخوا کښی د پښتنو او سنۍامنيتی، اقتصادی او سياسی حالت.   

 :دپښتونخوا او سنی امنيتی حالت۱

 اغاز کړه :دپښتنو دا روانه غميزه چا او څنګه۲
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 و القاعده په نوم معرفی کړی.:پښتون نړۍ ته چا د طالب ا۳

 : دپښتنو اقتصادی حالت. ۴

 :دپښتون ملت نننی سياسی حالت. ۵

 دوولسم فصل

 دشيطانی مثلث غړی د پښتنو ددايمی غالمۍد پاره تالش کوی.

 : په پښتنو کښی د بی تفاوتۍ دفرهنګ ترويج۱

 ټولنو د جوړيدو د فرهنګ ترويج.می شورا ګانو او فرهنګی :دقو۲

 :د جاسوسۍاو بی ننګۍ د فرهنګ ترويج ۳

 دیارلسم فصل

 دپښتنو د نجات الر.

 :پښتون ملت څه وخت په يو نجات بخښونکی ملی قوت بدليدايشی؟ ۱

 :دپښتنو د پاره دقبول وړ سياسی نظر کوم دی؟ ۲

 ملی سياسی سازمان بايد څه وکړی؟  :دپښتنو۳

 :وسياسی قدرت ته درسيدو قانونی الری۴

 :ايا د پښتنو د يوالی تالش يو فاشيستی عمل دی؟ ۵

 :دپښتنو رول د نظام د سياسی ثبات په اړه. ۶

  :د يومشروع  او با ثباته سياسی نظام اودافغان نجيب ملت د ملی وحدت دتامين په اړه دپښتنو رول. ۷
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 : خواستعذر او  

 .  لیوليک متحېرزډ ماپه(الر دپښتنودنجات پښتواوپښتونولي)  کتاب دا

 ېليکله ههم مقالهه ساده يوه کې ژوند خپل په ما  چې  ځکه ووکار ېرسختډ ليکل کتاب دې د لپاره زما

 .     وه نه

 .    يم  نه ليکونکی تاريخ يا او تاريخپوه  ، محقق ، ليکوال ، اديب زه

 له اصولو د  ليکنې کتاب داو،ارتباطی  تحقيقي ،  يیامال ، ادبي د به کې  کتاب دې  په  چې  منم دا زه

 .    وبخښي ما به لوستونکي باعزته چې  لرم هيله ، وي تېروتنې زياتې  ېرېډ  پلوه

داکتاب نه د پښتنومکمل تاريخ اونه دپښتواوپښتونولی مکمل قانون دی،په حقيقت کښی د اکتاب 

 يو لکچر ته ورته دی چی د پښتون ملت ماضی ،حال او مستقبل ته ډيره لنډه اشاره پکښی شوی ده. 

 هېواد  تاريخي خپل په چې ژوند اللتذ او خوارۍ  ، غالمۍ  ، مظلوميت د  ملت ن پښتو  مظلوم د زما

 د ملهت پښهتون  د چهې  کهړم مجبهور زه  ، ويتيهر  النهدې ظلهم تهر اجنټهانو د هېوادونو  خارجي د  يې  کې

 د ملهت پښهتون  ايها چهې  کهړم خبهر دې  په ځان او  کړم پيدا معلومات څه يو کې  باره په ماضي او تاريخ

  ؟  تېراوه ژوند کې  مريتوب او غالمۍ  په داسې هم څخه  پخوا

 ؟ ده  شوې نصيب په اوبدبختي غالمي دا اوس  يې  که

  ؟  دي شوي پيدا غالمان ازله له پښتانه ايا

 ددی  سهبب پهه ننګهۍ بهې  اويها تفهاوتۍ  بهې د مشرانو پښتنو  واره ذمه رشمې زيات يو  خپل د نن که او

 ؟  دی جوړشوی مريی او غالم اوسڅخه  ملت سترپښتون

 عزتۍ،لههوږی ،ذلههت،خوارۍ،غالمۍ،بی مظلوميههت پايههه بههې  روان دې  ملههت ن پښههتو  مظلههوم د زمهها

 چهې  کهړم مجبهور زه  مصهيبوتونو او خواريو زرګونو په نورو داسی او سوادۍ وسۍ،بی ،بی ناروغۍ

 .وکړم فکر کښی باره په صون خال د ملت پښتون دخپل څخه مشکالتو شوو دذکر

 د ئهی هغهوی او وکهړی ږغ قوم خپل پر غونډۍ پر دصفا امر په( ج) داهلل السالم علی نبی چی څنګه لکه

 اهلل رسهول محمد پيغمبر محبوب دخپل صفت په مسلمان ديو هم ، ما کړل خبر څخه دعذابونو( ج) اهلل
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 دوی چهی کهړم خبر څخه خطراتو دهغو ملت پښتون مظلوم دا خپل چی وکړل فيصله دا پيروۍ په( ص)

 .دی متوجه ته

 لحها  پهه سهواد د ، سهترګو ړنهدو  ، ژبهه ګهونګۍ  دې  خپلهه پهه لحها  علمهي په چی وکړل فيصله مادا

 نارې  دی روان ګو ستر پټو  په لور پر بربادۍ تاريخي د چې  ملت پښتون  مظلوم خپل پر حالت ناتوانه

 .    ګرځومار څخه  کندې تاريخي دې د نابودۍ د هغوی  شم وکوالی که ، ووهم سورې او

 او ښههتينو ر هغههو  ، دی ليکلههی مههې کههې پهها و ارتباطههه  بههې څههو  دې  پههه چههې  ارمههان او درد زړه خپههل د زه

  د  اخهو لهه دښهمنانو د پښهتنو  د وسههاتر  چې  کوم ندېاوړ ډول په چيغې د نجات د ته پښتنو  ننګياليو

 .     وي نه شوي مبتال  ميکروب وا ويروس وژونکي پهاو بی تفاوتۍ  ننګۍ بې

 او پښههتو د کههې وينههو پههه  يههې  تراوسههه ال چههې وهههم پښههتنو رښههتينو پرهغههو چېغههې او نههارې خپلههې دا زه

 .    وي موجود جوهر انساني او اسالمي ، عالي پښتونولۍ

 نجات ملت پښتون د  يې هدف ژوند د چې  کوم لۍډا حيث په درناوي د ته پښتنو هغودرنو کتاب دا زه

 .      دي کړې  رو ي شپې تيارې  يې  خاطر دې  په او ده او وه اوسوکالي

 هم شخص سوادهاب ږل شان په زما چې دی ليکلی پښتو روانه او اسانه داسې په نظره له زما کتاب مادا

 پهه نهن چهې  کهړم استعمال کې په جملې او لغاتونه هغه چې دی کړی  مې کوښښ او شي پوهېدالی پرې

 ېنيهوک زيهاتې ديبهانااو النليکهوا پياوړي ژبې پښتو د شايد سببه دې له ، دي رواج کې پښتنو  عامو

 .    وکړي راباندې

  بهههرې او لهههرې د مههها راهېسهههې کهههال( ش.    ههههه 0831) د کهههې بهههاره پهههه قهههانون د“  پښهههتونولۍ پښهههتواو  “   د

 زده څهه مې چې څخه هغوی د ، دي کړي خبرې سره مشرانو او يروږ دسپين اومرکو جرګو د پښتونخوا

 .    دي کړي ذکر مې کې کتاب دې په دي اورېدلي او  کړي

 پښهتو د شهايد دا ، کړيهدي  ذکهر کې  کتاب دې په کې باره په قانون د پښتونولۍ او دپښتو ما چې څه 

 پښههتانه چههې  يههم هيلههه دې پههه زه ، وي څکههی څهها يههو يههوازې سترسههمندرڅخه د قههانون د پښههتونولۍ او

  ژورې کههې بههاره پههه قههانون د“  پښههتونولي  او  پښههتو“   نههېعي فطههرت د پښههتنو د بههه محققههين او عالمههان

 وړانهدې تهه پښهتنو  ولډ ليکلهي پهه بهه تحقيقاتونتيجهه او څېړنهو خپلو د او وکړي تحقيقات او څېړنې

 .    کړي
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 مظلهوم لهه زمها چهې  کهوم سهوال دا ولډ پهه فقيهر رګسهوال يهو د تهه پښهتون ههر بيا او ته( ج)خدای ولا زه

 .     شي خالص څخه  ژوند له اوغالمۍ مظلوميت ددې ترڅو ، وکړي مرسته دې  سره ملت پښتون

 د مطهابق قانون د پښتونولي او پښتو د نو ، وم ژوندی زه که لولئ کتاب دا تاسو چې کله!   پښتنو ای

 ، خپلهواکۍ ملهی ، نواميسهو ملهي ، ګټو ملي ، مال ، عزت ، ناموس ، سر ، دين د ملت پښتون  مظلوم

 مهال د کهېغزا ايهزه سهوله همقدسه پهه دفهاع د ، بشهپړتيا مځکنۍ د پښتونخوا  ګرانې او کميت حا ملي

 الر ننهګ د شهوې ذکهر پورتهه  دغهه  وم مړ زه که او وکړئ سرهآر ننګ او مالتړ ، ملګرتيا قيمت په اوسر

 .    وغواړئ بخښنه دربارڅخه له( ج)خدای لوی د ماته او کړئ  تعقيب تاسو

 

 التوفيق اهلل ومن

 

 .     محتاج اودعا مالتړ د پښتنو  ياليوګاونن رښتينو د

 ورور ستاسو

 (نورزی) عبدالحکيم

  کابل - افغانستان

7/01/0831 

 

 

 :يادونه مهمه

 پارس،پرشيا لکه نومونه پخوانی دايران خاطر په پوهيدو داسانه لوستونکو د کښی کتاب پدی ما: ۱

 چهی دا ،حهال کړيهدی اسهتعمال لفه  دايهران تهه جغرافيی دغه می هميشه ، کړی ذکر ندی نور اوداسی

 .شويدی ورکول کښی وختونو نږدی پدی نوم متنازع ايران د ته جغرافيی ذکرشوی
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،هيلهه ده کړيدی اسهتعمال نهوم پښهتونخوا د هميشه تقريباً ځای پر دافغانستان کښی کتاب پدی ما:۲

 .وانخلی مطلبداوسنی نوم   دپښوردايالت څخه نوم د دپښتونخوا لوستونکی ګران چی

 دقباللميالد چی چيری ده پښتونخوا تاريخی هغه بلکه نه ايالت پښور د مطلب زما څخه دپښتونخوا

 .دی ميشت هم اونن وه ميشت پښتانه پوری نن تر بيا څخه

 مقصد د لوی احمد شاه بابا لوی افغانستان دی.يا په بل عبارت د پښتونخوا څخه زما 

 

 (نورزی) عبدالحکيم
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 فصل ولا

 

   :اشاره هډلن يوه ته اونسب واصلندپښت:الف

 :  وايي داسې حبيبې عبدالحی عالمه محقق ستر کې  باره په اونسب داصل ملت پښتون د 

 خپلهه دغهه پهه پسهې پرلهه کالهه زره څو دا چې  دي اريايان زاړه هغه پلوه له تحقيقاتو تاريخي د انهپښت 

 ليهدل اومزايها خهواص زاړه اريايهانو د هغهه تراوسهه کهې پښتنو  په دي، پراته کې(  پښتونخوا)  مځکه

 .   ييږک

دنړی د نوروعالمانواومحقيقينو د څيړنواو تاريخی شواهدو څخه  هم دا ثابتيږی چی پښتانه د سپين 

 پوستو اريايانو د نسل څخه دی.

دا عالمان پدی باور دی چی اريايی قبايل د ډيرپخوا زمانو څخه د امو او اباسند تر مهنځ د پښهتونخوا 

 په هيواد کښی اوسيدل.

کله چی ددوی نفهوس او مواشهی زيهات شهول نهوددوی دجملهی څخهه ځينهو قبهايلو د خپهل ځهان او خپهل 

 وکړی . حيواناتو د غذا د پيداکولو په خاطر د پښتونخواد مځکی څخه مهاجرت

مونږګرانولوستونکوته د الښه پوهيدو په خاطر ارين قبايل په الندی درو برخوو کښی په ډير لنهډ ډول 

 معرفی کوو.

 

 : بهارتی ارين قبايل:  ۱

ق.م( په شا وخوا کښی د پښتونخوا څخه دهند پر لور وکوچيدل ددوی په  ۲۱۱۱هغه ارين قبايل چی د  )

بهارت،،  قبيله وه چی پا چا يی ،،سوداس،،نوميده ،نو دی قبيلو منځ کښی تر ټولو غښتلی قبله د ،،

ته هم په پای کښی بهارتی ارين وويل شول، او ددوی نهوی مځکهه ،،بهاراتها،، يعنهی د بههارت خلګهو 

 وطن اويا ،،بهارته ورشه،، يعنی د بهارت د خلګو ورشووبلل شوه.
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ب ويهل او دهنهد بهومی خلګهو تهه بهه يهی ،، دی خلګو به دهند پر مځکه ځان ته ارين يعنی اصيل او نحي

 داس،، يا ،، داسيو،، ويل او نفرت به يی ځنی کوی او خپله وينه به يی نه ورسره ګډول.

 دی هندی اريايانو د ،،ايندرا،، په نوم د رب النوع پرستش کاوه .

لومشرتوب د دهندی اريايانو د ايندرا پيروان پر دوو مخالفو ډلو ويشل شوی وه  چی د يوی ډلی قباي

بهههارت قبيلههی کههوی اوپههه بلههه ډلههه کښههی نورپنځههه اريههن قبايههل شههامل وه چههی د،،پنکههه جانهها،، يهها 

 ،،يادوګروپ،، په نامه مشهور وه ،او يو د بل سره به په جنګونو لګيا وه. 

دهندی اريايانو ژبه ،،سنسکريت،، وبلل شول او ددوی مشهور مذهبی کتاب د ،، ريګويدا،، په نوم 

 ياديږی.

 

 :يوروپين او ايرانی ارين:۲

 داهغه قبايل وه چی دپښتونخوا څخه دايران او اروپا پر خوا وکوچيدل.

ددی قبايلو څخه يو شمير په ايران کښی ميشتی شوی او نوری يی د اروپها پرلهوری والړی او تهر ډيهرو 

 زمانو پوری په اروپا کښی د کوچيانو په ډول اوسيدی.

اته شول دهغو په باره کښهی بهه ددی کتهاب پهه راتلونکهو پها و کښهی پهه هغه قبايل چی په ايران کښی پ

 لږتفصيل خبری وشی.

 

 :باختری يا مرکزی ارين:۳

کله چی دپښتونخوا مځکه د ارين قبايلو د پاره تنګه شول نو ځنی قبايل د هند ،ايران او يورپ پر خوا 

لهه يعنهی پښهتانه پرخپهل پلرنهی وکوچيدل او مهاجرت ئی وکړی خو دارين قبايلو تر ټولهو غښهتلی قبي

 ټاټوبی يعنی پښتونخوا پاته شول.
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د پښتونخوا يا باختر د مځکی څخه دنوروارين قبايلو هجرت ددی سبب شو چی دپښهتونخوا مځکهه  

 تنها د ،،پکهت،، يعنی پښتنو قبيلی ته پاته شی.

پهه مشههور  ق.م( کښهی د لسهو ملکهانو ۱۴۱۱دريګويد په دوهم ټهوک کښهی دپښهتنو،،پکهت،،ذکرپه)

 جنګ کښی هم شويدی .

پکهت،بخههد پههه هخامنشههی دور کښههی ديونههان د مشهههور تههاريخ نګههار هيههروډوټ  پههه ليکنههو کښههی د 

 پکتوي  اوپکتوان په الفاظو شوی دی او ددوی مځکه يی دپکتيکا يا پکتيکی په نوم ياده کړيده .

پښتونخوا ذکر کړيدی،پښتانه يهی نورو يونانی تاريخ ليکونوکو هم په خپل ليکونو کښی دپښتنواو 

 دپکتيانو او پښتونخوا يی د پکتين په نوم ياده کړيده .

دا بخد،پکهت،پکتوي  اوپکتوان الفا  ټول دپښتون ملت نوم دی صرف د زمهان او مکهان سهره يهی 

 لهجی فرق کړيدی.

 بدلی دی.نن هم په پښتنو کښی په عين زمان کښی خو بيلو والياتو کښی د پښتو د الفاظو لهجی 

دا دبخدی،پکتيکی،پختی،پښتی،،پکتيکا،پښهههتيخا،پکتيا،پختيخا الفههها  ټهههول د پښهههتونخوا 

 معنی لری صرف د زمان سره يی لهجه بدله شوی ده.

 

 ب :په پښتنو کښی د کورنۍ اهميت.

 ژونهدون اجتمهاعي د او ده نشهام ېټهولن د کهورنۍ چهې  دی حقيقت منلی يو دا کې حاالتو اجتماعي په

  کهوچنۍ يهو د کې حقيقت په او اساس ټولنې د کورنۍ يږکې کې کورنۍ په لومړی  ، هم وده او کړه زده

 .    ده نمونه ټولنې

 مراتهب اونهور(زي)،(  پښه) وروسته کورنۍ تر ، درلودلی اهميت خاص کورنۍ هميشه کې پښتنو په

 اجتمهاعي ملهت دپښهتون برونههټاو کهورنۍ ټهولې دا او ېهدهډګ پښهتون  پهه ټولهه نهو کهې پهای په چې وو

 او خپلهوي د هميشهه ټهولنې سهالليه.     وايهي ورتهه( ټولنهه سهالليه) کې علم په اجتماع د چې وې شعبې

 .    يو يو تقريبا هم اوپښت وينه دوی د او يږجوړې روابطو په تناسل
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 .    پلرو پر اوځينې کېږي وېشل سره ميندو پر ځينې چې ، شته روابط ولهډ دوه کې  ټولنو ليه سال په

 سټه وېش د ددوی پالرګلوي يعنې(  ابوت)او دي شوي وېشل سره پلرو پر چې  دي قبايل هغه پښتانه 

  پهای پهه پلرونهه دا او  لهري پهالر ليب هرټولنه چې شي ښکاره ښه ته تاسو به( الرجال سماا)پښتنو د ، ده

 .     شته عنعنات مسلسل وېش قبيلوي د پالر د کې دوی اوپه ېږيډپالرګ لوی په پښتون د ټول کې

 داسهې اريايهانو پخهوا :  ) ليکهي کهې  بهاره پهه پخوانيواريايهانو د شناس شرق الماني“   يګرګويکتور“  

 د وينا هبل په يا ، وه جوړه څخه  والدها د سړي يوه د به قبيله چې دا يعنې( وو به خپل سره چې  لرل قبايل

 اودې جوړشهول ځنهې بهه خلهک زرګونهو پهه و،چهې ورکړی برکت دومره پاک خدای به ته والدا سړي يوه

 پهه نيکهه د دوی د خلهک دا ههم اونوروقومونوبهه يادول نوم په نيکه لومړي خپل د ځانونه خپل خلکوبه

 .    يادول نوم

 بابها سهليمان د ، ويهل نهورزي  ځانته به والدا بابا نور د ، ويل احمدزي ځانته به والدا بابا احمد د:   لکه 

 پهه هم به کې قومونو نورو په ويل بارکزي ځانته به والدا بابا بارک د او ويل سليمانخېل ځانته به والدا

 .    يږيادې نوم عين په کې پښتنو  په قومونه ذکرشوي پورته دا هم تراوسه او يادېدل نومونو دې

 ژونهدی چهې  لري دوام هم ال تراوسه دود جوړېدلو (ليخ)يا( زي) نوم په مشر د کورنۍ د پښتنوکې په 

 زامهن( 7) هغهه ، نومېده اخترمحمد دی نيکه زما چې  پالر ، پالر د زما ، ده کورنۍ خپله زما  يې مثال

 بيها تهه زامنهو دوی اود ورکهړل زامهن پهورې(  01-8) د( ج) خهدای تهه يهوه هر ورو و( 7) اوه دې ، درلودل

 کوسهي او کړوسهي ، لمسهي اخترمحمهد د يعنهې  کهورنۍ د زمهوږ اوس چې  ورکړل زامن نور( ج)خدای

 په ړاندې و تردې ، وايي( زي اختر) کې  نورزي په ته ځانو  دوی او رسېږي ته نفرو سوو څو غړي نارينه

 زمها شخصها  چهې  ده پښهه نهوې يهوه دا ، وه نهه  پښه نوم په(  زي اختر) د پېژنم  يې  زه چې نورزوکې هغه

 .   کړل  اضافه ور کې  قوم په نورزو د کورنۍ

 ههم ال تراوسهه پروسهه جوړېهدو د( کههول) او( خېل) ،( زي) د پښتنوکې  په  چې   داده معنا خبرې دې د

 .     لري دوام

 نهوم پهه قبيلهې او کهورنۍ د کلمهه دغهه ههم کهې  ويهداګري پهه هنهد د او(  ويه ) کهې ژبه زړه په اويستا د

 .    ده شوې استعمال

 :   وايي کې بحث په کورنۍ د اريايانو زړو د“  ولوبوناګوست“   دوکتور
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 تهه اونيکونهو پلهرو خپلهو خلهک ټهول  ،وو ټينهګ کهورنۍ پهه اسهاس اومعاشهرت ژوند د دوی د پخوا )

 جهتهه دې د  يهې تناسهل او تولهد ، کهوزده ، کهاوه پرسهتش کهورنۍ خپلهې د دوی بلکې ، کېدل منسوب

 او وو ېرګرانډ  دوی پر زوی ، شي ډېر يې برټ او شي پاتې پښت دوی د چې  بلل دودونه مبارک مذهبې

 .  (  ګڼل ورکېدل نامه د پلرو د او ورانی کورنۍ د  يې  درلودل نه زوی د او وه خوښي هم  يې زيږېدل

 والړ پرکهورنۍ ژونهد اجتمهاعي پښهتنو د هم پخوا چې  ېږيممعلو دا څخه تشريحاتو تاريخي پورته د

 .    دی ټينګ پښتنوکې  په هم پورې ترنن دود ټولنيز دا او وو

 اريهايي خپهل د صهفات نهور داسهې او اخهالق ، سهجايا ، خهواص ، خوی اوسني پښتنوخپل چې دا هډلن

 .    دي وړي ارث په څخه نيکونو

 .     دي خلک نژاد“   ارين“  د پښتانه چې شو ويالی پراساس لواوحقايقويدال پورته د

 

 ؟ کېږي ويل چاته پښتون تعريف، پښتون د: ج

 کوي خطاب داسې ته قوم سرايلوا بني د( ج)خدای کې  شريف ايت( 61) په بقره سورت د شريف قران د

 :  ترجمه شريف ايت د:  

 تهه تاسهو ما چې دا او کړيدي تاسو پر ما چې  کوم ، يادکړئ احسانات هغه زما!   والدها يعقوب د ای))

 (وو درکړی فضيلت باندې جهان اهل ټول رپ

 عليهه موسهی د چهې  يهادوی پهه ور احسهانونه خپهل دا سهرايلوتها واسطه  په شريف ايت ددې( ج)خدای

 .    .    .    وو کړي  سره داسرايلو  يې وروسته او وړاندې ترهغه او وخت په السالم

 سرايلا ، دي شوي سره  قوم د سرايلوا د خوا له( ج)خدای د چې اساس پر احساناتو هغو د( ج)خدای د

 .    بولي قوم منتخب خدای د ځانونه  خپل کې نوابندګ ټولو په( ج)خدای د هم نن

 ټههول( ج) خههدای  چههې لههرو برتههري او فضههيلت نوځکهههاپرنوروبندګ( ج)دخههدای مههوږ چههې وايههي سههرايلا

 .    کړيدي پيدا سرايلوکېا په پيغمبران
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 او نافرمانهه دې خهو ، پيداکړيدي کې سرايلوا په السالم انبياعليه ټول ک پا اهلل چې  ده خبره رښتيا دا

 او دي کهړې يې ،دخپلوپيغمبرانونافرمانۍ ټګۍکړيدي او چلونه پيغمبرانوسره اکثره له  قوم ناشکره

 .    دي شوي سبب دازاراواذيت هغوی د

 ، نه سرايلا کې منځ ټولوملتونوپه د دنړۍ چې وايم ډاګه په دا ته نړۍ ټولې وياړاوافتخارسرهډېر په زه

 .   ید ملت ګران ډير ته(  ج)خدای“   ملت پښتون“  بلکې

 او دی ګرځيهدلیوړ مهربهانۍ او شفقت ، رحم ستر د پاک اهلل د زيات هرملت بل تر دنړۍ  ملت ن پښتو 

 :  لرم ليدال الندې زه لپاره ثبوت د ادعا ددې

 :   دليل مړیول

“   پهروت تهرمنځ سهينااب او امهو د مرسهتې او مهربهانۍ ، شهفقت ،  رحهم سهتر  نهايهت خپل په( ج)خدای

 هېڅ بل د نړۍ د افتخار ستر دا  چې دي کړي مشرف دين مقدس په اسالم د  فيصده سل“   ملت پښتون

 پهه ملهت ترکهي د ، شهته انصهار او يهود هم کې منځ په ملت عربې د چې ځکه ، دی نه شوی برخه په ملت

 کهې مهنځ پهه نوروملتونهو داسهې او کسهتاني پها ، ايرانهي ، مصهري د ، شهته نصهارا او يهود هم کې منځ

 محدودو څو د درې ېګتن او وړې يوې د پنجشېر د حتی ، شته پيروان اديانو نورو د او  نصارا ، يهود

 .    دی موجود کافر شان په عبدالرحمن د هم ال کې منځ په تاجکانو

 بهل او مسهلمان خېهل بهل ، يهود خېل يو هم به کې پښتنو  په نو ، وای نه هدايت او مرسته پاک اهلل د که

 پرسهت واګه يها يبوداي زی بل ، پرست بت زی بل ، يهود به زی بل ، هندو به زی يو ، وای نصارا به خېل

 .    وای  مسلمان به زی بل او

 ملهت پښهتون  ليونههيم اتيا تقريبا پروت ترمنځ سينااب او امو د چې ده مهرباني او مرسته( ج) اهلل د دا

 پښهتون ټهول او لهري نهه وجهود ههم کهافر يهو تنها شان په پنجشېري عبدالرحمن د  الحمداهلل کې  منځ په

 .    دی ملت مسلمان  شوی مشرف دين مقدس په اسالم د هدايت او مرسته په( ج)خدای د ملت

 :  چې شو ويالی موږ اساس په لويدال پورته د

  سهره کرم او فضل خپل په پاک اهلل چې  ځکه ، دی ملت مسلمان مرسته په( ج)خدای د“   ملت پښتون“   

 .    دی کړی  مشرف دين مقدس په اسالم د  فيصده سل“   ملت پښتون“ 
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 ، کهوو خبهرې کهې  بهاره پهه مسهلمان د مهوږ چې  داده  يې  معنا ، کوو خبرې اړه په پښتون د موږ چې کله

 .    دی مسلمان پښتون هر چې ځکه

 :  چې شو ويالی داسې سره وياړ ډېر په ته نړۍ موږ اساس پر لويدال پورته د

 .  ملت مسلمان يعنې ملت پښتون،مسلمان يعنی پښون

 

 :    دليل دوهم 

 د ملتونهه اکثهره نړۍ د چې  شي معلومه راته به دا نو ، شو متوجه ته تاريخ ګپرمخت د اسالم د موږ که

 ابوسهفيان د قريشهو د مکې د يې مثال ژوندی چې کړيدی قبول دين اسالم د زور په تورې د مسلمانانو

 قبهول اسهالم  يهې زور پهه تورې د  مسلمانانو د چې دي ملتونه نور داسې او کستانيان پا ايرانيان ، لهډ

  قبهول رضها او ښه خو خپله په دين مقدس اسالم د مرحمت او فضل په( ج) اهلل د ملت پښتون خو ، کړی

 .    کړی

  د( %33) ديهن مقهدس اسهالم د چهې کهړی  قبول رضا او ښه خو خپله په ځکه  دين مقدس اسالم د پښتنو 

 .    وو برابر سره“   ۍپښتونول  پښتواو“   يعنې فطرت د پښتنو

 پهه اسهالم د رضها او ښهه خهو خپلهه پهه اوههدايت مهربهانۍ ، مرسته په( ج)خدای د ملت پښتون چې کله

 مقدس  لپاره حاصلولو د رضا د( ج) اهلل د خاطر په پرمختګ د اسالم د  يې نو ، شو مشرف دين مقدس

 .    وکړ جهاد زيات لپاره رضا د( ج)داهلل  يې ملت هر بل تر نړۍ د او وتړله مال ته جهاد

 تاثيرتربهل تبليه  او جههادد ملهت پښهتون د کهې  یدپ شته مسلمانان هرڅومره نن چې کې قاره په هند د

 .     لری برخه هرچازياته

 :   چې شو اعالنوالی برمال دا ته نړۍ موږ اساس پر لويدال پورته د

 .    دی“   ملت مجاهد“   اومهربانۍ مرسته په( ج)خدای د ملت ن پښتو 

 :   دليل يمېدر
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 ، دی ورکړی توان کولو عدالت د تناسب په افرادو د ځينوقومونود ته افرادو ملت پښتون د( ج)خدای

 ، مشهرانو د قومونهو نهورو د نړۍ د امپراطوران او پاچاهان ، مشران ملت پښتون د چې دی علت همدا

 .    دي کسان عادل خورا ، انډ ول په امپراطورانو شاهانواو

 د چهې دی وړملهت شهفقت او رحهم د( ج)خهدای د“   ملهت پښهتون“    چهې شهو ويالی موږ اساس دې پر نو

 .    دی ايښی زيات جوهر عالي عدالت د کې پښتنو په يې تناسب په نوروقومونو ځينو

 :  چې شو ويالی افتخار ډېر په دا ته نړۍ ټولې  موږ پ 

 .    دی“   ملت عادل“   مهربانۍ او مرسته په(ج)خدای د ملت پښتون 

 شهفقت او مهربهانۍ ، مرسهتې د( ج)خدای د ملت پښتون چې وش ويالی موږ استناد په لويدال پورته د

 :  شو تعريفوالی  داسې پښتون ولډ ډلن په او دی وړملت

   . ملت مسلمان  يعنې ملت پښتون 

 .      ملت مجاهد يعنې ملت پښتون 

 .     ملت عادل يعنې ملت پښتون 

 مشهرف ديهن مقهدس پهه اسالم د فيصده سل ملت پښتون سره کرم او فضل خپل په پاک اهلل چې څرنګه

 او ید یورکهړ تهوان کولهو جهاد د اومال سر خپل په کې الره په( ج) اهلل د يې ته ملت پښتون  ، ید یکړ

 :  چې شو یويال موږ اساس ېدرنوپ ، یايښ جوهر عدالت د يې پښتنوکې په

 .    دی ملت ډيرګران( ج)هللدا ملت پښتون 

 :  شو کوالی خطاب داسې ته پښتون موږ بنياد پر حقايقو تاريخي او عيني پورته د

 ، مسهلمان تهه چهې ځکهه  کهوه ژونهد سهره سهرلوړۍ او ويهاړ پهه کهې  نهړۍ په ته!   پښتونه ای

 .     يې یغړ ملت دډيرګران( ج) هللدا  او عادل ، مجاهد

 :   عبارت بل په
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 ، مجاههد ، مسهلمان پښهتون رښهتينی ههر چهې ځکهه ، دی وياړ پښتونتوب يا لياپښتونو 

 .    دی یغړ ملت ګران ډير د(ج)داهلل او عادل

 :  وايي داسې بيبېح الحی عبد مه عال کې باره په غروراوروحياتو نف ،ملي ټولنيز د ملت پښتون د

 يو ځانته  هم ملت پښتون  ډول همدې په لري روحيات ملي او خصايص خپل ځانته چې ملتونه نور لکه

 ملهت د دوی د او بيلهوي څخهه ملتونهو نهورو د ملهت پښتون نف  پښتني دغه چې  لري نف  ټولنيز بيل

 .    ديږ باندې اصولو مخصوصو پر اساس

 جهذباتو او خياالتو د او سلوبا ادب د او ډول تفکر د او دودونه ، اداب ، الرې ژوند د  ملت پښتون د 

 خصههايص خپههل دده ، وي ېېههرچ هههر چههې پښههتون يههو ، دی بيههل  څخههه ملتونههو نههورو لههه بالکههل ګرنهه

 .    بيلوي څخه خلګو نورو له دی“   پښتونولي پښتواو“  يعنی اوروحيات

 :  وايي داسې ولوبوناستګ اوعالم محقق فلسفې د چارو د لوړتيا د بشر د او چارو ټولنيزو د

 روحيهات انسهان د مګهر ، شي کوالی ور تغير ته ک ادرا او عقل انسان د عوامل اړونکي نور او روزنه)

 .    بيلوالی ځنې شي نه خصايص روحي هغه د او وربدلوالی شي نه

  دده چې بولو ښتی او حاله خپله له ملت يو موږ وخت هغه

 .(  شي والړ ځنې  روحيات ملي او وګرځي خوا بله پر هم“   روح ملي“  

 سهپين د کهې ملهت پښهتون  په تراوسه ال“   پښتونولي پښتواو“   يعنې روح ملي پښتنو د مرغه نېکه له

 .    ده والړه ټينګه او محکمه شان په غره

 .    ده راغلې ارث په څخه نيکونو نومياليو خپل د ته پښتنو“   پښتونولي او پښتو“   

 او پښههتو“    بلکههې ، ده نههه شههوې ورزده تههه پښههتنو  سههبب پههه تربيههي او تعلههيم د“   پښههتونولي پښههتواو“   

 .    ده اخيستې ارث په څخه نيکونو پلرونواو خپلو د پښتنو“   پښتونولي

 اريايهانو زړو پهه وړانهدې کلونه زرګونه چې وينو عنعنات او صفات داسې کې پښتنو  په هم نن دا موږ

 .    کېدل ليدل کې
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 اوسههنيو د تعريههف زړواريايههانودا د اوخهه د يګرويکتههورګ دوکتههور عههالم جرمنههي د مههوږ ډول پههه مثههال د

 .    کوو مقايسه پښتنوسره

 پهه دوی روابطهو خهوني او نهژادي ، يهو ملتهه يهوه د مهوږ چهې  وه ښهکاره دا تهه دوی:  ) وايي يګروکتورګ

  يهې نهو ، بالهه سهره مشهترک ، پښهت او دودونهه ، ژبهه خپله دوی ، نښلول پورې پلرونو او نيکونو خپلو

 اخالق خوښولو د او خوی ښه هر دوی ، ده اصيل او شريف ، نجيب  يې معنا چې  بللي( ارين) ځان خپل

 .    .    .  (    هاګ ارث مخصوص ځان د

 .    کړيدي ذکر سجايا او صفات ، روحيات پښتنو د مټ کټ کې الفاظو شويو کر ذ پورته په عالم دې 

 ؟ شو ويالی“   پښتون“   ته چا موږ چې کېږي پيدا سوال دا ساو

 ؟ کېږي بلل پښتون هغه کوي خبرې ژبه پښتو په چې څوک هرهغه ايا

 ، وي پيداشهوی څخهه نسهه له مور ناپښتني يا پښتني د کې کورنۍ پښتني يوه په چې څوک هرهغه ايا

 ؟ کېږي بلل ن پښتو شخص دا کوي خبرې ژبه پښتو په

 پښهتون څهوک پراسهاس کېهدو پيدا د کې  کورنۍ پښتنه په او کول خبرې ژبه پښتو په  يوازې ، خير نه

 .    شي نه کېدای

 پښتانه ته دوی پراساس قانون د پښتونولۍ او پښتو د ، کوي خبرې پښتو په اشخاص پښتانه نا ډېر 

 .    کېږي ويل نه

 ډګه د کهې محهيط يهوه پهه سهره پښهتنو د او کهوي ژونهد کخله نهه پښتانا زيات ډېر کې وطن په پښتنو د

 وا پښههتو د خههو ، ده کههړې زده ډول پههه بههې ژ مههورنۍ د دوی د ژبههه پښههتو  يههې اسههاس پههر کولههو ژونههد

 .    کېږي ويل نه پښتانه ته خلکو دې اساس پر قانون د پښتونولۍ

 :  تعريفوي کې جملو څو الندې په پښتون قانون ۍپښتونول پښتواو د

 .    مراعات کوی قانون د پښتونولۍ پښتواو د کې ژوند ورځني په چې کېږي ويل ته چا هغه پښتون:   ۱   

 پښههتواو د چهې وي خاونهد صهفاتو هغهو د کههې ژونهد ورځنهي پهه چهې کېههږي ويهل تهه چها هغهه پښهتون:   ۲

 .    کړيدي مشخص پارهل ک  پښتون يو د قانون پښتونولۍ
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 لهوړو خهورا  د قهانون د پښهتونولي پښهتواو د کې ژوند ورځني په چې کېږي ويل ته چا هغه پښتون:   ۳

 .    وي خاوند وهراجو اوانساني ديني صفاتويعنی

 .     وي“    روح ملي“         هغه د پښتونولي او پښتو چې کېږي ويل ته چا هغه پښتون:   ۴ 

 ، اخالق ، نفسيات ، خواص ، روحيات هغه د کې ژوند ورځني په چې کېږي ويل ته چا هغه پښتون:   ۵

 .    وي برابر سره قانون له“   پښتواوپښتونولي“       د اواعمال افعال ، جذبات

 ښهه ، خويونهه ښهه  ټهول نهور او عقيهده  ټينګهه کهې ژونهد ورځني په چې کېږي ويل ته چا هغه پښتون:   ۶ 

 .    وي صفت مخصوص ده د اعمال ښه او افعال ښه ، صفات ښه ، اخالق

 .     وي فطرت دده“   اوپښتونولي پښتو“   چې کېږي ويل ته چا هغه پښتون:   ۷ 

 پهه کهې ژونهد ورځنهي پهه چهې کېهږي ويهل تهه چا هغه پښتون پراساس قانون د پښتواوپښتونولي د:  ۸ 

 پښههتونخواد د ،  حاکميههت ملههي ، خپلههواکۍ ملههي ، ژبههي پښههتو ، پښههتنو د کههې  وخههت هههر او هرځههای

 پښهتني خپهل دفهاع څخهه نواميسهو ملهي او ګټهو ملهي ، ارزښتونو دېني د پښتنو د ، بشپړتيا مځکنۍ

 .    وبولي فرض

 پښهتواو“  د نظراوعمهل او وړه کهړه ټهول ژونهد ورځنهي د هغهه د چهې  کېهږي ويهل تهه چها هغهه پښتون :  ۹

 .    وي برابر سره قانون له“   پښتونولي

 دپښهتون نظراوعمهل هغههد مطابق قانون د اوپښتونولی پښتو د چې  کېږي ويل ته چا هغه پښتون :  ۱۱

 .    وي کې  خدمت هيوادپه دپښتونخوا او ژبی ،پښتو ملت

 :  شو ويالی موږ پراساس لويدال پورته د

 ، دينهي لهوړو خورا د چې کېږي ويل  پښتون وخت هغه ته ک  يو مطابق قانون د اوپښتونولي پښتو د

 .     وي خاوند وهراجو انساني او پښتني

 کهه  هغهه ، وي نهه خاونهد وهراجهو انسهاني او پښههتني ، دينهي ذکرشهوولوړو پورتهه د چهې که  رهغههه

 پهالر پښهتون  د کهې  کورنۍ پښتنه په ، کوي خبرې پښتو په ک  هغه هم څه  که ، کېږي بلل نه ن پښتو

 .     وي شوی پيدا موره پښتنې د او
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 جوهر اوانساني پښتني ، ديني لوړو خورا په مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د چې پښتون هغه ره

 يعنهی روحيهات ملهي  پښهتني  شهخص هغهه چهې ځکهه ، کېهږي بلل نه ن پښتو  شخص  هغه وي نه مجهز

 .    دی کالبود اوتش لری نه پښتونولی پښتواو

 فطرتهه  بهې او دی خهالي څخهه  فطهرت پښهتني د شهخص هغهه لهری نه پښتونولي او پښتو چی ک  هغه 

 .    شي نه کېداي پښتون  شخص

 پښههتني ، غههرور پښههتني حتمهها بايههد پښههتون رښههتينی يههو مطههابق قههانون د“   پښههتونولي پښههتواو“   د

 وفها پښتني ، عهد پښتني ، همت پښتني ، توره پښتني ، غيرت پښتني ، مېړانه پښتني ، ښاغلتوب

 پښهتني ، جههاد رښتينی پښتني ، انصاف پښتني ، عدل پښتني ، يږخواخو پښتني ، عزت پښتني ،

 ، شهرافت پښهتني ، رحمهي صهله پښهتني ، وروري پښتني ، مهرباني پښتني ، ڼهګښې پښتني ، شفقت

 پښتني ، زغم پښتني ، قناعت پښتني ، صبر پښتني ، استغنا پښتني ، قرباني پښتني ، ايثار پښتني

 ، اخهالق ښه  پښتني ، سپېڅلتوب پښتني ، توب تکړه پښتني ، هاند پښتني ، زيار پښتني ، حوصله

 پښههتني ، علمدوسههتي پښههتني ، پوهههه پښههتني ، عقههل پښههتني ، فضههيلت پښههتني ، پههاکوالي پښههتني

 پښههتني ، سههړيتوب ښههه پښههتني ، دوسههتي سههوله پښههتني ، روغههه پښههتني ، تههدبير پښههتني ، معنويههت

 ، پالنههه مېلمههه پښههتني ، پههروري ديههن او اسههالميت پښههتني ، غنهها پښههتني ، تههوازع پښههتني ، انسههانيت

 پښهتني ، سهخا پښهتني ، بخښهنه پښتني ، ننواتي پښتني ، ورکول پنا پښتني ، پالنه همسايه پښتني

 زړه ک پها پښهتني ، عمهل ښهه پښتني ، غوښتنه خپلواکي پښتني ، وطندوستي پښتني ، ماري ۍډوډ

 پښهتني ، لښهکر پښهتني ، ويهل ښهه پښهتني ، تهوب ږزيه پښتني ، يګساد پښتني ، چغه پښتني ، توب

 پښهتني ، سهيالي پښهتني ، پهت پښتني ، ښمني د ظالم پښتني ، دوستي مظلوم پښتني ، خيرغوښتنه

 درونهدوالی پښتني ، هګبدر پښتني ، لمني لوی پښتني ، باداري پښتني ، نجات پښتني ، اصيلتوب

 ، ثبهات پښتني ، ډاډ پښتني ، باور پښتني ، عقيده پښتني ، ايمانداري پښتني ، تملقي بې پښتني ،

 حيهها پښههتني ، وجههدان سههالم پښههتني ، رښههتنولي پښههتني ، غښههتلتوب پښههتني ، اسههتقامت پښههتني

 ، داري نهاموس پښهتني ، عصهمت پښهتني ، عفهت پښتني ، کرکه ،پښتني وفا پښتني ، مينه ،پښتني

 پښههتني ، اخيسههتنه غهه  پښههتني ، بههدل پښههتني ، فيصههله پښههتني ، مسههاوات پښههتني ، جرګههه پښههتني

 .     ولري صفات پښتني غوره نور داسې او لوړهمتي پښتني ، احسان مننه،پښتنی نمک حال لی
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 لودلهودر پهه صهفاتو دې داو ، ولهري صهفات عهالی ذکرشهوي پورتهه مهرو ههرو بايهد پښتون رښتينی يو

 .    وبولي صفات فطرتي او ارثي خپل هغه ، وياړيو

 .    کېږي ويل“   پښتون“   ته هغه ولري صفات انساني او ديني ترين عالي شوي کر ذ پورته چې  څوک هر

 تهه  هغهه او دی نهه پښهتون هغه لري ونه صفات  اوانساني اسالمي ترين عالي پورته چې  ژبی پښتو هر 

 .    دی شوی پيدا کې  کورنۍ پښتنه په او کوي خبرې پښتو په صرف هغه ، شي ويل ونه پښتون بايد

 کهې  نهړۍ او منطقهه پهه تهه پښهتنو ولرله صهفاتو اوانسهاني ديني ترينو عالي د“   پښتواوپښتونولي“   د

 د هغههو د اړه پههه پښههتنو د کههې جملههو څههو النههدې پههه مههوږ چههې ، کړيههدي پيههدا دښههمنان اوهههم دوسههتان

 .     کوو اشاره هډلن يوه ته تبصرو دښمنانو دوستانواو

 :  وايي داسې کې  باره په افغانانو يعنې پښتنو د وايي عالم ځانته چې شخص ضد پښتون يرانیا يو

( ج)خهدا برگزيهده را افغهان قهوم بعد و خودش اول( دی پښتون  مطلب ده د څخه افغان د) افغان فرد هر

  ملهت بهراي ندهارنگ را فضيلت اين که ، پندارد نمی افغانی برابر زمين روی در را وهيچک  ، ميداند

 سهخن بيهاد ، شهمرد مهی رنهدهانگ بهرای را خهود وقوم طايفه افغانی فرد يک وقتی ، ميکند ارزو يرانا

 :  مينويسد را خودش نژاد مباهات از پر لهجه چه با که افتادم کبير داريوش

 .     يرانيا  فرزند يرانيا  -  پارسي فرزند پارسي)  .    .    .  

 پهه ېمنطقه د لفه “    يهرانا“    د کهې  وخهت په داريوش د چې  ځکه  ده دروغ مطلق خبره دا عالم يرانيا د

 (  .  درلود نه جودو کې ادبياتو

 کهې  بهاره پهه صهفاتو ښهه او غهرور ملهي د پښهتنو د محقهق خارجي بل يو برخالف نقاد ايراني دې د مګر

 :  وايي داسې

 ؟ يې څوک چې  وکړي ښتنه پو څخه پښتون بربنډ او څ لو ، بيوزلي  خورا يو د که)

 پښهتون د بهه څخهه لهجهې د دده ،( يهم پښهتون) زه چهې ووايهي  درتهه سهره مباهات ډېرغروراو  په به دی 

 خهورا ، غيهرت درانهه پهه بهه تها او کېهږي ښهکاره علويهت پښهتونولي د يې به څخه سيما له غروراو ملت

 (  .   يم غالم زه باداراو دی چې  يې وا به ته چې کړي تراثرالندې داسې وقارسره او متانت
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 سهره ويهاړ ډېهر پهه کهې ځهای ههر پهه او هروخهت بايهد پښهتون يهو پراساس نقانو د پښتونولي پښتواو د

 .    دی“   پښتون“   چې ووياړي دې په هرځای او اوهمېشه يم“   پښتون“   زه چې ووايي

 :  وايي داسې او نازېږي ملت پښتون  خپل په هم بابا خوشال

  تهههههههههههههههوره وتړلهههههههههههههههه مهههههههههههههههې ننهههههههههههههههګ پهههههههههههههههه( پښهههههههههههههههتون) افغهههههههههههههههان د

 يهههههههههههههههههههههههم خټهههههههههههههههههههههههک خوشهههههههههههههههههههههههال زمهههههههههههههههههههههههانې د ننګيهههههههههههههههههههههههالی 

 

 :  وايي داسې شاعر پښتون  بل يو

 دی بهههههههههههههههههههه  رالههههههههههههههههههههه فخههههههههههههههههههههر دا پهههههههههههههههههههه  نههههههههههههههههههههه اسههههههههههههههههههههالم د

 .    بهههههههههههههههارک څهههههههههههههههه او زاخېهههههههههههههههل څهههههههههههههههه يهههههههههههههههم پښهههههههههههههههتون  چهههههههههههههههې   

 

 :  ليکي داسې کې افغانيه تاريخ په افغاني عبدلحميد مولوي

  وي( پښتون) سړی چې  دادی معيار شرافت د پښتنوکې په

 داسهې او يهې پښهتون تهه) شهي وويهل تهه ده چهې ده به  وينها دا لپاره راوستلو غيرت د ته پښتون يو او

 (؟ کوې کار ناوړه

 :  ووايي پښتون  يو چې  دادی قسم سخت ټولو تر پښتنوکې  په

 (  .  کړم ونه داسې يا ، وکړم داسې که يم نه پښتون  به زه) 

 :  وايي داسې کې باره په پښتنو د کې البيان تتمه په افغان الدين جمال سيد

 (  .  دی پښتون چې ځکه ، دی شريف هرچا تر دی چې  لري خيال دا وي فقير هم څه که پښتون هر)

 اخر په فصل  لومړي د تاريخ خپل د او دی ليکلی تاريخ کې باره په افغانستان د ميلسون انګريزکرنيل

 :  وايي داسې کې  باره په پښتنو د کې

 (.  مغرورديی لاپښتونو يعنې قوم خپل اوپه مين هېواد پرخپل پښتانه)
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 :   نظر باد د بلغار د کې باره په ملت نپښتو د:  د 

 ، صهفاتو ، عقايهدو ، نفسهياتو ، روحيهاتو ، نسهل د ملت پښتون د  حبيبې عبدالحی عالمه سترمحقق

 داسهې راهيسهې زمهانې د اريايهانو زړو د چهې وايهي داسهې وروسته مطالعې اړخيزې هر نور او اخالقو

 :  وو عقيده دې  په همېشه مشران اوپښتانه وه موجوده عقيده

 .    ومښتۍ څخه“   بازو“    او“    لمنې“   ،“   دماغ“  د ملت پښتون د نو ، لوتاراو بلغارباد د چې کله

 پهه بيها او ليکهو جملهې څو يو کې  باره په عقيدې د لرغونواريايانو د کې باره په باد د بلغار د دلته موږ

 ، دمهاغ د ملت پښتون د باد بلغار د چې  ده شی څه معنی خبرې دې د چې وږکا جملې يوڅو کې باره دې

 .    .    .    تۍښوم څخه بازو او لمنې

 

 :   ؟ کيږی ويل بادته کومبلغارباد د

 شي هغه په نو ، ومښلي څخه هرشي د چې باد بلغار د چې وو عقيده دې په اريايان زمانوکې لرغونو په

 .    راځي ډېروالی  زيات حالت نورمال تر کې

 ځله څو حالت نورمال تر حاصل کښت د سړي هغه د نو ، ووهي باد بلغار د کښت چا د که ډول په مثال د

 جايداد خپل د سړی يو که چې ده موجوده اصطالح دا پورې نن تر هم کې ول  په او کوي حاصل زيات

 ، وو وهلهي بهاد بلغهار د کښت پالني د چې  وايي خلک نوعام ، واخلي حاصالت زيات نورمال تر څخه

 .    واخيستل حاصالت زيات دومره  يې  نوځکه

 کهې بهاره پهه شهي ههر د ژوند د دا بلکې ، استعمالېږي نه کې باره په کښت د تنها اصطالح باد د بلغار د

 او . . .، دسههترخوان ، مېړانههه ، تههوره ، پوهههه ، کښههتونه ، مېړونههه ، والدونههها ، باغونههه ، حيوانههات لکههه

 .    استعمالېږي کې  مواردو نورو داسې

 ، کښهتونو د خهاص او عهام د نو ، لوزياراو کله چې دی نه شان په باد عادي د باد بلغاردوی په باورد د

 .    مښلي څخه شيانو ټولو نورو او حيواناتو او انسانانو ، کورونو ، باغونو
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 د انسهانانو خاصهو د تنهها بهاد بلغهار د ، لهري تعلهق سهره وله  دعهام نهه او دی نهه بهاد عهادي بهاد بلغهار د

 .    مښلي شيانوڅخه نورو داسې او تورې ، دماغ ، مېړونو ، مالونو ، باغونو ، کښتونو

 د کهورنۍ پالنهي د چهې ويهل بهه دوی نهو ، وو ډېهر مړونهه بهه  چهې   چها د ، وه دې پر عقيده زړواريايانو د

 ځکهه  ده وهلهې بهاد بلغهار د رمهه او کښهت پالني د ، دي زيات دومره  مړونه يې ځکه  ده وهلې باد بلغار

 .    شوي ډېرې دومره رمې او حاصالت يې

 په کې منځ په ول  عام د کې وډبان کليواو لرې په کندهار لوی د هم پورې نن تر اصطالح باد د بلغار د

 .    اريايانواستعمالول زړو چې  کوم استعمالېږي( معنا په زياتوالي د) مفهوم عين

 :  وايي چې ده عامه ډېره اصطالح دا کې ول   عام په هم نن کندهارکې لوی په

 مښهتي څخهه پزې د دالکوزو او دماغ د دکاکړانو ، تورې د عليزو د ، دسترخوان د نورزو د باد بلغار د

 .    دي

 کهها پههه ، دي خلههک مېړنههي او تههورزن عليههزي ، دي خلههک سههخي او لههري دسههترخوان نههورزي هههم رښههتيا

 .    قهرکېږي په ژر ډېر اوالکوزي شته عالمان ښه  کړانوکې

 اهلل چې يادول نامه په باد بلغارد د  فقتش او مهربانی هغه( ج)یخدا د کې حقيقت په اريايانو پخوانيو

  .   وکړل شيانو نورو او پوهه ، کښت ، اوالد ، مال پر ملت يا  قوم ، کورنۍ ، فرد يو د به پاک

 د څخه لمنې بازواو ، دماغ د پښتون د او باد د بلغار د  چې   راګرځو ته موضوع اصلي خپل بيرته  اوس

 .    ده شی څه معنا مښتلو

 :  دی مښتی څخه  دماغ د پښتون  باد بلغار د:   0

 داسهې ید یمښهت باد بلغار د څخه دماغ د پښتنو د چې کې باره دې په صاحب حبيبې عبدالحی عالمه

 :  وايي

 ، سياسهي پهه شهان پهه ملتونهو نهورو د نړۍ د دوی چې ده ورکړې پوهه دومره( ج)خدای ته ملت پښتون

 اداره او کنټرول ډول ښه په هغه ، شي جوړوالی نظام لپاره ملت خپل د کې ساحو ټولنيزو او اقتصادي

 .    شي کوالی
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 ملهت ههر بهل تهر ملهت پښهتون  چهې شهو ويهالی  مهوږ اسهاس پهر اسهنادو او حقهايقو ، شواهدو دتاريخي

 لهی ښهود يهی ته اونړۍ کړيدی زده مهارت تدبيراو ، علم ، پوهه چلولو نظام اوجوړولو نظام د ېوړاند

 .     دی

 پاچهاهۍ د ګيهومرتن د چهې کهې دوره پهه سهلطنت د پيشهداديانو د پښتنو پراساس شواهدو تاريخي د

 ايجهادول مدنيت ښاري ، رواجول دود تخت او دتاج ، جوړول دولت شاهي لومړنید ږيېک شروع څخه

 او کهول اهلهي حيوانهات او رواجهول زراعت ، جوړول ورته درمل او تشخص دمرض ، جوړول ښارونه ،

 .    ده جهينت ېپوه او دماغ لياع د پښتنو د نور داسې

 تقريبها راتهګ منځتهه تهر ديهن زردشهت د تهه نهړۍ او ځان خپل خدمات ازښتمند ذکرشوي پورته پښتنو

 پهه البهرز د بلخ د خواپښتون د چې وروسته تاجپوشۍ د يومرتنګ پاچا پښتون د وړاندې کاله زره درې

 .    لکړ رامنځته وشوه کې غرونو

 شهاوخواهېوادونودزموږلرل، ارزښهتونه ذکرشهوي پورتهه مهوږ چهې کهې وخهت هغهه په دی شاهد تاريخ

 .  کویو په څير ژوند وحشياند ال خلک

 د ، صههنايعوايجاد د ، ترقههي ټههولنيزه ، مههدنيت ښههاري ، نظامونههه شههاهي کههې بلههخ پههه پښههتنو  چههې کلههه

 .   کوی ژوند شان په وحشيانو د زموږګاونډيانو ، راوړی منځته  استعمال او کشف درملو او اوسپنې

 اريي باد يوه پر چې یراوړ منځته( زردشت) يناي داسې يو  لپاره ترتيب او نظم دټولنيز پښتنو چی کله

 ژونهد شهکل پهه وحشهيانو د دونکيېاوسه هېوادونهو شهاوخوا د زمهوږ کهې وخت ېپد ، درلودل عقيده

 .    يادکړيدی نوم په( ديوانو) يا( ديبانو)جملی څخه ځينی د داويستا ددوی  او کاوه

 مترقي او مرفع څنګه  کورنۍ“   کرت“      د هرات د پرخرابو مغلو د  چې وينو موږ هم کې تاريخ ېنږد په 

 ، وکهړ پرمختهګ څهومره کهې دوره دې پهه صهنعت او تجهارت ، زراعهت ، معرفت ، علم ، جوړکړی نظام

 .    شو برابر سره خاورو له هم نظام دا خوا له ګلن تيمور سپاق بل د مغلو د ترڅو

 او غلجههي عالوالههدين سههلطان ، لههودي بهلههول پاچاهانوسههلطان پښههتنو د کههې هېههواد پههه هندوسههتان د

 .    دي برخی  ځالنده  تاريخ د هند د کارنامې اقتصادی او ،اجتماعی نظامی سوري شېرشاه

 .    وکړه ترقي ډېره اوتجارت اقتصاد کې حاکميت په دوی د
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 .    شو وساتل هغوامنيت د ډول ښه په او جوړشول  سرايونه کاروان او الرې لويې هندکې ټول په

 ، شوه کړل ور وده ته زراعت ، وکړ  يې ضمانت سولې د  چې   جوړشو نظام انظباطه با يو هندکې ټول په

 کهار ښهه مثالهه بې  استحکام نظامي او معمارۍ د جوړول قلعه لويې د رهتاس د کې باره په معمارۍ د

 .    دی

 او کېهده چلهن عهدالت پهه سهره ملهت د، وکهړه وده زياتهه پهوهې او علم دوروکې پښتنوپاچاهانوپه ددی

 .    درلود رسي الس ډول اسانه په هرواکمن بل تر  ته پاچا پښتون به رعيت

 ، غهال ، وو مفيهد نهايهت نظهام پيوسهتون کليهوالي د سوري شېرشاه د لپاره تامين د امنيت او سولې د

 د هههم بيهها وای  روان کههې صههحرا پههه تنههها او وای هههم طههال  سههره چهها د کههه ، وو تللههي منځههه د غههدو او غههل

 .    کوالی غال شوای نه چا څخه  هغه د خاطر په امنيت او عدالت د شېرشاه

 د نظهام ، وې کهړې انتخهاب طريقهې بهترينهې  يهې  لپهاره کولهوډ د خزانې د دولت د راټولولواو ماليې د

 .    وو ابتکار شاهانو پښتنو د کې هند په نظام پوستې د ، وو خالص څخه  فساد

“    بههادر باز“   پاچا پښتون  د دمالوي او“   سوري شاه عادل“   د څخه  دنيا د هنر او موسيقۍ د هند د که

 .    شي پاتې ړېګنيم به دنيا هنر او موسيقۍ د هند د نو ، شي وايستل ابتکارات

 

 :  ومښتی څخه بازو د پښتون د باد دبلغار:   2  

 داسهې یومښهت څخهه بهازو د پښهتون د بهاد بلغهار د چهې کې باره دې په صاحب حبيبې عبدالحی عالمه

 :  وايي

 پهه ملتونهو نهورو د نهړۍ د دوی چهې دی ورکهړی زور بهازو د او مېړانهه  دومره( ج)خدای ته ملت پښتون

 څخه نواميسو ملي اوګټو ملي ، خپلواکۍ ملي ، کميت حا ملي ، بشپړتيا ځمکنۍ هېواد خپل د شان

 .    ده کړې  دفاع بازو او توره خپله په دوکېږاو په تاريخ د

 هېههواد خپههل د ملههت پښههتون  چههې شههو ويههالی  مههوږ پراسههاس اسههنادو او حقههايقو ، شههواهدو تههاريخي د

 ، لوړهمت خپل په څخه نواميسو ملي او ګټو ملي کۍ خپلوا ملي ، حاکميت ملي ، بشپړتيا کنۍمدځ

 .     لري توان کولو دفاع د بازو اوقوي توره تېره
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 :  ومښتی څخه  لمنې د ن پښتو  د باد بلغار د -3

 داسهې یومښهت څخهه ېلمنه د پښهتون د بهاد بلغار د چې کې باره دې په صاحب حبيبې عبدالحی عالمه

 :  وايي

 .    ده ورکړې لمن لويه ډېره( ج)خدای ته ملت پښتون

 هغهوی لهه پښهتانه  کهوي ژونهد اقليتونه کوم چې قلمروکې په ملت پښتون د چې ده دا معنا خبرې دې د

 .    کوي چلن مهربانۍ ډېره  په سره

 پښتو د او دی محفو  مال او عزت ، ناموس ، سر اقليتونو ديني او قومي د کې حاکميت په پښتنو  د

 .     لري حق کولو ادا د مناسقو ديني خپل د کې  ټچوکا په قانون د پښتونولي او

 او پاچاهههان پښههتانه  اکثريههت  چهې   شههو ويههالی  مههوږ پراسهاس ،حقايقواواسههنادو شههواهدو تهاريخي د

 .     يږحسابي کې لهډ په واکمنانو عادلو خورا له نړۍ د امپراطوران

 غيهاث سهلطان ، سهوري شېرشهاه ، لهودي بهلول سلطان ، نيکه ميروي  ، بابا شاه احمد لوی د موږ که

 نهورو د نهړۍ د هغهه او واچهوو نظهر تهه واکمنهۍ امپراطورانهو او شهاهانو پښهتنو نهورو او غهوري الدين

 ښهکاره پهه نهو ، کهړو مقايسهه سهره ظلمونهو شهاهانود اومغولي دايراني مخصوصا شاهانو د هېوادونو

 جملهې لهه امپراطورانهو او پاچهانو ترينو عادل د نړۍ د امپراطوران او پاچاهان پښتانه  چې شو ويالی

 .    کېږي شمارل څخه

 د واکمنهان پښهتانه  چهې داده معنها خبهرې دې د دلته دی مښتی باد بلغار د څخه لمنې پښتنود د چې دا

  چلهن مهربهانۍ او سهخاوت ، بخښهنې ، انصهاف ، عهدل پهه سهره اقليتونهو نهورو او رعيت پښتون  خپل

 .     کړي  يې وبه او دی کړی
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 فصل دوهم

 

 : اشاره هډلن ډېره ته پښتنوداوسېدوتاريخ د پښتونخواکې په

 نو ، يم پښتنه يا او پښتون زه چې وايي  يوڅوک يا او کېږو مخامخ سره کلمې له پښتون د موږ چې کله

 ډېرتحقيهق لهږ هکلهه پهه کلمهې د پښهتون د چې مجبوروي انسان متجس  يو اورېدل کلمې د پښتون د

 :   چې کړي پوه ځان دې په او وکړي

  ؟ دی څوک پښتون 

 پهوهېږي  دې پهه  سمدالسه ، واوري نوم“   پښتون“   د کهرڅو چې کې کستان پا او افغانستان ننني په

 نارينهه ههر ملت دې د ، دی نوم ملت پښتون ستر يعنې اوسېدونکو اصلي د پښتونخوا سترې د دا چې

 .     کېږي ويل“   پښتنه“    يې ته نهښځې اوهرې کېږي بلل“   پښتون“   شخص

  :  چې کړو پوه ځان بايد هم ېد په نو ، دی نوم ملت وياړلي پښتون د( پښتون)  چې   شو پوه چې کله

 شهوي مههاجر را دلتهه څخهه هېواد  کوم بل د که او دي اوسېدونکي اصلي هېواد دې د ملت پښتون ايا

 .     ؟ دي

  ؟ کوي ژوند دلته راهېسې وخت کوم نود ، وي اوسېدونکي اصلي هېواد دې د که

 پهردو د که او دی اوسېدلي بادار کې  پښتونخوا يعنې هېواد خپل دې په ملت دا کې اوږدو په تاريخ د

 ؟ دی اوسېدلی غالم

 ؟ والړدی ارزښتونو پرکومو اساس دجوړښت  ملت دې د

    دی؟ شوی سبب اوبري پايښت د ملت دې د چې دي ارزښتونه کوم

 ؟ دي ډول څه  عنعنات او رواج ، رسم ، روحيات ، اخالق ملت دې د

 ؟ کوي پيروي قانون کوم د  ملت دا
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 د ورکهول ځواب مناسب ته سوالونو ټولو دې او شي کېدای طرحه سوالونه سلګونو په نور ډول دې  په

 .    لري ضرورت ته زحمت او تحقيق زيات ډېر  محقيقينو او عالمانو

 ملت پښتون د حيث په پښتون يو د او يم پښتون سواده کم او ساده يو او يم محقق نه او عالم نه چې  زه

 پښهتنو د او( پښهتو) ژبې مورنۍ پښتنود د ، پښتونخوا ېيعن ټاټوبې د پښتنو د ، تاريخ د پښتنو د ،

 يهادو  پورتهه اسهاس دې نوپهه ، لهرم مينه کومي له زړه د سره( پښتواوپښتونولي) روح ملي او فطرت د

 او علمهي پهه کهارکې پهه زمها  هکلهه دې  پهه کهه ، کهوم اشهاره يهوه يوازې ډول لنډ ډېر په ته شويومسايلو

 ، وبخښهي مها بهه عالمهان او لوستونکي ګران چې ده هيله ، وي  نيمګړتيا ډول هر کې  ساحه تحقيقاتي

 .    يم نه اوليکوال محقق ، يوعالم زه چې ځکه

  کههههپا دا بهههه پهههورې ورځهههې تهههر قيامهههت د  اهلل انشههها او و ټهههاټوبی ازلهههي او ابهههدي پښهههتنو د پښهههتونخوا 

 .    وي اومدفن مسکن پښتنو ويلياتورياليواوننګ د پښتونخوا

 ، دينکههههرد ، سههههن کرسههههتن ، اسههههتادحبيبي ، کهههههزاد اسههههتاد)  اوموريخههههان سههههترمحققين نههههړۍ د

  پههه راهېسههې زمههانو هغههه د پښههتانه  چههې بههاوردي دې پههه( نههور داسههې او کيههرو ولههفا ، ويانههاااکترتورډ

  يعنې کهمځ پر نيکو خپلو د پښتانه  هم اوسه تر ال او دي نه ياد په تاريخ د چې  ږیاوسې کې پښتونخوا

 .     دی پراته پښتونخوا

  ، دي راوړي الس په معلومات هرڅه کې  باره په تاريخ د پښتنو د څېړونکو او عالمانو چې پورې نن تر

 پهورې جغرافيه په پښتونخوا د همېشه تړاو او ريښه تاريخ د پښتنو د او ملت پښتون د چې ثابتوي دا

 .    لري اړه

 د کهې  نهړۍ پهه او جوړېږي کې جغرافيه هغه په هم  يې  تاريخ اوسېږي کې جغرافيه کومه په چې يوملت

 .    يږدې يا نوم په جغرافيې هغې او ملت هغه

 :  ډول په مثال د

 .    ږيېک بلل فرانسويانوتاريخ د تاريخ ېفرانس د او ږيېک بلل  تاريخ ېفرانس د ، تاريخويانوفرانس د

 .    ږيېک بلل تاريخ جرمنانو د تاريخ جرمني د او ږيېک بلل تاريخ جرمني د تاريخنوجرمنا د

 .    ږيېک بلل تاريخ هنديانو د تاريخ هند د او ږيېک بلل هندتاريخ د تاريخ يانوهند د
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 د پښهههتنوتاريخ د او دی پښهههتنوتاريخ د تهههاريخ پښهههتونخوا د  چهههې   شهههو ويهههالی مهههوږ ډول همهههدې پهههه

 .    دی تاريخ پښتونخوا

  پهورې تهرنن بيها راهېسهې زمانو وړاندې څخه تاريخ له چې ، ثابتېږي دا شواهدوڅخه يتاريخ پورته د

 .    دي تاريخ پښتونخوا د پښتنوتاريخ  د او اوسېدل کې پښتونخوا  په پښتانه

 د څخهه جغرافيهې د پښهتونخوا د پاچاهانو پښتنو چې ، دي شوي پېښ هم داسې اوږدوکې په تاريخ د

 .    ده کړې پاچاهي هم هېوادونو ځينو پر آسيا مرکزي د او ايران ، هند لکه هېوادونو ګاونډيو پر باندې

 کېږي پيل را څخه زمانې د يومرتنګ ، پاچا لومړي پښتنود د تاريخ ليکلي پښتنو د کې پښتونخوا  په

 د بلهخ د  يهې  وړانهدې کالهه زره څهو پاچهاهۍ تهر غرغښهت د او پيدايښهت تر دين زردشت د تقريبا چې ،

 .   هوکړ تاجپوشي غرونوکې په البرز

 پهر بهه تهاريخ پښهتنو د ، شهي وپوهېهدالی پهرې ډول ښهه او اسهانه پهه لوسهتونکي ګهران چهې لپاره دې د 

اشهاره وکهړو ځکهه چهی دا کتهاب   لنهډ هيهو ډيهره   يهوازې يهې بهه برخهی تهه واوهریېشهوو برخهو څو الندې

  دتاريخ کتاب ندی .
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 برخه ۍمړول

 

 :  پاچاهان مړيوپښتنول د کې بلخ په

 

 :  ناپيشدادي:  1

 ؟ دي څوک ناپيشدادي

 مونږ دلته د پيشداديانو دوری ته ډيره لنډه اشاره کوو.

 دينکرد ، کيرو ولفا ، کريتنسن ، حبيبي عبدالحی استاد ، استادکهزاد لکه اومورخين سترمحققين

 د پارداتهان=   پارتهان چهې دي بهاور او عقيهده دې پهه خوله يوه په ټول عالماننور داسې او توراويانا او

 .    دي پښتانه  ناپيشدادي او ده ژباړه يا نوم بل نواپيشدادي

 .     يږدې يا نوم په قوم ددغه چې ، دی نوم سيمې يوې د پارت او دی نوم يوقوم د پارتان

 .    کېږي بلل ډلې له کتلې اريايي د باختر د او اوسېدونکي سيمې د باختر د دوی

 ، دی موندلی شهرت  يې  نوم په دوی د چې څخه نامه له خاورې د دوی د او دوی د لکه پارتان او پارت

 .    دي پخت او پښت يا پکت همدا څانګه يوه قبيلې اريايي د باختر د چې  څرګندېږي توګه ښه  په

 پخهوانی ډېهر  بلهخ د چهې کهې  کلمهه اويستايي په بخدي د  نوم دوی د چې پختي يعنې پختان يا پکتان

 کتهههاب لرغهههوني د سههرودونو ويهههدي د چههې دی قهههوم نوميهههالی هماغههه ، دی اغېزغورځهههولی ، دی نههوم

 د او دريهځ تهاريخي ، نښهان ، نهومئهی  کېچينهو سهر اريهايي زړو ټولهو پهه  يهې پورې ترنن څخه ريګويدا

  ، دي شوي ښودل سيمې استوګنې

   .  دي پېژندلي نوم په“   ملت پښتون  “  د  تاريخ چې 
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 دواړو پهه غهر سهپين د ، شهول راکهوز کهې  جنوب په کش هندو د چې برخه هغه قبيلې داريايي پښتنو  د

  پهه کهې سهرودونو پهه ريګويهدا د وله  دا ، شول مېشت کې سيمو شرق جنوب په اريانا د يعنې خواوو

 پهه ههم  يهې نومونهه پاچاههانو ځينهو  د او دي شهوي يهاد نهوم پهه پکهت يها پښهت د کهې ګرونهوډ بيلهو بيلو

 .    دي ذکرشوي کې ريګويدا

=  پښهت) او ده پرتهه شهاوخوا پهر غهره سهيپن( يهريګ ګونها سهپيتا)د چې سيمه شرق جنوب هغه اريانا د 

 .    وموند شهرت  يې  نوم په پکتيا يا پښتيا د شول مېشت کې په پښتانه( پښتانه=   پکت=  پخت

 يهاده نهوم پهه پکتيها يا او پکتيکا د يې سيمه دوی د او پکتيوس د پښتانه هم هيرودوت پالر تاريخ د 

 .    رسېدل پورې سند تر پراختيا سيمې دې د او دی پختيا يا پښتيا يې اساس چې ده کړې

 دي پښتانه ناپيشدادي او ده ژباړه نواپيشدادي د عينا پارداتان:   چې وايي ويانا تورا اکترډ پوه تاريخ

  دی پاچها تهرين مشهور او اخري يې يما چې ، ده کورنۍ شاهي لومړۍ بخدي يا بلخ د ناپيشدادي دا او

  . 

 .     بولي پښتانه=    پارتان=   پارداتان=   ناپيشدادي  محقيقين او مورخين طرفه بې ټول

 .    بولي ژباړه پارداتانو د ناپيشدادي ويانا اکترتوراډ

 تههړاو سههره بخههدي=  بلههخ د پارتههان چههې ، کههوي وړانههدې ثبههوت دا کهههزاد ښههاغلي محقههق او مههور  وتلههي

 .    کېږي ليدل اغېز هم يې کې نامه په بختي=   بخدي=  بلخ د چې ، دي پښتانه لرونکي

 کېښودل نومونه خپل هم باندې( پکتيکا او پکتيا) پختيښا او پختيا پر قوم دې ، وينا په هيرودت د

 .    ورکوي معنا وطنو سيمواو پختنود=   پشتنو=   پښتنو د چې

 نوم په( ذاته پره)د کې  اويستا په پښتانه=   پارداتان=   پارتان=   ناپيشدادي:   چې وايي حبيبې استاد

 او پاچها يهو چهې دي تېرشهوي پاچاههان وتلهي او ډېرسهتر کهې کورنۍ شاهي دې په بلخ د ، دي يادشوي

 .    وو ملقب نوم په پښتون =  پيشداد=  ذاته پره د هوشينګه  يې پهلوان لوی

 دسهپين ، درې هنهدوکش د ، بلهخ کهې اثهارو په ددوی او دي باور دې په محققين او مورخان ډېر  نړۍ د

 اوههم راتلهو منځته د يشتونو اويستايي او سرودونو دېيو د پښتونخوا  ټوله يعنې درې شاوخوا غره

 .      دي شوي ښودل ليکلوځايونه د( اويستا)  د( زراتوشترا)د
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 کهورنۍ شهاهي لهومړی بخهدي=  بلهخ د چهې ، شهوه معلومه دا څخه څېړنو اوتاريخي حقايقو نيوپورت د

 .    وو پښتانه  ناپيشدادي يعنې

 

 :  پاچاهي يومرتنګ د

 .    کېږي شروع څخه پښتنو=   پارتانو=  تان پاردا =  نواپيشدادي د سلسله کورنيو شاهي د بلخ د

  دی راغلی منځته وړاندې کاله زره درې تقريبا څخه پيدايښت د يناي زردشت د نوسلطنتاپيشدادي د

  . 

 .    نومېده( يومرثګ  ، يومردګ ، مرت يوګ) يومرتنګ مشر او موس  کورنۍ شاهي دې د

 پهه  يهې لهومړی ، کهړل  رواج  يهې  جامواغوسهتل د چهې و پاچها لهومړی يومرتنګ چې وايي پوهان تاريخ

 د او وکههړه پيههروي دده خلکههو قههوم د دده اوبيهها واغوسههتل کههالي جوړشههوي څخههه پوسههت ببههرد د خپلههه

 .    غوستل وايي او جوړکړل کالي لپاره ځانونو د يې پوستونوڅخه د حيواناتو

 ځهل لهومړي د چهې وه انانسهان ینلهومړ قهوم دده او  يهومرتنګ کهې  منطقه دی په  چې وايي پوهان تاريخ

 ئهی ډول پهه انسهانانو د او برابهر خهواړه ډول پهه ونناانسها د خهالف څخهه طريقهې د حيوانهاتو د  يهې لپاره

 .    وخوړل

 یکهړ تعهين ځهای مشهخص او ثابهت اوسهېدو د لپهاره قوم خپل د  کې ونوغر په البرز د بلخ د ، ګيومرتن

  .    ورسوی ته پای ئی ژوند کوچيتوب اود

 کوچېتهوب د قهوم خپهل د چهې و مشهر لهومړی ګيهومرتن کهې  منطقهه دې په   چې ، داده معنا خبرې دې د

 .    کېښود ټکی پای د وړاندې کاله زره درې تقريبا پيدايښت تر دين زردشت د  يې ته ژوند

 کالهه زره درې تقريبا پيدايښت تر دين زردشت د چې ، دی ملت لومړی منطقی دی د ونپښت وينا هبل په

 .     کړ پيل ژوند ځايي يا مېشته څخه ژوند د توب چېوک د  يې وړاندې

 د  يههې ملههت خپههل چههې و مشههر ملههي پښههتنو  د او انسههان لههومړنی ګيههومرتن پراسههاس حقههايقو تههاريخي د

 .    کړ رهنمايي ته ژوند مېشته او ځايي څخه ژوند له کوچېتوب
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 .    وايستل را شراب  يې  څخه بوټي له ، سوما د چې ، و سړی لومړی ګيومرتن

 :   وايي فردوسي

 سهره اسهانۍ پهه  يهې وله  او وکهړي فهرق څخهه  رعيهت نورعهادي د پاچها يها مشهر قهوم د چې لپاره دې د

 پهه پاچها يها مشهر د قهوم د  چهې و مشر ملی لومړی پښتنومشرګيومرتن  د، وکړي يې احترام او وپېژني

 ددلمهړی ځهل د پهاره  ئهی کهې  نړۍ په او کېناستۍ  تخت پر او کېښود  پرسر تاج خوا له قوم د ئی صفت

 .    یکړ ايجاد دود تاج او تخت

 : چې داده معنا حقيقت تاريخي ذکرشوي پورته د

 .    وکړ پيل ژوند ځايي يا مېشته د  يې څخه توب چې کو د چې دی ملت لومړی نړۍ د ملت پښتون : ۱

:پښتون ملت د نړۍ لمړی ملت دی چی د خپل ستر د پټولو په خهاطر يهی لبهاس ايجهاد کړی،لبهاس يهی ۲

 د لباس د اغوستلو طريقه ورزده کړه.واغوستی او خپل ستر يی په پټ کړی پدی ډول يی بشريت ته 

: پښتون ملت د نړۍ لمړی ملت دی چی د انسان په ډول يی  دخوراک د خوړلو طريقهه ايجهاد کهړل اود ۳

 نړۍ نورو انسانانوته يی د انسان په ډول د خوړلو طريقه ورزده کړل.

پاچها کهړی او  دبشريت لمړی ملت دی چی شاهی نظام يی ايجاد کړی ګيومرتن يی خپهل ملت پښتون:۴

 . وروښوده جوړښت نظام شاهي ديی  ته نړۍټو لی 

يی ايجاد کړی او د خپل پا چا پر سر يهی کښيښهود   تاج شاهي نړۍ لمړی ملت دی چید ملت پښتون:۵

 او ټو ل بشريت ته يی د تاج  معنی ،ارزښت او استعمال ور وښود.

کړی او ټولی نړۍ ته ايجاد: پښتون ملت د نړۍ لمړی ملت دی چی د خپل پا چا د پاره يی  شاهی تخت ۶

    يی د شاهی تخت ارزښت او استعمال وروښودی.

 د او شهول ووژل کهې جګړه په سره     دېوانو د سيامک زوی دده او ګيومرتن چې وايي طوسي فردوسي

 .   یورغل الس په“   ګهوشني“   زوی د دسيامک او لمسي د ګيومرتن د واګي چارو د پښتونخوا
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  بلخ پر څخه آسيا مرکزي د اويستا دشراوتياری ټولو قوتونو ته ديوان يا ديبان ويل ،په همدی ليحا  

ته چی دپښتنو تمدن او سوله ايز ژوند يی د منځهه وړی ،پهه پښهتونخوا کښهی  انسانانو کوونکو حمله

 کيدل. ويل ديوان  يی شراو فساد جوړوی

 

 دهوشنګ يا هوشينګه پاچاهی:

 وجهود پهلهوان لهوی يهو کهې پښتونخوا  په چې  دي شوي ذکر دا کې  اويستا په چې وايي حبيبې استاد

=  ذاتههه پهر  لقهب دده او و څخهه والدها د ګيهومرتن د ګهوشهين دا او و( ګهوشهين) يهې نهوم چهې درلود

 د ، کهولې قربهانۍ لپهاره النهوع رب د( اناهيتها) د  يې کې غره په البرز د بلخ د چې و  نپښتو=   پيشداد

 .    کوله پاچاهي  يې هېوادونو( 7) اوو پر او ېدهګجن  سره دېوانو

 د او دود کولهو پاچهاهۍ او دحکومهت اصهل ملکيت د ، رسم دهقانۍ د چې  وايي دينکرد عالم جرمني

 .    لکړ  ايجاد(پښتنو=   نواپيشدادي) کورنۍ دده او ګهوشين همدغه ساتنه ول 

 پهه ګهوشهن پاچا ددوی او وو پښتانه ناپيشدادي چې وايي کهزاد احمدعلي استاد او کيرو ولفاسر

 اونظهم انصهاف ، عهدل کهې  نظام خپل په ده او درلود نظام سلطنتي کې پښتونخوا يا پارتا هېواد خپل

 چههارې الرې نههوې  يههې لپههاره سههوکالۍ د ولهه  خپههل د او کههړل ودان  يههې ښههارونه ، وو راوړي منځتههه

 .     ايجادکړې

 .    راوايستله اوسپنه څخه برېډ له ګهوشين چې وايي فردوسي

  چنهههههههههههههههههه  بههههههههههههههههههه امههههههههههههههههههد گههههههههههههههههههوهر يکههههههههههههههههههی نخسههههههههههههههههههتين

 ګسههههههههههههههههههههههههن کههههههههههههههههههههههههرد جههههههههههههههههههههههههدا زاهههههههههههههههههههههههههن دانههههههههههههههههههههههههش

 کههههههههههههههههههههههههههههرد پيشههههههههههههههههههههههههههههه اهنګههههههههههههههههههههههههههههري چوبشههههههههههههههههههههههههههههناخت

 کههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرد وتيشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه کجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههازوتبر

 ګهههههههههههههههههههههههههههههههون اب اههههههههههههههههههههههههههههههههن کهههههههههههههههههههههههههههههههرد سهههههههههههههههههههههههههههههههرمايه

 بهههههههههههههههههههههههههههههرون کشهههههههههههههههههههههههههههههيدش خهههههههههههههههههههههههههههههارا ګسهههههههههههههههههههههههههههههن ان
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 .    وکړه پاچاهي ملت پښتون پرخپل اوانصاف عدل په کاله څلوېښت ګهوشين

 

 دتهمورث پاچاهی:

 کاله دېرش شواو پاچا کې بلخ په نوم په( تهمورث)د غړي بل کورنۍ پيشدادي د وروسته ګترهوشين

 . وکړ حکومت ول  پرخپل اوانصاف ډېرعدل په مرسته په (شيدسپ)وزير يوهوښيار خپل د  يې

او روپه،، دی  او دا پا چا په اويستا کښی د ،،وسلوال،، په نوم هم دتهمورث اويستا ئی  نوم ،، تخمه 

 ياد شوی دی .

 وکولهوحملد بانهدی پښهتونخوا پهر ديوان ده چې ځکه وايي هم“   ديوبند“ تهمورث ته په اويستا کښی 

 او دتورانيهانو خهوا لهه ايهران اونننهي آسهيا مرکهزي د پښهتونخوا پر تهمورث وينا بله په ، لکړ بند څخه

 .    کړې بندې حملې اوسيدونکو وحشيانو د مازندران

 د ، ګنهډل او سکښهت کهاليو د ، ورېشهل وړيهو د ، وکهړه ترقي ډېره پښتنو کې وخت په پاچا تهمورث د

 اسهتفاده کهې چهارو پهه ژونهد د نوروڅخهه او غوايي ، اوښ ، خره ، قچرې ، آس د ، کول هليا حيواناتو

   ،حتی د ليک او لوست اساس کښيښودل شو... شول رايج کې وخت په پاچا دې د هم کول

 ، ترقههۍ د بشههريت ټههول د دولههت او ملههت پښههتون چههې معلههومېږي دا څخههه حقيقههت تههاريخي پورتههه د

 .    دي کړې برابرې اسانتياوې څومره لپاره اوسوکالۍ تېرولو هوسا د ژوند ورځني د او پرمختګ

 ، ترقههي ، مههدنيت ، تمههدن د پههارهل سههوکالۍ او ېهوسههاين د بشههريت ټههول د ملههت پښههتون وينهها بلههه پههه

 یايښه بنيهاد او اسهاس انکشهاف سياسهي او اقتصهادي ، ټولنيز ، زراعت ، فرهنګ ښاري ، پرمختګ

 .    ید

 او تمهدن د نوولسهو د منطقهې د او بشهريت ټهول د ملهت پښهتون چهی معلوميږی دا څخه حقايقو دپورته

 .       هو منبع پيشرفت

 د دوی نهو ، ايجهادکړ تمهدن او دولهت لهومړی بشهريت د کهې پښتونخوا په پښتنو چې کې زمانه هغه په

 پهه ددوی چهې تهه افهرادو قومونهو پرديهو د بهه دوی او ښکارېدل متمدن ډېر تناسب په ملتونو ډيووناګ
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 همدارنګهه ، ويهل“  ديبهان=  ديهوان“    ګرځېدل لپړ لوڅ به شان په حيواناتو د ، وو وحشي ډېر به تناسب

 او کهولې حملهي يهې بهه پښهتونخوا پهر چهې ويهل ديبهان يها ديهوان ههم ته قومونه يرغلګرو هغو به پښتنو

 .    وړه منځه له يې به دولت او مدنيت ددوی

 پاچها يمها او و“   يمها“   نهوم پاچها مشههور ډېر او اخري د نواپيشدادي د حواله په شاهنامې د فردوسي د

 .    ده کړې پاچاهي کاله سوه نهه

 نامههک دختههای وخههت د معلومههات خپههل فردوسههي چههې څرنګههه ، خههوري نههه سههر سههره علههم د خبههره دا

 خهولې لهه کسهانو پوههو او يهروږ سپين د وخت د ، حافظانو د سرودونو د نامک خدای د ،( خداينامو)

 پخهوا د يهايې او وو شهوي ورنقهل څخهه مشرانو خپلو د نسل پر نسل بيا ته هغوی او وو ېدلي اور څخه

 پاچهاهي کالهه سهوه نههه يمها چې خبره دا ول  د ، وې کړې مطالعه نامې خدای او شاهنامې زړې زمانې

 چهې  وه سلسهله پاچهاهۍ د نواپيشهدادي د بلکهې ، نهه پاچهاهي يمها د شخصهاً  مطلهب دهغهوی ، وه کړې

 .    و پاچا اخري سلسلي د پيشداديانو د يما وا وکړ دوام  يې کاله سوه نهه تقريبا

 

 ( : ،جمشيد ،جم يم= ) يما

 لهوړو او شههرت ښهه د مګهر ، دی پاچا اخري ېبلک ، نه پاچا لومړی نواپيشدادي د يما لحا  په وخت د

 .    کېږي بلل پاچا درجه لومړی دسلسلې پاچاهانوپښتنو يدادشپي د بلخ د يما لحا  په کارنامو

 .    دی ليکلی( مه يه يا يم) نوم ديما حواله په“  يشتونو(  “  33-33) د اويستا د اکتراحتشامډ

 پيشهدادي د کې(اويستا) په ، دی شوی ليکل( ياما)  نوم پاچا پښتون ستر پيشدادي د کې( ويدا) په

 .    دی شوی ليکل( ييما) نوم پاچا پښتون ستر

 نهوم هغهه د يهې یمړوله نهو ، وبهولي یايرانه يمها پاچها پښتنوسهتر د چهې پارهل ېدد غلو فرهنګي ايران د

 پهه،،يهم،، څخهه   منهو يمها د کهې فارسهي ايرانهي پهه يې وروسته ، وليکی( يم) کې ژبه پهلوي په دايران

 .    کړ بدل( جم)

 پهه نهړۍ د( محمهد يها احمهد) مهثال ، کېهږي ليکل ډول اصلي په کې ژبه هره په دنيا د نومونه انسانانو د

 .    .    .    ږيېبدل نه رجانېش په احمد کې ژبه هيڅ په دنيا د ، ید( محمد يا احمد) کې ژبه هره
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 نومونهه ارزښهتونو نهورو داسهې او پهلوانهانو ، عالمهانو ، پاچاههانو پښهتنو د غلهه ګينفره ايران د خو

 .    کړي برابره ورته الر غال د چې کوي نوشته بدل ځکه

 .    ده( سترالرښود او ځالنده ، ځلېدونکی) معنا( جمشيد=  جم=  ياما=  يم=  ييما=  يما د 

 دي اتفهاق پهه خبهره دې پهر ، شهول واخيسهتل نومونهه  يهې پخوا چې اومحققين سترمورخين ټول نړۍ د

 :  چې

 د ولسههونو د پاچههاهي يمهها د او دی پاچهها اخههري سلسههلې د پاچاهههانو پښههتنو پيشههدادي د بلههخ د يمهها

 .    وه دوره پرمختګ اړخيز هر او نېکمرغۍ ، سوکالۍ

 پهه بيا ذکر وېش طبقاتي دې د او وه شوې وېشل طبقو درې پر ټولنه انساني دورکې په مدنيت ويدي د

 :  له وو عبارت چې  دی شوی هم کې  اويستا

 (  .  اثورو يا اثرون)  طبقه روحانيونواومذهبينو د:   0

 (  .  رتشتر)  طبقه نظاميانو لويااجنګي د:  2

 (  .  فشويان وستريو) طبقه دهقانانو يا بزګرانو د:   8

 .    وساته جاري وېش طبقاتي پورته دغه کې  دوران په پاچاهۍ خپلې د هم يما

 .    او پالزمينه يعنی د بلخ ښار د ،،واره،، په نوم بللی   نامه په(  ور )د قلمرو سلطنت خپل د يما

 غرنيهو پهه  يهې لپهاره روحهانينو د يعنهې وه ټهاکلې وظيفهه مطهابق  مسهلک د ددوی لپاره روحانيو د يما

( لمهر) پاچها د ر ها د لهرې څخهه وله  د روحهانيون ترڅهو ، وو ټهاکلي ونههيځا لپهاره عبهادت د کهې سهيمو

 .    وکړي عبادت

 اجههرا د وظيفههو د او وظههايف مطههابق مسههلک د ددوی هههم لپههاره دهقانههانو نظاميههانواو د ډول همههدې پههه

 .    وو شوي تعين ونهيځا

 پهه سهاتونکي او پاچها د ولسهونو د خهوا لهه خهدای د دوی د يمها چې وو باور دې په ولسونه وخت هغه د

 زياراوزحمهت لپهاره ودانهۍ او ،سهوکالۍ،نېکمرغۍ هوساينې د ولسونو د ترڅو ، و شوی مقرر حيث

 .    سياوب
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 يهو ، تهوره يهوه ، غمهی يهو ، لکهړه يهوه حيهث په نښې د پاچاهۍ د ته يما  خدای ددوی باور په ولسونو د

 .    واخلي کار کې کرلو په کېمځ د څخه تيش د ترڅو ، وو ورکړي شيت زرين يو او(جام) کټوری

 کو کې ډېرولو په نسل د څارويو خلکواو د چې ، وه سپارلې وظيفه ته يما  خدای ددوی باور په ول  د

 .    وکړي ښښ

 ښهاريها بخهدی   بلهخ د يعنهې( واره) بلهخ د چهې وه سهپارلې وظيفه ته يما خدای ددوی باور په ولسونو د

 .    کړي تعين ټاټوبی اوسېدو د ولسونو نورو او ځان خپل د بيا بلخ هغه او ابادکړي

 په اويستا کښی دبلخ يا بخدی واره)ښار( د لوړو بيرغونو ښکلی بخدی بلل شوی دی.

 ، کېښهود اسهاس ښهاريتوب او  تمهدن د  يهې کچهه لهوړه پهه چهې دی پاچها لهومړنی يما پاچا پښتون ستر

 د او اوبهدل کهاليو د ، کهول ويلهې اوسهپنې د ، روزنهه څهارويو  د ، کرهڼه ، کړ رامنځته  يې ژوند ټولنيز

 ايجادول بنايي او ګريټخ ، استعمال او جوړول جواهراتو د ، ړول جو وسلو د ، ګنډل او سکښت هغو

 .    کړل  رواج  يې  استعمالول هغو د او کشف درملو د ،

 لهومړنی تمهدن او علهم د کهې  نهړۍ په ، و ښار  لومړنی نړۍ د چې بلخ ښکلی  پالزمېنه لومړۍ پښتنو  د

 .    کېږي بلل هم مرکز

 خپهل د خهوا له( ج)خدای د يما  پاچا پښتون خپل اوسېدونکو پښتونخوا د شول ذکر چې وړاندې لکه

 پهه موضهوع دې د ، درلود ورته  يې درناوی او احترام کومي له زړه د او بللی مقرر  لپاره خدمت د ول 

 د چهې ، دی شخصهيت اريهايي هغهه يمها  چهې  وايهي( بنونيسهت مسهيو) څېړونکهی يوفرانسوي ارتباط

 .    کاوه عبادت بت د يما د صفت په النوع رب ستر د خلکو نورستان د وړاندې منلو تر اسالم

 خپهل په او بللی النوع رب ستر ټولو تر يې بت دا او ياداوه نوم په( ايميرا)د بت يما د خلکو نورستان د

 .    کولې قربانۍ  يې  نوم په دده ، و ايښودلی  يې کې مزدک مرکزي

   په باره کښی خبری کوی.( ايميرا) د خبروکې په هم نن نورستانيان

 :  چې دي راغلي پورې فقرې پنځمې تر څخه فقرې ددرېيمې کې يسنا( 3) په اويستا د 

 (  .  وه نه دنياکې په رخه او مړينه ، زوړوالی ، سوړوالی ، تودوالی مهال پر پاچاهۍ د يما د)
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 :  چې دي راغلي کې فقرو( 83-08) په يشت( 03)اويستاد د

 نهه کې په نښې ناورين او رنځ د او ېده تېر  اوخوشالۍ خوښۍ په ژوندون نړۍ د کې  پاچاهۍ په يما د)

 ( .  وې

 د مريضانو د چې  کړل ممکن پيداکېدل درملو داسې د لپاره عالج د ناروغيو د يما چې وايي فردوسي

  کول سفرونه کښتيوکې په الرې له سيندونو د ته ځای بل څخه يوځای له يما ، کېده پرې به عالج مرض

  .    .    . 

 کهې مها يو هغهو پهه او کهړې ړې جو ما ۍ لوړې کې بلخ ښايسته په عقل خپل په يما چې وايي فردوسي

  يهې واسهطه په وځيانوف د او کړې جوړې  يې وسلې جنګ د ، ړکړل جو تشنابونه لپار مينځلو دځان  يې

 .    کړل پيدا هم نومونه ته وسلو هغو

 او عقلهي لهه يمها پاچا پښتون ستر چې ، رسېږو ته حقيقت دې  موږ کې ر ا په سندونو تاريخي پورته د

 .   و پاچا خاوند  ژورخيال فکراو لوړ د ، انسان رسېدلی خورا يو پلوه فکري

لمړی پا چا وو چی دلمړی ځل د پاره يی د ملی جشن فکر ايجاد کړی اوپه  يما د بشريت په تاريخ کښی

په نامه ونومولی چی  پښتونخوا کښی يی دپسرلی لمړی ورځ يعنی د حمل لمړی تاريخ د نوروزدجشن

 دا اويستا يی نوروزی جشن ،،دښو ګلو خاوند،،جشن بلل کيږی .

ه پښتونخوا کښی نمانځل کيږی، دپښهتنو اودهغه وخت راهيسی بيا تر نن پوری د نوروزملی جشن پ

ددی تاريخی جشن څخه په تقليد نن ورځ د نړۍ ټول هيوادونه د ازادۍ جشنونه او يا مهذهبی اخترونهه 

 نمانځی.

 د بشههريت د سهلطنت يمها پاچها سهتر د پښهتنو د مخصوصهاً دوره ټولهه پاچاههانو پيشهدادي د پښهتنو  د

 د لپههاره بشههريت ټههول د پښههتونخوا کههې دوره دې پههه او ده دوره ځالنههده او سههتره ډېههره تمههدن او تکامههل

 .    وه منبع تمدن او ترقۍ ، تکامل

  

 (اشاره لنډه ډېره يو ته دورې ګزو سا د: ) يانزګسا:   2
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 ؟ وه څوک ګزيانسا

 ملهت پښهتون يهوه پهه او تربهوران پښهتنو پيشهدادي د سهاکان وايهي کيهرو ولفاسر اوڅېړونکي محقق

 .    دي خلک تړلي پورې

 .    دي راغلي کې (اويستا) او (ويدا) کتابونو سترو په پښتنو د نوم سهاک=  دساګ

 چې ، ید( ارونداسپ) يې پالرنوم د او(بيوراسپ) نوم اصلي ساګ يا سهاک د چې وايي پوهان تاريخ

 پاچا اخري د پيشداديانو د يې مور او ږيېرس ته ګيومرث يا مرتن ګيو پاچا لمړي پښتنو د  يې سلسله

 .    وه( اوداک)خور يما

 .   بولي نيکه پښتنو د سهاک=  ساګ حواله په دواسنا تاريخي د افغان الدين جمال سيد عالمه

ځينو محققانو او مورخانو د تاريخی سندونو له مخی ضحاک=سهاک=سهاګ د غهورد سهوری پښهتنو 

 نيکه بللی دی . 

 .    رسوي ته ساګ ريښه پښتنو سوري د غور د جوزجاني سراج منهاج قاضي

 د ههرات د او هدرلهود لهور يهوه نهوم پهه( ههري)د ساګ چې وايي ، ميرزا قلي علي یړونکېاوڅ پوه تاريخ

 .    ید یايښ( هري) ېد تهداب ښار

 ید هنه نهوم واکمن څېه د ايران اوسني ېيعن پارس د کې اويستا او ريګويدا په چې وايي پوهان تاريخ

 او يمها د کهې جملهه دې پهه   چهې دي ذکرشهوي نومونه پاچاهانو پښتنو د پښتونخوا د مګر ، یشو ذکر

 .    شته هم نومونه ساګ

 سههاګزو يهها سههاکانو پښههتنو انههد پههه ړونکههوېڅ او پوهههانو اونوروتههاريخ  ، ډاکترتوراويانهها پههوه تههاريخ د

 د پښهتنو د ههم پارس یاوسن او درلودل لړۍ يواوږده حکومتونو خپل د ېوړاند اسالم تر کاله زرګونه

 .    وه برخه يوه واکمنۍ

 ساګزواو د ، ید نوم یشو عربې ساګ د ضحاک چې وايي  کيرو، اولف پوه تاريخ او یړونکېڅ زېانګر

 سهاګ چهې څرنګهه ، دي پښهتانه دواړه او ږيېرسه تهه مهرث ګيهو يها ګيومرتن ريښي دواړو پيشداديانو

 ېهمد په ، وو کړی حکومت پارس پر شان په پاچاهانو پښتنو نورو د هم پاچا پښتون ېد او و پښتون

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     45 
 

 اسهنادو شوو جعل په  نوم دساګ يې اساس پر نفرت ېهمد د او درلود نفرت څخه هغه د ايرانيانو وجه

 .    ید یليکل ښامار يا اژداک کې

 :   يي وا داسې کې باره په ساګزو يا نوکاسا د حبيبې استاد

 او ساکسهتان کهې اصهل په چې ، هديادې نامه په سيستان د بهېږي کې په سيند هامون د چې تيوال هغه

 .    کېږي بلل سجستان کې عربې په

 پښهتو دا ههم نهن ، دليادېه نامهه پهه  سجزي=   زيګسا=   زي سحقا=  ساکزي اوسېدونکي کستان سا د

 دي مېشهت تيهت کهې پښهتونخوا اوټوله سرپل ، پرغاړه سيندهلمند د( زيګسا) قبيله هافغان ويونکي

 .    بولي څخه قبيلې دراني ابدالي له ځان چې

 د زي سهحقا=  سهاګزي=  سهاکزي=  سهاکان چهې شهول معلومهه دا څخهه حقهايقو سهندونواو ټولو تېرو د

 څهانګې د پهای پهنج د پښهتنو نهوادر د او اوسهېږي پښتونخواکې په هم نن چې ده قبيله دساګزو پښتنو

 .    دي پراته پرک او تيت کې پښتونخوا ټوله په او ده برخه مهمه يوه

 :   چې   شو ويالی اساسرپ حقايقو پورته د

 .     دي پښتانه سوچه او برخه يوه ملت پښتون د او دي تربوران پښتنو پيشدادي د ساګزي

 نواپيشهدادي د لکه پاچاهان مشهور ډېر  مخصوصا پاچاهان  ټول تړلي پورې ساګزوونوااپيشدادي په

 .    وو پاچاهان پښتانه  دواړه( ک سا=   ک سها=  ضحاک) ساک پاچا ساکانوستر د او“   يما“   پاچا ستر

 .    دی ماما  ضحاک=  ساک د يما او زوی“   ک ود -يا –اوداک“   خور د“   يما“   د“   ساک“  

 د ساګزيان ، هونيول دوباره پاچاهي بلخ د څخه ساګزو د کيانيانو ېيعن پايڅوړ پيشداديانو د چې کله

 يهوه مهيالد تهر وروسهته ژورو لهوړو اوږدو تهر او شهول وايسهتل څخه  بلخ ېيعن سيمې د پاچاهۍ خپلې

 پېهړۍ پينځمهې تهر او جهوړکړ حکومهت بيها  يهې هلتهه او ورسهېدل تهه پېښهور=   نهدهاراګ مخکې پېړۍ

 .    وکړ حکومت يې پورې

 راښيي نومونه پاچاهانو مشهورو دڅلورو دوی د يکس شوې موندل پاچاهۍ دوري ددوهمي دساګزو

 :  له دي عبارت چې
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 (  .  ازير دويم او ازيلي  ، ازير يا ازي  لومړی ، مافي )

 ورننوت درو هغه په څخه سيمو او غرو غربې او شرقي د طوفان پښتنو ساکزيو د:   وايي  ،کيرو ولفا

 ارا او درنجانيهها)د امپراطههورۍ د هخامنشههيانو د پښههتنو سههاکزيو الرې دې د ، ځههي ور تههه هههرات چههې

 د ، واړاوه( ساکزيسههتان=   کسههتان سهها) پههه  يههې  نههوم ايالههت( درنجانيهها) اود ونيههول ايالتونههه(  کوزيهها

 چهې يږثهابتې  څخهه سيکو هغو د مطلب دا چې رسېدل پورې ترغزني ساحه حاکميت د پښتنو ساکزيو

 .    راغلي الس په

 ټيکسهال مهافي  پاچها ساکزي او ونيو هم پېښور=   ګندهارا الرې له رپيوا او ګومل د پښتنو ساکزيو

 .    وټاکله پالزمېنه خپله ملتان= 

 

 :  ضهاک= ساګ=سهاک

 ضههاک ورتهه عربهان چهې دی“    سهاک“  يهو څخهه جملهې پاچاهانولهه پښهتنو مشههورو وړاندې ترتاريخ 

 .  کړيوه يرغلونه ئی خاروه پر پارس د چی ځکه وايي اژدهاک ورته رويه له دنفرت ايرانيان او وايي

  . دی شوی ذکر هم کښی ريګويدا په نوم سهاک= ضحاک=دساګ

 .    ده کړې پاچاهي پښتونخواکې په زرکاله“   ساک“   پراساس رواياتو د ول  د

 کال زر شايد سلسلې ساکزو د کې حقيقيت په ، دی کلټا شان په سلطنت د يما د هم دا احتمال قوي په 

  وايي روايات ولسي اساس دې په نو ، و“   ساک“   همدا پاچا مهم ټولو تر ساکزو د او وي کړي پاچاهي

 هغهه وايهي چهې کهې بهاره پهه يمها سترپاچا د نواپيشدادي د لکه ، ده کړې پاچاهي کاله زر“   ک سا“   چې

 .    ده کړې پاچاهي کاله( 311)

 .    وه( ودک=  اوداک) يې نوم او وه خور يما پاچا پښتون ستر پيشدادي د مور ساک د

 پښهتنو د يهې جرهشه شهان يماپهه د او“   ارونداسهپ“   يهې پالرنهوم د او“   سهپابيور“   نهوم اصلي ساک د

 .    ږيېرس ته ګيومرتن پاچا مړيول
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 شهو ويهالی اسهاس دې پهه نهو ، و څخه والدا له ګيومرتن د هم يما پاچا سترپښتون چې شول ذکر پورته

  لهري اړه پهورې کورنۍ پښتنه يوه اوپه دي لمسيان نيکه ديوه وړاندې پښته څو دواړه ساک او يما چې

  . 

 .    نومېږي ساک=  سهاک=  ضحاک چې دې والدا پاچا هغه د پښتانه چې وايي افغان الدين سيدجمال

 :  کوي اضافه هم نور نالدي جمال سيد

 .    دې والدا ساک د پښتانه  حواله په مورخينو ځينو  د

 .     رسوي ته ساګ ريښه پښتنو سوري د غور د بيا اوڅېړونکي مورخان نور ځينې 

 داسهې کې( ايران درشرق محلی های حکومت) کتاب خپل په رضاورهرام اکترغالمډ  محقق يوايرانی

 :  ليکي

 د يوتن څخه جملې له اوخپلوانو نيکو د دده ، دي شوې خبرې ساک=  ضحاک يوغوري د کې  تاريخ په

 .    دی شوی پاچا غورکې په نامه په سور

 .    دی يوتن څخه  کورنۍ له پاچا سوري دې د هم قاتل( يزدګرد درېيم)پاچا د نيرا د“   ماهويه سوري“  

 د بيها وروسهته ، وو سهاک=  سههاک يها“   شهاهک“   کهې اصهل پهه ضهحاک هغهه ګومهان دېږن په ته يقين

 شهاهک“   يا او“   سهاکزي“   د قبيله يوه کې افغانستان په هم اوس همدا ، دی شوی ياد نوم په ضحاک

 .    شته نوم په“   زاد

 .    رسوي ته ساک=  ک ضحا  نسب پاچاهانو د غور د حواله په شواهدو تاريخي د هم سراج منهج قاضي

 .    بولي څخه نسل د ساک=   ک دضحا هم شاه مهراب پاچا کابل د بيا فردوسي

 ايهزدي چهې وکهړه حملهه وخهت هغهه بلهخ متمهدن او ښهکلي پر ساک چې ښکاري دا څخه متن د داويستا

 ، و شهوی جهال څخهه يما پاچا ستر د نواپيشدادي د څېر  په مارغه د بريالتوب د( ځال پرتم دسلطنت)فر

   .ونيو  يې هېواد  دده او وموند بری باندې يما پر نوساک

 :   چې ديذکرشوي کې فقره( 03) په يشت رام د اويستا د

 “   .   درلودل چترۍ زرينه او پالز شاهي ، ما ۍ هسکه يوه نامه په“  رينتا کوي“  د ک سا=  ک ضحا“  
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 :  وايي داسې کې  باره په ساک=  ک ضحا د بلعمي تاريخ

  يهې  نهوم چهې شو پيدا پاچا يو کې والدا په نوح بن سام د وروسته زرکاله ترطوفان السالم عليه دنوح“  

 .    کړه الندې يې نړۍ ټوله او و ساک=  ضحاک

 پاچهاهي بهل د يهو چهې کهړي جنګونهه پلمهه دې پهه سره بل له يو پاچاهانو اوږدوکې په تاريخ د بشريت د

 .    ده روانه هم پورې نن تر لړۍ دا او ونيسي

 مهاتې يمها کهې جنهګ پهه ، وشهو جنهګ سهر پهر نيولهو د پاچهاهۍ د هم ترمنځ يما ماما د هغه د او ساک د

 .    شو حاکم سلطنت ټول پر يما د ساک او وخوړه

 :  ذکرکړيدي داسې ونه هېواد يا او تونهيوال خارجي او داخلي پاچاهۍ د ساک د کهزاد استاد

 :  تونهيوال يا هېوادونه کورني:   لومړی

  ارزه:   0

 شبه :  2

 فردوسي :  8

 فردوفش :  6

 برست رادو :  5

 دورجرست:   1

 بامي خيزس:   7

 .    دي شوي ډورګ هم بامي بلخ او ګندهارا ، باختر ، تخارستان ، غور ، زابل ، کابل کې دې په چې 

 پههه هنههدوکش د چههې ده شههوې ذکههر کهههمځ قطعههې شههپاړس پښههتونخوا د کههې“   ونديههداد“   پههه اويسههتا د

 .    ده شوې بلل خاوره اويستايي سيمه دغه او وې پرتې شاوخواکې
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 د اريانهها د نههوم( تيههوال اووم اتويههوال دداخلههي“ )  بههامي خيههزس“  د کههې يشههت پههه“   مهههرد“  اويسههتا د

“   بهامي خيهزس“  يعنهې هېهواد منځنهي دې د ، دی شهوی ذکهر نهوم پهه ټاټوبې ځالنده د ولسونو خپلواکو

 .      دی شوی ياد نوم په“   بامي بلخ“   ښکلي د پالزمېنه

 

 :  هېوادونه باندني:   مهدو

 .    روم هنداو ، سند ، ينچ ما ،ينچ ، توران ، پارس

 (روم اايټالي د نه ده ترکيه مطلب څخه  روم د دلته)

 سهاګزي پهه پښهتنو د“   سهاک“   پاچا پښتون ستر چې شول برمال دا څخه  حقايقو تاريخي ټولو پورته د

 پښهتونخوا پهه کاله زر تقريبا کورنۍ دده چې ، پاچاوو پښتون ملت پښتون د او درلوده اړه پورې قوم

 .    ده کړې پاچاهي هېوادونو شاوخوا پر دهغې او

 

 :)ايرانيان ئی فريدون بولی(:دتريتوناياتريتون پاچاهی3

 )دتريتونا دکورنۍ پاچاهۍ ته ډيره لنډه اشاره(

 په تيرو پا و کښی ذکر شول چی د ساګزو د کورنۍ سلطنت تقريباً  زر کاله دوام وکړی.

يو کورنۍ يا حزب د بلی کورنی يا حهزب د دمعاصر تاريخ او يا حتی داوسنيو شرايطو په شان کله چی 

خوا د حاکميت څخه ليری شی ،نو د حاکميهت څخهه ليهری شهوی کهورنۍ يها حهزب هميشهه پهدی تهالش 

 کښی وی چی دوباره دحاکمی کورنۍ يا حزب څخه سياسی قدرت پالس راوړی.

يا څهرمن  دساګزو د کورنۍ د حاکميت په اخرو وختونو کښی کاوک )کاوه( اهنګرخپل د اهنګری بنۍ

 د نيزی پر سر دبيرغ په ډول وتړل اود ساګزو د حاکميت پر خالف يی ولسونه راو پارول.

دکاوه اهنګر دا د بنۍ  يا څرمنی بيرغ د ،،کاويان،، د بيرغ په نوم مشهور شو او تر ډيهرو زمهانو پهوری 

 دا د ،،کاويان،، بيرغ داريايی ولسونو د بری سمبول بلل کيدی. 
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کهورنۍ يهو مبهارزک  چهی تريتونها يها تراتينهه ولهد پورګهاوددی مشههور اهنګهر کهاوه د پيشداديانو د 

مالتړ تر السه کړی او ددی مشهوراهنګر په مالتړ يی ولسونه دساګزو د حاکميت پرضد راو پهارول او 

د کاوه اهنګر او ولسی پاڅونو په زور يی د ساګزو تقريباً زر کلن حاکميت ته د پای ټکی کيښود، او د 

نخوا پاچاهی يو ځل بيا د سهاګزو د پښهتنی کهورنۍ څخهه دپيشهدادی پښهتنو کهورنۍ تهه پهالس پښتو

 ورغلل . 

تريتونا دساګزو پر کورنی د ده د بری په خاطر دمهرګان په نوم جشن جوړ کړی چی هر کهال بهه دا دبهری  

وبهو د دورځی جشن تجليل کيدی،اوهمدارنګه تريتونا پر ساګزو باندی د بری په خوشحالۍ کښی دا

 رب النوع اناهيتا د پاره سل اسونه ،يوزر غوايی اول  زره پسونه قربانی کړل.

 دتريتونا کورنۍ تقريباً پنځه سوه کاله پاچاهی وکړل.

 

 (اشاره لنډه ډېره يو ته دورې دکيانيانو)  : کيانيان:  4

 ؟ وو څوک کيانيان

 .    ده شونې پاتې نواپيشدادي د کورنۍ دا چې دې باور دې په مورخان کې باره په کيان يا کاوه -کي د

“   د چهې دي ناپيشهدادي پخهواني هغهه کهې  حقيقت په کيانيان چې دي باور دې په محققين او مورخين

 .    کړه پيل لړۍ بله پاچاهۍ د کې  بلخ په  يې  نامه په“   کاوه

=  کهي“  د کهورنۍ دا نوځکهه ، و“  يها کهاوه کواتهه کواتها کهاوه“   مشرنوم د کورنۍ شاهي دې د پښتنو د

 .    شوه مشهوره نامه په کياني=   کاوه

 :  وايي توراويانا مور 

 پاچاههانو ډلهې بلهې يهوې د اريانها د اويسهتا وروسهته نوڅخهاپيشهدادي لهه بهاخترکې=  بخهدي=  بلخ په

 ، يهادوو نهوم پهه“   کهواني يا کياني“   د هغه موږ او پيلېږي کلمې په“   کاوه“   د  يې  نوم چې کوي يادونه

   . لري ارتباط سره کورنۍ يوې له ټول

 .    دی موس  سلطنت او کورنۍ شاهي کيانی  د بلخ د“  کواتا کاوه“ 
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 پهر تهاج پاچهاهۍ د کهې  غهره په البرز د ته شمال بلخ د شان په ګيومرتن نيکه ېلير خپل د هم کواتا کاوه

 .    سرکېښود

 يههې اوهلتههه شههوی مېشههت هلتههه هههم ګيههومرتن پاچهها لههومړی پښههتنو د چههې دی ځههای هغههه البرزغرونههه د

 .    و ايښی اساس پاچاهۍ دپښتنودلومړۍ

 له يو دواړه کورنۍ شاهي کياني او کورنۍ شاهي دپيشدادي پښتنو د  چې  شوه دا خبرومعنا پورته د

 .    دي کورنۍ پښتني شريکې وينه په او دېږن سره بل

 .    ده معنا په اوامير ،پاچاهوښيار،الرښود ، پوهد کيان=  کاوه=  کي

 :  وايي حبيبې استاد

 د چههې و سههړی لههومړی ښههتغغر  چههې   و ورکههړی لقههب“   کههاوه“   د خههاطر دې پههه تههه ښههتغغر“   اويسههتا“  

 .    وو انوڅخهيمرستندو  عمدهد دايين زردشت د او زراتوتشرا د او کړی قبول  يې ايين زردښت

 .     ده رهنما ستر او ،پاچا،اميرالرښود ، پوه معنا“   کاوه“   د

 .    ده سيمه هلمند د یټاټوب اصلي کيانانو د چې ثابتوي واسطه په ړنوېژوروڅ د اويستا د حبيبې استاد

 کيهاني د( ههامون) کيانسيه چې دي شوي ذکر کې فقره اوومه په څپرکي يويشتم د بندهش د اويستا د

 .    ید یټاټوب ۍکورن

 :  دي راغلي کې فقره(۱۱۵۸) په يشت آبان د اويستا د

 هکهړ ښهکاره  يهې هيله ومنلواو نظر پارهل ناهيد د ته مخامخ اوبو د( فرزدانو)د سپ ګشتا کي همته لوړ

 .    کړي حاصل یبر ېباند نانو تورا نورو او ارجاسپ پر چې

 پهه درياچه يا جهيل ، سيندګي(فرزدان) د چې دي شوي ويل کې فقره پنځمه په څپرکي(۱۲)د دبندهش

 .    ید یشو رلېشم یټاټوب دکيانيانو سيستان کې(يشت زامياد) په او دي کې سيستان

 اړه ېچهاپور هغهه پهه اوتخت تاج ېيعن فر چې دي ذکرشوي کې فقره( ۶۶) په کردي( ۹)د زامياديشت د

 .    جوړوي جهيل يا درياچه هامون د سيند هلمند د چې یجوړکړ کې یځا هغه په سلطنت خپل چې لري
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 اصهلي کيانيهانو د چهې کهوم دي پراتهه کهې سيسهتان پهه پښهتونخوا د جهيهل هامون د او سيند هلمند د

 .    ید یټاټوب

 او پهايڅوړ کهورنۍ پيشدادي د پښتنو د کورنۍ کياني چې  بتيږي ثا دا څخه حقايقو تاريخي پورته د

 .    دي پښتانه  خټه په

 ېيعن سيستان خوانپښتو د او وه مروجه مطابق لحجی د وخت دهغه ژبه پښتو کې حاکميت په دوی د

 .    و مرکز اصلي دوېاوس د یددو شاوخوا دجهيل دهامون او سيند د هلمند د

 

 :  پاچاهیکواتا کاوهد

پخپله خپل ځان د تريتونا  دنسل څخه بولی ،خودی دتريتونا يها پيشهداديانو دسلسهلی پهه  کواتا کاوه

 دوام نه ورکوی بلکی په خپل  نوم ديو بلی شاهی کورنی تهداب ږدی.دوام خپل پاچاهۍ ته 

د کاوه خاندان سلطنت داسی شکل لری لکه دبارګزودمنځ څخه چهی محمهد زويها د پهوپلزودمنځ څخهه 

 چی سدوزو سلطنتونه جوړ کړی دی، خوپه حقيقت کښی محمد زی بارګزی اوسدوزی پوپلزی دی.

 .    و ايښودونکی بنسټ او موس  کورنۍ شاهي د دکيانيانو (کيقبادبولی ئی ايرانيان)کاوه کواتا 

 پښهتون لومړی چې ېيرچ کېښود سر پر تاج پاچاهۍ د پښتنو د  غرونوکې په البرز د بلخ د کواتا کاوه

 .    وو کړی ايجاد دود شۍتاجپو د“   ګيومرتن“   پاچا

 .    وه والړه پرستنو اوبرابرۍ دعدالت،ورورولۍ پاچاهي کواتا کاوه د

 نهه برتهري بهل پهر اوهېچها وو خاونهدان حقوقهو برابهرو د  وګهړي ټهول پښهتونخوا د نظهر پهه کواتها کاوه د

،کاوه کواتا په پښتونخوا کښی د عدالت او انصاف پر ستنو والړ نظام جوړ کړی او خپل ملهت درلوده

   يی د سوکالۍ او خوشحا لۍ پر لور رهبری کاوه.

دول  څخه دکاوه کواتا هيلهه داوه چهی پهه ژونهد کهی دصداقت،رښهتيا،نيکۍ اوښهيګڼی لمهن ټينګهه 

 کړی،ځکه چی پا چا په خپله داويل چی زه  پدی باور پايم او له خدايه ډير بيريږم. 
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 انصهاف او عهدالت پهه کهې پښتونخوا  په مطابق نقانو د پښتونولي او پښتو د کواتا کاوه چې دا لنډه

 .    کوي حکومت

 

 .پاچاهی اوسن کوي -يا -يوسا کاوهد

 

 تر پالر ورسته د پښتنو پاچا شو. او دی زوی ، کواتا کاوه د (بولی کيکاوس ئی ايرانيان)سا يو کاوه 

 .    کېږي بلل پاچا ستر ټولو تر کورنۍ کيانيکاوه يوسا د

 .    دي درلودل اوخوښی تقاضا ، غوښتل ، هيله معنا ، يوسا  د

  د  يې تاجپوشي خپل او درلودله مينه سره غرونو د شان په پښتنو ټولو او نيکونو خپلو د ، يوسا کاوه

 .    وکړل کې غره په“   زريفيه“ 

 پهر نړۍ د دی ترڅو کولې قربانۍ لپاره“   اناهيتا“    النوع رب د اوبو د کې غره په زريفيه د ، يوسا کاوه

 .    سترکړي او لوړ وپاچاهان نورو

 . وې کړې جوړې ما ۍ لوړې( ۷) پرسراووه غره يوسادزريفيه کاوه

 :  وايي حبيبې استاد

 معنا داوسن ، پالزکېناست پر بلخ=  دبخدي يوسا کاوه=   اوسن کاوه زوی دده وروسته کواتا کاوه تر

 .    ده خوښي يا هيله

 شمال د ايران اوسني د پراساس رواياتو حماسي د چې ، سره پرديوعناصرو اريايي غيری د يوسا کاوه

 . کړي ترالسه بري  يې پرهغوی او وکړل جنګونه  ، اوسېدل کې ځنګلونو په مازندران د

 .دي شوي ويل ديوان يا ديبان ته خلکو ځنګلي دغه کې اويستا په

 (مخ ۳۵۹-کی تاريخ داستانی او افسانوی په افغانستان د پښتانه) 
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 پهردی ورتهه خلهګ سهيمی هغهی د چی وکړی يرغل مازندران پر ساځکه يو کاوه نظره له پوهانو دتاريخ

 شهوی ښهل پو ځنګلونو په برخه زياته مازندران د چی ځکه اوسيدل کښی ځنګلونو په دوی ښکاريدل،

 نههه تبههاره اواريههايی درلههودل ببرسههرونه او ږيههری ويښههتيان،اوږدی اوږده اوسههيدونکو ده،دځنګلونههو

   .کړل ياد نوم په ديوانو يا دديبانو اويستا چی وو کبله ددی کيدل،شايد پيژندل

 لپهاره اناهيتا النوع رب داوبو پرسر غرهد زريفيه د اوسن کاوه يا يوسا کاوه غښتلي چې وايي اويستا

 دپوهانو، شي سترپاچا پاچاهانو د چې کړل خيرات لپاره دې د پسونه زره اول  ،زرغوايي آسونه سل

 .دی پروت کښی بلخ په غرهم زريفيه د دا مخی له څيړنو د

 

 

   .پاچاهیهئوسره وه  =هوسروايا  دکاوه

 وسروايا ،،دی ه ددی پښتون پاچا نوم په اويستا کښی ،،کاوه

 خو ايرانيان يی )کی خسروبولی(

 کاوه هوسروايا دسيا ورشا نا زوی او دکاوه يوسا لمسی دی.

خهوا وژل شهوی وو نهو پهدی څرنګه چی دکاوه هوسروايا پالر سياورشانا د توران د پا چها افراسهياب د 

 سبب دخپل نيکه کاوه يو سا تر مړينی ورسته کاوه هوسروايا د بلخ په ښار کښی خپل تاجپوشی وکړل.

وو ،خودښو اوسترو کاروپه ليحا  ددی کورنۍ تر ټولو  پاچا اخيري کورنۍ کياني کاوه هوسروايا د

 ستر او غښتلی پاچا وو.

 :  وايي داسې کې  باره په پاچا داخيري کورنۍ دکياني“  کاوهوسروايا“  د حبيبې استاد

 لهوی  يهې مرسهته پهه هغهه د نهو ، کهړه پيدا اړه پورې وايا هوسر کاوه په( فر کياني) فرتم کياني چې کله 

 .    و برخه په دده پرتم او برم  ، ښکال ، مينه ، قوت ، زور ، وکړل کارونه
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 دي کهې اويسهتا پهه املهه همهدې لهه چهې ونښهلول سهره بيرتهه هېوادونهه شاهنشاهۍ کياني د هوسروايا

 ياد نوم په کېدونکي رامنځته د شاهنشاهۍ د او نښلونکي د هېوادونو د يعنې( کريمو هن خشتري)د

 .    دي شوي

 او پرعهدل چهې کهړی رامنځتهه سيسهتم يهو داسهې کولهو د سهلطنت د کې هېواد خپل په سروايا هو کاوه

 .     کېده اورېدل شکايت  مظلوم هر د او وو والړ انصاف

 .    دی شوی بلل پاچا لرونکی رحمۍ صله د او مهربانه يو هغه

 :  چې کوله دعا دا دربارکې په خدای خپل د هميشه سروايابه هوکاوه 

 .   “   کړې نه برخې  بې  مې نه جنت خپل له ، ناښه که او کړي مې ښه که خدايه ای“  

 نقانو د ۍپښتونول پښتواو د واکمني هوسروايا دکاوه چې معلومېږي روښانه دا لوڅخهيدال پورته د

 .    چلېده مطابق

 ځينهو د وختونهوکې اخيهري پهه عمهر خپهل د“   سهروايا ههو کهاوه“   پاچها اخيهري کهورنۍ دکياني باالخره

=  آسهپه اوروت“پښهتون بهل يهو پاچهاهي خپلهه ډول ييهز سهوله پهوره پهه خوښه خپله په پراساس عواملو

 .    شو مصروف عبادت په خدای خپل د خپله په او وسپارله ته“  نيکه بيت=  اتريت

 د اوتخههت تههاج د امپراطههورۍ سههترې خپههل د تههه“   نيکههه بيههټ=   اتريههت=  آسههپه اوروت“  و وايهها هوسههر 

 .    وکړل هم نصيحتونه الندې دا وخت پر سپارلو

 .    وساته ځان هميشه څخه ناروا او ظلم د

 .    واخله کار څخه اوانصاف عدل د هميشه رسولوکې سرته دچاروپه

 .    رسوه سرته سره پوهه په هرکار

 .    رسوه مه ازار ته ول 

 .  ژغوره ځان څخه الفاظو بدو د خبروکې په 
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 : پا چاهی کورنۍ آسپهد:  5 

 (اشاره لنډه ډېره ته پاچاهۍ کورنۍ دآسپه)

 ؟ هو څوک کورنۍ آسپه

 ، ناپيشهدادي لکهه کورنيهو شهاهي دتېهرو بلخ د هم کهول آسپه چې وايي“   دينکرد“   محقق سترجرمني

 دسهترې خپهل هوسهرواياکهاوه   چهې شهو همهداعلت ، هو کهورنۍ نېپښهت تړلهي سهره اوکيانيهانو ساکان

 او سرکېښهود پر( اتريت داويستا) آسپه اوروت د الس خپل په رضا او خوښه خپله په تاج امپراطورۍ

  دی راغلهی بيت داسې کې باره په موضوع دې د کې شاهنامه په فردوسي د ، هوويل مبارکي  يې ته هغه

  . 

 بهههههههههههههههههههههههاد فرخنهههههههههههههههههههههههده تهههههههههههههههههههههههو نهههههههههههههههههههههههوبر تهههههههههههههههههههههههاج ايهههههههههههههههههههههههن

 .    بههههههههههههههههههههههههههههههاد توبنههههههههههههههههههههههههههههههده روي سربسههههههههههههههههههههههههههههههرپيش جهههههههههههههههههههههههههههههههان

 

 رضها او خوښهه خپله په ته“  نيکه بيټ=  اتريت=  آسپه اوروت“  و سلطنت خپل هوسروايا کاوه چې کله

 پالزمېنه ښکلې تاريخي په پښتونخوا د پښتنوپاچاشواو د نيکه بيټ ېيعن آسپه نواوروت ، وسپاره

 .   کېناست پالز پر کې بلخ

لهراسههپ =بيههټ نيکههه دواکمنههۍ مهههال تههه پههه کتلههو دغههه حقيقههت پههه ښههه ډول  دبلخههی اوروت اسههپه =

څرګنديږی چی نوموړی په پوره صداقت سره د کاوه هوسروايا څخه اوريدلی نصيحتونه په عملی ډګر 

ول،او مذهب ته يی په پام اړولو سره هڅه وکړل چی شهيطانی انديښهنی يهی پهه فکهر او کښی پلی کړی 

ذهن باندی غلبه پيهدا نکړی،لهه همهدی املهه يهی پهه بلهخ کښهی يهوه لويهه او ښهکلی اتشهکده )اورتهون( 

 دخلګو د مذهبی دودونو د نمانځلود پاره جوړه کړل.

 يل چی :بيټ نيکه به تل خلګو ته په ويناوو کښی په تکرارسره و

 ای خلګو له خدای )ج( څخه وويريږی . -

 هيڅ کله د خدای )ج(له درباره مه نا هيلی کيږی. -
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 خدای )ج( سندونه،غرونه مځکه،او له هغو نه را تاو هسک اسمان را پيدا کړيدی . -

 ه مونږبايد د تمی دزياتيدو څخه ځان وساتو.

 مونږبايد خپلو ناپوهيو او کمزوريو ته پام واړوو. -

 مونږ بايد په خپلو کښی جوړه او روغه سره ولرو. -

 په عدالت يا نياو باندی خوشحاله اوسيۍ...او کينه په زړه کښی مه ساتۍ.-

 بيټ نيکه به تل خپل ول  ته ويل چی :

 .  عدل اونياوبه دده الره وی اوپه هغه به عمل کوی

 .     و پاچا ډېرعادل او محسناتوخاوند ښواخالقواو د او فطرته نېک ، ډېرمهربان نيکه بيټ يا بيټ شيخ

 شمال د هېواد د ترڅو ورکړي دوام ته پاچاهۍ خپلې پښتونخواکې په اوانصاف ډېرعدل په نيکه بيټ

 ترمهرګ دده او مړشهو کهې  دفهاع پهه هېواد خپل د کې نتيجه په حملې د تورانيانو د پښتونخوا پر څخه

 پهر کهې بخهدي=   بلخ پالزمېنه ښکلې  په پښتونخوا د او شو پښتنوپاچا د غرغښت زوی دده وروسته

 .    پالزکېناست

 

 :  سپاګرش=  سپ غرشاه=  غرغښت

 ښهاغلی ، دی( نيکهه بيهټ=  اتريط=  اتريت) اويستا د دپالرنوم غرغښت د“   وايي کهزاد استاد مور 

“   شم يا سم“   د څانګې د ساما د قبيلې د“   تريتا“   د دبلخ“   اتريت“   اويستا د چې  باوردی دې په کهزاد

 .    دی څخه والدېا د

 بيهټ=  بيټۍ شيخ=  بيټۍ=  بيټ څخه جملې له نيکونو د پښتنو د کې حقيقت په اتريت اويستا د دغه

 .    دی نيکه

 .    دي“   ښتغغر“   او“   سربن=   سرند“   اويستا د نيکونه نور دوه پښتنو د

 يشتونو کښی د تل پاته سړی په نوم ياد شوی دی.غرغښت يا ګرشاسپ د اويستا په  
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 او پاچها قهوي داسهې غرغښهت چهې شهته افسهانې دعامو وګړو په منځ کښی تراوسه ال داسی کيسی او

 دال دپښهتونخوا پهه دريهو سهيمو يعنهی   تراوسهه او درلهود نهه  يې مرګ نظر په عوامو د  چې وو پهلوان

  ده سبز،باميان او يا ريګ روان په يوه غار کښی بيده دی.  د کابل

 د او حملومخنيههوی د تورانيههانو د څخههه شههمال د پښههتونخوا د کارنامههه لويههه واکمنههۍ د غرغښههت د

 .    و ساتل اوخپلواک متحد پښتونخوا

 ينايه د“   زردښهت د“   زراتوشهترا“   کهې دوران پهه سهلطنت د دده چهې وه دا کارنامه ستره بله غرغښت د

 .    راوړي منځته  يې يناي“   زردښت“   د او راغلی ته نړۍ موس 

 د او درلهوده نهه عقيهده معبهد واحد يو پر اقوامو نورو منطقې ېدد اوپښتنو وړاندې نترايي زردشت د

 پرستش هغو د او درلوده عقيده  يې نورو داسې لمراو ، اور ، باد ، اوبه لکه عناصرو زياتو پر طبيعت

 .    کاوه يې به عبادت او

 يهو د بشهر ټهول او پښهتانه ايهين دې ، راغهی تهه منځتهه ينايه زردشهت د خهوا له شترا زراتو د چې خوکله

   د چېعبادت ته   خالق واحد

 .    بلليی ياداوه را و نوم په“   مزدا اهورا“ 

( ج)دخهدای“   زراتوشهترا“   ګهزار بنيهاد ينايه دې د ههم نه او وو نه دين يوالهي يناي زردشت د هم څه که

 خپهل رپه چهې ، کهړه معرفهي تهه وله  الره ښه ډېره رستيوپ خرافات پخوانيو تر هم بيايې خو ، و پيغمبر

 :  وړکو کتنه يولنډه الرښونوته ځينو ينداي زردشت د به ځای

 کتهاب ددېن سيکانو د او“   نجيلا“   کتاب دين دکاتوليک“   تورات“   کتاب دين يهودي د چې څرنګه

“     د ، وو شهوی ليکهل کهې پهه ايين زردشت د چې کتاب هغه ډول همدې په ، يږيادې نوم په“   ګرنت“   د

  .    يادېده نوم په“   اويستا

 خپهل د يهې کتهاب هغه او راوړي ايمان پرايين زردشت د يا“  اويستا“  پر هم پاچاغرغښت پښتون ستر

 .    وکړي پرمختګ ښه ايين اويستا د سببه دې له او کړی قبول حيث په دين
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 مالتهړ همهدې د ، وو مرسهتيال او حامي لوی زراتوشترا د او درلوده عقيده ينپراي زردشت د غرغښت

 کهې اويسهتا پهه ځلهه څو نوم غرغښت د امله له مالتړ دې د او وکړ پرمختګ ډېر يناي زردشت د امله له

 .    دی ذکرشوی

 القههاب“   ښههه اونههور رهنمهها ، هوښههيار ، پههوه ، سترالرښههود ، سترمشههر ، کههاو“   د تههه غرغښههت اويسههتا

 .    ورکړيدي

 :  وايي داسې کې  باره په نيکونو دروسترو د پښتنو د استادکهزاد اومور  سترمحقق

،يا په بل عبارت بيټ نيکهه  دي نيکه ټپښتنوبي دپه نوم ذکر شوی شخص “  اتريت“ کښی د اويستاپه 

 .   ،،اتريت،، په نوم ذکر شوی دیپه اويستا کښی د 

 .    دی نيکه بل پښتنو د غرغښت زوی نيکه ټبي د

،يها پهه بهل عبهارت  دی( سهربن) نيکهه بهل پښهتنو دپه نوم ذکهر شهوی شهخص ( سرند)کښی د اويستا په

 .  دپښتنو نيکه سربن په اويستا کښی د ،،سرند،، په نوم ذکر شوی دی

 څخهه کههول د دسهاما قبيلهې د تريتها د سهاما د ،اتريهت دی زوی تريتدا “  داويستاد داويستاغرغښت

 اوتهورک دی څخهه دکههول دتهورک وروسهته پښت دريم تر سم ، دی څخه دکهول ياشم سم د ساما ، دی

 پورتهه پهه دی  څخهه دکهول ديما اوتور دی څخه دکهول تور د سب شيد او دی څخه دکهول  سب دشيد

 .    رسېږي ته يما  سلسله په دنسل  غرغښت ډول

 ، دی زوی اتريهت د غرغښهت چهې  دي شهوي ويهل کهې بهاره پهه غرغښت د کې“   يشت ارام“  اويستاپه د

 .    دی زوی ياشم سم د ساما ، دی زوی ساما د اتريت

 بهل د او“  اورواخشهه“   نهوم يهوه د چهې درلهودل زامن دوه (نيکه بيټ) اتريت چې زياتوي نور“  يشت“  دا

 و.و غرغښت نوم

 دده او غرغښهت ، و ګراتلډ د جګړې د او پهلوان وتلی اوغرغښت و پوه قانون او اديب ښه رواخشهاو

 ځهان د  يهې اوهغهوی جنګېهدل سهره توررانيانو چنايانواو ، نواهندي د دواړه نيکه بيت=  بيټ پالرشيخ

 .    کړل تابع
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 سهتر ههم څخه زال ولد رستم د  هغه بلکې ، دی بللی پاچا يولوی يوازې نه محققينوغرغښت پوهانواو

 ټولههه پههر او  ده نههه خههوړلې ماتههه هههم  يههې يوځههل کههې عمههر ټههول خپههل پههه چههې ، دی شههوی بلههل پهلههوان

 او عدل په وو شوي پاتې ورته ميراث په څخه نيکه بيټ پالر فاضل او نېک خپل د چې خوايينپښتو

 .    یړک حکومت نصافا

 .    ال وه چ واک يې پښتونخوا ټوله پر او و ښار ښکلی بخدي=  دبلخ پالزمېنه دسلطنت دغرغښت

 :  وايي داسې کې باره په دقلمرو واکمنۍ د دغرغښت مسټټر محقق يوخارجي

 په کارنامې اروونکېپ هيجان او سترې دده ، و څخه جملې له پهلوانانو مشهورو د کابل د غرغښت“  

 ، زرنههج ، سيسهتان ، غزنهي ، ګرديههز ، لهوګر ، قنهدهار ، ننګرههار ، ګنههدهارا ، زابهل ، ارغنهداب ، کابهل

 .    يادېدلې سيموکې په بخدي=  بلخ او تخارستان ، پښين ، کاکړيستان ، زمينداور

 .     دی جوړکړی دی مرکز تيوال نيمروز د اوس چې ښار“  زرنج“  د کې دوران په سلطنت خپل د غرغښت 

 نجينرانوڅخههايد هنهد او روم د او نوابنهدي جنګهي زره دېهرش د لپهاره جوړولو د ښار د زرنج د غرغښت

 .    واخيست کار

 نريمهان او سام چې کې باره په وصيت د غرغښت د لحظواو اخيري د ژوند غرغښت د طوسي فردوسي

 .    يادوی ډول دې په ذکر ښار د زرنج د کوي  يې ته

 نيسههههههههههههههههههههههههههههههههت بههههههههههههههههههههههههههههههههاره را مههههههههههههههههههههههههههههههههرګ و پيههههههههههههههههههههههههههههههههري زه

 .    يسهههههههههههههههههههتن چهههههههههههههههههههاره را ههههههههههههههههههههردو ايهههههههههههههههههههن نهههههههههههههههههههزدک  بهههههههههههههههههههه

 “  زرنههههههههههههههههههههههههج“  چههههههههههههههههههههههههون سههههههههههههههههههههههههاختم شهههههههههههههههههههههههههرنو يکههههههههههههههههههههههههي

 .     رنهههههههههههههههههههههج بهههههههههههههههههههههه اوريهههههههههههههههههههههدم ګهههههههههههههههههههههرد ګهههههههههههههههههههههنج بسهههههههههههههههههههههي

 دار ابهههههههههههههههههههههههههاد مهههههههههههههههههههههههههن چهههههههههههههههههههههههههون تومانهههههههههههههههههههههههههدمش بهههههههههههههههههههههههههه

 .     راګههههههههههههههههههههه يهههههههههههههههههههههاد چېنهههههههههههههههههههههين ههههههههههههههههههههههم مهههههههههههههههههههههان بفرزنهههههههههههههههههههههد

 خهههههههههههههههههداي پهههههههههههههههههيش کهههههههههههههههههه کهههههههههههههههههن چنهههههههههههههههههان ازمهههههههههههههههههن پههههههههههههههههه 

 .    سهههههههههههههههههههههههههههراي ګهههههههههههههههههههههههههههر بهههههههههههههههههههههههههههدي روانهههههههههههههههههههههههههههم بنهههههههههههههههههههههههههههازد
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 ږله خهوتر ، کېناسهت ځهای خپهل پهر او کهړه ښهکاره هيله خوړلو څه د ، ورځ لسمه په ناروغۍ د غرغښت

 :  وويل ورته اوغرغښت ښتل راوغو  يې دواړه نريمان او سام ، شوه بنده سا  يې وروسته خوړلو

 .    دی شوی  هپنا دېواله له مې عمرلمر د او دي رسېدلې ته اخر مې شېبې ژوند د

 .    .    .     وويل ډېرڅه ته نريمان او سام کې وصيت په غرغښت

 پههه( ج)دخههدای او واړولههې  خواتههه آسههمان د پورتههه سههترګې شههېبوکې اخيههرو پههه ژوندانههه د غرغښههت

 .    وکړه دعا داسې  يې دربارکې

 تها اواسهمان ځمکهه ،  يهې  تهه کايناتوخهالق موجوداتهواو ټولو د ، نشته دی شريک بل چې!   خدايه ای

 او ځمکههه ، يههې پاچهها پاچاهانوسههتر ټولههو د تههه او دي ژونههدي امههر پههه سههتا پاچاهههان ټههول ، پيداکړيههدي

 وې خبهرې وروسهتۍ دا ، دي ناګه بنده ستا پاچاهان ټول ، کوې پاچاهي ورباندې ته او دي ستا آسمان

 .    هسپارو ته حق ځان  يې سره دې د او راووتلې څخه خولې له دغرغښت چې

 يههو کههورنۍ آسههپه د غرغښههت پاچهها پښههتون سههتر چههې  شههوه ثابتههه دا شههواهدوڅخه تههاريخي پورتههه د 

 قهانون د پښهتونولي او پښهتو د  يهې هېوادونهو شاوخوا پر دهغې او پښتونخوا پرټوله او وو سترپاچا

 .    کوي حکومت انصاف او عدل په مطابق

 .    درلوده عقيده  يې خدای يو پر او رويپ خدای واحد د هغه

 

 :  سرند=  سربن

 ؟ وو څوک سربن

 کې اويستا په او بللی لمسی پاچا شا ګورنګ دپاچا زابل د سربن کې نامه ګشتاسپ په طوسي سديا

 .    دی يادشوی نوم په سرند د اويا دی“  سرند“  نوم  يې

( اوسربن غرغښت ، نيکه بيټ يا بيټي)نيکونو درېو د دپښتنو سربن چې دی باور دې په کهزاد استاد

 .    دی يوتن څخه جملې له

 .    لري تړاو سره کورنۍ شاهي دپښتني نواپيشدادي د کې پای په پاچاهان واړه درې دا
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 .    دی شوی ذکر کې اويستا په يې  نوم چې ، دی پاچاهانوڅخه مشهورو هغو د پښتنو د هم سربن

 پهلههوان قههوي ، شهههزاده قههوي داسههې يههو سههربن ده ليکلههې طوسههي سههديا چههې کههې نامههه غرغښههت پههه

 .    تېرېدل هم ترفوالدو  يې غشي چې دی شوی معرفي اوجنګيالی

 .    وو شوي پرځای ځای مۍږسپو لمراو  يې کې منځ په او درلود رنګ سپين بيرغ دولت د سربن د

 

 :دتاريخ په اوږدوکښی دپښتوژبی څرک.6

ددی د پاره چی دپښتون ملت د ژبی په باره کښی مهونږ معلومهات تهر السهه کړو،نهودا ضهروری خبهره ده 

 لنډه اشاره وکړو.چی دپښتون ملت دنژاد، داستوګنی ځای اوژبی ته په څو جملو کښی يو ډيره 

دنړی د عالمانواومحقيقينو د څيړنواو تاريخی شواهدو څخه دا ثابتيږی چی پښتانه د سپين پوسهتو 

 اريايانو د نسل څخه دی.

دا عالمان پدی باور دی چی اريايی قبايل د ډيرپخوا زمانو څخه د امواواباسند ترمنځ د پښتونخوا په 

 هيواد کښی اوسيدل.

مواشهی زيهات شهول نهوددوی دجملهی څخهه ځينهو قبهايلو د خپهل ځهان او خپهل  کله چی ددوی نفهوس او

 حيواناتو د غذا د پيداکولو په خاطر د پښتونخوادمځکی څخه مهاجرت وکړی .

کله چی د پښتونخوا يا بهاختر د مځکهی څخهه نهورارين قبايهل هنهد ايهران او اروپها تهه وکهو چيهدل نهو د 

 نو قبيلی ته پاته شول.پښتونخوا مځکه تنها د ،،پکهت،، يعنی پښت

دا ښکاره خبره ده کله چی ټول ارين قبايل يو ځای په پښتونخوا کښی اوسهيدل نهو ټولهو بهه پهه يهوه ژبهه 

خبههری کولی،خوکلههه چههی ددی قبههايلو څخههه يههو شههمير يههی د هنههد ،اوسههنی ايههران اواروپهها پههر لهههو ر 

 ص او عادات هم نقل کړل.وکوچيدل،دوی دځان سره دپښتونخوا څخه اريايی زړه ژبه او اريايی خوا

دزمانی په تيريدوسره اودلوکل وګړوسره دراشه درشه په نتجه کښی ددی مهاجراريايانو په ژبه،خوی 

 ،خواص،عاداتواو داسی نور شيانوکښی بنيادی فرق راغلی.

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     63 
 

خودزړواريايانومشترکه اريايی ژبه ،سوچه اريايی خواص او عادات تنهها پهه پښهتونخوا کښهی پاتهه 

 په ميراث ورسيدل .پښتنو ته 

دژبپوهنی د علم په اساس هيڅ ژبه د ابد دپاره په يو شکل نه پاتهه کيهږی ،ههره ژبهه د زمهانی پهه تيريهدو 

سره د وخت د ضروت سره مطابق تغيرکوی،نودا هم يو طبعی خبره ده چی پښهتو ژبهی بهه ههم د زمهانی د 

 نوی پاته شوی. ضرورياتو مطابق تغير کړيوی او سوچه مشترکه زړه اريايی ژبه به

 مونږ دلته په ډير لنډ ډول د تاريخ په پا وکښی دپښتو ژبی څرک لټوو.  

 

 .ژبه پښتو او سلطنت کورنۍ : دکيانی۱

 ژوندۍ او مروجه سمه سره  لهجې د وخت هغه د ژبه پښتو کې وخت په داقتدار کورنۍ شاهي کياني د

 .    دی شتوالی لغاتو د ژبې پښتو د نومونوکې په وزيرانو د وخت هغه د  يې مثال ژوندی چې ، وه ژبه

 د وروسهته ترمهرګ کواتهه کهاوه  موسه  کهورنۍ شهاهي پښهتني کياني د بلخ د چې وايي حبيبې استاد

  (اوسن يا کاوه يوسا کاوه) یزو هغه

 .      شو پاچا  ،،کيکاوس،، ژبه ايراني په 

 پهه “ يهرهج پهوره“  د کهې اويسهتا پهه وزير دا او ، وو“  اوشنر“   يې نوم چې درلود وزير پوه يو اوسن کاوه

 .  دی شوی ياد صفت

 .    دی ښتی او شکل په“  دقيق =  رځي پوره“  د پښتوکې مروجه په ورځې نن د“  جيره پوره“  اويستا د 

 خبهرې دې د پښتوکلموشهتون ورتهه تهه دې اونهورې ،کهاوهجيره پهوره د کهې وخهت پهه پاچاهانو دکياني

 .    وه ژبه مروجه يو کې وخت په پاچاهانو کياني ددهغه وخت په لهجه   ژبه پښتو چې دی ثبوت پوره

 لفهه “  کههاوي=  کههوي=   کههي=  هکههاو“  د کههې پيههل پههه نامههه د پاچاهههانو کيههاني د چههې دادی ثبههوت بههل

 .    لري سترمعنا او الرښود ، مشر ، پوه د چې استعمالېده
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  يهې مثهال ژونهدی چهې اسهتعمالېده کهې ژبهه پښهتو په هم پورې وختونو دېږن دې تر لغات“   کاوه“  د دا

 خپل رضي شيخ يوغړی کورنۍ شاهی لودی د دپښتنو کښی ملتان په کې(هه611) په چې دی شعر هغه

 :  وايي  ووچې لېږلی ته نصر وراره

 کهالهههههههههههههههههههههههههههه د  يهههههههههههههههههههههههههههې مهههههههههههههههههههههههههههو نهههههههههههههههههههههههههههه نصهههههههههههههههههههههههههههره

 .    کههههههههههههههههههههههههههههاوه پههههههههههههههههههههههههههههه  يههههههههههههههههههههههههههههې نههههههههههههههههههههههههههههه لههههههههههههههههههههههههههههودي

 

 وختونهو هغهو د لغاتونهه او کلمهې پښتو نورې داسې او“  جيره پوره او کاوه“  د چې وايي حبيبې استاد

 .  وه نه پيداشوې ال ژبه پارسي او درلوده پښتنوسترتمدن چې لري تعلق سره

   

 : پښتو ژبه دداريوش په زمانه کښی .۲ 

 

 دتاريخی شواهدو په اساس پښتو ژبه د لرغونواريايی ژبو د کورنۍ  څخه يو ژبه ده.

پههه اسههاس دا منههل شههوی ده چههی پښههتو ژبههه کههه دهنههدی اريايههانو د ژبههی  دعلمههی او تههاريخی شههواهدو

 ،،سنسکرت،، او ،،زند،، ژبی مورنده نو خورخو يی ضرور ده.

 پښتو ژبه د ،،ويدا،، او ،،اويستا،، د ژبو په شان پخوانی ژبه ده .

 خوڅرنګههه چههی پښههتونخواد خپههل جيههو پههولتيکی او جيههو سههتراتيژيکی پلههوه د تههاريخ پههه اوږدوکښههی 

دنړۍ د فاتحانو د تګ راتګ الره وه او نن هم ده، نو ددی سببه په پښتونخوا کښی د خارجی يرغلګرو 

دخههوا هههرډول تههاريخی شههواهدو،تاريخی اثارو،سياسههی،فرهنګی ،اقتصههادی ،ټولنيزواساسههاتواو 

 داسی نوراثاروته نه جبران کيدونکی تاوانونه رسيدلی دی.

انی دزوراورو د ظلهم د سهببه د ،،ويهدی،، او ،،اويسهتا،، تهر په ډير افسوس سره بايد ووايو چهی دزمه

زمههانو د وړانههدی وخههت دلرغههونی پښههتوژبی ،اود اويسههتا او ويههدی د زمههانی او تههر دی ورسههته زمههانو 

 دپښتودلهجی او ليک په باره کښی معلومات تقربياً ټول د منځه تللی دی.
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وای او هغهه دريهم داريهوش تښهتولی که چيری تر اوسهه د زردشهت د خهوا ليکهل شهوی اويسهتا موجهود 

نوای،او بيا دا کتاب يونانيهانو سهوځولی نهوای، او داور دلمبهو څخهه پاتهه اويسهتا بيها ايرانيهانو بهدل 

کړی نهوای او دزردشهت پهه اويسهتايی ژبهه تهر اوسهه موجهود وای نهو مهونږ بهه  نهن دلرغهونی پښهتو ژبهی 

ودای،او په قوی احتمهال بهه پښهتو ژبهه د دلهجی،ليک او لرغونتوب په باره کښی پوره معلومات درل

 نړۍ د لرغونوژبو د جملی څخه يولرغونی  ژبه وای او دډيرو اريايی ژبو موربه بلل کيدای. 

مههونږ دمخههه ذکههر کههړل چههی دمههيالد نههه څههو سههوه کالههه وړانههد ديههو نههان تههاريخ ليکونکههوهيروډوټ  او 

ه مرغهه د هخامنشهانو ددوری بطليموس د هخامنشی دوری په وخت کښی  دپښتنو ذکرکړيدی،دنيکه

دلمړی ،،دارا = داريوش،، د ،، بهستون،، په کتبه کښی دپښتو ژبی دری مصرعی پيداشويدی چهی 

دپښتنو د ،،کوا ته،، شاهی کهورنۍ پهه دوران کښهی دپښهتنو ژبهی د موجوديهت پهه شهان دپښهتو ژبهی 

وسههتونکوته پههه پرلرغونتههوب شههاهدی ورکههوی ،دلرغههونی پښههتو ژبههی دا دری مصههرعی مههونږ ګرانههو ل

 الندی ډول وړاندی کوو.

 :عالمه استاد عبدالحيی حبيبی واېی

( تهوری دی ،او ۴۵( کرښو مشتمل دی او په هره کرښهه کښهی يهی )۲۴۱د ا د ،،بهستون،، ډبر ليک پر)

 هر توری يی د درو نه تر پنځو پوری ميخی عالمات لری.

غونی پښتو دا دری لرغونی مصهرعی دحبيبی صاحب د تحقيقق مطابق د ،،بهستون،، د ډبرليک دلر

 پدی ډول دی:

 

 هم آکه ری ا نی = نی اړيکه هم)ومه( = نه اړيکه وم )ومه(.

 هم آ نه جه درونی = نی دروجنه هم)ومه(= نه دروجن وم )ومه(.

 هم آنه که زورره نی=نی ځورکړه هم =نه ځورکړونی وم )ومه(.

 )دلرغونی پښتو لغاتونه د چپی خوا وراستی خواته لوستل کيږی( 

دلرغههونی پښههتو پههه پورتههه مصههرعو کښههی چههی کههوم لفظونههه  ذکههر شههوی دی لکههه )اړيکههه ،دروجههن او 

 ځوورکړونی( په اوسنی پښتو کښ هم په لږ تغير د لهجی استعماليږی.
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 مثالً :

  

شههمار

 ه

 نننۍ پښتو لرغونی پښتو

 يعنی چل فريب او ټګی نه کوماړی  نه اړيکه وم ۱

 دروغ نه وايم ، دروغجن نه يم نه دروجن وم ۲

 ظلم نه کوم يعنی ظالم نه يم نه ځورکړونی وم ۳

  

څرنګه چی داريوش هم د هغه مهاجرو اريهايی قبيلهو د پارسها ګهاد د قبيلهی د هخهامنش د څهانګی يهوی 

پرلورهجرت کړيوو نو ددی سهببه يهی  غړی وو کومی چی سونو کلونه وړاند د پښتونخوا څخه دپارس

الترهغه دمه زړه اريايی ژبه يعنی لرغونی پښهتوهم دنوروژبهو سهره يوځهای پهه هيهواد کښهی د ليهک او 

 لوست ژبه وه .

دپورته تاريخی ثبوت څخه داسی ښکاری چی د لرغونو اريايانودژبو دجملی څخه لرغونی پښهتو ژبهه 

دداريوش د بهستون په ډبر ليک کښی ذکر شوی ده،يا په  د هغه وخت مروجه ژبه وه د کومی نمونه چی

 بل عبارت لرغونی پښتو ژبه د لرغونو اريايانو دژبو دجملی  څخه  يوه مهمه ژبه وه .

کوم وخت چی لرغونی اريايان ترهجرت وړاندی په پښتونخوا کښی يو ځای سره اوسيدل يو شمير يی 

هم دا لرغونی پښتو د ځان سره  خپل نوی مځکی  په لرغونی پښتو خبری کولی اوتر هجرت ورسته يی

ته نقل کړل چی ژوند ی مثال يی مونږ تر اريايی هجرتونوڅوسوه کاله ورسته دداريوش د،،بهستون،، 

 په ډبر ليک کښی دلرغونی پښتو د دری مصرعو موجوديت دی.

چهها او هههيڅ ډول څرنګههه چههی د پښههتنو قبيلههه د لرغونههو اريايههانو يههوه ډيههره مهمههه او قههوی قبيلههه وه،هي

شرايطود خپل  پالرنی ټاټوبی يعنی پښتونخوا څخه په هجرت مجبوره نه کړايشول نو دا طبعهی خبهره 

 ده چی ددی قوی اريايی قبلی ژبه هم داريايی ژبو د کورنۍ  يوه قوی ژبه بلل کيدل.

يی ژبهی يها داوسنی ايران خاوری ته د مهاجرشهوو اريايهانو ژبهه د زمهانی پهه تيريدوسهره دلرغهونی اريها

 لرغونی پښتوڅخه بدله شول، زړه فارسی ، پهلوی اوبيا اوسنی فارسی ځنی جوړه شول.

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     67 
 

دهند خاوری ته د مهاجرشوواريايانو ژبه هم د لرغونی اريايی يا لرغونی پښتو څخه په سنسکرت ژبهه 

 بدله شول اوددوی  دسرودونوکتاب ،،ريګويد،، هم پدی ،،سنسکرت،، ژبه وليکل شو.

وا کښی دپاته پښتنو دهغه وخهت مهذهبی او فرهنګهی مشهر ،،زرا توشهترا،، بيها دپښهتون په پښتونخ

ملت دتيرو تقريباً دری زرو کالو تاريخ د پښتنو د لمړی پا چا ګيومرتن څخهه بيها تهر غرغښهت پهوری  د 

پښههتنی ،،ريشههانو،، يعنههی سههپن ږيههرو عالمانو،خههدای نامو،شاهنامو،دسههرودونو د حافظههانو څخههه 

و د ،،اويستا،،په  نوم په يو کتاب کښی يی  په خپل لرغونی پښتو يعنی داويستا په ژبه راجمع کړی ا

 وليکی.

دپورتههه تههاريخی حقههايقو څخههه دا معلههوميږی چههی پښههتانه دلرغونههو اريايههانو دزمههانی راهيسههی پههه 

پښتونخوا کښی ميشته دی، اودپښتنو ژبه د لرغونو اريايانو د ژبو دکورنۍ څخه لرغونی پښتو ژبهه 

 ه .د

اوسنی پښتو دلرغونی پښتو څخه منځته راغلی ده او دزمانی دضرورتونو او حاالتو مطهابق تغيهرات 

 پکښی راځی.

 

 

 

 

 :  اومدنيت پښتانه: 7

 پښهتونخواکې پهه پښهتنو چهې کهوو اشاره ډول لنډ ډېر په ته کارنامو هغه ملت سترپښتون د دلته موږ

 .     ده اخېستې ځنې ګټه يې لپاره ځان د او کاپي ځنې  بشريت ټول بيا او دي کړي ته رامنځ

 درېهو د نهړۍ د پښهتونخوا ټوله يعنې شاوخوا هغه د او بخدي=  بلخ پالزمېنه تاريخي پښتونخوا د:   0

“   او“   ويههدا“  يعنههې مههدنيتونو دوو د څخههه جملههې لههه( اويسههتا او ويههدا ، بههابيلون)مههدنيتونو لرغونههو

 .    ده شوې بلل زانګو“   اويستا
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 پښهتنو“   اويسهتا“   ټهول او برخهه زياته“ويدا“د څخه جملې لهودرېولرغونومدنيتون د دنړۍوينا، بل په

 .    ده راوستلې منځته کې پښتونخوا  په

 دپښهههههتنو د تهههههاريخ د وتلهههههو پاچاههههههانو لکهههههه او ګيهههههومرتندبشهههههريت دلمهههههړی پاچههههها  اويسهههههتا:  2

اوسن، کهاوه هوسروايا،غرغښهت ،سهربن کاوه کواتا،کاوه  ، ساګ ،تريتونا، يماهوشنګ،تهمورث، 

 او داسی نور نومونه اخيستی او هغوی يی دغښتلو اوعادلو پاچا هانو په صفت ستايلی دی .

 چهې یکهړ تهه رامنځاوتمدن  نظامونو سلطنتي کې  حالت داسې په   کې پښتونخوا په پاچاهانو پښتنو

 نهوم“   ديبهانو“  يها“   ديوانو“  د ورته اويستا چې ګرځېدل لغړ سره څېر  په وحشيانو د ال يانډوناګ زموږ

 .    وو ورکړی

 تهه رامهنځ نظهامونو شهاهي او دولت د لومړی نه بشريت ټول د پښتانه چې شو ويالی موږ اساس دې په

 .     کړل کاپي ځانته نظامونه شوي پيدا خوا له پښتنو د بشريت ټول بيا وروسته چې ، دي کوونکي

 ددوی او ابهاد خوا له پښتنو د کې پښتونخوا  په هم بلخ ښکلی=    بخدي ښکلې ښار  لومړني نړۍ د:   8

 .     وه پالزمېنه پاچاهۍ د

 مهور د ښهارونو د تهه بخهدي=   بلهخ يعنهې پالزمېنې ښکلې پښتنو د موريخينو او محققينو ټولو نړۍ د

 .    دی ورکړی لقب

 .     دی ايښی کې پښتونخوا په پښتنو  هم اساس ولا تمدن ښاري د چې ښکاري څخه حقايقو پورته د

 زراعهت پهه څخهه حيواناتو د او کولو ليها د حيواناتو د ، رواجولو د کرنېد کې  تاريخ په بشريت د:   6

 .    ده کړې ايجاد پښتنو ځل لومړي په هم استفاده کې  نقل او حمل او

 پاچاههانو پښتنو  هم ورکول نوم ته وسلوهغو ، جوړول وسلې څخه  هغې له او کول ويلې اوسپنې د:   5

 .    ايجادکړل تهمورث او هوشينګ

 کهې  وخهت پهه يمها پاچا پښتون ستر د ځل  لومړي په هم استعمال او جوړول جواهراتو او زېوراتو د:   1

 .    لشو ايجاد

 د او جهوړکړل درمهل دارو کهې وخهت پهه پاچها يما د لپاره ځل لومړي د پښتنو کې  تاريخ په بشريت د:  7

 .    وکړ پرې  يې  ناروغانوعالج

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     69 
 

 پښههتنو  هههم ايجههاد درمههل دوا او طبابههت ، طههب د  لپههاره ښههېګڼې د بشههريت د چههې داده معنهها خبههرې ددې

 .    دی ړی راو منځته

 د بشهريت د ملهت پښهتون چهې  شهي معلومهه دا شهايد شهي وڅېړل ډول دقيق په تاريخ ملت پښتون د که

 بشهري د او کړيهدي  کارونه ستر شان په ملتونو نورو د نړۍ د لپاره سوکالۍ او تمدن ، تکامل ، ترقۍ

 .    دی کړی ادا مسئوليت خپل  يې  حيث په ملت يوغړي د ټولنې

 ويهدا ، بهابيلون) مهدنيتونو درېهو د بشهريت د چې کړي نه پټې سترګې څخه  حقيقت ددې بايد هېڅوک

 پههه مههدنيت  اويسههتايي درسههت او مههدنيت ويههدي نههيم يههانې برخههه نيمههه څخههه  جملههې لههه( اويسههتا او

 .    دی راغلی منځته خوا له پښتنو  د کې پښتونخوا

 تههاريخ بشههريت ټههول د نههو ، يوسههي منځههه لههه برخههه پښههتنو د کههې تههاريخ او تمههدن پههه بشههريت د څههوک کههه

 نيم بشريت ټول د ، دی ملت متمدن يو ملت پښتون چې شو ويالی اګهډ په دا موږ پ  ، کېږي نيمګړی

 تمهدن او تهاريخ بشهريت ټهول د بغيهر څخهه تهاريخ او تمهدن د پښتنو د ، دی راوړی منځته پښتنو  تمدن

 .     کوو اشاره لنډه ډېره يوه کې کرښو الندې په ته موضوع دې چې ، دی نيمګړی

 

 :  مدنيت“   ويدي“    يا“   ويدا“   او پښتانه :  8

 وه برخهه يهوه هغهوی د ههم پښهتانه  چهې خهوا لهه اريايهانو لرغونهو د کهې شهاوخوا پهه بلخ د مدنيت ويدي

 .   راغلي منځته

ډيرومئورخانو او څيړونکهو پهه ريګويهدا او اويسهتا کښهی ذکرشهوی ،، پکههت = پښهت =پښهتون ،،  

 قبيله په ټولو اريايی قبيلو کښی غښتلی او د زيات ځواک لرونکی قبيله بللی ده.

يکلهو کښهی د تراسهالم د وړانهدی زمهانو يعنهی داريهايی فردوسی او اسد طوسهی دخپهل شهاهنامو پهه ل

 زمانو د خدای نامو څخه ګټه اخستی ده.

په بلخ کښی د پښتنو پا چانو او پهلوانانو قوت او په خپل ولسونو کښی ددوی محبوبيهت او شههرت  

 ددی سبب وو چی ددوی په نوم ،،ختای نامک = خدای نامی،، وليکل شی.
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ی زمههانی د ځينههو خههدای نههامو نومونههه پههدی ډول يههادوی ، فرامرزنامههه عالمههه عبههدالحيی حبيبههی دهغهه

 ،برزونامه، شهريارنامه،ګشنسپ نامه ،جهانګير نامه،سام نامه او داسی نور... 

 ، اقتصهادي ، سياسهي ژونهد خپهل د اريايانو نو ، کوالی شو نه لوست ليک انسانانو کې زمانه هغه په

 او يهادول پهه حافظانو بيا سرودونه دا ، ويلې سرودونوکې په پېښې جغرافيايي او تاريخي ، ټولنيزې

 لهه خهو کېهدل غنهي نهور ال تېرېهدو پهه وخهت د ، نقلېهدل واسطه په حافظانو د ته نسل بل څخه  نسل يو د

 .    تلل نه منځه

  يهې  بهه څخهه نسل يو د او يادول په واقعات لوی خاص  يې  به يا او يادول په سرودونه دا به چې چا هغه

 .    ويل يريږ سپين ښيار هو يعنې( ريشان)  يې  به ته خلکو دې ، نقلول ته نسل بل

 پهاتې تهه نسهل بهل بهه څخهه نسهل ديهو او کهول زده يهاد پهه خلکهو شان په لنډيو د پښتنو د به سرودونه دا

 .    کېدل

  ده طبيعهي نو ، اوسېدل يوځای سره هغوی د او وه قبيله قوي يو قبيلو اريايي د هم پښتانه چې هګڅرن 

 ويهدي د ههم بهه دوی او وي کهړي  يهاد پهه سهرودونه ويهدي پښهتنوددوی د جملهی څخهه بهه ههم ځينو  چهې

 .     درلودل“  ريشان“  سرودونو

 سرودونه ويدي  يې سره ځان له نو  ، ړوک سفر خوا پر هند د څخه خوا له بلخ د واريايان شمېر يو چې کله

 .    ورکړه وده هم النوره  يې کې ټاټوبې نوي په ددوی او کړل نقل ته خاورې هند د هم

 شهوي يهاد پهه خپهل اريايهانو لرغونهو اوسهېدونکو هنهدکې پهه نهو ، شهو ايجهاد لوسهت او ليهک چې کله

 کېهږي بلل چېنه سر زړه ډېره  تاريخ د نړۍ د نن کتابه څلور  دا او وليکل کې  ونوکتاب څلور په سرودونه

 .   يادوی نامه په مدنيت ويدي د  يې پوهان تاريخ او

 

   

 :   له دي عبارت ويده څلوردويدی مدنيت  

 .    ريګويد:  1
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 .    ويد سام:   2

 .    ويد اتهروا:   3

 .    ويد يجور:   4

 ، قبيلههو د پښههتنو د کههې ويههد دې پههه ، دی ويههد پخههوانی او زوړ ډېههر“  ريګويههد“  کههې ويههدونو دې پههه

 .    دي شوي ياد نومونه غرونو او سيندونو د پښتونخوا د ، پاچاهانو

 .    دي شوي ويل کې پښتونخوا په سرودونه دا چې  داده معنا خبرې دې د

“  پاچها د پښتنو د وخت هغه د ، جنګ قبيلو اريايي لسو د پرغاړه سيند د پنجاب د کې(م.    ق 0611) په

 .    دي شوي ذکر کې ريګويد په نومونه سيمو او قومونو پښتنو د او“  توروينه

 بيلههو پههر طبعيههت د او  درلههوده نههه منبههع واحههده يههوه پرسههتش د ولهه  کههې وخههت پههه مههدنيت ويههدي د

 هغههوی د او درلههوده عقيههده يههې( نههورو داسههې او ،اور سههپوږمۍ ، سههتوري ، لمههر ، بههاد) بيلوعناصههرو

 .    کاوه يې پرستش

 اريهايي نهورو د کهې ايجهاد پهه مهدنيت ويهدي د چهې شهو ويهالی مهوږ اسهاس پر معلوماتو لنډو پورته د

 .    درلوده برخه لويه خپله هم ملت پښتون ځای يو سره قبيلو

 

 “  :  اويستا“  او پښتانه:  9

 پهه احکهام ينايه زردشهت د خهوا د“   توشهترا زرا“  د چې  دی کتاب مقدس هغه پښتنو لرغونو د اويستا

 .    وو شوي ليکل کې

 بيلهو پهر طبيعهت د څېهر په مدنيت ويدي د ولسونو نورو سيمې د او پښتنو وړاندې ترليکلو اويستا د

 شههيانو نههورو داسههې او حيوانههاتو ، ديوانههو ، پيريههانو ، اور ، بههاد ، ۍږمسههپو ، لمههر لکههه عناصههرو بيلههو

 .    بلل معبودونه خپل يې هغوی او وهاک  يې پرستش شيانو دې د او درلوده عقيده
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 د غرغښت د وړاندې کاله( 711) سوه اووه تقريبا ميالد تر“   زراتوشترا“   اساس پر شواهدو تاريخي د

 .    شو پيدا کې  کورنۍ ارستوکراته يو په دېږن ته کورنۍ شاهي پښتني  بلخ د مهال پر سلطنت

 .    وه“   دوغدو“   يې  نوم مور د او خاوند آس زاړه د يعنې“   پوروشآسپه“    يې پالرنوم د

 .    کړ منزوی او ليرې خلکو د ځان سبب په کولو فکر د  يې کې کلنۍ شل په

 .    کړ شروع تبلي  يناي زردشت د  يې کې  کلنۍ دېرش په

 يرغلګر توراني د کې  اتشکده په بلخ د عمر په لواک( 77) اويا اوه د

 .     شو ووژل خوا له“   براترکرش“  
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 زردشت پښتون متفکر پالر تمدن داويستايې

“   نهو ، شو ملګری سره زراتوشترا د او ومانه يناي زردشت د  وخت پر سلطنت خپل د غرغښت چې  لهک

 ژبهه اويسهتايي پهه“    اويستا“    کتاب يناي زردشت د حمايت او مالتړ په پاچا غرغښت د“   زراتوشترا

 .    وليکه

 وې مشهتملې برخهو نورو اوداسې عقيدوی ،  اقتصادي ، تاريخي پر چې درلودې برخې ډېرې اويستا 

 :  کوو  اشاره لنډه  ته برخو عقيدوی او تاريخي يوازې دلته يې  موږ ،

 

 :   برخه تاريخي  اويستا د:   1

 ، ټهولنېر ، اقتصادي ، سياسي ټول خپل قبيلو اريايي وړاندې لوست او ليک تر  چې  وشو کر ذ دمخه

 يهو د شکل په سرودونو د معلومات دا او حفظول شکل په سرودونو د واقعات جغرافيايي او تاريخي

 .    نقلېدل ډول ميراثي په توب اضافه په واقعاتو نورو د  ته نسل بل څخه نسل

 ، ټهولنيز ، اقتصهادي ، سياسهي پهه ملهت ن پښهتو  د چې ښتل غو ويې نو ، پيداشو زراتوشترا چې کله

 .    وليار صالحات اوا ترقي ، پرمختګ کې  ساحو جغرافيايي او تاريخي ، عقيدوی

 ډول مهنظم پهه تهاريخ د پښهتنو  د څخه  حالت د سرودونو د هم يو کې جمله په کارونو ددې زراتوشترا د

 .    وو ليکل

 د ول  ن پښتو  د واقعات تاريخي شوي تېر پښتنو  د زراتوشترا

 ړانهدې و لواکه زرو درېهو د تقريبها ملهت ن پښهتو  د او کړل  راجمع څخه“    ويرږ سپين پوهو=   ريشانو“ 

 .    وليکه کې  اويستا په پورې غرغښت تر بيا څخه  مرتن ګيو د  يې  تاريخ

“   پښتني د زراتوشترا خو ، وو تېرشوي  کالهپه زرونو پورې غرغښت تر څخه  مرتن ګيو د چې څرنګه 

  راجمهع معلومهات ټهول دا څخه حافظانو د سرودونو د او يروږ  سپين هوښيارو پښتنو  يعنې“   ريشانو

 .    وليکه ژبه په  اويستا د  کې  اويستا په تاريخ پښتنو  د يې  لپاره  ځل  لومړي د او کړل

 .    شو ويالی هم تاريخ ليکلی لومړی پښتنو  د ته اويستا
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 سهر زړه وړ اعتبهار د او  معتبهره ، یسهتر ټولهو تهر  اويسهتااو ويدا کې باره په تاريخ لرغوني د پښتنو د

 .    دی نيمګړی تاريخ پښتنو د پرته معلوماتو له اويستا د ، کېږي بلل ونه ماخذ او ينیچ

 

 :  برخه عقيدوی اويستا د:   2

 بريهاوو د او ځالنهده ډېهره يو لپاره تاريخ د ملت پښتون د دوره دسلطنت غرغښت پاچا ستر د پښتنو د

 .    کېږي بلل دوره کهډ

 تهه نهړۍ“   زراتوشهترا“  د کهې  دوران په سلطنت د دده  راوړنه السته مهمه ډېره يوه سلطنت د دغرغښت

 .    راوړ منځته  يې“   اويستا“   کتاب يناي“   ښت زرد“   د چې  دي راتلل

 شهان په اريايانو لرغونو نورو د او درلوده نه عقيده معبد واحد يو پر پښتنو وړاندې ينتراي زردشت د

 شههيانو نهورو داسههې ديبهانواو ، پيريههانو ، لمهر ، اور ، بهاد ، اوبههه لکهه عناصههرو زيهاتو پههر طبيعهت د يهې

 .    کاوه  يې به عبادت او پرستش هغو د او درلوده عقيده

 مبهارزه  يهې ضهد پر معابدو زياتو د نو ، راوړ منځته ايين زردشت د“   زراتوشترا“   پښتون چې کله خو

 .    یراوبل ته عبادت“   خدای واحد“   د  يې  ول  او کړه  شروع

 يناي زردشت د هم بيا ، و نه پيغمبر( ج)خدای د هم زردشت او وو نه دين الهي ايين زردشت د هم څه که

 په“    مزدا اهورا“   د چې  ته پرستش  خالق واحد يو د بشر ټول او پښتانه  پرخالف عقايدو د يانو اريا د

 .     وبلل را ، يادېده نوم

 وړانهدې تهه حضهور لوسهتونکو د  دي کهړي  يې  ته ول  چې نصيحتونه ځينې يناي زردشت د دلته موږ

 .    کوو

 پخوانيهو د او وو قايهل عظمهت  سهاري  بهې او يهوالي په“   بادار يو=    مزدا اهورا“    خدای يو د زردشت

 .    واړاوه مخ درلوده عقيده ورته اريايانو چې  څخه خدايانو

 بهده پهر بهل او الر ښهه پهر يو چې شته روحه دوه څخه  پيل د نړۍ د وروسته خدای يو د چې  ويل زردشت

 د ر ها کهې جګهړه دې په او لري ادامه پرضد قوتونو د شر د چې  ده جګړه باطيني يو ژوند ټول او ځي الر

 .    دي کې  مقابله په سره بل له يو ضد پر اهريمن د عقل او پرضد تياره
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 .    شته ورځ محشر يا اخيرت د چې وو باور دې په  ايين زردشت د

 .    شته اعمالومحاسبه بدو او ښو د ورځ په اخرت د چې  وو باور دې  په ايين زردشت د

 .    کېږي بريالي درواغو پر رښتيا  چې وو باور دې په ايين زردشت د

 .    لري وجود  دوز  او جنت چې وو باور دې  په ايين زردشت د

 .    لري وجود“   پل صراط“   د کې اخيرت په چې  وو باور دې په ايين زردشت د

 .    لري شتون“   يکې مال“   چې وو باور دې  په ايين زردشت د

 :  چې وو شعار دايمي  يې دا او کوله ښتنه سپار دا ته پيروانو خپل ايين زردشت د

 (  .  منل ښه=   هومته) منئ مشوره ښه  همېشه کې ژوند خپل په

 (  .  ويل ښه=  هوخته) کوئ خبرې ېښ همېشه کې ژوند خپل په

 (  .  کول ښه=     هوورشته)کوئ ترسره اعمال ښه  همېشه کې ژوند خپل په

 ژبهه خپلهه انګېرنهه خپلهه او ګرځاوه  بنسټ ژوند خپل د کول ښه او ويل ښه ، منل ښه پيروانو زردشت د

 .    ساته خوندي څخه ککړتيا مادي او معنوي د  يې عمل خپل او

 .    کوله  يې مننه اخالقو ښو ټولو او سخاوت ، مېړانې ، سموالي ، رښتيا د ، پاکوالي روحي او بدني د

 .    وو منع تور او درواغ کې ايين په زردشت د

 وو رواج کهې اريايهانو پخوانيهو پهه چې  شراب اور نشه شوي جوړ څخه بوټي د سوما د ايين زردشت د 

 ايهين زردشهت د کهې بهاره دې پهه ، ونيولهه  يهې مخهه قربانيو زياتو او  هيځا  بې د حيواناتو د او کړل بند

 :   وايي داسې

 دې تهر غهويی سهړي بزګر د ، شي کوالی مرسته سره نېکۍ د څنګه شراب نکيوکو نشه کثيف سوما د 

 .    وي کې  الس په خاوند خپل د چې  داده ګټوره او ښه  شي قرباني چې

 باره په رابللو د ته ژوند سپېڅلتيا او پاکۍ د ته زومانو او ناويانو يا پېغلې او ځوانان يناي زردشت د

 :  وايي داسې کې  يسنا( 58) په کې
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 :  ومنئ زړه په مې نصيحت ، مو خبروم او درښيم دادی زومانو ای او نجونو کوونکو مېړه ای“  

 ښه په يو هر تاسې ، وباسئ زيار ورپسې او وتړئ مال غيرت د پسې ژوندانه په پاکۍ او سپېڅلتوبد

 . “   تېرکړئ خوښ ژوند خپل ډول همدې په او شئ دمخه بل تر يو کې کار

 د“   اويسههتا“   چههې وکههړ امههر نوغرغښههت ، و  نههه کاغههذ کههې زمانههه پههه  سههلطنت د دغرغښههت چههې څرنګههه 

 .    شي وليکل پوستونو پر غوايانو

 پاچها د او وليکهه پوسهتونو( 0211) سهوه دوول  پر غوايانو د کتاب اويستا د پيروانو دده او زردشت

 .    شو کېښودل لپاره خاص او عام د حيث په کتاب دېني د کې (واره)“    ورهران“   په بلخ د امر په

 .    وو  ونهلغات( 8657111) او هفصل( 305) ټول.  وو شوی ليکل کې  کتابو( 20) په اويستا

  يهې  بلهخ پالزمېنهه پښهتونخوا د او وکهړ يرغهل پښهتونخوا پهر داريهوش درېهيم يرغلګر  ايراني  چې کله

 دهغهپښهتنو د يهې کهې  نتيجهه پهه تهاالن او لوټ دې د نو ، کړ  لوټ  يې مال او سر پښتنو  د ، کړ اشغال

 کهې مهال په دلوټ سره ځان د  هم درلوده پرې نه هم عقيده دارويش چې“    اويستا“   کتاب مقدس وخت

 .    کېښود يې کې“    جمشيد تخت“     يا“   پولي  پري “    قصر خپل په او يووړ

 کړ برابر سره خاورو له  تمدن کلونو زرونو د پښتونخوا  او پښتنو د يرغل ید داريوش جاهل او ظالم د

 .    ېنولښک ټغر پر غم د  يې پښتانه ،

نيهانو او ايرانيهانو  د يونا ، وکړه حمله ايران پر سکندر يوناني کې شاوخوا په( م.    ق881) د چې کله خو

تر منځ  د ،،اسوس،، پر مقام جنګ وشو،دريم داريهوش شهرمناکه ماتهه وخهوړل ،ههر څهه يهی پهر ميهدان 

 پريښودل  او د پښتونخوا لوری ته راو تښتيدی.

مقدونی سکندر دايران د پرس پو لي  قصر ته راغلی  او پر داريوش باندی د خپل بری په مناسبت يی 

 وړلو محفل جوړ کړی.د ساز،رقص او شراب خ

ددی محفل په جريان کښی کښی  د ،،تائي ،، په نوم يو ی رقاصی  د سکند رڅخه وغوښتل چی ماته 

 اور  تهه“   پهولي  پهري “  قصهر شهاهي داريهوش درېهيم لوټمهار او ظهالم اجازه راکړه چی په خپهل الس د

 ي  ،، ښار ته اور اچولی وو.وم ځکه چی دا دهغه ظالم پاچا قصردی کوم چی د يونان د ،،اکروپولواچ
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سنکدر هم د هغی رقاصی خواست قبول کهړی او د نشهی پهه حهال کښهی يهی هغهه رقاصهه پهه غيهږ کښهی  

  د شوي لوټ څخه  پښتنو د کې اور دې په پورته کړه او د ايران د پري  پولي  قصرته يی اور واچوی،

 .    شو وسوځول هم“   اويستا“  کتاب مقدس پښتنو

 د ، وه کړې پيدا عقيده اويستا پر ايرانيانو  چې کې وخت په“    شير ارد“   لومړي د ايران د بيا وروسته

  اويسهتا اصهلي د چهې کهړي  راجمهع بيها اويسهتا  يهې څخهه رواياتو او خولو د خلکو پوهو د امر په پاچا

 .    جوړوي برخه څلورمه

 د يونهان د نو ، کېناست تخت پر شاهپور لومړی زوی دده وروسته ترمرګ اردشير لومړي د چې کله خو

 کهې  اويسهتا شهوي پاتې په  نوم په اويستا د مسايل شمېر زيات يو  يې څخه  کتابونو د علومو مروجو

 تقلبههې ايرانههي ګټههه پههه ايرانيههانو او ايههران د او کههړه وربدلههه  يههې څېههره اصههلي اويسههتا د چههې ، کههړل ځههای

 .    جوړکړ ځنې  يې اويستا

 :    له يو عبارت چې  درلودې برخې څلور اويستا اصلي

 .    للر ئی فصلونه( 72) او دي سرودونه ديني چې(  اوجشن پرسته) يسنا:   0

 .    للر ئی فصلونه( 27-28) د چې ټولګه اورادو او ددعا( سروران)ويسپريد:   2

 او للهر ښوونې ديني نورې او توبې ، غفاراست ، اوداسه د چې( نکيوکو دفع شيطانانو د) ونديداد:   8

 .    وو بابه يا فوګرده( 22)

 .    للر فصلونه( 20) او هو ستاينه کويمال او خدای د(اوستاينه لمونځ) يشت:  6

 پههه سههببه دې لههه نههو ، کههړ قبههول  ينايهه زردشههت د يهها“   اويسههتا“   غرغښههت پاچهها سههتر پښههتنو د چههې کلههه 

 .    شو خپور پښتنوکې په سره سرعت ډېر  په يناي زردشت د کې پښتونخوا

 .    و مرستيال او حامي لوی زراتوشترا د او درلوده عقيده يناي زردشت پر غرغښت پاچا پښتنو  د

 پرمختګ ډېر  دين زردشت د درلود سره زراتشترا او يناي زردشت د غرغښت چې  امله له مالتړ هغه د

 .    دی شوی ذکر کې  اويستا په ځله څو  نوم غرغښت د امله له مالتړ دې د او وکړ
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 ور القهاب“    ښهه نهور او رهنما ، هوښيار ،  پوه ، ښود سترالر ، سترمشر ، هکاو “  د ته غرغښت اويستا

 .    کړيدي

 مههذهبې او سياسههي ايههران  د نههو ، ورسههېد تههه خلکههو او خههاورې ايههران د ينايهه زردشههت د چههې کلههه خههو 

 د  يهې لهومړی ، راوسهتل تغيهرات کهې يناي زردشت په مطابق ګټو او خواهش شخصي خپل د مشرتابه

 رسهمي د هېهواد د تهه ټهولنې  يهې بيا او کړ عيار مطابق ګټو او خواهشاتو شخصي خپل د يناي زردشت

 .    کړ وړاندې حيث په دين

 

 

 :  کاري تقلب ايرانيانو د کې اويستا په:   10

 او جعهل ، تقلهب ډول ههر ګټهه پهه ځان د اوږدوکې په تاريخ د مشرتابه مذهبې او سياسيدوخت  ايران د

 .    راوړو مثاله څو دلته  يې موږ چې ، دی بللی روا  يې  هغه او ده ورکړې ادامه ته تذوير

 پاچها ساسهاني د ايران د اويستا اوسنی چې  دي عقيده او باور دې په مورخان او محققين وړ اعتبار د

 .    شو وليکل امر په اردشير لومړي

 چههې شههول راټههول څههه هغههه اويسههتا د څخههه اوحافظههانو پوهههانو زړو  اويسههتا د امههر پههه پاچهها د ايههران د

 .    وو ياد په ددوی التراوسه

 او علمها مهذهبې او روحهاني يهروږ  سهپين د ديهن زردشهتي د  چهې“  اويسهتا“  نهوی دا نظهر پهه عالمانو د

  واره په“    ورهران“   د بلخ د چې  اويستا اصلي هغه د زراتوشترا او غرغښت د ، شو راټول څخه پوهانو

 .   ړوي جو هبرخ پرڅلورو يو ، و شوی ايښودل کې

 پښهتونخوا او پښهتنو د  يې اويستا خو ، درلوده نه عقيده اويستا پر داريوش چې ده وړ ذکر د خبره دا

 او اقتصادي ، عقيدوی چې ايين شوی ايجاد نوی دا خوا له پښتنو  د څو تر ، کړ لوټ لپاره دې د څخه

 نفهوذ کهې منطقهه په او والړشي منځه له ېدرلود  يې ېبرخ ترقۍ او اصالح ، معرفۍ د مدنيت ښاري د

  .    ونکړي
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 منطقهه پهه نفهوذ عقيهدوی اويستا د ستهوور وخت څه باوجود جهالت او وحشت ، ظلم د داريوش خود

 .    کړ قبول حيث په دين دخپل ايين زردشت د ايرانيانو  او شو خپور هم کې ايران په  خپله په حتا

 برخهه زياتهه وله  ايرانهي د کهې  وخهت دې  پهه نهو ، ورسهېدل تهه قهدرت ساسهانيان کهې يرانا په چې کله

 .    کړ قبول حيث په دين رسمي د ايران د دين زردشت د ساسانيانو  اساس دې په نو ، و زردشتيان

 حيث په دين خپل د ايين زردشت د برخې زياتې ول  ايراني د کې  وخت په پاچاهۍ د اردشير لومړي د

 پر کې  وخت په سلطنت د غرغښت د اويستا چې  وو باور او عقيده دې  په هغوی او وو منلی

 .    دی شوی نازل“    زراتوشترا“    

 د هغهه د او امهر په هغه د نو ، شو واکمن ايران  د شاهپور لومړی زوی هغه د وروسته مرګ تر اردشير د

 کهار کهارۍ تقلهب د کهې(  زردشهت) ديهن شهوي منهل پهه هېهواد د ددوی مشهوره پهه درباريهانو مالو غوړه

 .    شو شروع

 ، نجهوم د چهې کتابونهه هغهه ژبهو نهورو او يونهاني ، دهنهدي درباريانو مالو غوړه دهغه او شاهپور پاچا

 او جعلهي يهو او کهړل  ځهای ور کهې کتهاب دينهي پهه اويستا د  وو شوي ليکل کې  باره په حکمت او طب

 د شيراز د امر په پاچا د اويستا تقلبې دا او کړ جوړ ځنې  يې  اويستا نقلي

 .    شو کېښودل کې معبد په“   اذرګنشسپ“  

  ااوحت دنياوي په مطابق خواهشاتو او ګټو شخصي خپلو د همېشه مشرانو مذهبې او سياسي ايران د

 .    دي راوستلي تغيرات هرډول اوبل دروغ تذوير ، جعل کې  احکامو ديني

 :  ډول په مثال د

)  چهارواکی پهوړی لهوړ يهو دورې ساسهاني د چهې دي ليکلهي پراساس رواياتو داستاني د سن کريستن

 مانهدينې خپهل ټهولې  يهې  هغهوی او وکهړ واده وخهت يوه په سره خويندو( 7) اووه خپل د(  ويراز ارواي

 .    کړې

 .    و“   اتوسا يا اتسا“   نوم يوې د چې وکړ واده سره خويندو دوو خپلو د کمبوجيه پاچا بل ايران د
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  کهړه  يې ښځه ځان د او کړه واده ځانته“   پرساتي “   خور ښکلې خپله داريوش پاچا هخامنشي ايران د

  . 

 .   و کړی واده سره“    مستري  او“   اتسا“  خويندو دوو خپل د اردشير ميدو پاچا ساساني

 او افسهانوی پهه افغانسهتان د پښهتانه) ...کهړه ماندينهه خپلهه“   استاتشهرا“  لهور خپلهه داريهوش درېهيم پاچها ايراني 

   . (مخ۱۷۱- کښی تاريخ داستانی

 د يعنهې مشران قبيلې د اپارساګ د چې شوه معلومه دا څخه حقايقو تاريخي او عيني ، لويدال پورته د 

 د  ههم ال کهې ديهن شهوي منهل خپهل پهه ګټهه پهه دځهان ومشهران دولتهي او مهذهبې ويپخوان يانوايران ننني

 .     وو يړک وراضافه نوم په ددېن اوتذوير دروغ،تقلب،جعل مطابق خوښې خپلې

 مهذهبې ،  تاريخ په هېواد خپل د خاطر په ګټو شخصي خپل د چې مشران مذهبې او سياسي ملت يو د

 دينهي پهه  يهې  حيهث پهه احکهامو ددېني او ګڼي روا اوتذوير جعل ، تقلب ، درواغ کې کتابونو ديني او

 او هېوادونهو يوډونهاګ نهورو د بهه مشهرتوب درواغجهن او جعلکهار دا نو ، کوي وراضافه  کې کتابونو

 او مهادي اونهورو کلتهور ، فرهنهګ ،  علم ، تاريخ د  ملت پښتون  ويده وړي خوب د مخصوصاً ملتونو

 .     ؟ وکړي پرې به صرفه څه او وشرمېږي څه ولاچپ او چور ، غال په شتمنيو معنوي

 

 : ايرانيانوتقلبددفردوسی په شاهنامه کښی : 11

 شهاهنامې ، نامې خدای پخواني وړاندې ليکلو تر شاهنامې خپلې د فردوسي چې ده وړ ذکر د خبره دا 

 او وې کهړې پوښهتنې څخهه( ريشهانو) يهروږ سهپين پوههو د  يهې ههم او وو کهړي مطالعهه اثار زاړه ډېر او

 .    راوړل ژبه په شعر د کې شاهنامه خپله په معلومات دا بيا  يې وروسته

 پښههتونخواد  يههې هغههه او وليکلههه کههې وخههت پههه محمودغزنههوي سههلطان د شههاهنامه خپلههه فردوسههي

 مناسهب ته هغه پاچا خو ، کړه وړاندې لپاره ګټلو د انعام د ته حضور غزنوي محمود سلطان امپراطور

 .    يوړه سره ځان د بيرته  شاهنامه خپله فردوسي او ورنکړ انعام

 پهه ايهران يها پهارس د کهې وخت په  محمود سلطان د ، شي پوه پرې لوستونکي  چې ده مهمه هم خبره دا

 .    وه برخه امپراطورۍ پښتونخواد د پورې ترعراق سيمه دا او درلود نه وجود هېواد نوم
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 درلهودل نهه  يهې وياړونه تاريخي خپل چون راغی منځته نوم په هېواد مستقل يو د ايران چې وخت کوم

 ههر د چهې مطهابق عهادت همېشهني خپهل د نو ، وو شوي ضعيفه دولتونه پښتنو د کې پښتونخوا په او

 پيهل  يهې کولهو غهال پهه ارزښهتونو تهاريخي د پښتنو د ، دي کول ارزښتونوغال معنوي او مادي د ملت

 پهه شاهنامې د فردوسي د او وبلل ايران د  يې پهلوانان او پاچاهان وړاندې تاريخ تر پښتنو د او وکړو

 .    کړ ورزيات لف “   ايران“  د  يې  کې بيتونو

 النهدې د پتهه غهالو معنهوي ښهکاره  د مشهرتابه فرهنګي او دسياسي ايران د سببه له کمترۍ احساس د

 .    معلومېږي څخه جملو

 ايران“   په نوم“   پارس“  د پخوا کاله شپېته چې وايي( ايرانبومي  شهرام سيد کتر اډ) محقق يو ايران د

 .    شو بدل“  

 خارجهه د ايهران د کې مياشت په مبراسپت د کال( ع 0386)د پراساس اسنادو موجوده د:   وايي محقق دا

  کې هغه په او ولېږه ليک متحدالمال يو ته سفارتونو ټولو خپلو کې  هېوادونو بهرنيو په وزارت چارو

 کې اسنادو ټولو په دې وروسته څخه نېټې( 22) د مارچ د( ع 0885) د چې وه شوې الرښونه ته مامورينو

 .    شي ذکر کلمه( ايران)د ځای پر پريشيا او پرس ،  پارس د

 شخصهيت هااګه او لهوی يهو شهان په فردوسي د څنګه چې راځي ته مخې پوښتنه دغه کې صورت دې په

 د مخکې زرکاله چې شول کوالی

 نهه موجهود هېهواد نهوم پهه“ ايهران“   د کهې نهړۍ پهه تراوسه ال چې لف  ديو هيواد دنوم په حيث “   ايران“  

 .    کړ ذکر کې شاهنامه خپله وو،په

 هېڅ کې ادبياتو په منطقې د چېنوم ( ايران) د کې شاهنامه خپله په چې شول کولی داسې وسيدفر ايا

 ؟ ذکرکړيديو خپلواک هيواد په نوم  کې  شاهنامه خپله په وو نه موجود

،پهه حقيقهت  راوړی دی نهه هم خوله پر نوم ايران د فردوسي ، کړې ده نه غلطي لويه داسې فردوسي ، نه

 دا بلکې ، ده نه شاهنامه اصلي فردوسي د دی شوی ذکر کې په نوم ايران د چې شاهنامه موجودهکښی 

 نهورو د  يهې  کهې اوږدو پهه تهاريخ د چې  ده نمونه يو غالو هغو د مشرتابه فرهنګي او سياسي د ايران د

 ارزښهتونو فرهنګهي د هغهوی د څخه ملتونو ويده خوب په غفلت د شان په پښتنو د مخصوصاً ملتونو

 .    ده کړې غال څخه
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 تههاريخ تههر پښههتنو او پښههتونخوا د چههې کههړیو کوښههښ دالمههړی  مشههرتابه فرهنګههي او سياسههي ايههران د

 ددپښهتون ملهت  بيها ورسته او کړې بدل نمونه  اصلي ،پاچاهانو او پهلوانانومشرانو سياسي وړاندې

 .    وبولي ايران د دا سترپاچاهان،سترشخصيتونه او جنګی پهلوانان تاريخ

 :  ډول په دمثال

 .    دی یکړ بدل جمشيد يا جم په  يې نوم يما پاچا ستر د پښتنو د 

 په ښامار ېيعن داژدهاک وه ېنيول  يې خاوره دايران چې جرم دې په  يې نوم ساګ پاچا ستر د پښتنو د 

 .    ید یکړ بدل منو

 دپښتنو د ستر پاچا تريتونه نوم يی په فريدون  بدل کړی دی.

 .    ید یکړ بدل کيقباد په  يې نوم کواتا کاوه پاچا ستر پښتنود د

 .    ید یکړ بدل کيکاوس په  يې نوم اوسن کاوه پاچا ستر د پښتنو د

 .    ید یکړ بدل سياوش په  يې نوم سياورشن شهزاده ستر د دپښتنو

 .    ید یکړ بدل کيخسرو په  يې نوم هوسروايا کاوه پاچا ستر دپښتنود

تههول پښههتانه  نههور،اودا داسههې او دی یکههړ بههدل ګرشآسههپ پههه  يههې نههوم غرغښههت پاچهها سههتر د دپښههتنو

 .    دی بللی ايرانی ئی پاچاهان

 ، غزنههوي د راکټونهه اټههومي خپهل کهارکوي عههين نهن همههدا پاکسهتان خهور ميههراث انګريزانهو مغلهواو د

 بهې او تفهاوتۍ بهې اود ويهده خهوب پهه دمهرګ شهان همدغهه پښتانه ،که نوموي نوم په ابدالي او غوري

 ، غزنويهان ، بهولي خهاوره پاکسهتان د ههم خهاوره پښهتونخوا د دا بهه سهبا ، وي مبهتال مرضو په اتفاقۍ

 .    وليب امپراطوران اوپنجابيان او پاچاهان کستان پا د به ابداليان او غوريان

 

 :  تقلب دايرانيانوپه قران مجيد کښی :  12
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 او جعههل بخښههونکي اونههه تههاريخي داسهې يههو پههه مشههرتابه مهذهبې ايههران د وختونههوکې ورسههتيو دي پهه

 .    ده حيرانه ورته نړۍ اسالمي غيری او  نړۍ اسالمي ټوله چې دی کړی پورې الس تذوير

 ، کهارۍ جعهل د کهې تهاريخ پهه بشهريت د  شهرمي بهې سهتره دا انومشهر مذهبی ځينومتعصيبو د ايران  د

 يههې  کهې زمانهه پهه نټرنيهټدا او پېههړۍ يويشهتمه پهه چهې دی شهاهکار  مثالههه بهې يهو تهذوير او درواغهو

 .    نجامويا

 د مهوږ ، شهو خپهور بيهان دروغ فيصهده يوسهل کې سايټ وېب( مروناګ) په يرانا د(  2100 د اوت 21) پر

 :  ليکو ډول الندې په  ټکي په ټکي بيان هغه لپاره لوستونکو ګرانو

 .     قم ها بيابان در سوره 111 با خطي قران يک کشف)

 .    رياآسفندي ناشايګ وسيله به 2211، 22  اوت در شده نوشته

  کهريم قهران جلهد يهک ، قهم شههر اطراف در شناسان باستان از ګروهی  حفاری رپی د:   فارس خبرګزاري

 .    شد کشف ، دد ميګر باز پيش سال صد چهار و هزار به ان قدامت که

 امها بهود امهده بدسهت هها حفاري جريان در کريم قران از فراواني وقديمي خطي هاي نسخه اين از پيش

 ههاي بحهث کهه امهري ، اسهت ان بهودن سهوره 111 ، ميکنهد متمهايز هها نسهخه يهر اسه از را قهران اين انچه

 .    داشت دنبال به را فراواني

 تا شده منتقل قم علميه حوزه به فاصله بال کشف از پ  خطي نسخه اين ،  فارس ګزاري خبر ګزارش به

 .    کنند وبرسي تحقيق وپانزدهم صد سوره سقم و صحت باره در عظام مراجع و علما

 :  ګفت فارس رانګ خبر به ارتباط درين قم علميه حوزه مدير مقتدايي اهلل ايت

 دو به اما است داشته سوره 111  حقيقت در کريم قران که دانستم مي نيز نسخه اين کشف از قبل تا ما“  

 .    کرديم نمي بيان انرا وقت هي  لحا 

 اينکه ،ودوم شود نازکتر هست اينکه از سنت اهل برادران با مان پيوند رشته خواستم نمي که اين ولا

 .    نداشتم اختيار در نيز مستدلي مدرک
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 بدسهت را کهريم قهران جلهد يهک شهان رحلهت از پهيش کهرم ا پيهامبر کهه داريهم تشهيع اههل روايات در اما

 .    کند دفن قم شهر از بيرون جاي ودر برده ايران  به را قران که ميخواهد او واز ميدهد فارسي سلمان

 بهانهه بهه بکهر ابو اما ، ميبرد خود با همرا لوداعا حج ماهنګ به را کتاب از ديګري نسخه رسول حضرت

 .    دهد نمي پ  انرا ګز هر وديګر ګيرد مي قرض پيامبر از را کتاب قران تالوت

 وچههارده صهد فقهط قهران کهه ګويهد  مي و کرده پاره را وپانزدهم صد سوره بکر ابو پيامبر فوت از پ 

 کهه اي مسهئله  امها ،  اسهت بهوده مسهلمين غالهب پهذيرش مهورد امهروز بهه تها که ،موضوعي دارد سوره

 ههم همهين داشهتندوبراي غيهب علهم کهرم ا رسهول کهه اسهت اين بوده بکر ابو کوچک مغز ک در از خارج

 اهلهش دسهت بهه روزي کهه دانسهتند مهي زيهرا  ګذاشهتند امانهت به قم شهر ک خا دل در را ديګري نسخه

 “  رسيد خواهد

 :   ګويد  مي بکر ابو رفتار اين علت مورد د مقتدايي اهلل ايت

.    کنهد مهي مشهخص پيهامبر رحلهت از پ  را مسلمين جامعه تکليف صراحت به پانزدهم و صد سوره“  

 بهر جانشهينان انهان انهد فرمهوده وخداونهد  شده کر ذ  صراحت به شيعيان امام دوازده هر نام سوره درين

 .    است امده غيبت زمان در زمان امام جانشينان نام سوره اين پاياني ايت در همچنين ،  پيامبرند حق

 بهه وچههار شصهت ايهت در  اي منهه الخها علهي السهيد عنهوان تحهت رهبهري معظهم مقام ،  مثال عنوان به

 مسهلماني ههي  که  شده کيد تا هم ودوبار است شده معرفي حاضر عصر در جهان مسلمين رهبر عنوان

 “ (  شد نخواهد بهشت وارد ايشان فرمايشات از کامل تبعيت بدون

 چهې  ده کاريوسلسهله جعهل دهغهو کهاري جعهل دا انومشهرمتعصيبو مهذهبې او سياسهي ځينهود ايران د

 کهړې کهې شهاهنامه په وسيدفر د  يې يا او وې کړې  کې“   اويستا“  کتاب ديني په ددوی اخالفو ددوی

 .    وې

 خپلههو د حيههايۍ بههې او شههرمۍ بههې څههومره  پهانومشههر سياسههي او مههذهبېځينو ايههران د وګههورئ تاسههو

 پهه  يې کې  هغه په ، وکړه کاري جعل کې کريم قران کتاب مقدس په( ج)خدای د خاطر په ګټو شخصي

  په سورت جعلي دې اود جوړکړ سورت پنځلسم او سل يو سره جعل

 مسهلمينو د نهړۍ د خهامني علهي سهيد مشهر اوسهني شهيعيانو د ايهران د  يهې  کهې ايهت“    شپېتم څلور“   

 .   تلالی شي نه ته جنت څوک بغير څخه اطاعت د دده او دی بللی مشر اوسنی
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 نهه فرمهايش هر خامنيی علی سيد اهلل ايت مشر دمذهبی دايرانيانو چی څوک هر داده معنی خبری ددی

  ...تلالی نشی ته جنت او کافردی ه  منی

 جعهل کهې هرشهي پهه ايرانيانو کې اوږدو په تاريخ د چې معلومېږي څخه کاريو جعل شوي ذکر پورته د

 .    ده کړې کاري

 د ، اويسههتا کتههاب دينههي پههه ددوی خههاطر پههه ګټههو شخصههي خپلههو د مشههرانو سياسههي او دينههي ايههران د

 .    دي راوستلي تغيرات کې کريم قران کتاب مقدس په( ج)خدای د او شاهنامه په فردوسي

 واخلهي پنهد پښهتون ههر بايهد څخه کاريو جعل شويو ذکر پورته د مشرانو سياسي او مذهبې د ايران  د

 پښتون يکو معامله هره سرهی دولتی  او غيری دولتی ايرانی اداری او اشخاصوهر د چې وخت هراو،

 .     کوي معامله سره شيطان د چې مسلمان يو لکه ، وي محتاط دومره بايد

 ايهههران د چهههې  ده وظيفهههه او فريضهههه دينهههي دا علمهههاوو د دپښهههتنو مخصوصهههاًنونامسلما دټولهههو نههړۍد

 .خبرکړی پښتانهدنړۍ مسلمانان او کښی باره په کاريو جعلد مشرانو مذهبې شعيه متعصيبود

که چيری د ايران مذهبی او سياسی مشران د پورته جعل کاری سهره موافهق نهوای اودا جعهل کهاری ئهی 

بلالی،نو بيا دا په کهار وه چهی د ايهرن مهذهبی او سياسهی مشهرتابه ددی بهی شهرمانه جعهل دافرادو کار 

 کارۍ دمرتکبينوسره د سلمان رشدی په شان برخوردکړيوای.
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 برخه دوهمه

 

 ته تاريخ دپښتنو پورې ظهور تر اسالم د بيا څخه الميالد قبل(۱۴۱۱)د

 : اشاره لنډه ډېره

 .    کوو اشاره لنډه ډيره ته تاريخ پښتنو د پورې ظهور تر اسالم د بيا څخه الميالد دقبل دلته موږ

دپښتونخوادسيمو،دريابونو ،غرونهواو ښهارذکراوهمدارنګه د پښهتونخوا پهه پاکهه خهاوره کښهی   : 1

 . معلومېږي څخه  تابک د تمدن ويدي لرغوني د اوسېدولرغونتوب د ملت دپښتون کې

 ډيرو سندونو ذکر شويدی مثال:دريکويد په سرودونو کښی د پښتونخوا د 

 :په ريګويدکښی دسند درياب د ،،سنده هو،، په نوم ياد شوی دی.۱

 :په ريګويد کښی دکابل درياب د ،،کوبها ،، په نوم ياد شوی دی.۲

 : په ريګويدکښی دګومل درياب د،،ګومانی،،په نوم ياد شوی دی.۳

 ی دی.:په ريګويد کی دکورمی درياب د،،کرومو،،په نوم ياد شو۴

 : په ريګويدکی دسوات درياب د ،،سويتی،، په نوم ياد شوی دی.۵

 : په ريګويد کښی دکونړ درياب د ،،ورکه،،په نوم ياد شوی دی.۶

 په ريګويد کښی د پښتونخوا د ځينو سيمو نمونه هم پدی ډول ذکرشويدی:

 :په ريګويد کی دکابل مجرا د،،ګندهاره،،په نوم ذکرشوی ده.۱

ارغنداو يا اراکوزيا ،،د هره ويتی=سره سوتی په نوم ذکرشويده چی ددی نهوم ريښهه  :په ريګويد کی۲

 تراوسه ال ددهراوت او دهراوتی په شکل کښی پاته دی.
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: پهه اتههروا ويهد کښهی بلهخ د،،بلهيکهه،، او د مهابههارت پهه کتهاب کښهی د ،،بهليکه،،پهه نهوم يهاد ۳

 ده.شويدی چی ريښه يی د بهلی او بخدی څخه اخستل شوی 

 :په اتهروا ويد کښی د ګندهارا اوسيدونکی د ،،ګنداري ،، په نوم ياد شوی دی.۴

 نههورو د پښههتنو د او خلکههو د درې د بههوالن د ،  را،علينګه  عليشههنګ د کههې سههرودونو دې پههه ريګويهد د

   .    دی شوی ذکر  مېړانې د قومونو

(  م.  ق 0611)د مشهوری تاريخی جګړی ذکر شوی دی کومه چی دپه ريګويد کښی دلسواريايی قبيلو 

 .     هو شوې واقع پرغاړه سند د پنجاب د کې وخوا شا په

 واره څهو پاچاههانو او توريهاليو ، نوميهاليو د قومونهو( پښهتنو) پکتهه د کهې ټهوک مههدو پهه ريګويد د

 .     ده شوې يادونه

 .    دی شوی ياد نوم په(  تورکښ يا وهونکي تور) توروينه د پاچا پښتنو د کې سرودونو دې په

،عليشههنګ او الينګار)الينهها(، ( ويتههي هههره) دهههراوت ، دارغنههداب دريګويههد پههه دوهههم ټههوک کښههی  

 چهې دی راغلهی ذکر قومونو بريسه او پراوټه ، هډاس ، پني پښتنو دد کې ووادي پهدبوالن دره )بهاالنه(

 کهې کنهدهار لهوی پهه ههم اوس قومونهه( الکوزي) يپروت او( سليمانخيل) سوډا ، پني ،( بړيڅ) بريسه

 .    دي پراته

 

 او عظمهت د واکمنهۍ خپلهې د ههم سهميلرام  ، نينهوس څخهه جملهې له شاهانو د سلسلې د اشور د  :  2

 ملهت مېړنهي پښهتون خهو ، کړيدي يرغلونه هېواد پر پښتنو د مشرۍ په“  بيوته“  د کې وخت په اقتدار

 .    ده ورکړې ماتې  يې ته هغوی او دي تمبولي شا پر يرغلونه ددوی

 څخه ترجمې د هغې د او پيداکېدو د نسخې زړې هغه د خط مېخي د دورې اشوري د ثبوت خبرې دې د

 .    معلومېږي

 يهوول  مهيالد تهر چهې وايي قوله له“   فالزار تګالت“  د نسخه زړه دا خط مېخي دې د دورې اشوري د

( ارغنهداب) هراههوتي ،( قندهار)کوتو ارا د کې منځ په قبيلو څلوېښتو  دوه د وړاندې کاله 1122 سوه
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 او ورکهړه ماتهه تهه“   بيوته“   واکمن اشوريانو د قبيلو دې چې وايي او کوي ذکر دخلکو( نيش) اوني 

 .    کړل ازاد  يې ځانونه

 

 د  يهې پښهتانه کهاوه ژونهد  يې(  م.    ق 625-631) په چې نوي  تاريخ پخواني يونان د“   هيروډوټ “   :  3

 :  چې  يي وا دی او کړيدي ياد نوم په( اپاروتي) د يې قبيله اپريدو د پښتنو د او پاکتيوس

 د دي پراتهه( کهې هېهواد پهه پښتنو  د) کې هېواد په( ايکي کتي پا) د کې شمال په هند د چې ول  هغه

 بلخيانو د  يې ډول استوګنې

“   فاتح د کې(  م.    ق 615-631) په خلک دا دي خلک توريالي او جنګيالي خورا دوی ، دی( باکتريانو) 

 او لينهدۍ غشهو د لهوی لهوی او وو اغوستي  يې پوستينان وو ملګري سره(  هخامنشي“  ) شا خشيارا

 .    وې ورسره چړې وطني

 

 :   چې وايي  حواله په ريګويد د“   هلبرانټ“   نوي  يوتاريخ نوم په“   هلبرانت“  د:    6

 نومېهده( سهوداس) زوی دده او و پاچها  يهې( ديهوا واسهو) چهې ده قبيلهه يوه کې( قندهار) اراکوسيا په 

 .    وې مشهورې شان په نقلو او افسانو د يې کارنامې جنګي او وموند بری روده تر سند د قبيلې دې،

 

 اخيهري پهر کهورنۍ دهخامنشي ايران  د( م.    ق 823-827)مقدوني سکندر فاتح لوی يونان د چې کله:    5

 پښهتونخوا د ، وخهوړه ماتهه داريهوش کهې جنهګ دې پهه ، وکهړه حملهه( کدمان) داريوش دريم کمرانح

 خپهل د کهورنۍ دده او ده چهې  کهوم ، کهړ مهړ جهرم پهه جناياتو هغو د هغه پښتنو او راوتښتېده ته سيمو

 .    و کړی سره پښتنو د کې دوران په حاکميت

 پهه پښهتونخوا د او قنهدهار پهه ، وکهړه حمله پښتونخوا پر سکندر يوناني وروسته ماتې تر داريوش د

  د سهکندر کهې وادي پهه صهوات د چهې ترڅهو وشهو مقاومهت سهخت سهره ندرکس د کې سيمو نورو ټولو

 .    شو زخمي خوا له پښتنو
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 افسهانوي د فهاراميزاد د ههم کهې  تهاريخ په يونان د هکله په مقاومت د پښتنو د سره مقدوني سکندر د

 .    دی شوی ذکر لواجنګي

 ترڅهو ، کهړي اشهغال هېواد پښتنو  د چې کړای ونشو کې جريان په جګړو سختو کلونو درېو د سکندر

 د بيها  يهې وروسهته او کهړي خپلهه الره خېښهۍ او دوسهتۍ د سهره پښهتنو د چهې شهو مجبهور کهې پای په

 .    ونيو مالتړهند په پښتنو

 کهې وخهت پهه راسهتنېدو د فتحهې تهر هند د سکندر قول په“   ورډ يورډ“  نوي  تاريخ مشهور د يونان د

 د ارهډ لهه پښهتنو د او رانغی وطن پر پښتنو د بيا وېرې له پښتنو د او درلوده وېره څخه پښتنو د بياهم

 کې ريګونو په بلوچستان د چې  کړ  شروع تکل تللو د ته يرانا الر دهږاو ډېره پر الرې له بحيرې د عربو

 .     ورسېده ته“   فهرج“   ايران د کې( م.    ق 826) په او ورکړل السه له سربازان شمېر زيات يو  يې
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 برخه درېيمه

 

 :  اشاره لنډه ډېره ستهوور ظهور تر اسالم د ته تاريخ دپښتنو

 

 .    کړی قبول دی نه زور په تورې د عربو د شان په ملتونو نورو د منطقې د دين اسالم د پښتنو:    1

 .    درلود سلطنت الندې مشرۍ تر دشنسب کې غور پهپښتنو کې وخت په ظهور د داسالم

 حضهرت المهومنين اميهر د کې منځ په کلنو( ق هه 61) او( ق هه85)د سره جرګې يوې له پښتنو د شنسب

 .    راوړ ايمان ېي  کې حضور په هغه د او والړ ته دربار يعل

 ګهههجر لويههه مشههرانو مههذهبې او قههومي د پښههتنو  د هغههه وروسههته دوېراسههتن تههر شنسههب د تههه  هېههواد 

 پهه مرکهو او جرګهو خپلو د پښتنو  ، ېکړو ورسره  مشورې يې کې  باره په دېن د اسالم د او راوغوښته

  ارزښهتونه ددېهن اسهالم د او راوړل الس هپه معلومات ژور کې  باره په دين مقدس د اسالم د کې  نتيجه

  ېيعن فطرت د پښتنو  د ېي

 .    کړل  مقايسه سره قانون د“   ۍپښتونول  او  پښتو“  

 معلومهه تهه پښهتنو  څخهه مقايسهې د ديهن مقهدس د اسالم د او قانون لرغوني د ۍپښتونول  او پښتو د

“   ۍپښهتونول  او  پښهتو“   ېيعن قانون فطرتي د یددو فيصده سل تقريبا دين مقدس اسالم د  چې شوه

 خهو ، کهړی  قبول رضا او خوښه خپله په دين مقدس اسالم د پښتنو  چې  دی علت همدا ، دي برابر سره

  يهې  عربهو تهر او  کهړو جههاد زيات هم عربو تر ېي  بيا نو ، کړ  قبول دين مبارک اسالم د پښتنو  چې  کله

 .    کړل  مسلمانان زور په تبلي  او تورې د ولسونه زيات

 

 .    شو خپور دين مقدس اسالم د تبلي  او توره په غازيانو پښتنو د کې وچه لويه په هند د:   2
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 دولهت يپښهتن د کهې  برخهه پهه ملتهان د  چهې   و ېيه لهو د هنهد د“   لهودي حميد شيخ“   کې(  ق هه 875) په

 .    کېده اداره س اسا پر  ۍپښتونول  او پښتو ېيعن قانون د پښتنو د دولت دا او کېښود  بنياد

 تهرمنځ اباسهيند او امهو د ېيعنه ټهاټوبې پلرنهي خپهل پهه همېشهه کې اوږدو په تاريخ د پښتنو  هم څه  که

 دولت يپښتن د نوالودي د کې  ملتان په خو ، درلودل دولتونه مستقل کې  پښتونخوا  ېيعن سيمه پرته

 څخهه پښهتونخوا د پښهتنو چهې  دی ځل لومړی کې دور اسالمی په دا چې دی کې ېد  په ارزښت زيات

 .    کړي  ايجاد دولت مستقل يپښتن کې  وچه لويه په هند د ېدباند

 

 :  امپراطوري غزنويانو د:   3

 د زابهل د قنهدهار لهوی د يسهړ ېد نهو ، شهو حهاکم غزنهي د کې(   817) په سبکتګين ناصر امير چې  کله 

.     کوي خدمت کې  وځف په ناصر امير د پښتنو زرګونو په قول په مورخينو د او وکړه دوستي سره خلکو

 مخصوصها پښهتنو  ټولهو ، شهو پاچها غزنهي د زابلهي محمود زوی هغه د وروسته مړينې تر ناصر امير د

 پښتنو.    کړ  پراخه رېډ  يې  سلطنت هغه د او ېکړ و ېمرست ډېرې  سره خوريي خپل د پښتنو  قندهاري

 .    کړل  فتحه ملکونه سياا مرکزي او عراق ، ايران ، هند د لپاره محمود د

 دی منهدر مقهدس ټولهو تهر هنهدوانو د چهې منهدر“   کرشهنا الرد“  د او اشهغال ېي“    مهتره“   هندوستان د

  د  څخه  مندر ېد د پښتنو  ، ونيو

 .    راوايستل جواهر او لعل يې څخه  ن  د بت ېد د او  کړ  مات بت مشهور“   منات سو“  

  وو حاضهر تهه قربهانۍ ههرډول او جنګېهدل ېمېړانه او جرئهت رېهډ  پهه لپاره حفاظت د مندر ېد د هندوان

 .    يکړ و دفاع څخه  بت د“   سومنات“   د او مندر ترين مقدس د دين خپل د چې

 لهه جنهګ د افسهران او عسهکر توکمهه تهرک وځفه د  غزنهوي محمهود د کهې  جريهان په جنګ سخت ېد د 

 ډېهره  پهه او نښهود پهرې تنهها محمهود پښهتنو  خهو ، پرېښهود تنهها  يهې  پاچها  او وتښهتېدل څخه  ميدان

 .    کړ  مات يې  بت مشهور سومنات د او يوون  يې مندر کرشنا ددالر ، ټه اوګ جنګ دا ېي  مېړانه

 :  ييوا ېداس جنګيالی پښتون  يو کې  باره په جنګ ېد د
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 ننګهههههههههههههههههه او نهههههههههههههههههام لهههههههههههههههههه ودانګهههههههههههههههههل داسهههههههههههههههههې نهههههههههههههههههامردو ترکهههههههههههههههههو

 څنګهههههههههههههههههه  تهههههههههههههههههر سهههههههههههههههههلطان د وم والړ چهههههههههههههههههې  ووم ن پښهههههههههههههههههتو  يهههههههههههههههههو زه

  وخههههههههههههههههههههتم عرصههههههههههههههههههههات د اور سههههههههههههههههههههره پههههههههههههههههههههر الس هپهههههههههههههههههههه تههههههههههههههههههههوره

 .   وختم سومنات د دژ پر سره شکن بت د

  (مهههههههههههههههههههههههههههههههههههخ ۲۸۲- کښهههههههههههههههههههههههههههههههههههی ر ههههههههههههههههههههههههههههههههههها پهههههههههههههههههههههههههههههههههههه تهههههههههههههههههههههههههههههههههههاريخ د پښهههههههههههههههههههههههههههههههههههتانه)

 

 کې  يان جر په جنګونو د هندوستان د  نومېږي“   يميني“   چې  نوي  تاريخ يو عصر د غزنوي محمود د

 :  وايي داسې کې باره لوپهاجنګي پښتنو د

 پههر  ، ورتلههل غلههيم پههر ډول پههه زمههري يږو د يهها څېههر  پههه عجههل د پښههتانه 

 لهو غرونهو پر هوسۍ لکه ، ننوتل ځنګلونو  په ېښنا بر لکه ، ختل کوتلو

 .     کېدل شيوه کې  غرونو په سيل لکه ، ړېدل

 چهې وه کهړې جهوړه امپرطهوري سهتره يهوه څخهه پښهتونخواپښهتنوپه مرسهته دد غزنوي محمود سلطان

 .    دهېک بلل ناوې ښارونو د نړۍ د کې وخت هغه په چې ، و ښار یښکل غزني د يې مرکز
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 غزنوي يا زابلي محمود سلطان امپراطور 

 

 .    ئش یکوال حظه مال سرحدات امپراطورۍ د غزنوي يا زابلي محمود سلطان د ډول الندې په

 

 

 

 

 .    امپراطوري پښتنو غوري د:  4

  منطقهه پهه غهوري الهدين غياث سلطان څخه سلسلې د پښتنو  غوري د وروسته امپراطورۍ غزنوي تر

 کهې  قلمهرو خپل په  يې ېبرخ ېزيات  هېوادونو  د ېمنطق د او هند چې کړه  ړه جو امپراطوري ستره کې

 .    ېدرلود

 امپراطهوري سهتره يهوه څخهه پښهتونخوا د غهوري الهدين غيهاث سهلطان شاهنشاه ستر پښتنو غوري د

 .    وو ښار کوه فيروز د کې پښتونخوا په يې مرکز چې ، کړه جوړه

 

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     94 
 

 

 حظهه مهال سهرحدات امپراطهورۍ غهوري د لوستونکي ګران ېپور بنګال تر څخه دتهران ډول الندې په

 .    کواليشي
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 :  امپراطوري پښتنو غلجي د کې هندوستان په:   5 

 وراره دده وروسهههته ده تهههر او فيروزشهههاه الهههدين جهههالل د غلجيهههانو وروسهههته امپراطهههورۍ تهههر غهههور د 

  دهېوادونهو ېمنطقه د او  هنهد چهې کهړه  جهوړه امپراطهوري سهتره کهې هندوسهتان په غلجي الدينوالع

 .    ېدرلود کې  قلمرو خپل په  يې ېبرخ ېزيات

                                

 

 :  امپراطوري پښتنو لودي د کې هندوستان په:  6

 هندوسهتان پهه مشهرۍ پهه لودي بهلول سلطان د نوالودي وروسته امپراطورۍ تر غلجيانو د کې هند په

 کهې قلمهرو خپهل پهه  يهې ېبرخ ېزيات  هېوادونو د منطقې د او  هند چې کړه جوړه امپراطوري ستره کې

 .    ېدرلود

 

 :  امپراطوري پښتنو سوري د کې هندوستان په:   7

 د او  هنهد چهې کهړه  جوړه امپراطوري ستره کې هند په الندې رهبرۍ تر سوري شېرشا نامتو د سوريانو

  .    ېدرلود کې  قلمرو خپل په  يې ېبرخ ېزيات  هېوادونو  د ېمنطق

 د چهې ېکهړ ېد ايجها امپراطهورۍ سهترې کې هندوستاناو پښتونخوا په کې اوږدو په تاريخ د پښتنو

 .    دي مثالونه ښه  ټولو تر پرمختګ او ترقۍ د کې  تاريخ په منطقې او هند
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 دهههههوتکی کههههې  نخههههوا پښههههتو  پههههه:   8

 :   ايجاد سلطنت

  نتيجه په مقاومت او جهاد کلن(  566) د پښتنو  د ضد پر دهشت او وحشتدمغلو د کې  پښتونخوا په

  خپلوا  نوي د پښتنو  د ېالند الرښونې مدبرانه تر نيکه ميروي  د کې  قندهار په پښتنو  قندهاری کې

  د هوتک محمود  شاه اعليحضرت  فاتح اصفهان د  زوی  نيکه ميروي  د او هکېښود  خښته دولت ک

 او کړه وړې دړې  امپراطوري سدهاف  والړه اساس پر  تعصب د مذهب شيعيه د ېسلسل  صفوي د ايران

 د ايهران  د الس خپهل پهه تهاج خپهل شهو مجبهور  حسهين شهاه  صهفوي ښمن د ستر پښتنو  د کې  نتيجه په

 .    ديږکې سر پر هوتک محمود  شاه اعليحضرت فاتح

 د کهې  منطقهه ېد  پهه  ېالنهد مشرۍ تر بابا احمد لوی  د پښتنو  وروسته لږ زوال تر دولت يهوتک د:   9

 نننههی  يههې بقايهها چههې  کههړه جههوړه امپراطههوري سههتره رهېههډ  شههان پههه امپراطوريههو غههوري او غزنههوي خپههل

 .    دی افغانستان
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 منطقهې ېد د کې  اوږدو په تاريخ د  ملت  پښتون  چې  جوتېږي دا څخه  تبصرې تاريخي ېلنډ پورته د

 امپراطورۍ رېېډ يې تناسب په لتونومې نورو د کې  منطقه ېد  په او و  ملت بادار هميشه او  عظيم يو

 .    دي ياوسېدل  خپلواک  وخت زيات تناسب په قومونو سترو نورو د منطقې د او دي ېکړ  جوړې

  سوله په منطقې ېد د  تناسب په قومونواو ملتونو  منطقوي نورو د ملت ونپښت کې  اوږدو په تاريخ د 

 اهميهت او ښهت ارز زيهات قهوم او ملهتهر بهل تهر کهې پرمختهګ اوټولنيز اقتصادی ، ،سياسي  ثبات ،

 .    درلوده

 .      دی مکمله نا بغير څخه  فرهنګ او تمدن ، تاريخ د پښتنو  د  فرهنګ او تمدن  ، تاريخ منطقې ېد د

  وټهاکو مبهدا تهاريخ يليکله د سهلطنت د پښهتنو  د کهې  پښتونخوا  په سلطنت مرتن ګيو د اويستا د که

 د شههوي ذکههر کههې ريګويههد پههه هههم او و ېړانههد و کالههه زره درې تقريبهها پيدايښههت تههر ديههن زردشههت د چهې

 د بيها ، کهړو  کهر ذ سهره ور هم(  ز.    م 0611) جګړه مشهوره قبيلو اريايي لسو د ړې غا د نديس د  پنجاب

 د پښهتنو  د کهې  نخهوا پښهتو  پهه چهې  شهو ويهالی زغهرده پهه نو ، راشو پورې نن تر څخه ظهور د اسالم

 .  رسېږي ته کاله زره ل  تقريبا تاريخ ليکلیکولو اوسلطنت ،حاکميت  موجوديت

 مهوږ نهو ، شي يوځای سره تاريخ ليکلي د هم تاريخ يناليکل دوياوس د پښتنو  د کې پښتونخوا  په که 

 خهاوره ېڅلېسهپ او کههپا  پهه پښتونخوا  د ېيعن منځ په اباسيند او امو د ملت  پښتون  چې شو ويالی

 .    دی کړی  ژوند  حيث په ملت سيال او  خپلواک يو د هميشه تقريبا  زيات کلونو زرو لسو تر کې

 لرغونهو د کهې  ملهت پښهتون  پهه ههم پورې نن تر نو ، يکړ  مطالعه ټولنه پښتنو  د څوک  سره غور په که

 .    کېږي ليدل خواص اريايانو

 ، قهوانين خهاص خپهل لپاره تنظيم او ترتيب د  ژوند ټولنيز او سياسي ، اقتصادي خپل د ملت پښتون 

 تهه ژونهد ورځنهي خپهل احتهرام او اسهاس پر هغو د چې لري عنعنات او  رواج ، رسوم ، اخالق ، خواص

 .    ورکوي دوام

  چهې کړيدی  غښتلی او قوي دومره احترام او پيروي قوانينو تاريخي لرغونو خپل د ملت پښتون ستر

  خپهل پهه راهيسهې کلونهو زرګونو د کې مقابل په طوفانونو د يرغلونو تاريخي د پرديو د  ملت ستر ېد

 .    دی ساتلی ژوندی پورې نن تر ځان کې پښتونخوا  ټاټوبې تاريخي
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 فصل  يمېدر

  :  علتونه کېدو پاتې دايمي د پښتنو د کې پښتونخوا په

 

 پرتهه  منځکهې پهه اباسهين او امهو د ټهاټوبې پلرنهي ابهدي خپهل پهه کلونه زرګونو په څنګه پښتنو چې دا

 سختيو او طوفانونو يرغليزو ټولو د تاريخ د او ورکړی دوام ته ژوند خپل کې پښتونخوا  يعنې سيمه

 د ورکهوي دوام تهه ژونهد خپهل کې منطقه دې په پورې نن تر او ده کړې شجاعت او مېړانه په  يې  مقابله

 زه خهو ، پيداشهي ضهرورت تهه تحقيقهاتو علمي ډېرو او وغواړي وخت زيات شايد څيړنه  واقعيت دې

 :     کوم اشاره لنډه ډېره سببوته وڅ الندې صرف څخه جملې له سببونو زياتو د يې

 

 :  لرل وتشکيالت خونی روابطواو دايميد: لمړی

 بيلهو بيلهو د تهرمنځ انسهانانو د ځهای يهو ورسهره کهړل پيهدا انسهانان مهخ پهر مځکهې د( ج)خدای چې کله

 .     راغی منځته هم دود جګړې او جنګ د سبب په عواملو

 پرضهد قبيلهو نورو د قبيلو ځينو ، ضد پر کورنيو نورو د کورنيو ځينو نسانانودا کې اوږدو په تاريخد

 يهې بهل يهو ، وژل يهې بهل يهو ، ولیکه حملهې پرضهد بهل د يهو دولتونو او امپراطورانو ، پاچاهانوځينو ،

 .    .    .    وړل اودمنځه ولک پايمال يې هرڅه بلاويواود ولک غالمان

 د چلېهږي زورقهانون د شهکل يهو پهه ههم نهن او دی چلېهدلی قهانون زور د همېشهه مځکهه پر پاک خدای د

 .    دي کې پالس ولسونو غښتلو د واک څه هر د ولسونو  کمزورو

 ههر هغهه د او کولهه حملهه قوم پرکمزوري  قوم زورور پلمي او بهانې ډول هېڅ بيله به کې زمانو پخوا په

 غالمهان خپهل يهې  بهه پهاتې او وژل يهې بهه نفهر زيهات قوم هغه د او اخيستل کې  قبضه خپله په  يې به څه

 .    کول

 بههانې ځانهه د لپاره حملو د کمزورو پر زورورو  پورې نن تر بيا رانيولې څخه وختو لومړنيو د تاريخ د 

 ، کهولي حملي قومونو نورو پر نوم په خپرېدو او پراخوالي د دين خپل د يې  به کله ، جوړولې پلمې او
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 لهوټ يهې به هرڅه هغو د او کولې حملې قومونو نورو پر نوم په ترقۍ او پرمختيا د تجارت د يې به کله

 پښهو تهر قومونهه  کمهزوري نوم په خپرولو د  نظام سياسي د اويا لوژۍايډاي خپل د بيا يې به کله ، کړل

  پورې نن تر دود ناوړه دا چې ، کړل غالمان خپل يې به هغوی او کړل لوټ يې به څه هر هغو د کړل الندې

 .     دی روان هم

 ههر او قهوم ههر ، کهورنۍ هرې ، فرد هر څخه  شروع لومړي هغه د تاريخ د انسانانو د چې شو علت همدا

 ، مههال ، عهزت ، نهاموس ، سههر ، ديهن خپهل د چههې  کهاوه کوښهښ پههورې طاقهت او تهوان خپههل تهر سهلطنت

 .    وکړي دفاع څخه ګټو او قلمرو جغرافيايي

 سهاتالی څخهه حملهو د پرديهو د ځهان  خپهل هم هغه درلود اوطاقت توان نظامي اومنظم ډېر چې ملت هر

 .    شول لوټوالی قومونه نور سم سره معمول د وخت د واي غوښتي که يې هم او شو

 نهامتو د کهې بهاره دې پهه او کهوو اشهاره لنهډه ډېهره يهوه تهه اوسهرچينی ښتجوړ ملت پښتون د دلته موږ 

 :  اخلو را جملي لنډې ډېرې څو صاحب حبيبې عبدلحي عالمه پوه تاريخ او محقق

 :  وايي داسې حبيبې عبدالحي عالمه محقق ستر کې باره په نسب او اصل د پښتنو د 

 خپله دغه په پسې پرله کاله زره څو دا چې دي اريايان زاړه هغه پلوه له تحقيقاتو تاريخي د خو انهپښت 

 ليهدل مزايها او خهواص زاړه اريايهانو د هغهه اوسهه تر کې پښتنو په ، دي پراته کې( نخوا پښتو) مځکه

 .    کېږي

 ژونهدون اجتمهاعي د او ده منشها ټهولنې د کهورنۍ چهې  دی حقيقت منلی يو دا کې حاالتو اجتماعي په

 .    .    .    کېږي کې  کورنۍ په لومړی هم وده او کړه زده

 کهورنۍ تر ، درلود اهميت خاص کورنۍ هميشه کې پښتنو په او ده نمونه کوچنۍ يو ټولنې د کورنۍ 

  کهورنۍ ټهولې دا او ېهدهډګ پښهتون  پهه ټولهه نو کې پاي په چې هو نورمراتب او( زي) ،( پښه) وروسته

 او وايهي ورتهه (ټولنهه ليه سال) کې  علم په اجتماع د چې وې  شعبې اجتماعي ملت پښتون د  برونهټاو

 .    وي يو تقريبا هم پښت او وينه دوی د او جوړيږي رابطه په تناسل او خپلوئ د ټولنې داسې

 .    وونپلر پر ځينې او کېږي شلي و سره ميندو پر ځنې چې شته روابط ډوله دوه کې ټولنو ليه سال په
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 وېهش د ددوی پالرګلهوي يعنهې (ابهوت) او دي شهوي وېشهل سهره وونپلر پر چې دي قبايل هغه پښتانه 

 پهه پلرونهه دا او لري پالر بيل ټولنه هره چې شي ښکاره ښه ته تاسو به( الرجال سماا)پښتنو د ، ده سټه

  شهته عنعنات مسلسل وېش قبيلوي د پالر د کې دوی په او ېږيډپالرګ لوی په پښتون د ټول کې  پاي

  . 

 داسهې ههم اريايهانو پخهوا)چې  ليکي کې باره په اريايانو پخوانيو د شناس شرق الماني ويکتورګيګر

 (هو به خپل سره چې لرل قبايل

 نههوم پههه قبيلههي او کههورنۍ د کلمههه دغههه هههم کههې ويههدګري پههه هنههد د او( ويهه )کههي ژبههه زړه پههه اويسههتا د

 .    ده شوې استعمال

 :  وايي کې بحث په کورنۍ د اريايانو زړو د ولوبوناګوست دوکتور

 تهه نيکونهو او پلهرو خپلهو خلهق ټهول ، وو ټينهګ کهورنۍ په اساس معاشرت او ژوندون د ددوی پخوا)

 (  . کاوه پرستش کورنۍ خپلي د دوی بلکې ، کېدل منسوب

 ددوی کهوالد،،کوال،،په نوم يادول،همهدا  دپښتو ژبی د ،،کهول يا کورنۍ،، کلمه پخوانيو اريايانو

 د ژوند بنسټ وو.

 په پښتنو کښی همدا نن هم کهول يا کورنۍ ددوی د ټولنيز ژوند بنسټ جوړوی.

دپخوانيو اريايانو څو کوال)کهوله يا کورنۍ(چی به سره يو ځای شوی نوهغوی به ورته ،،ګرامه،، يها 

،،ويسه،، ويل او د پتی په نامه يو مشر به يی درلودی ،په پښتنوکښی همدا نن هم چی څو کهوله سره 

 يو ځای شی نو يوه ،، زی،، جوړوی...

پهور،، وايه،همهدانن ههم پښهتانه اکثهره وخهت د پاچها پهه زړواريايانو به د پاچا داوسيدو ټاټوبی تهه ،،

واسطه جوړشوی ځای ته د ،،پور ،، کلمه استعمالوی دمثال په ډول امير شيرعلی خان په کابل کښهی 

د باال حصار څخه دباندی يو نوی ښارګوټی جوړ کړی  او هغه ته يی د ،،شير پور،، نوم ورکړی او تر نن 

 پوری هم هغه سيمه د

ر،، په نامه ياديږی،چی د شير پور معنی د شير يها شهيرعلی خهان ښهار ګهوټی يها داوسهيدو د ،، شير پو

 ځای معنی لری.
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 اريايهانو زړو پهه وړانهدي کلونهه زرګونه چې وينو عنعنات او صفات داسې کې پښتنو په هم نن دا موږ

 .    کېدل ليدل کې

 سهره پښهتنو اوسنيو د تعريف دا اريايانو زړو د خوا د ګيګر دوکتور عالم جرمني د موږ ډول په مثال د

 .    کوو مقايسه

 خپلههو پههه دوی روابطهو پښههتي او نهژادي ، يههو ملتهه يههوه د مههوږ چهې وه ښههکاره دا تهه دوی: ) وايههي ګيګهر

 .    .    .  (   باله سره مشترک پښت او دودونه ، ژبه خپله دوی ، نښلول پورې پلرونو او نيکونو

 .    کړيدي ذکر سجايا او صفات ، روحيات پښتنو د مټ کټ کې الفاظو شويو ذکر پورته په عالم دي 

 چهې دي نسهل اريايهانو زړو هغهو د پښهتانه چهې معلوميږي دا څخه دليلونو او اسنادو تاريخي پورته د

 .    اوسيدل منځکي په اباسين او امو د يعنې مځکه پر پښتونخوا د وړاندي هکلون هزرګون

 پهورې تهرنن بيا راهېسې دوخته نيکونو اريايي خپلو د يعنې راهېسې کلونو زرګونو د پښتانه اوسني

 .     اوسيږي پښتونخواکې په

 څهو او قهوم يهو پهه( زي)څهو او( زي) يهوه پهه پښهې بيلهې بيلهې پښهتنو د وايي چې صاحب حبيبې عالمه

 .    دييجوړشو ملت پښتون ستر بيا څخه پښو څو د قومونو د او( پښه) په قومونو د بيا قومونو

 .    يږي ډګ سره اساس پر ديواليږن د دوينې پښې قومونو د او ،زي پښې ټولي پښتنو د

 خهو ، دي شهوي وېشهل شهعبو ګونهو سهل پهر کهې قاعده په مخروط شعبو ټولنيزو د ملت ستر پښتون  د

 تر ، کېږي ديږن سره اساس پر ديوالي ږن د وينې د شعبې ځي خواته و سار د څخه قاعدي د چې څومره

 .    جوړيږي ځني ملت وياړلي پښتون يو نوم په والدا د پالر پښتون يوه د کې پاي په څو

 سهتر يهو فضهل پهه پهاک خهداي د نن والدا پالر پياوړي دې د او دې والدا پالر پښتون يو د پښتانه ټول

 .   جوړکړيدي ملت پښتون

 

 نيکه بيټ پاچاعادل اوفرهيزګاره  پښتون
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 دعاوې ډېرې کې دربار په( ج) خداي لوي د هميشه نيکونو څلويسپ پښتنو د لپاره ډېرېدو پښتنود  د

 مناجهاتو د نيکهه بيټ مشر او پاچا ستر يو د پښتنو د دلته موږ ډول په نمونې د چې ، دي کړي زارۍ او

 ټبيه چهې ځکهه ، کهول خواسهتونه ډېروالهي د پښهتنو د يهې څخه دربار له( ج)خدای لوي د چې کوو ذکر

 حملو د ښمنانو د د دویپښتانه د اندازه هغه په ډېرشينونفوس پښتچی د  څومره هر چې دهيپوه نيکه

 .   شي کيداي ساتل څخه

 

 مناجات نيکه بيټ د                          

 

 ځايههههههههههههه  هههههههههههههر پههههههههههههه مينههههههههههههه پههههههههههههه سههههههههههههتا*              خدايههههههههههههه لويههههههههههههه خدايههههههههههههه لويههههههههههههه

 کهههههههههههههههههههههې زاري پهههههههههههههههههههههه ژوي ټولهههههههههههههههههههههه*      کهههههههههههههههههههههې درنهههههههههههههههههههههاوي دي والړ غهههههههههههههههههههههر

  پلنهههههههههههههې کههههههههههههې پههههههههههههه دي ۍ کيههههههههههههږد زمهههههههههههههوږ*                   لمنههههههههههههي غههههههههههههرو د دي لتههههههههههههه د

 خدايهههههههههههههههه لويهههههههههههههههه خدايهههههههههههههههه لويهههههههههههههههه*       خدايهههههههههههههههه کهههههههههههههههي ډېهههههههههههههههر  وګهههههههههههههههړي دا

 دي بورجل ړ وو دي کورګي ړ وو*       دي اوربل زموږ لږ دلته

 يهههههههههو نهههههههههه تلهههههههههه ملهههههههههه پهههههههههه چههههههههها د بهههههههههل*   يهههههههههو ميشهههههههههته مهههههههههوږ کهههههههههې  سهههههههههتا مينهههههههههه

 تهههههههههههههههههاده لهههههههههههههههههه وده مهههههههههههههههههړو د*     ده سهههههههههههههههههتا نغښهههههههههههههههههته مځکهههههههههههههههههه او هسهههههههههههههههههک

 خدايهههههههههههههههههه لويهههههههههههههههههه خدايهههههههههههههههههه لويهههههههههههههههههه*                خدايهههههههههههههههههه سهههههههههههههههههتاده پالنهههههههههههههههههه دا

 

 يهانو اريها زړو د چهې ځکه  ، وو يوړ ارث په څخه نيکونو اريايي زړو خپل د خاصيت دا هم  نيکه ټبي 

 :   وايي ګيګر دوکتور يپېژندونک شرق جرمني کې  باره په

 تهه نيکونو او پلرونو خپل لکخ ټول ،وو ټينګ کورنۍ په اساس معاشرت او ژوندون د ددوی پخوا) 

 سههببه ېد د يههې تناسههل او تولههد ، دهژکههو ، کههاوه پرسههتش کههورنۍ خپههل د دوی ېبلکهه ، کېههدل منسههوب

 او ډېرګهران پهردوی زوی، شهي رېهډ يهې ټبهر او شهي پهاتې پښهت ېددو چهې ګڼهل دودونهه مبارک مذهبې

 .  (  ګڼل ورکېدل نامه د پلرو د او وراني کورنۍ د يې درلودل نه زوی د او وه خوښي هم يې دليزيږ
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 .     شته کې پښتنو په هم نن همدا خوي پورته دغه

 پر شراکت د وينې د وېش نورو داسې او قوم ، ليخ ، ،زي پښو يعنې شعبو اجتماعي د ملت پښتون د

  نامه په لمسيانو د ، دي شوي جوړ  زي نامه په زامنو د څخه والدا د  سړي يوه د يعنې ، دي شوي اساس

 .     شي تلالی پورې قاعدي تر مخروط د ډول دي  په او دي شوې جوړې پښې يې

 يهې انهداز هغه په کيږئ کښته خواته قاعدي د څومره هر چې کې  مخروط په جورښت قومي د پښتنو د

 څهانګي يهې انهدازه هغهه پهه يراځه لهوړ تهه خهوا سار د مخهروط د چهې  انهدازه ههره پهه او ډېريږي څانګي

 .     کېږي ديږن  خواته وحدت د او کميږي

 کههت شههرا د وينههې د اسههاس پههر ګلههوۍ پههالر د وېههش قومونههو پښههتنو د چههې داده خبههره مهمههه ټولههو تههر

 کهې  سار په خو ، وي ليرې سره کې قاعده په څومره هر چې  وېش دا او دي شوي اساس پر ديواليږاون

 او پښههتو د اتحههاد او وحههدت پښههتنو د اسههاس دې پههه نههو ، ده وينههه يههوه او والدا پههالر يههوه د ټههول بيهها

 .    ديکار اسانه ډېر قوم هر بله تر دنيا د اساس پر قانون د پښتونولي

 

 :  کول ژوند الندې سيوري تر قانون د:   دوهم

 کميهت حا قانون چې کې هېواد هغه هر په ، معلوميږي ته را دا واچوو نظر ته نړۍ عصري نننۍ موږ که

  کههې  ټولنههه هغههه پههه ، دي تههامين عههدالت ټههولنيز تههرمنځ وګههړو د ټههولنې د سههره تطبيههق پههه قههانون د ، لههري

 تهرمنځ وګهړو د ټهولنې د ، کېهږي سهبب ودي اقتصهادي د سهوله دوامهداره ، ده کهراره بر سوله دوامداره

 .     دي ياهم ښيګڼي ټوليزې نورې داسې او دي تامين يوالي ملي

 تامين وحدت ملي د او حالت اقتصادي ښه  خلکو د ټولنې د ، تامين عدالت ټوليز د ، سوله دوامداره

 کهې مقابهل پهه تجهاوز خهارجي او پهرابلم داخلهي ډول ههر د چې  کوي غښتلي دومره وګړي ټولنې يوې د

 .    شي کوالی مقاومت

 کههې مقابههل پههه طوفههانونو د يرغلونههو د  کههې اوږدو پههه تههاريخ د چههې شههول وکههوالی څنګههه پښههتنو چههې دا

 .    دي شوي تير وطن او خلکو پر ددوی چې کوم وکړي مقاومت
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 ، داريهوش ، کهوروش ، نينوس لکه ګرو يرغل  خونخوار ټولو تر د نړۍ د انهپښت کې  اوږدو په تاريخد

 دی راغلهی النهدی يرغلونو ترينو وحشی تر  روس انګريزاو ، اوالده خونخواره اودده چنګيز ، سکندر

 سهخت ئهی کهې مقابهل پههيرغلګرو اوددی شو نه  هپنا څخه  مخ د مځکي د ملت پښتون ميړني همخوبيا

 اوپښتونخوا موښلي پورې خاوره پاکه په پښتونخوا د يې  ټولوپزي هغو د او کړيدي مقاومتونه ترين

  .     کړيده بدله هديره په ديرغلګرو ئی

 ، علهت اساسهي يهو دوام او بقها د پښهتنو د کې مقابل په طوفانونو د يرغلونو د چی يم عقيده دې په   هز

 ټهولنيز او نظهامي ، اقتصهادي ، سياسهي  خپهل د کې  اوږدو په تاريخ د پښتنو چې دادي دليل او سبب

 دې د او  وو کهړي طرحهه قهوانين  لپهاره فصهل او حهل د منازعهاتو منځهی خپهلاو تنظيم ، ترتيب د ژوند

 .    لي بيو پرمخ چارې ژوند خپل د يې اساس پر قوانينو

 خپهل يهې کهې چوکهاټ پهه قهانون د او درلهود نظهام قهانوني يهو کهې اوږدو پهه تاريخ د پښتنو وينا هبل په 

 ژونهد النهدې حاکميهت تهر قهانون د دغهه ، وو کهړي عيهار ژونهد ټهولنيز او نظهامي ، اقتصادي ، سياسي

 قهوي دومهره پښهتانه يوالي او اتحاد پښتنو د، وه کړي قوي او موټي يو ، متحد هميشه پښتانه  کولو

 او مبهارزه متانهت او ميړانهه پهه ډول مثالهه بهې پهه يهې طوفانوسهره يرغليزو ټولو د تاريخ د  چې  وه کړي

 .    وکړي مقاومت

 راوتلهي بريهالي هميشه کې ميدان په مبارزو د ژوند او مرګ د برکت په اتحاد او اتفاق خپل د پښتانه  

  ورکړيدي دوام ژوندته خپل کې منطقه دې په صفت په ملت يوقوي د  يې پورې تاريخ معاصر تر او دي

  . 

 ، اقتصههادي ، سياسههي ورځنههي خپههل پښههتنو چههې بنيههاد پههر کومههو د تههه مجمههوعي ټولوقوانينههو دهغههو 

 پښتنو د وينا هبل په يا ، کېدل ويل( پښتواوپښتونولي)کړيوو  تنظيم او ترتيب ژوند ټولنيز او نظامي

 هم پوری نن تراو ياديده نوم په(  پښتونولي او پښتو)د مجموعه قوانينو وړ قبول د او شوو منل هغو د

 .     ياديږي نوم په( پښتونولي او پښتو) د

 او ، وو قانون وړ قبول د منځکې په پښتنو د راهيسې کلونو زرګونو د( پښتونولي او پښتو)قانون دا   

 او حهل اسهاس پهر قهانون د پښهتونولي او پښهتو د مسهايل واړه او لوي اکثره کې منځ په پښتنو د هم نن

 .    کېږي فصل
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 د کېهږي پهاتي عهاجز څخهه  فصهل او حهل د يهې مقامهات عهدلي ددولت چې مسايل پېچلي داسې ځينې 

 .    کېږي فصل او حل اسانه په ډېر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د کې منځ په پښتنو

  دي تطبيق قابل شان يوتقريباً په کې پښتنو ټولو په ،خو لري نه بڼه ليکلي قانون پښتونولي او پښتو د

  . 

 کهه فيصهله دا پښتون هر وشوه خوا له جرګې د دپښتنو اساس پر پښتونولي او پښتو د چې فيصله هره

 .    کوي پرې اوعمل مني تندي ورين په وي ستخته ډېره هم څه

 دي وړقانون قبول د کې پښتنو په پورې ترنن چې اوپښتونولي پښتو يعنې قانون لرغوني  دا پښتنو د

 .    دي شوي نقل را ميراث په کې وينه په ته پښتنو  ننني څخه نسلونو پخوانيو د پښتنو د ،

 ، وينهه په پښتون هر د پښتونولي  او پښتو هم بيا ،خو لري نه بڼه ليکلي پښتونولي او پښتو هم څه که

 او اخالقههو ، روحيههاتو ، معنويههاتو ، فيطعهها ، خاصههيت ، خههوی ، احساسههاتو ، حواسههو ، فکههر ، مغههز

 پهه قهانون د پښهتونولۍ پښهتواو د وي پښهتون معنها رښهتني په چې پښتون هر ، لري وجود اعمالوکې

 .    ګوري سترګه په تقدس د ته احکامو پښتونولي او پښتو د او ګڼي مکلف او مجبور ځان اطاعت

 خپهل د ههم پښهتانه شهکل همهدې پهه ، لهري خهواص او خويونهه خاص خپل ځانته ملت هر چې څنګه لکه

 خويونههه خههاص خپههل ځانتههه لپههاره ژونههد روحههي او ،اخالقههي نظههامي ، ټههولنيز ، اقتصههادي ، سياسههي

 عنعنات ، ،اداب ،تفکر ،خياالت الرې کولو ژوند ،د ،عقايد دودونه ، روحيات ، ،نفسيات ،خواص

 .      لري ارزښتونه نور اوداسې جذبات ، رواجونه ،

 ټولهو د چهې کړيهدي بنهدي فورمهول کهې ټولنيزچوکهاټ يهو داسهې په پښتنو ارزښتونه شوي ذکر پورته

 .    کېږي ويل( پښتواوپښتونولي) ته ارزښتونو دغه او دي وړ قبول د لپاره پښتنو

 .    بېلوي څخه پښتون  دغيری پښتون يو ډول ښکاره  په ارزښتونه شوي ذکر پورته

 .    بېلوي څخه پښتون غيرې د ک  پښتون يو“   پښتونولي او پښتو“   وينا هبل په

 .        دی فطرت پښتنو د پښتونولي او پښتو:  چې شو ويالی ډول لنډ په

 بهاز ، وړي ارث په طريقه کولو ژوند او ښکار د څخه پلرونو خپل د باز يو يا او زمری يو چې څنګه لکه

  پهه زمهري شهان اوهمهدا ده ګرځېهدلې برخهه فطهرت د يهې کهول سهلطنت مرغهانو پهر او کهوي الوتل پورته
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 د دوی د او  وړي ارث پهه څخهه  پلرونهو دخپهل کهول پاچهاهي عهدالت پهه حيوانهاتو نهورو پهر کهې ځنکله

  ، ده ګرځېدلې  برخه فطرت

 نيکونهو مېړنيهو خپلد کول ژوند کې چوکاټ باعزته په پښتونولي او پښتو د پښتنوهم ډول همدې په

 .    دي وړي ارث په څخه

 سمبال ګا ه مياواسال ،عقيدوی  انساني ، ښکلي  نهايت په پښتونولي او پښتو د چې پښتون هرهغه

 خپههل د فههرد دا چههې ځکههه ، کېههږي شههمېرل فههرد نهاولی او ټيههټ ټولههو تههر انسههانانو د پښههتون هغههه ، وي نهه

 .    دی موجود فطرته بې يو او دی خالص څخه فطرت پښتني

 ځنګهل پهر دی بهه ژر ډېهر  ،وکړي ډډه کولوڅخه ښکار د خالف فطرت خپل د زمری يو که ډول په مثال د

 چې شي ضعيف دومره به سبب په کولو نه ښکار د ، ورکړي السه له پاچاهي خپله حيواناتو پر هغه د او

 د ، يوسهي منځهه لهه او مهړ زمهری کمزوری دا به شرمښان او ګيدړان ، شغاالن لکه حيوانات مادون دده

 د څخهه  ځنګهل خپهل د خهو ګيهدړان او شهغاالن چې ځکه راوړي يرغل ځنګل  دې پر به زمريان ځنګل بل

 بهې د ژونهد اوسهېدونکو ټولهو د ځنګل د به ډول دې په ، کوالی شي نه دفاع کې مقابل په زمريانو نورو

 .    ولوېږي کې خطر جدي په نظمۍ

 او ته ده خپله وکړي عمل خالف فطرت خپل د زمری يو که چې شوه معلومه دا څخه مثال ساده پورته د

 پهه ، رسهېږي تهاوان کېدونکی جبران نه او لوی څومره ته ټولوحيواناتو ځنګل  د رويه له ناکامۍ د دده

 د شان په زمري کمزوري د هم به دوی پرېږدي( پښتونولي پښتواو) فطرت خپل پښتون که ډول همدې

 د او پښهتنو  د او اشهغالېږي خهوا لهه ملتونهو نورو د يې به هېواد او ځي منځه خواله له مادونانو د دوی

 .     راځي منځته به بربادي دايمي قومونو وړو نورو الندې سيوري تر دقدرت دوی

 او قاضههيان ، پههولي   شههان پههه قوانينههو حکههومتي د لپههاره تطبيههق د قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 ههم څهه که فيصلې ټولې قانون د پښتونولي او پښتو د پښتانه هم بيا خو ، شوي مقرر دي نه څارنواالن

 .    کوي پرې عمل او مني تندي ورين په خوله په جرګې د ، وي سختې ډېرې

 تنظهيم د چهارو ټهولنيزو او اقتصهادي ، سياسهي د  هېهواد د پاچها هر کې تاريخ په افغانستان معاصر د 

 او نهوم نظهام سياسهي د او بيهرغ ملهي ، نښهان ملهي ، سرود ملي ، کړيدي  نيتدو قوانين ځانګړي  لپاره

 طرحهه خهوا لهه دده نهو ، ده رسهېدلې ته پای واکمني واکمن هغه د چې کله ،خو کړيدي معرفي يې شکل
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 لهه ځهای يهو ورسهره هم شکل او نوم نظام سياسي د ، بيرغ ملي ، نښان ملي ، سرود ملي ، قوانين شوي

 عمهر محمهد مهال تهر بيها څخهه خهان اهلل حبيهب اميهر د يهې مثالونهه ژونهديډير ساده   چې  دي تللي منځه

 ، سرودونو ملي ، نښانونو ،ملي بيرغونو ، قوانينو شويو وړاندې د خوا له پاچاهانو ديارل  د پورې

 .    دي تلل منځه له نور داسې او قوانينو شوي طرحه

 پهه پښهتنو د راهيسې کلونو زرګونو د چې دی قانون لرغونی شوی منل داسې پښتونولي پښتواو خو 

  او پښهتو د چهې کړيهی پيهدا دی نهه تهوان دا پهورې نهن تهر زورور  هېڅ او  وړدي قبول اود جاري کې منځ

 ، جههذباتو ، اخالقيههاتو ، روحيههاتو ، خصايصههو ، عههاتفي ، مغههز ، وينههي د پښههتنو د قههانون پښههتونولي

 منځ په پښتنو د چې راغلی دی نه منځته هم قانون داسې بل هيڅ پورې نن تر ، وباسي څخه احساساتو

 .     ونيسي ځای قانون د پښتونولي  او پښتو د کې

 :  چې شو ويالی داسی ډول لنډ په

 .    دی قانون اوازلي ابدی فطرت پښتنو د پښتونولي او پښتو

 ليکلهی نها پښتنو د چې دی ارزښت پښتني ترينه ارزښت با او بها بې لرغوني هغه پښتونولي او پښتو 

 .    دی تړلی ورسره تاريخ ليکلی او

 او اقتصادي سياسي خپل د وړاندې تاريخ ليکلي تر پښتنو چې راښيي دا ته موږ پښتونولي او پښتو

 ، سياسههي خپههل پههورې نههن تههر بيهها وروسههته تههاريخ ليکلههي تههر او سههمبالولی څنګههه چههارې ژونههد ټههولنيز

 .    وړي مخ پر څنګه ژوند ټولنيز او اقتصادي

 .    دی روح ملي او پېژندګلوي تاريخي قام پښتون د پښتونولي او پښتو 

 تهه قومونهو نهورو نهړۍ د او پښهتنو خپلهه پهه کارنهامې او تهاريخ هغهو د او پښهتانه اوپښهتونولي پښتو 

 .    کوي ورمعرفي

 سياسههي واحههد يههوه پههر او يههوالي د پښههتنو د او سههريښ يههوالي د قههام پښههتون د پښههتونولي او پښههتو 

 .     ده قوه  جاذبې د او عنصر ترين عمده او  يوازيني ټوليدو را د مرکز ټولنيز او ،اقتصادي

 سهمندر پايانهه بهې په نوروقومونو د نړۍ د قام پښتون نو ، وي نه پښتونولي او پښتو سره پښتنو د که

 .    کېږي فنا لپاره تل د او کېږي منحل کې
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 پهه خواصهو عهالي د پښهتونولي  او پښهتو د تنهها پښهتون کهې مهنځ پهه قومونو او ملتونو نورو د نړۍ د

 .    کېږي پېژندل درلودلو

 يههو چههې ده مجموعههه اعمههالو او افعههالو ، صههفاتو ، خواصههو ښههو او عههالي هغههه د پښههتونولي او پښههتو

 .    بېلوي  څخه انسانانو نورو د پښتون

 څخهه ټولنې د پښتنو د پښتونولي  او پښتو که دی روح  ملي  ملت ستر پښتون د پښتونولي او پښتو 

 او ښهکلی څهومره ههر چهې بهدن انسهاني يهو ، ووځي څخه بدن د چې روح لکه لري معنا داسې  شي والړه

 يهې نهه او ګهوري نهه ته ښکال څوک  يې نور ، والوزي څخه بدن د روح يې کله چې خو ، وي وړونکي زړه

 .    کېږي ليرې ځنې هرڅوک  بلکې ، کېږي دې ورنږ خواته څوک

 اوارثهي امانهت تهرين ارزښهت بها او بهها بهې هغه پلرونه او نيکونو د ملت پښتون د پښتونولي پښتواو 

 هههر د سههپارل سههالم( پښتواوپښههتونولي) هغههه د تههه نسههل راتلههونکي او پالنههه ، سههاتنه چههې دی ميههراث

 .    کېږي بلل فرض پښتني وګړي پښتون

 عيهار ځهان مطابق پښتونولي او پښتو د کې ژوند ځني ور په چې لري دنده پښتني دا وګړی پښتون هر

 ، نظهر اوخپهل ومنهي حيث په قانون د تنظيم او ترتيب د ژوند ورځني خپل د پښتونولي پښتواو ، کړي

 د او کړي برابر سره پښتونولي  او پښتو د اخالق او جذبات ، روحيات ، خصلت ، خوی ، کردار ، عمل

 الره ژوند ورځني خپل د پښتونولي او پښتو ، وکړي عمل پښتونولي  او پښتو پر  صفت په پښتون يو

 ارثههي او امانههت پښههتني تههرين ګههران يههو د پلرونههو او نيکونههو خپلههو د پښههتونولي او پښههتو او وګرځههوي

 .    ورسوي امانته او سالمه ته بچو خپلو حيث په ميراث

 نظهر خپهل مطهابق قانون د( فطرت پښتني) پښتونولي او پښتو د پښتنو چې کله کې اوږدو په تاريخ د

 سهتر نهو ، جوړکړيهدي پښهتانه کهې عمهل او نظهر په معنا رښتني په  يې ځانونه او دی کړی برابر اوعمل

 .    دی تېرکړی  ژوند يې عزت په او شوي سياالن دنيا د ، کړيدي تاسي  يې نظامونه

 اکثريت ملت پښتون د يا پښتون هر چې داده الره يوازينۍ حل د تو مشکال ورپيښو د ته پښتنو  هم نن

 په ښهکاره کې هروخت او ځای هر په ، کړي قبول حيث په کړنالرې اوعملي نظري خپل د ټکي الندې دا

 :  چې ووايي دا
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  پههه او يهم پښههتون زه چهې ووايههي کهې ځهای هههر او وخهت هههر پهه سههره ويهاړ ډېهر پههه بايهد پښههتون ههر:   الهف

 .    کوم افتخار پښتونولۍ يا پښتونتوب

 ژبهه مهورنۍ خهوږه زما پښتو چې ووايي کې ځای هر او وخت هر په سره وياړ ډېر په بايد هرپښتون:   ب

 .    کوم پښتوخبرې په او ده

 زمها پښهتونولي او پښهتو چهې ووايهي کهې ځهای ههر او وخهت ههر په سره ړ ويا ډېر په بايد پښتون هر:   ج

 .    برابرکړي سره قانون د پښتونولي  او پښتو د ژوند ورځنی خپل او دی قانون

 زمها پښهتونخوا سهپېڅلې چهې ووايهي دا کهې ځای هر او وخت هر په سره وياړ ډېر په بايد هرپښتون:  د

 .    دی مدفن نيکه پالر د زما او وطن

 ملهت ګهران د پهاک اهلل د زه چې ووايي دا کې  ځای هر او وخت هر په سره وياړ ډېر په بايد پښتون هر:   ر

 .    يم عادل او ،مجاهد مسلمان سره فضل په اهلل د   چې ځکه يم غړی( ملت پښتون)

 ، غمونهو ورپېښو په ته ملت پښتون  مظلوم  نن چې ، کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 مهالي  حهده تهر امکهان د کې الره په کولو رفع د هغوی د او وبولي شريک ځان کې مشکالتو او دردونو

 .     ورکړي قرباني اوځاني

 خپل د څخه“ دين“  د ملت پښتون  مظلوم خپل د چې ، کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .     وکړي فاع د قربانۍ په سر او مال

 خپهل د څخهه“  سر“  د ملت پښتون  مظلوم خپل د  چې  کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .     وکړي فاع د قربانۍ په سر او مال

 د څخهه“   ناموس“  د ملت پښتون  مظلوم خپل د چې ، کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .     وکړي فاع د قربانۍ په سر او مال خپل

 د څخهه“   عهزت“  د ملهت پښهتون  مظلهوم خپهل د  چهې  کېهږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .     وکړي دفاع قربانۍ په سر او مال خپل

 خپل د څخه“  مال“  د ملت پښتون  مظلوم خپل د چې ، کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .     وکړي فاع د قربانۍ سرپه او مال
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 څخهه“   خپلواکۍ“  د ملت پښتون  مظلوم خپل د  چې  کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .     وکړي دفاع قربانۍ په سر او مال خپل د

“   حاکميهت ملهي“   د ملهت پښهتون  مظلهوم خپل د  چې  کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .     وکړي فاع د قربانۍ په سر او مال خپل د څخه

“  نواميسهو ملهي“   د ملت پښتون  مظلوم خپل د چې ، کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .    وکړي فاع د بانۍ قر په سر او مال خپل د څخه

 د څخهه“  ګټو ملي“  د ملت پښتون  مظلوم خپل د  چې  کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .    وکړي دفاع قربانۍ په سر او مال خپل

 ، نهاموس ، مهور د  ملهت پښهتون   مظلهوم خپل د  چې  کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا 

 د خهاورې سهپيڅلې او مقدسهې د پښهتونخوا د يعنهې مهدفن نيکهه پالر د ، وطن ابدي ،  هېواد ، عزت

 بهاغونو شنو د خاورې پاکې کومې د ، وکړي دفاع قربانۍ په سر او مال خپل د څخه  بشپړتيا مځکنۍ

 .    هېراوه تخت ډهلي د بابا شاه احمد لوی چې ياد په غرونو لوړو او ډګرونو ،

 :  وايي داسې کې باره په محبت د پښتونخوا سپيڅلي د بابا شاه احمد لوي  

 ځيګرونههههههههههههههههههههههههه شههههههههههههههههههههههههول وينههههههههههههههههههههههههواک د دعشههههههههههههههههههههههههق سههههههههههههههههههههههههتا 

 سهههههههههههههههههههههرونه زلمهههههههههههههههههههههي بهههههههههههههههههههههايلي کهههههههههههههههههههههې الره پهههههههههههههههههههههه سهههههههههههههههههههههتا

 شههههههههههههههههههههههي فههههههههههههههههههههههارغ زمهههههههههههههههههههههها زړګههههههههههههههههههههههي راشههههههههههههههههههههههمه تاتههههههههههههههههههههههه

 مارونهههههههههههههههههههههههههههههههههه زړه د انديښهههههههههههههههههههههههههههههههههنې تهههههههههههههههههههههههههههههههههامي بيلههههههههههههههههههههههههههههههههه

 کهههههههههههههههههههههړم رايهههههههههههههههههههههاد چهههههههههههههههههههههې هيرومهههههههههههههههههههههه تخهههههههههههههههههههههت ډهلهههههههههههههههههههههي د

 غروسهههههههههههههههههههههههههههههرونه د پښهههههههههههههههههههههههههههههتونخوا  ښهههههههههههههههههههههههههههههکلي  د زمههههههههههههههههههههههههههههها

 شههههههههههههههههههي ډېههههههههههههههههههر ملکونههههههههههههههههههه دنيهههههههههههههههههها د مههههههههههههههههههي هرڅههههههههههههههههههو کههههههههههههههههههه

 باغونهههههههههههههههه ښهههههههههههههههکلي  سهههههههههههههههتا دا شهههههههههههههههي نهههههههههههههههه هيهههههههههههههههر بهههههههههههههههه زمههههههههههههههها

 تههههههههههههههههههههارکړي تارپههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههه متههههههههههههههههههههاع دژونههههههههههههههههههههد رقيههههههههههههههههههههب د

 ګوزارونههههههههههههههههههههه کههههههههههههههههههههړي پښههههههههههههههههههههتانه تههههههههههههههههههههورو پههههههههههههههههههههه  چههههههههههههههههههههې   

 شههههههههههههههههههههههههههي بيهههههههههههههههههههههههههها بههههههههههههههههههههههههههه دور حميههههههههههههههههههههههههههد د او فريههههههههههههههههههههههههههد د
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 تاختونههههههههههههههههههههه لههههههههههههههههههههوري هههههههههههههههههههههر پههههههههههههههههههههر کانههههههههههههههههههههدم و زه  چههههههههههههههههههههې   

 يههههههههههههههي خههههههههههههههوا بههههههههههههههل تههههههههههههههه خههههههههههههههوا يههههههههههههههو دنيهههههههههههههها تمامههههههههههههههه کههههههههههههههه

 ګرونههههههههههههههههههههه ډ تههههههههههههههههههههش خههههههههههههههههههههالي سههههههههههههههههههههتا دي خههههههههههههههههههههوښ زمهههههههههههههههههههها

 کهههههههههههههههها نههههههههههههههههه هيههههههههههههههههر قههههههههههههههههدر سههههههههههههههههتا دغههههههههههههههههه بههههههههههههههههه احمدشههههههههههههههههاه

 ملکونهههههههههههههههههههههههههههه جههههههههههههههههههههههههههههان تمهههههههههههههههههههههههههههام د ونيسهههههههههههههههههههههههههههي کهههههههههههههههههههههههههههه

 

 پښهتو ژبهې مورنۍ د ملت پښتون  مظلوم خپل د  چې  کېږي ګڼل فرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .     وکړي فاع د قربانۍ په سر او مال خپل د  ده پېژندګلوي ملی پښتنو د چې څخه

 د او فطههرت د ملههت پښههتون  مظلههوم خپههل د چههې ، کېههږي ګڼههل فههرض پښههتني پښههتون رښههتيني هههر د دا

 يعنې قانون ازلي او بدي دا ملت پښتون

 .    وکړي فاع د قربانۍ په سر او مال خپل د څخه قانون د“   پښتونولي او پښتو“   

 اسهالم د مقهدس ديهن اود د ژونهد ورځنهی خپهل  چهې  کېهږي ګڼهل فهرض پښتني پښتون رښتيني هر د دا

 .    کړي برابر مطابق قانون د پښتونولي او پښتو

 مطههابق قههانون د پښههتونولۍ  او پښههتو د چههارې ورځنههۍ خپلههې پښههتنو چههې کلههه کههې اوږدو پههه تههاريخ د

 بهاداران منطقهې د ، کړيهدي جهوړې امپراطهورۍ سهترې  يهې کې  منطقه په نو ، کړيدي تنظيم او برابرې

 .    دي شوي سياالن سره ملتونو سيالو د نړۍ د او دي شوي

 وينها هبله پهه يها ، دي شوي پښتو  بې او ده ورګرځولې شا ته“   پښتونولي او پښتو“  پښتنو چې کله خو

 د نهو ، دي شهوي“   فطرتهه  بهې“  او ده ايښهې پهرې اوپښهتونولي پښهتو يعنې فطرت پښتنوخپل چې کله

 پهه ژونهد  اومريتهوب غالمهۍ ،  ذلت د يې کې اوهېواد کور خپل په او دي شوي غالمان ملتونو پرديو

 .    دی شوی نصيب
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 :  اصطالح غولونکی ۍنویساز ملتدرييم: د

 د اصطالح نوې يوه کې بعضی سياسی محافلو په نړۍ د نن

 چا هغوسترو نظامی او اقتصادی قوتونود د شايد اصطالح دا ، ده يراغل منځته نوم په (سازۍ ملت)

تر اوسه ال د انګريزانو د زاړه استعماری شهعار ) بهی  چې  کوم ،تيوريسنانو دخوامطرح شوی وی  الکو

 اتفاقه يی کړه او حکومت پر وکړه( پيروان دی.

د ناسيو ناليزم دمعقولی اوملی الری څخهه   ملتونه واحد ددی غولونکی اصطالح پيروان غواړی چی 

 يه او متفرق کړی.منحرف کړی اودملت سازی په نوم يی دبيلو بيلو نظريو د پيروانو په نوم تجز

دمثال په ډول په تيره نيمهه پيهړۍ کښهی د واحهد پښهتون ملهت روشهنفکران اونهور د حسهاب وړ مشهران 

څهههوک د نورمحمهههد تهههره کهههی دکمونيزم،څهههوک د ببهههرک کارمهههل دکمونيزم،څهههوک د طهههاهر بدحشهههی 

ن دکمونيزم،څوک د چينايی ډوله کمونيزم،څوک د ګلبدين حکمتيهار د اخوانيزم،څهوک دبرههان الهدي

ربهههانی داخهههوانيزم ،څهههوک دعبهههدالرب رسهههول سهههياف دوههههابيزم،څوک دمحمهههد يهههون  خهههالص د 

اخوانيزم،څهههوک د مولهههوی محمهههد نبهههی د اسهههالميزم،څوک د سهههلفيانو دسهههلفيزم،څوک د طالبهههانو 

داسالميزم اوداسی نورو نظريو پيروان شول ،په ذکرشوو متخاصمو او دښمنوډلو کښی سره وويشل 

 ل ،يو او بل يی سره ووژل ...شول ،يو د بل دښمنان شو

نتجههه دا شههول چههی خپلههواک واحههد پښههتون ملههت  ټوټههه ټوټههه شههو اونههن ورځ پههه خپههل هيههواد کښههی 

 داقليتونوغالم دی.  

دملت سازی ددی غولونکی اصطالح څخه پهه اسهتفاده ځنهی وختونهه اسهتعمارګران دبيلهو بيلهو وينهو 

شعارونو دوسلی پهه زور پهه يهوه حغرافيهه  اومالي معنوي موقتي یځين پر قومونه واحد غيريلرونکو

 . کړيپه حيث معرفی  ملت يو راټول کړی او دپاکستان په شان يی نړۍ ته د سرهکښی 

پههه ځينههو هيوادونههو کښههی پههه اقليتونوپههوری تړلههی سياسههت مههداران چههی ځنههی يههی شههايد پههه خههارجی 

 استخباراتو پوری هم تړلی وی ډيره استفاده کوی.

ری تړلی سياست مداران پوهيږی چی دوی د يو ملی نا سيونالست سياست پهه پيهروۍ په اقليتونو پو

دټولنی پر اکثريت حکومت نشهی کوالی،ځکهه چهی پهه ملهی ناسهيو نالسهيتی سياسهی پروسهه کښهی د 
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ټولنی اکثريت هميشه هغه سياست مداران په ځان پسی راکاږی چهی د ټهولنی پهه اکثريهت پهوری تهړاو 

 لری.

 جهوړه څخهه قومونو مختلفو د يې  ټولنه چې ده وړ استعمال د کې ټولنو هغو په حاصطال سازۍ ملت د

 :   ډول په مثال د وي

 چهې لهري وجهود  قومونههنور اوداسهې پهارس ،  بلهوچ ،  ازري ، کورد ، ترک ، عرب کې ټولنه ايراني په 

او   نهوم پهه جهوړوني ملهت د چهې دي مجبهور سياسهتمداران هلتهه لهري سهره نهه شراکت ويني د ډول هيڅ

 .     کړي راټول سره مرکز مشترک يو پر قومونه بيل بيل  دادوسلی په زور

 يهو پهر رمهه خپلهه چهې شهپون يهو لکهه  دي نهه کهار اسهانه دومهره ټولهول را انسانانو د مرکز سياسي يو پر

 لهوډنهژادی  بيلهو بيلهو پهه مرکهز مشهترک يو پر پرخالف رمي د شپون د بلکې ، کړي  ټوله را سره ميدان

 کهار دې د ، دي کهار ډېرمشهکل  ټولهول را لهري نهه سهره شهراکت  وينهي د هغهه چهې انسانانو تړليو پورې

 ، سياسي خاطر په ساتلو موټي يو د انسانانو لوډ مختلفو دې د چې دي مجبور تيوريسنان لپاره کولو

 ورکړی. او خپل طرحه دسياست مدارانو په واک کښی کړي  مطرح نظريات مذهبې يا اواقتصادی 

سياست مهداران بيها ددوی پهه جغرافيهه کښهی ميشهت ټهول قومونهه د وسهلی او دولتهی زور پهه واسهطه 

 دې د او ویراټوله سهره نظريهه مذهبې او اقتصادي ، سياسي شوې طرحه پر ددوی د تيوريسنانو دخوا

 .    کاراخلي حيث په سريښو د يوالي د انسانانو ډلو مختلفو دې د څخه يې نظر شوې طرحه

 حيهث پهه قهوي هغهي د  جهاذبې د  سياسهتمداران څخه يې نظر سياسي شوې طرحه نوې دې د وينا هبل په

 .    کړي راټول سره مرکز مشترک يوه پر انسانان لرونکينژادو مختلفو د چې کوي استفاده

 دمثال په ډول:

 . کړيدي راټول سره ارزښت پر ګټو اقتصادي او سۍادموکر د ول  خپل اياالتو متحده امريکا د 

 ټهولرا سهره نهوم پهه اسهالمنظهامی قهوت او د قومونهه بيهل بيلپخپل جغرافيو کښی   ايران او پاکستان 

 .کړيدي

 واسهطه  پههاونظهامی زور   کمهونيزم د قومونه مختلف يوګوسالويا پخواني او اتحاد شوروي پخواني

   ... وه کړي ټول سره
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 ،اقتصههادي  ،ايههډيالوژيکي  ،مههذهبې  دسياسههي څخههه اقوامههو لرونکههو وينههو دبيلههو چههې ملتونههه هغههه

 اسهاس پهر وينهی د تهه ملتونو اودی ، کوي نه دوام ډېر جوړيږي اساس پر نوروارښتنو او قوت ،نظامي

 .    کيږی ويل نه ملتونه طبعی راغلی منځته

 سهتم تهر قهوم قهوي د قومونهه نهور او کهوي حکومت پرټول ملت قوم يو وخت اکثره ملتونوکې داسې په 

 :   ډول په مثال د ،  وې الندې استعمار او ،استثمار

 ،ازبکسهههتان  تاجکسهههتان ، هېوادونهههه بالتيهههک د کهههې وخهههت پهههه دامپراطهههورۍ اتحهههاد دشهههوروي

 تههر قههوم روسههي د تنههها نههور اوداسههې ،قزاقسههتان قرغسههتان ، ارمنيسههتان ، ،ازربايجههان ،ترکمنسههتان

 .     وه الندې استعمار او استثمار

 او اسههتعمار تههر سههربيانو د قومونههه نههور او ،کروشههيايې  بوسههنيايي کههې ګوسههالويا يههو پخههوانۍ پههه

 .    وه استثمارالندي

 استعمار تر پنجابيانو د نور داسې او ،سنديان  ،سراکيان ،کشمېريان پلوڅ ، پښتانه کې پاکستان په

 .    دي الندې استثمار او

 تههر پارسههانو د نههور داسههې او ،ترکههان ،ازريههان خوزيسههتانيان ، ،عربههان ،کههردان بلوڅههان کههې ايههران پههه

 .     دي استثمارالندي او استعمار

 اقتصادي ، مذهبي د پاره د يوالي د دملت يا اصطالح نوې سازۍ ملت د کې باره په ملت پښتون د خو

 :  چې ځکه نشته ضرورت هيڅ ته طرحي  نظريو ايديالوژيکي او ،

 .    دي واحد ملت والړ پراساس ويني دمشترکي ملت پښتون 

 پههه پښههتنو ټولههود يعنههېپههر اسههاس منځتههه راغلههی دی  وينههي پښههتني ې ډګهه دجوړښههت  ملههت پښههتون د

 .    لري جريان وينه پښتنيپاکه او دغيرته ډکه  تنها رګونوکې

 .    او يوه ستر پښتنی کورنۍ ده والداپالر پښتون  يوه د  ملت پښتون

 يوالي د ملت پښتون  د چې دي تامين حکم هغه د قانون د پښتونولي او پښتو د يووالي ملت پښتون د

 .    کړيدي يې کې  باره په
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 يهو کې اوږدو په تاريخ د يې ملت پښتون چې دي سريښ معنوي قوي هغه قانون پښتونولي او پښتو د

 .      وساتي متحد او موټي يو  يې به لپاره تل د او وو ساتلي متحد او موټي

 جوړشهوې څخهه ويني پښتني يوې د دا نشته ضرورت بلکل ته اصطالح جوړوني ملت د کې پښتنو په 

 .    دي ملت ستر يا کورنۍ ستره يوه

 څخه دې د يا شلم په نو ، شي وڅيړل لحا  په نصب د چې غړي ليرې سره ټولو تر دوه هر ملت پښتون د

 .    وي ورو ه سره او زامن پالر يوه د دواړه به کې پښت ليري اويا نږي په

 ديوه او دي ملت شوي جوړ څخه  ويني پښتني يوې د ملت پښتون  چې شو ويالی موږ اساس دي په نو

 .    دي بچېان نيکه

 او پښهتو ، ده پښهتونولي او پښهتو يعنهې فطهرت مشهترک ددوی خوشهبختي سهتره بلهه ملت ستر دې د

 د کهې رګونهو پهه هغه د چې پښتون  هيڅ چې دي  فطرت مشترک مقدس هغه لپاره پښتنو د پښتونولي

 .    کوالی شي انکارنه څخه فطرت مقدس ددې وي کې جريان په ويني پالر پښتون

 يهوالي د ملهت پښهتون د او روح ټولنې پښتني د ، فطرت زواله  بې  ملت پښتون د پښتونولي او پښتو

 .    ساتی مټی يو او متحد پاره د تل د ملت پښتون چې ده قوه قوی هغه جاذبی د ،او  سريښ

نن سباپه افغانستان کښی  داقليتونو د کارمل اوربانی په شان د چاالکو افرادو اويا ددوی د پيروانهو 

دخوا او يا  په پرديوپوری تړلو افهرادو او اشخاصهو د خهوا د ملهت سهازی ډنهډوری وههل کيهږی، څهوک 

 وايی :

 ما تا هنوز ملت نه شدم...

 زبين نه ميرود...تا که يک ملت نشويم مشکالت جامعه ما ا

 بياين که به طرف ملت سازی برويم...

درقرن بيست ويک ديګر ما بايد از حلقه کوچک قوم وقبيله برايم وبه سوی ساختن يهک ملهت حرکهت 

 کنم...
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يو شمير نا پوهه پښتانه په غيری شهعوری ډول ،او ځينهی نهور  بهی پښهتو، ملهت پلرونکهی  او د پرديهو 

ډول ديو پهالن مطهابق دپورتهه ذکهر شهوو افهرادو بهی خونهده سهندره ورسهره غالم پښتانه بيا په شعوری 

 تکراروی او ددوی بی ربطه ډول ته نڅيږی...

انګريزانههو څههو مختليههف قومونههه لکههه پښههتانه، پلوڅ،سراکی،سههندی،هندی مهاجر،کشههميريان او 

راغونهډ شهوو  پنجابيان د فوځ په زور په يوه جغرافيهه کښهی سهره راټهول کهړل او دی دفهوځ پهه زور سهره

خلکههو تههه يههی پاکسههتانی ملههت  او دهنههد او افغانسههتان څخههه پههه زور را بيلههی شههوی جغرافيههی تههه يههی 

 دپاکستان نوم ورکړی .

نړيههوال هههم نههن د اجغرافيههه دپاکسههتان او پههدی جغرافيههه کښههی د وسههلی پههه زور را غونډشههوی خلههک د 

 پاکستانی ملت په نوم پيژنی...

انی داسی ملت دی چی د بشريت په ليکل شوی تاريخ کښی هيڅکله پاکستان دا سی هيواد او پاکست

 د پاکستان په نوم هيواد او د 

 پا کستانی په نوم ملت وجود نه درلودی.

په ننۍ نړۍ کښی دپاکستان په شان نورهم ډيهر مثالونهه شهته چهی نړيهوال يهی اوسهيدونکو تهه ملهت او 

 جغرافيی ته يی هيواد وايی.

وی چی پښتانه دزرګونو کلنهو راهيسهی ديهو خپلهواک اومتمهدن  ملهت پهه دبشريت تاريخ شاهدی ورک

حيث د پښتونخوا په پاکه خاوره کښی اوسيدلی دی، پدی منطقه کښی يی ستری امپراطورۍ جوړی 

 کړيدی او د بشريت په ترقی اوپرمختګ کښی يی دتوجه وړ برخه اخيستی ده .

 خوزمونږدښمنان تراوسه ال هم پښتانه ملت نه بولی.

دپښتنو ددښمنانوپه نظر پښتون هغه وخهت ملهت دی چهی پهه خپهل تهاريخی هيهواد  کښهی يهی د غيهری 

پښتون اطاعت وکړی ، دغيری پښتون رهبری يهی ومنهل او غيهری پښهتون يهی پهر ځهان او خپهل هيهواد 

 حاکم کړی. 

پوری زمونږ په هيواد کښی دملت ددرجی ورکولو وياړ او صالحيت د اقليتونو دجملی څخه په پرديو 

 تړلی افراد دځان حق بولی.
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هر رښتنی پښتون بايهد ددی شهومواوخاينانه تبليغهاتو پهر ضهد دپښهتونولی پهه روحيهه ټينګهه مبهارزه  

 وکړی او ټولی نړۍ ته دا په ډاګه ووايی چی :

 پښتون يو تاريخی ملت دی .

 پښتون يو ستر ملت دی.

 پښتون يو وياړلی  ملت.

 پښتون يو متمدن ملت.

 پياوړی ملت.پښتون يو 

 د صهرف هغهه کړيهدي څيړنهي کهومي اوعالمهانو مشهرانو قومي ځينو چې کې باره په سجري د دپښتنو 

 . شويدي  راشروع څخه وخت د کورنۍ سپها

ځينو سجره ليکونکو خو ال د پښتنو سجره داسالم ددوری څخه راشروع کړيده او داحواله ورکوی چی 

نوم ياد کړيدی چی د خدای )ج( د نوم د ذکر معنی داده چی بيټ نيکه پخپل مناجات کښی د خدای)ج( 

بيټ نيکه په اسالمی دوره کښی ژوند کوی ځکه يی نو د خدای)ج( نوم پخپل مناجات کښی ذکرکهړی 

 دی.

 ...په اويستا کښی ذکر دی چی بيټ نيکه ډير نيک خدای پرست او فرهيزګار سړی وو او داسی نور

  کههورنۍ سههپها دپښههتنود ګيههوميرتن څخههه بيهها  چههې دې شههاهد تههاريخ 

 .  کړيدي سلطنتونه کې پښتونخوا په کاله زرونو په ترسلطنت پوری

دتاريخی شوا هدو پر اساس اسپه کورنی د ميالد څخه تقريبا اووه سوه 

  کاله وړاندی په پښتونخوا کښی سلطنت ته ورسيدل.
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 پههري )پههه دايههران اويسههتا شههوي لههوټ دا يونانيههانو بيهها ،او واي نههه کههړي لههوټ ايرانيههانو اويسههتا کههه

 د نهو واي پهروت کهې اختيهار پهه پښهتنو د اويسهتا مکمهل پورې نن تر ،او واي نه سوځلي کې( پولي 

 نن تر بيا رانيولي څخه  زماني د ګانو نيکه ليري د دهغه يا او ګيومرتن د به سجره مکمله نسبتاً پښتنو

 .    واي ذکرشوي ډول ښه په پورې

 د( ورههران)د بلهخ د يرغلګرانهو  وحشهي او جهاهلو دپهارس چې شول وويل کې کتاب دې په چې څرنګه

 کهې مها ۍ پهه(پولي  پري ) د او يووړي ته ايران يې سره ځان د او لوټ کتاب داويستا څخه( واري)

 .      کيښودي يې

چی )تائي    پالسيوي رقاصی  د سکندر مقدوني وروسته ماتي شرماوري تر( کدمان) داروش ددريم

 برخههه زياتههه کتههاب د اويسههتا د کههې اور دې پههه او واچههوي اور تههه مهها ۍ( پههولي  پههري ) د( نوميههده 

 اقتصهادي ،دپښهتنو وو ذکرشهوي تهاريخ زروکهالو ددريهو پښهتنوتقريباً د چهې کهې کهوم پهه وسوځيدل

 .    وي شوي تشريح کې په الر پښتنوعقيدوی د او وو شوي تشريح کې په سيستم

 دري د دپښههتنو دي شههوي پههاتې سههالم څخههه سههوځيدو د اور د چههې کههې برخههه څلرمههه هغههه پههه اويسههتا د

 :  له دي عبارت چې ذکرشويدي ګانو نومونه نيکه مشهورو

 

 . نيکه بيټ:   ۱

تاريخ وايی چی دکيانی يا کاوه خاندان اخری پها چها کهاوه هوسهروايا  د خپهل ژونهد پهه اخيهرو وختونهو 

پاچاهی تاج د بيټ نيکه پر سر کيښودی او بيټ نيکه په بلخ کښهی د پښهتنو  کښی پخپله خوښه دخپل

 پا چا شو.

 .     دي شوي ياد نوم په اتريت=   اطريت د کې اويستا پهبيټ نيکه 

 تهر بيها سهم دا ، دي دکههول څخهه  شم يا سم د ،ساما دي دکهول څخه  ساما د  اطريط يا اتريت داويستا

 .     رسيږي ته يما بيا ،تورک رسيږي ته تورک بيا ،تور رسيږي ته تور وروسته پښت دريم

 .غرغښت:  ۲
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دبيټ نيکه زوی دی اودپالر ترمرګ ورسهته  دپښهتنو پاچها شهو او دپښهتونخوا پهه تهاريخی  غرغښت 

 پالزمينه  بلخ کښی دسلطنت پر تخت کښيناستی .

 .    دي يادشوي نوم په سپ ګرشا د غرغښت په اويستا کښی 

 . سربن:  ۳

 .    دي لمسي شا ګورنګ دپاچا زابلستان د چې ،کوم دي يادشوي نوم په دسرند کې اويستا پهسربن 

 وړانهدي تهه لوسهتونکو معلومهات لنهډ ډېر کې باره په سجري هغي د پښتنو د ډول لنډ ډېر په دلته موږ

 سبا نن وروسته څيړني تر دمحقيقانو ،او کېږي راشروع څخه واکمنۍ د کورنۍ سپها د چې ،کوم کوو

 .       لري رواج کې پښتنو په

 .    دي شوي وېشل څانګو غټو څلورو  الندې پر ډول لنډ په ملت سترپښتون 

 

 .    وو( خرښبون) نو بل د او( شرخبون)  نوم يوه د چې وو زامن دوه دسربڼ

 

 .    وه ميا ه او ترين ، اورمړ ، بړيڅ ، شيراني يې نومونه چې وو زامن پنځه شرخبون د 

پشتون

سربن کرالن بيتني غرغشت

سربن

خرشبون شرخبون
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 او( ترين تور)،(  ترين سپين)يې نومونه چې وو زامن درې ترين د

 .    وو( دوراني يا اودال) 
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 ، پههوپلزي تههه اوالد ددوی ، وو(الکههو) او( بههارک)،( پوپههل) يههې نومونههه چههې وو زامههن درې ځيههرک  د

 .     کېږي ويل الکوزي او بارکزي

 

 مههاکو او ،خوګيهها ي سههحقزيا ، ،عليههزي نههورزي  څخههه اوالده د ددوی چههې وو زامههن پنځههه پنجپههاي د

 .     دي شوي پيدا قومونه

 

ترين

نسپين تري اودل تورترين

(دوراني)اودل

پنج پاي جيرک

جيرک

الکوزي بارکزي پوپلزي

پنجپاي

ماکو خوگياني اسحقزي عليزي نورزي
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 .    وه( مندو)او( بابي)،(  داني) يې نومونه چې وو زامن درې دغرغښت

                  

 .    وه داوي او پڼي ، ناغر ، کاکړي يې نومونه چې وو څلورزامن( داني)د

 

 لهه پينهي او کهاکړي د ههم مشوا ي او ساپي ، خېل موسي ،( ګډون) لکه قومونه نور داسې پښتنو د او

 .     دي څخه اوالدي

 

 :    له دي عبارت چې پيداکړل قومونه ستر پښتنواتل  د پاک اهلل څخه اوالد د دکرالڼ 

 .    اپريدي ، ،اورکزي وردګ ، هني ، توري ، منګل ، دالزاک ، ککي

 .     بنوڅي ، ،بنګش ،ستريا ي دوړ ، مسعود ، وزير ، ځدران ، بوالق ، شيتک ، خټک

غرشت

مندو بابی دانی

دانی

داوي پيني ناغر کاکر
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 تهره ، ک سهها:   لهه دي عبهارت چهې  کړل پيدا قومونه غلجي ټول پښتنو د پاک اهلل څخه اوالد د بيټي د 

 او سههور ، نيههازي ، لههودي ، تههارڼ ، خروټههي ، ناصههر ، اکاخېههل ، هوتههک ، تههوخي ، سههليمانخېل ، کههي

 .    سروا ي

 

 ، خروټههي ، ناصههر ، اکاخېههل ، هوتههک ، تههوخي ، سههليمانخيل ، کههي تههره ، ،سهههاک ټبرونههه غلجههي ټههول

 .    سروا ي ، سوري ، نيازي ، لودي ، تارڼ ، دوتا ي ، تري ، ،احمدزي بختياري

 

 

 قبهايلو بيلهو بيلهو پهر څيهر پهه تشهکيالتو  نظهامي عصري د ورځي نن د ډول طبعي په ملت ستر پښتون 

 .    وو شوي وېشل

 پښهتون خهاطر پهه ادارې او سهوق ، تنظهيم ، رهبهرۍ سهمي د کې چارو انتظامي او نظامي په وينا هبل په

 بيلهو پهر بيها يهې کهولونهه او کهولهو بيلهو بيلو پر بيا يې قبيلي او قبيلو بيلو بيلو پر ډول طبعي په ملت

کرالن

دالزاک ،منگل

وردگ

ختک

جدران

دور

بنوچی

هني

اپريدی

بوالق

مسود

بنگش

ککي

توری

اورگزی

شيتک

وزير

ستريانی

بيتني

تره کي

خروتی

تری

لودی

سروانی

اکاخيل

ناصر

احمدزی

تارن

سور

هوتک

سهاک

سليمانخيل

بختياری

دوتانی

نيازی

توخی 
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 تشهکيالتو انتظامي او نظامي د کې حقيقت په جوړښتونه قومي دا چې ، وه شوي وېشل کورنيو بيلو

 .   لری حيثيت

 

 

 څلرم: په پښتنی ټولنه کښی د قومی جوړښتونوګټی اوتاوانونه.

 دقههههومی کههههې چههههارو انتظههههامی او ،نظههههامی ،ټههههولنيز ،اقتصههههادی سياسههههي پههههه ټههههولنی دپښههههتنی

 .    کوو  اشاره لنډه ډېره ډول الندې په موږ ته جوړښتونوارزښت

 :  ېښک وخت په جنګ د الف:

 دا لپهاره مشهرانو دولتهيد پښهتنو د کهې چهارو نظامي په جوړښتونه تشکيالتي قومي طبعي پښتنو د 

 مجبهور ځهان  زي او پښهه ، قوم هر ملت پښتون د  مطابق قانون د پښتونولي پښتواو د چې درلوده ګټه

 ملهي او ګټهو ملهي ،  پښهتونخوا ، مهال ، ،عهزت ناموس ، سر ، دېن د ملت پښتون د چې بللي مکلف او

 تعين څخه پخوا د تناسب شمېرپه د هغه د څخه هرقوم د کې وخت په جنګ خاطرد په دفاع د نواميسو

 لوژيسهتکي وړ ضهرورت د سهربازانو دې د کهې جنهګ پهه ، سهربازان پيهاده او سپاره  شمېرمسلح شوي

 .     ورکړي ته دولت مرکزي و تندي ورين ډېر  په ضروروتونه

 تامونه او جز نظامي نور يا لوا يوه ، شي تښتېدالی افراد څخه تشکيالتو نظامي عصري د ورځې نن د

 کېهدالی منحهل کهې هغه په او شي تبديلېدالی ته اوردو قل يا فرقې بلې څخه اوردو قل يا فرقې يوې د

 منحهل تشهکيالت نظهامي ټهول  هېهواد  يهوه د حتهی اوردو قهل ټولهه فرمهان يهوه پهه ري  د ددولت ، شي

 د اهلل نجيهب د خهوا لهه مجاههدينو د وروسهته بهري تهر مجاهدينو د يې مثال ژوندی چې  شي هم کېدالی

 .    .    .    دی تشکيالتوانحالل نظامي د حکومت

 ، قوم  خپل د قومونه او کورنۍ ، افراد شوي تنظيم کې تشکيالتو قومي دايمي طبعي په پښتنو د خو

 قههومي د پښههتنو د نههه او شههي تښههتېدالی نههه کههې شههرايطو سههختو ډول هههېڅ پههه څخههه کهههول او قبيلههې

 .    شي تلالی ته لور بل څخه جوړښت تشکيالتي
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 حاکم کوم د تشکيالت اودا  دی تشکيالت دايمی او ابدی تشکيالت نظامی قومي طبعی دا دپښتنو

 .     کېدالی منحل نشیامر په فاتح او پاچا ،

 طبعهي پهه  پراسهاس نږدېهوالي د وينهې د چهې( اوکهولونهه پښهې ، قومونهه) تشکيالت قومي پښتنو د 

 تشهکيالت انتظهامي او نظهامي تغيهر قابهل اوغيهر دايمي ، ازلي ملت پښتون د دي راغلي منځته ډول

 .    دي

 د پښهتنو د اسهاس پهر قهانون د پښهتونولي  او پښهتو د هرغړی ملت پښتون د راهېسې کلونو زرګونو د

 پهه سهرباز د ملهت پښتون د ته امر هر مشرانو د قوم خپل د لحظه هره صفت په دغړي تشکيالتو نظامي

 .     دی والړ اماده او حاضر ته جنګ خاطر په دفاع د ناموس او ننګ د ملت پښتون د حيث

 قوم  د ماشوم او زوړ ، زلمی ، ښځه  ، نر فرد هر ملت پښتون د  اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ، هيهواد ، مهال ، عهزت ، ،نهاموس ،سهر دديهن ملهت پښتون د الس په وسلهبايد لحظه هره او دیعسکر

  جنههګ د خههوا لههه مشههرانوخاطرد پههه ددفههاع نوامسههو ملههې او ګټههو ،ملههې  حاکميههت ،ملههې  خپلههواکۍ

 .    والړوی اماده او حاضر ته قوماندې

 

 :   ېښک وخت په سولې دب:

 ههر د دولهت مرکهزي چهې وه دا ګټهه ړښتونووج یتشکيالت قومي دطبعي پښتنو د کې وخت په سولې د

 ، تهامين د  سولې د کې قوم خپل په ، وکړي همکاري سره دولت د چې سپارله وظيفه دا ته مشرانو قوم

 قهوم خپل په  لحا  ټوليز په او راټولولو د مالياتو د دولت مرکزي د ، حل د مسئلو جنايي او حقوقي د

 .    وکړي کار لپاره  تامين د امان او امن د کې

 د پښتنو کې اوږدو په تاريخ د چې دی برکت تشکيالتو انتظامي او نظامي قومي طبعي د پښتنو د دا

 انګرېهز ، بهابر ، تيمور ، چنګېز ، عرب ، سکندر ، داريوش  لکه چپاولګرو او يرغلګرو سترو د تاريخ

 بدلهه ههديره پهه هغهو د يهې خهاوره پاکهه پښهتونخوا د او دي وهلهې ډغهرې سره لښکرو سرو د روس د او

 .    ده کړې
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 پهه تشهکيالتو انتظامي او نظامي قومي طبعي خپل د پښتنو پيروي په قانون د پښتونولي او پښتو د

 معاصهر تهر او ده ورکهړې مهاتې کهې خهاوره مقدسهه دې پهه تهه امپرارطوريو سترو تاريخ د پښتنو برکت

 .    دی ساتلی ژوندی ځان کې مقابل په تهاجمونو او طوفانونو سترو د تاريخ د يې  پورې تاريخ

 قبرسهتان امپراطوريهو د ته پښتونخوا يعنې هېواد پښتنو د پوهان تاريخ نړيوال نن چې دی همداعلت

 .     وايي هديره يا

 شهخص هغهه کې حقيقت په کوي مخالفت جوړښتونو قومي طبيعي د پښتنو د نامه هر په چې څوک هر

 شعوري په ډله يا شخص دا که ، کړی الرورکی او ضعيفه، ،پاشان تيت ملت پښتون چې غواړي ډله يا

 يها شهخص دا نو ، کوي کار خالف پر دهغو او وي ضد تشکيالتو قومي طبيعي دايمي د پښتنو د ډول

 .    کېږي بلل خاينين ملي او دښمنان پښتنو د ډله

 د هغهوی د او پښهتنو د داکسهان نجهامویا ډول شهعوری غيهری پهه کهار شهوی ذکر پورته چی څوک هغه

 .    دی معلومات محدود کې  باره په پښتونولی او پښتو يعنی قانون فطرتی

 

 :  وسيله يووالي د ملت پښتون دج:

 قهومي دايمهي طبيعهي د ملهت پښهتون د شان په مشرانو پښتنو پخوانيو د بايد مشران پښتانه  اوسني

 .     وکړي استفاده کې الره په کېدو موټي يو او راټولېدو د ملت پښتون ستر د څخه جوړښتونو

 کهې شهاوخوا په ميلونو د چې.    .    .  (    نورزي ، احمدزي ، يوسفزي) قوم ستر يو پښتنو د موږ که مثال

  د چهې نفهره سل دا ، وي نه زيات نفرو سل تر شايد مشران منلي قوم دې د ، ونيسو کې نظر په لري غړي

 فيصهله هغه کېږي نفر ميلونو په چې  وګړي ټول قوم د ددوی نو ، وکړي فيصله هره ګټه په ملت پښتون

 .    .    .    ځي الر پر مشرانو د قوم خپل د او مني

 پهر او کهول ور قناعهت ، پوهول ، کول راضي مشرانو قومي نفرو سل د نسبت په ميلونوغړو د قوم يو د

 .    دی کار اسانه ډېر تناسب په پوهولو د انسانانو مليونو د راټولول مرکز يو
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 ، کړي موټی يو او راټول سره مرکز واحد يو پر انهپښت چې وغواړي مشران نوسياسيپښتد چې کله هر

  سهتر د پهرخالف انتشهار قهومي د مشهران قهومي پښتنو د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د بايد نو

 .    کړي لوررهبري پر هدف مقدس د يوالي د ملت پښتون

 او دنهههده پښهههتني دا مشهههر پښهههتون  رښهههتيني ههههر د پښهههتنو د مطهههابق قهههانون د پښهههتونولي او پښهههتو د

 يهوالي د ملهت پښهتون  ټهول د قهوم يا قبيله متحده دا اوبيا کړي متحد قوم خپل اول چې دی مسئوليت

 .     شي ګړندي بل تر يو کې الر دې په او کړي رهبري او تشويق ته  لوري

 ټولهو تهر پروسهه يهوالي د ملهت پښتون د واسطه په يوالي د مشرانو قومي د قومونو او قبيلو پښتني د

 .     ده الره وړ عمل د او رښتينې ، يقيني ،  ګټوره ، لنډه

 قههومي ملههت پښههتون د چههې  شههو ويههالی اسههاس پههر لههويدال زيههاتو نههورو داسههې او شههويو ذکههر پورتههه د

 .    کيږی بللګټورعنصر ډېر لپاره يوالي د ملت پښتون  د بلکې ، نه تاوان په ملت پښتون د جوړښتونه

 

 :  وسيله اتفاقۍ بې د ملت پښتون دد:

 بهې د پښتنو د يې دمخه هرڅه تر نو ، دی کړی نيت غالمۍ د ملت پښتون د ښمنانو د پښتنو د چې کله

 .    ده تړلې مال لپاره اتفاقۍ

 اتفهاقيو بې د کې منځ په قومونو پښتني د دښمنانو پښتنو د خاطر په رسېدو د ته هدف نامقدس خپل

 .    ده وهلې لمن ته اور

 پښهتون يهې چلونهو شهيطاني خپهل پهه ، دی کهړی تشهويق تهه انتشار پرځای اتفاق د يې قومونه پښتانه 

 .    دي کړي تجزيه قومونو پر ملت

 .    دی کړی تطبيق پښتنو پر  عمال يې“   کړه ايل ، کړه بيل“   چې دی مشهورمتل انګليسانو د

 غالمهان خپل يې ډول ډېر اسانه  په نو ، دي کړي تجزيه اقوامو پر پښتانه دښمنانو پښتنو د چې هرکله

 .    دي کړي
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 قادر دې پر دښمنان پښتنو د نو ، ده کړې شا ته پښتونولي او پښتو مشرانو قومي پښتنو د چې کله هر

 خپهل او تجزيه قومونو پر ملت ستر پښتون واسطه په مشرانو پښتنو  صفته ټيټ ځينو د چې دي شوي

 .    کړي غالم

 حقيقهت پهه تشکيالت قومي دايمي طبعي پښتنو د  چې  کېږي اخيستل نتيجه دا څخه لويدال پورته د

 سياسهههي پهههه پښهههتنو د او دي تشهههکيالت انتظهههامي او نظهههامي طبعهههي دايمهههي ټهههولنې پښهههتني د کهههې

 لنهډه ته څوګټو صرف دلته موږ چی لری ګټی ډيری کې  ژوند انتظامی او ،نظامی  ،ټولنيز ،اقتصادی

 .    کوو اشاره

 د ډول اسههانه ډېههر  پههه  واسههطه پههه تشههکيالتو طبعههي دايمههي پښههتنود د مشههران خههوږی خههوا پښههتانه:   1

 طبعهي دايمهي دې پښهتنود د مشهران خهوږی خهوا پښهتانه:  2.      شي تامينوالی يوالی ملی ملت پښتون

 .    تامينواليشی امنيت او سوله پاتې تل کې ټولنه پښتني په واسطه په تشکيالتو

 اوبها مشهروع يوداسهی واسهطه په تشکيالتو طبعي دايمي دې پښتنود د مشران خواخوږی پښتانه:   3

 او کړايشهی نجهاما ډول ښهه پهه زمهوارۍ نړيهوالی او ملهی خپهل چهی ايجادواليشهی دولهت پښهتنی ثباته

 نور... داسی

 

 : غميزې سترې شوې پيدارا څخهدبی اتفاقۍ پښتنو دپنځم:

 پهه چهې دی کهړی دا  يهې کهار اول نهو ، ده کهړې اراده دغالمولهو پښهتنو د دښهمنانو پښهتنو د چې کله هر

 هغهو د پښهتنوکې پهه واسهطه پهه خپرېهدو د هغهو د چهې کهړي خپرې نظريې غولونکي داسې کې پښتنو

 پښههتنو د يعنههې جوړښههت داخلههي ټههولنې پښههتني د ، کههړي کمههزورې پښههتونولي او پښههتو يعنههې فطههرت

 او بههانو ډول ډول په يا او واړوي ته شيانو نورو خيال پښتنو د ځای پر تشکيالتو قومي طبعي دايمي

 پهر او کهړي ارزښهته بهې تشهکيالت قهومياو قهانون پښهتونولی او دپښتو  کې منځ په پښتنو د نومونو

 ، سهازي ملهت ، وههابيزم ، کمهونيزم ، اخهوانيزم ، مريهدي ، پيري لکه ارزښتونه ګټه په پردو د يې ځای

 .    کړيدي معرفي نور داسې او لري نه سرحد اسالم ، نفاذشرعيت ، سياکر دمو ، خالفت اسالمي
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 خهالف قهانون د پښهتونولی او دپښهتوپښتنو چهې کهوو اشاره لنډه ډېره ته واقعاتو داسې څو دلته موږ

 سههتر ډېههر ،او شههودی ګرفتههار عههذابونو سههترو پههه ک پهها اهلل د سههببه اوددی نظريومالتړکړيههدی دنههورو

 .    دي يدلیرسو تاوانونه تاريخي

 

 :   مالتړ پښتنو د نوم په( پاچا مسلمان) د څخه مغول بابر د: 1

 ظالم اوالد تيمور ګوډ او االکو ، چنګېز مغولو خونخوارو او ظالمو د چې لولي کې کتاب دې په تاسو

 .    وکړل ظلمونه څومره پښتنو پر بابر خونخوار او

 سړو د قوم د ، کړي لوټ يې مال  او عزت ، ناموس ، سر هغوی د ، وکړې حملې يې  قوم هر پر پښتنو د

 جهوړ منارونهه څخهه سرونو شويو پرې د پښتنو د يې خاطر په خوشالولو د ځان د او کړل پرې يې سرونه

 .    .    .     کړل

 پهه ملکهانو او خانهانو ، روحهانينو ، انويهمال فروشهو قهوم ځينو د مغول بابر باوجود ظلمونو ټولو دې د

 لهودي بهلهول سهلطان د چهې چېرې  وکړه حمله يې هندوستان پر او کړ جوړ لښکر څخه پښتنو د واسطه

 .    کوله پاچاهي لودي ابراهيم سلطان لمسي

 هند په او راواخيستې تورې طرفدارۍ په مغل بابر دښمن د مال او عزت ، ناموس ، سر خپل د پښتنو 

 .    کړي ړنګ  سلطنت پښتنو د يې کې

 کهې جنهګ په لودي ابراهيم سلطان ، يوړ منځه له پښتنو سلطنت پښتني هند د لودي ابراهيم سلطان د

  لهودي ابهراهيم سهلطان پښتون د مړينې په مغول کالن خواجه او لودي خان دالور ، شو شهيد مېړانه په

 .    کړ وړاندې يې ته بابر خونخوار دښمن ازلي پښتنو د او کړ پرې سر څخه

 ، ناموس ، سر د ملت پښتون د عمل خالف څخه پښتونولي او پښتو د او نامعقول دي خپل په پښتنو 

 .    وګټله پاچاهي هندوستان او پښتونخوا  د ته بابر دښمن ازلي مال او عزت

 :  وايي داسې کې باره په واقعې دې د بابا خوشحال
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 شههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههابر پاچهههههههههههههههههها ډهلههههههههههههههههههي د پههههههههههههههههههاس لههههههههههههههههههه بيهههههههههههههههههها

 وو برکهههههههههههههههههههت پهههههههههههههههههههه پښهههههههههههههههههههتانه د کهههههههههههههههههههار يهههههههههههههههههههې  چهههههههههههههههههههې   

 

 کالو(  280) د وه ورزي خالف ښکاره قانون د پښتونولي او پښتو د چې عمل غلط دې  په خپل پښتنو 

 .     کړل مغولوغالمان د الس خپل په ځانونه خپلنورهم  لپاره

 .    وو قهر او سترغضب( ج)خدای د حاکميت مغلو خونخوارو د لپاره پښتنو د

 پښهتنو د او ووېشهل سهره کې منځو خپل په خاوره پښتونخوا د پاچاهانو شعيه  ايران د او مغلو هند د

 مغوالنهو خونخهوارو او وحشهي هنهد د او ګهانو شهيعه متعصهبه ايهران د يعنهې دښمنانو ازلي دواړو دې

 دې د ،  وه مصروف لوټول په مال او ،عزت  ناموس ، سر د پښتنو د ورځ هره کې جريان په کالو( 280)د

 کلهي پهه“   توکهاري“   د چهې يادوو عام قتل هغه پښتنو د الس په مغول خان منعم د  لپاره اثبات د خبرې

 .    کړل جوړ مناره( 31) اتيا يې څخه سرونو د چې  ووژل بنديان پښتانه دومره ورځ يوه په  يې کې

 د څخهه بهابرمغول قاتهل د پښهتنو  د مشرانو قومي او ،مذهبې ديني ، روحاني صفته ټيټ څو پښتنو د 

 يهې کهې بهدل پهه او واخيسهتل نورامتيهازات څهه يها او پيسهې څو  يو لپاره بهترۍ د ژوند شخصي خپل

 د او بادارۍ د مغول د ، وکړي تړ مال مغل بابر دښمن ازلي د ملت پښتون د چې کړ تشويق ملت پښتون

 .    وچلوي تورې لپاره دغالمۍ پښتون

 سههره غهرض دې پههه پښهتانه  او پښههتونخوا مغولهو خونخههوارو ډهلهي د او ګههانو شهيعه متعصههبه ايهران د

 د هنهد د پښهتانه چهې ده ممکنهه حهده ډېهره تهر دا ، شهي يوځهای سهره هنهد د پښهتانه ټهول کهه چې ووېشل

 .    ونيسي سلطنت هند د شان په سوري شېرشاه د بيا څخه مغولو

 دې پهه نهو ، ونيسهي دولت ايران د پښتانه به شکه له بې  شي ځای يو سره ايران د پښتونخوا ټوله که او

 او پښههتانه اسههاس پههر سههتراتيژۍ امنيتههي منظمههې يههو د ګههانو شههعيه ايههران د او مغولههو هنههدي اسههاس

 .    ووېشل سره ترمنځ دولت شعيه ايران د او مغولي د هند د پښتونخوا

 خپهل د يهې کهې ملګرتيها په  سره مغول بابر د چې کړه ورمعاف ګناه هغه پښتنو د( ج)خدای چې کله خو

 ځوانهان پښهتانه نوميهالي داسهې دوه يهې کهې مهنځ پهه پښهتنو د نهو ، وه کهړې  کې باره په  غالمۍ د ځان

  هوتهک محمهود شهاه اعليحضهرتدسهتر پښهتون حهاجی ميهروي  خهان نيکهه زوی  يې يو چې پيداکړل
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 خپهل پهه هغهه او کهړ مات يې حسين شاه صفوي پاچا ظالم شعيه ايران د چې وو فاتح اواصفهان دايران

 سههلطنت د ايههران د او کېښههود سههر پههر هوتههک محمههود شههاه اعليحضههرت د تههاج سههلطنت د ايههران د الس

 :  وويله ته هوتک محمود شاه اعليحضرت پاچا پښتون يې مبارکي

تهه يهی  مظلوميهت نهوکل دسهوونو دپښهتنو د چهې وو درانهي احمدشهاه اعليحضهرت ځوان پښتون دوهم

 .    ونيو ښار ډهلي د پالزمېنه مغول احمدشاه پاچا د هند د کې( ع 0757) په ورکړل او خاتمه

 او قهههومۍ د پښهههتانه مطهههابق قهههانون د پښهههتونولي او پښهههتو د قهرمانهههانو تهههاريخي دوو دې پښهههتنو د

 مرسهته سهره پاچاههانو پښهتنو دې د  ههم( ج)خهدای ، کهړل راټول سره مرکز واحد يو پر نوم په عزيزولۍ

 جوړ طوفانونه داسې  يې څخه اوښکو او اوسېليو د مظلوميت د سوونو کلنود ملت پښتون د او وکړه

  يووړې منځه له يې ما ۍ جهالت او غرور ، کبر ، بربريت ، وحشت ، ظلم د ډهلي او اصفهان د چې لکړ

  . 

 قهوم ، همتو بې ، عنصرو سست ځينو د پښتنو د خاطر په دوام د اقتدار خپل د باندې پرپښتنو مغولو

 تهه اطاعهت مغولهو د پښتانه چې کول استفاده څخه مشرانو قومي او روحاني ، ديني اوغدارو فروشو

 .    کړي ترغيب او تشويق

 مشرانو د قوم د به خاينانو ملي او ،غدارو فروشو ځان ، فروشو قوم ، فروشو وطن ، فروشو اسالم دې 

 اطاعهت ددوی ، دي مسهلمانان پاچاههان مغول ، لري نه سرحد اسالم چې تراشل ليدال ډول ډول نوم په

 .    رابلل ته اطاعت مغولو د پښتانه يې به بهانو نورو داسې په او دی واجب

 پرديهو د دې نهو ، کهړي شهروع مبهارزې ملهي ضد پر غالمۍ د مغولو د مشرانو ملي پښتنو د به چې کله

 د پښهتنو  د څهو تر کولې پروپاګندې ضد پر پښتنو ملي دې د زيات مغولو تر به غالمانو شويو رانيول

 .      کړي حالله ځانته تنخوا دښمنانو

 دار رشته يو کورنۍ د بابر سفاک او تيمور ګوډ د ډول په مثال د

 او راوليږي ته“   کلي پاچا“  د بونير د پښتونخوا د مغل همايون“   پيربابا په مشهور ترمذي سيدعلي“  

 .    کېده مالتړ او حمايت  يې خوا له سازمانو استخباراتي د مغلو د
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 وظيفهه دا“   درويهزه اخونهد“   شهاګرد نهژاده تهرک دده او“   پيربابها“  روزل شوی دا استخباراتو د مغلو د

 کې پښتنو په ، کړي تجريد او بدنام مبارزين الرې د ازادۍ د پښتنو د کې منځ په پښتنو د چې درلوده

 .    .    .    کړي تشويق ته اطاعت مغلو د پښتانه ، کړي ضعيفه روحيه غوښتلو ازادۍ د هغوی د

 پهه مشههور بايزيهد“  مشهر د جنهبش غوښتونکي ازادۍ د پښتنو د پيرانو استخباراتي دوو ید مغلو د

“  تاريهک پيهر“   يې ته روښان پير او کوي تبلي  کې پښتنو  په ضد پر تحريک روښاني او“    پيرروښان

 اخونههد“  شههاګرد نههژاده  تههرک دده او“    بابها پيههر“   اجنههټ اسههتخباراتو د مغولهو د ا د کههې پههای پههه ، ويلهي

 روښههاني ضههد مغلههو د پښههتنو د چههې شههول بريههالي دې پههر ماشههين جنګههي ددولههت مغولههو د او“   درويههزه

 النهدې حاکميهت ظالمانهه تهر مغلهو د  لپهاره وخهت نهور څه د پښتونخوا او پښتانه  ، کړي مات تحريک

 .    شي پاتې

 

 :  نتيجه مالتړ د مغول بابر د خوا له پښتنو د

 ، فروشهو قهوم ځينهو د خهالف قهانون د پښهتونولي او پښهتو د ډول ه ناسنجيد او سترګو پټو په پښتنو 

 او دښهمن ازلهي د پښهتنو د( نهوم په اسالم) د واسطه په مشرانو قومي او ،ديني روحاني غدارو ته قوم

 .    یونيو هندوستان يې ته دښمن ازلي دي خپل او وکړي مالتړ مغول بابر قاتل

 خپل توره خپله او الس خپل په عمل ناسنجيده او ،غلط فکره بې دي خپل په پښتنو چې شوه دا نتيجه

 .    کړي  غالم مغولو دنور هم  لپاره کالو( 280)د ځان

 دنهورهم   يهې لپهاره کهالو(280)د او وکهړه اسهتفاده څخهه غلطهۍ تهاريخي سترې دې د پښتنو د هم مغلو

 پښهتنو او کهړل جهوړ منارونه يې څخه سرونو د پښتنو د ، کړي لوټ مال او عزت ، ناموس ، سر پښتنو

 .    ورکړي اوبه کې سهاک په سر د يې ته

،خپلهواکۍ،ملی  مهال ، عهزت ، نهاموس ، سهر دين،د  ملت پښتون دسره  عمل غلط دې خپل په پښتنو 

 په ته دښمن حاکميت ،دهيواد دمځکنۍ پشپړتيا،ملی ګټو او ملی نواميسو واک دپښتون ملت ازلی

 .    ورکړي الس په خپله
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 پهه محشر د به مشران پښتنو د دی شوی ظلم څومره پښتنو پر خوا د مغلو د چې کې کاله( 280) دې په  

 .    ورکوي ځواب کې باره په جرم ستر او ګناه سترې دې د ته( ج)خدای ورځ

 پهه ، لوکهړورزی   خهالف دقهانون پښهتونولي او پښهتو د مالتهړ پهه بهابرمغول د نهوم پهه اسالم د پښتنو 

بهه  اخهرت ، شهوه تېهره الندې ترغالمۍ مغل ظالم د چې ځکه شوه عذاب په او خرابه دنيا يې کې نتيجه

 .    ورکوي سزا جرم په مالتړ د مغل د( ج)خدای بيا هلته چې ځکهوی  عذاب پهيی هم 

 او دنيهها نهو ، وکهړي وزري خهالف قهانون د پښهتونولي او پښههتو د چهې پښهتون ههر ، شهو ويهالی دا په 

 .    تيريږي عذاب په دواړه  يې به اخرت

   

 :  مالتړ پښتنو د نوم په( رسواهلل دين خادم)د سقاوڅخه د:  2

 د چهې وو هېهواد لهومړنی کهې نهړۍ پهه او ورکهړ بهري انګريزانو پر ځله دري( ج)خدای ته پښتنو چې کله

 لوی دې د( ج)خدای د لپار وخت لږ ډېر د پښتنو ، واخيست استقالل خپل يې څخه استعمار برطانوي

 .    کړي ځای پر شکر حاصيلولو د استقالل يعنې نعمت

 انګرېز دښمن پخواني خپل د يې سادګۍ ډېره په او کړل هېر ظلمونه انګريزانو د يې وروسته موده څه 

 دولهت افغهان ځهوان او خهان اهلل امان دغازي او وکړ باور نوم په خان او مال ، ولي ، پير د جاسوسانو پر

 .    شول پورته را ضد پر

 په انويمال نوم په عبدالرشيد مال او ګرديزي عبداهلل مال ګوډ د قومونه شمېر يو څخه پښتنو جنوبې د

 .    وجنګيدل ضد پر ګټو ملي او  هېواد خپل د نوم په اسالم د تړ مال

 د مشهرتوب پهه شهينواري خهان عهالم محمهد د خوګيها ي او شهينواري لکهه  قومونهه شهمېر يو مشرقي د

 ملګهري سهره اهلل حبيهب غلهه زوی د سهقاو د جاسهوس د انګلي  د او شول راپورته ضد پر دولت اماني

 .    شول

 ېښوده پر جبهه جنګ د قول په شيراقا پير د بازار شور د عسکرو او خلکو شمېر يو خوا شاو او کابل د

 .    کړه مساعده موقع نيولو د کابل د  يې  ته اهلل حبيب زوی سقاو د او

 .    وکړ مالتړ زوی د سقاو د کې مقابل په خان اهلل امان د خوله په پير د بازار شور د سليمانخېل
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 غلهو سهقاوي د او کهړې خالصهې تهه لښهکرو سقاوي دروازې ښار د قندهار د پښتنو غيرته بې شمېر يو

 .    ونيسي ښار  قندهار د چې وکړه مرسته يې سره

 ملهي خپهل د پښهتنو وه خهالف قهانون د پښهتونولي او پښتو د چې کې نتيجه په اعمالو هغه د پښتنو د

 .    کړ حواله ته اهلل حبيب غله زوی سقاو د جاسوس د دانګلي  واک ناموس

 کهې شهکل په دملګرو هغه د او اهلل حبيب زوی سقاو د عذاب( ج)خدای د سبب په ناشکرۍ د پښتنو د

 عهزت ، نهاموس ، سهر افغانانو نورو او پښتنو لکونو د کې دوران په عذاب دې د او شو نازل پښتنو پر

 .    شو تاال مال او

  پهه پښهتنو چهې ورکهړه سزا ماتو نظامي درې هغو د واسطه په جاسوسانو خپل د ته افغانانو انګريزانو

 .    وې ورکړې کې جنګونو درې تېرو

 د او ګټهې ملهي ، نهاموس ملي ملت پښتون د  نوم په( اهلل رسول دين خادم)د اهلل حبيب غله زوی سقاو د

 .     کړل لوټ مال او عزت ، ،ناموس سر افغانانو نورو او پښتنو لکونو

 

 :  نتيجه مالتړ د زوی د سقاو د خوا له پښتنو د

 قهانون د پښهتونولي او پښهتو د ډول ناسنجيده او سترګو پټو په ، تحليله بې ، منظم غيري په پښتنو  

 ديهن خهادم)د واسهطه پهه مشهرانو قهومي او دينهي ، روحاني  غدارو ته قوم او فروشو قوم ځينو د خالف

 ، وکهړ مالتهړ اهلل حبيهب غلهه  زوی د دسقاو غالم انګلي  د ، دښمن ازلي د پښتنو د( نوم په اهلل رسول

 .    وشاړه هېواده له يې خان اهلل امان غازي

 نهاموس ملهي او شخصي ملت نجيب افغان د الس خپل په خالف قانون د اوپښتونولي پښتو د پښتنو 

 .    کړي تسليم ته اهلل حبيب زوی سقاو د غله پردي ، جاسوس انګليسانو د واک

 ، کههړ غههالم سههقاويانو د ځههان  خپههل عمههل خههالف قههانون د پښههتونولي او پښههتو د الس خپههل پههه پښههتنو 

 ،عزت ناموس ، سر پښتنو د او وکړه استفاده څخه غلطۍ تاريخي سترې دې د پښتنو د  هم سقاويانو

 .    کړی لوټ رحمۍ بې ډېره په  يې مال او
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  ملهت پښهتون د واک نهاموس ملهي د ملهت پښهتون او شخصي د پښتنو د عمل غلط دې خپل په پښتنو 

 .    ورکړي پالس خپله په ته دښمن مال او عزت ، ناموس ، دين ، دسر

 پښهتنو د دي شهوي ظلهم څهومره پښهتنو  پر خوا د سقاويانو د چې کې وخت په اهلل حبيب زوی د سقاو د

 .    ورکوي جواب کې باره په جرم ستر او ګناه سترې دې د ته( ج)خدای ورځ په محشر د به مشران

 وکړي مالتړ زوی د سقاو د خالف قانون د پښتونولي او پښتو د نوم په(اهلل رسول دين خادم)د پښتنو 

بهه   ،اخهرت شهوه تېهره الندې ترغالمۍ سقاويانو دظالمو چې ځکه شوه عذاب په او خرابه يې دنيا دا ،

 .    ورکوي سزا جرم په مالتړ د  زوی د سقاو د( ج)خدای بيا هلته چې ځکه وی عذاب په هم  يې

 به اخرت او دنيا نو وکړي وزري خالف قانون د پښتونولي او پښتو د چې پښتون هر شو ويالی دا پ 

 .    تېرېږي عذاب په دواړه يې

 

 : مالتړ پښتنو د نوم په دکمونيزم څخه کارمل ببرک د: 3

 پهه پښهتانه روشهنفکره شمېر يو نوم په کمونيزم د بيا جاسوس الحال معلوم دې شوروي د کارمل ببرک

 .    کړل پسي ځان

 او قوم د ، کېده بلل ګۍ پسمانده او شرم پښتونولي او پښتو نظره له دايډيالوژۍ کمونيزم د کارمل د

 .    .    .    کېدل بلل شرم او عار ارزښتوته او وياړونه تاريخي ، کيده بلل ګناه يادونه ملت

 لويه ميالن ته ناسيوناليزم او دين ، مذهب ، ژبي ، سمت ، قبيلي ، وقوم اساس پر کمونيزم د کارمل د

 .    کېده بلل شرم اولوی پسماندګي انساني لويه ، ګناه

 پسهماندګيو پورته د اصطالح په ددوی چې وو څوک هغه کمونيست ښه اساس پر کمونيزم د کارمل د

 .    وای انترناسيوناليست رښتينی يو او ، مبرا څخه ميالنو فرهنګه بې او

 ببهرک جاسهوس مشههور خپهل او کهړ  اشهغال افغانسهتان اتحهاد شهوروي( ههه 1-01-0853)د چهې کله خو

 ، ليننسهههت ، مارکسيسهههت ، انقالبهههي دا نهههو ، یېنوښهههک  ګهههدۍ پهههر واک د افغانسهههتان د يهههې کارمهههل
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 د او شو تاجک متعصب او نظره تنګ يو کې شپه يوه په کارمل ببرک انترناسيوناليست او کمونيست

 .    شو بدل دښمن  ازلي په پښتنو

 ، مههزدک فريههد ، کاويههاني لههدين ا نجههم ، کشههتمند علههي سههلطان لکههه ملګههري پښههتانه غيههری کارمههل د

 تاجکهان شهان پهه کارمهل د ملګهري نهږدې نهور داسهې او دوسهتم رشهيد ، پنجشهيري دسهتګير ، اناهيتا

 . کړي شروع فعاليت او کار لپار خلکو د ژبې او قوم خپل د هريوه او شول ګان هزاره او ،ازبکان

 او فرهنهګ ، مهال ،  عزت  ، ناموس ، سر د پښتنو د سال يوه په ملګروټولو پښتني غيرې دې  کارمل د

 .    وه تړلې مال حيث په دښمنانو ازلي د پښتنو د ته لوټولو تاريخ

 ، اليهق سهليمان ، اهلل ډاکترنجيهب  لکهه نوپښهت تللي پسې روس او کارمل دښمن ازلي په پښتنو د خو 

 ، کهاروال ميرصهاحب ، اريهن الرشهيد عبد ، زيري محمد صالح ، وطنجار سلما ، ګالبزوی محمد سيد

 ، نهور نوراحمهد ، اقها ګهل جنهرال ، شهفيعي بهارق ، نورزی قيوم ، پکتين رازمحمد ، مومند نيازمحمد

 سهر دپښهتنو ډلهي خهايني هغهه د او کارمهل چهې کتهل ورتهه سترګو ر و په نورو داسې او بلند سر مجيد

 .    وه پښتانه چې لوټوي خاطر دې په صرف مال او ،عزت ،ناموس

 ورتهپه بی وسيۍ سره  کې وخت په قدرت سياسي د کارمل د پيروانو پښتنو ذکرشوي پورته کارمل د

 مهال او عهزت ، نهاموس ، سهر پښتنو د دوستم رشيد ازبک او کشتمند هزاره ، کارمل تاجک چې کتل

 ويشتل راکټو سکاد او طيارو په يې بانډې او کلي پښتنو د ، وو پښتانه چې لوټول ګناه دې په يوازې

 .    .    .    نور داسې او

 امتيازونهه ډول ډول نوم په“    محکوم های مليت“   د قومونوته خپلملګرو پښتنو غيرې دده او کارمل

   ، په حقيقت کښی هغوی حاکم قومونه وه اوپښتانه محکوم ملت وو.ورکول

 

 :  مالتړنتيجه د پښتنو د څخه کارمل ببرک له

 قهانون د پښهتونولي او پښهتو د ډول ناسهنجيده او سهترګو پټو په پښتنو سوادو نيم او باسواده ځينو  

 د( نوم په اوسوسياليزم کمونيزم)د واسطه په روشنفکرانو  غدارو ته قوم او فروشو قوم ځينو د خالف

 .    ومنله يې  رهبري دښمن ازلي دې د پښتنو د او وکړي مالتړ کارمل  ببرک دښمن دازلي پښتنو
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 پښتنو د الس خپل په عمل ناسنجيده او ،غلط فکره بې دې خپل په اندو روڼ پښتنو چې داشوه نتيجه

 .     کړل حاکمان افغانستان او پښتنو پر ملګري دده او کارمل دښمن

 ، سهر پښهتنو د وکهړه اسهتفاده څخهه غلطهۍ تهاريخي سهترې دې د پښهتنو د ههم ملګهرو هغه د او کارمل

 يهې بانهډې او کلهي پښهتنو د ، کړل لوټ رحمۍ بې ډېره په شان په مغول بابر د يې مال او ،عزت ناموس

 .     کړي بدلې هديرو په پښتنو د راکټونو سکاد او طيارو روسي په

 نهاموس ملهي د ملهت پښهتون  او شخصهي د پښهتنو د عمهل غلهط دې خپل په روشنفکرانو چپي پښتنو 

 .    ورکړي الس په خپله په ته دښمن مال او عزت ، ناموس ، دين ، سر د ملت پښتون د واک

 کارمهلد دی شهوی ظلهم څهومره پښهتنو  پهر خهوا لهه کارمليهانو او شهورويانو د چې کې دوره په کارمل د

 .    ورکوي جواب کې باره په اوسترجرم ګناه سترې دې د ته( ج)خدای ورځ په محشر د به لګریم هناپښت

 عذاب په او خرابه يې دنيا نو ، وکړي مالتړ دکارمل خالف پښتونولي او پښتو د ونپښتځينو  چې کله

 بيها هلتهه چې ځکه شو عذاب په هم يې اخرت ، شوه تېره الندې غالمۍ تر کارمل  ظالم د چې ځکه شوه

 .    ورکوي سزا جرم په مالتړ د کارمل د( ج)خدای

 بهه اخهرت او دنيها نهو ، دهکړيه وزري خالف قانون د پښتونولي او پښتو د  چې   ونپښت چی کله وګوری

 .    تېرېږي عذاب په دواړه يې

 

 

 

 :  مالتړ پښتنو د څخه مسعود شاه اواحمد رباني د نوم په دجهاد:  4

 ملهي ضهد پهر شهورويانو د ملهت نجيهب افغهان ټول نو ، وکړ يرغل افغانستان پر اتحاد شوروي چې کله

 .    کړ پيل قيام
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 تههه پاکسههتان مرسههتې نظههامي او مههالي حسههابه بههې نههوم پههه مجاهههدينو افغههان د نههړۍ اسههالمي او غربههې

 ددوی تههه( اي ايهه  اي) و تههه سههازمانونو افغههاني اجنټههو خپههل ،اي ،ايهه  اي کسههتان پهها د او راولېږلههې

 .    وروېشلې مرستې نړيوالې دا اساس پر ګۍ کارکرد او دوفادارۍ

 تنظهيم لپهاره دې د کهې سهازمانونو( 7) اوو پهه مجاههدينو د  شهوو جوړ خوا له اي ، ،اي   اي د افغانان

 شهوروي د کهې هېهواد خپهل پهه او کهړي ترالسه مرستې نظامي او مالي الرې له کانالونو دې د چې شول

 .    وجنګېږي ضد پر ګرانو اشغال

 تنظهيم ههم کهې سهازمان اسهالمي جميعهت پهه ربهاني الهدين برهان تباره تاجک د پښتانه شمېر زيات يو

 يههې کههې جنههګ پههه ازادۍ د  هېههواد د او راوړې الس پههه يههې مرسههتې نظههامي او مههالي انههدازه يههوه ، شههول

 .    وکړه ځنې استفاده

 چې کله خو ، شول تنظيم کې اسالمي جميعت په ددفاع په خاطر  افغانستان او اسالم د صرف پښتانه 

 نهو ، راوسهت النهدې تسهلط خپهل تهر افغانسهتان ټهول او سهازمانوکابل جههادي ، وخهوړه ماتې شوروي

 وزيهر مسهعود هاحمدشها مسهلمان اخهواني ، ريه  جمهور هېواد د رباني الدين برهان  مسلمان اخواني

 پهه برخهه عمهده دولهت د اسهالمي جميعهت او.    .    .     ههرات امير سمعيلا تورن مسلمان اخواني ، دفاع

 .    ونيوله کې الس خپل

 د دننههه کههې شههپه يههوه پههه شههان پههه ملګههرو او کارمههل د خههان سههمعيلااو مسههعود ، ربههاني مرغههه بههده لههه

 .    شول بدل تاجکانو افراطي نظره تنګ په څخه مسلمانانو انترناسيوناليستو

 پيل لوټولو په تاريخ او مال ، عزت  ، سر د ورو و پښتنو خپلو د ملګرو تاجکو نظره تنګ دده او رباني

 .    وکړ

 د کابهل د نهوم پهه جههاد او اسالم د نظار شورای مسعود احمدشاه د او اسالمي جميعت رباني د چې دا

 شهوي داغ او سهوي ښهاريانو دفهاع بهې د کابهل د بهه دا راوستل څه  مال او عزت ، ناموس ، سر پر خلکو

 .    کړي بيان درته کنډوالې ښار ښکلي تاريخي د کابل د او زړونه

 د چهې کهې بربهادۍ هغهه پهه ولسهونو د هېهواد ټهول د حتهی ښهاريانواو دفهاع بهې د کابهل د او ښهار کابل د

 نظار شورای مسعود د ، اسالمي جميعت رباني د شول رامنځته وروسته ړنګېدو تر ددولت اهلل نجيب
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 دوسههتم رشههيد د ، اسههالمي اتحههاد سههياف رسههول عبههدالرب د ، اسههالمي حههزب حکمتيههار ګلبههدين د ،

 .    دي شامل ټول وحدت حزب ګانو هزاره د او ملېشې ازبکي

 ځل يو چې خبری کوی داسېزيات خلک  کې منځ په ښاريانو کابل د

 دروازه کهور د چها د چهې غهواړم کابهل داسهې زه چهې وويهل ته ملګرو پنجشيري خپل مسعود شاه احمد

 “   .   يې څوک“  ووايي چې رانشي اواز داسې بايد څخه دننه کور د نو ، شي وروټکول

  دهيههواد ورسههته مههاتی تههر نظههام د اهلل نجيههب د ټلههوالی شههمالی چههی کلههه کيههږی هههم داخبههره کههې  ولهه  پههه

 چهی ويهل تهه پښهتنو ئهی بهه کهې  واليتونهو شهمالی پهه هيهواد د نهو واخستۍ کې  الس په قدرت سياسي

 شهو تير وخت واکمنۍ د نودپښتنو اوس واست راغلی ته شمال سره څپليو جوړه يوه او پټو يو د تاسو

 پښهتنو غيهری دشمال شتمنی ټوله خپل او  والړشی څخه شمال د هيواد د سره څپليو او څادر د بيرته ،

 .    پريږدی ته اوسيدونکو

 تطبيهق حده يو نظرتر افغانی غيری او انسانی ،غيری  اسالمی ،غيری  داظالمانه خپل ټلوالی شمالی

 اوزودخپهل ډيرظلم په پښتانه لکونو په عمالهم څخه شمال د دهيواد مطابق نظر خپل د ،دوی کړی هم

 پهه شهيدائی او مسهلخ د ،دههرات  قنهدهاردژړۍ د پهوری نهن تهر چی راوشړل جايدادونوڅخه کورونواو

 .    کوی ژوند ډول په مهاجرو دداخلی کې  کمپونو

 ،دوسهتم مسهعود احمدشها ، ربهاني الدين برهان دمشرانو ټلوالی شمالید چې داده معنا وخبر پورته د

 انهپښههت څخههه اودهيواددشههمالښارد دکابههل چههې وو دا ارمههان ژونههد د نههورو اوداسههی ،خليلههی ،محقههق

 .     واخلی زورځنی په هرڅه اوهغوی زوروباسی په دوسلی

 يها کلينزينګ  ايتنيک) کې اصطالحاتو ننني په ته عمل دې ملګرو نورو د ددوی او مسعود،  رباني د

 .    کېږي ويل( وړل منځه له نسل د يا ورکول نسل

 ،عزت ناموس ، سر وطندارانو خپل د فاشستانو سربې ګوسالويا يو پخواني د کې پېړۍ يويشتمه په

 .    وو مسلمانان هغوی چې  کړل لوټ جرم دې په صرف مال او

 ، نهاموس ، سهر د پښهتنو د کهې شهمال او کابهل پهه پيروانهو  ددوی او دوستم ، محقق ، مسعود ، رباني

 .    وو پښتانه دوی چې بلل روا خاطر دې په لوټول مال او عزت
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 لکونهو په کې کابل او شمال په  هېواد د خوا له ملګرو د ددوی او  دوستم ،  محقق ،  مسعود ، رباني د

 د نيکههه او پهالر خپههل د چهې شههول مجبهور هغهوی او وشههو تېهری مههال او عهزت ، نههاموس ، پرسهر پښهتنو

 هېواد د او کمپونو په مسلخ او شيدايي د هرات د ، ژړۍ د قندهار د هم نن او وکړي فرار څخه  ټاټوبې

 .    دي مهاجرشوي دباندې هېواده له حتی او برخو نورو په

 پښهتنو د کهې هېهواد په نه ، دولت مصلحتي افغان نه کې باره په مظلوميت د پښتنو مظلومو دې د خو

 .    وښوده العمل عک  څه مشرانو روشنفکري او سياسي ، قومي ، ديني ، روحاني

 وحشهت او ظلهم لهوی  کوم چې سره پښتنو مظلومو د شمال د هېواد د مخصوصا سره پښتنو د هېواد د

 او تفهاوتي بهې دا کشهرانو او مشهرانو پښهتنو د کې مقابل په ظلم او بربريت ، وحشت ستر دې د ، وشو

 .     هد ه ډکه خبرهننګ او شرم د يو لپاره پښتنو ټولو د کېدل پاتې خوله چپه

 څهو تهر شهي لهوټ بايهد مال او ،عزت ناموس ، سر پښتنو د نظر په دوستم او محقق ، مسعود ، رباني د

 راهېسهې کهالو زره ل  د دوی چې چېرې ، ووځي څخه کابل او شمال د  هېواد د چې شي مجبور هغوی

 .    اوسېدل

 اهلل حبيهب زوی سهقاو د ، مغهول بهابر د اعمال دوستم او محقق ، مسعود ، رباني د کې باره په پښتنو د

 .       کېږي بلل ورته اعمالوته کارمل ببرک او

 ځهان د کهوي خهالي څخهه پښهتنو  لهه به کابل او شمال هېواد د چې ارمان خيرن دا خپل مسعود او رباني

 دخپلهو  مههارت او سهرعت ډېهر  پهه  ههم نهن شهاګردان پهاتې او پيهروان ددوی خهو ، يهوووړي ګورته  سره

 .    دی نيولی الندې ترالس پالن دتجزيې هېواد د لپاره کولو پوره د ارمان د رهبرانو

 

 :  نتيجه مالتړ د مسعود او رباني د

 خالف قانون د پښتونولي او پښتو د ډول ناسنجيده او سترګو پټو په ، تحليله بې ، نامنظم په پښتنو   

 .     ونيوله ورته يې پاچاهي افغانستان د او وکړ مالتړ مسعوداو ربانی د( نوم په جهاد) د

 تهوره خپلهه او الس خپهل پهه عمهل ناسهنجيده او غلهط ، فکهره بهې دې خپهل په پښتنو چې شوه دا نتيجه

 .    کړل غالمان مسعود او رباني د ځان خپل

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     141 
 

 يهې  دوسهتم او محقهق ، وکهړه اسهتفاده څخه  غلطۍ تاريخي سترې دې د پښتنو د هم مسعود او رباني

 دې پهه او وکړ پيل ايستلو په پښتنو د يې څخه دشمال هېواد  د او کابل د ، کړل ځای يو سره ځان له هم

 .    ورکړې اوبه کې سهاک په سر د يې ته پښتنو او کړ لوټ مال او زتع ، سر پښتنو د يې  کې الره

 ملهت پښهتون د واک نهاموس ملهي د ملهت پښتون او شخصي د پښتنو د عمل غلط دې خپل په پښتنو  

 .    ورکړ الس په خپله په تهمخالفينو

 پههر خههوا لههه ملګهرو د ددوی او سههمعيلا تههورن ، دوسهتم ، محقههق ، مسههعود د چهې کههې دوره پههه  ربهاني د

 کړيهده ئهی ملګرتيها ددوی چهی پښتانه هغه به خاطر په ظلم ،ددی  دی شوی ظلم څومره پښتنومظلومو

 .    ورکوي جواب کې باره په جرم ستر او ګناه سترې دې د ته( ج)خدای ورځ په محشر د هم به هغوی

 مالتهړ ملګرو د ددوی او مسعود ، رباني د نوم په جهاد د خالف قانون د پښتونولي او پښتو د پښتنو 

 ، شهوه تېهره  النهدې ترغالمهۍ ټلهوالی شهمالی یدظهالم چې ځکه شوه عذاب په او خرابه يې دنيا ، وکړ

 .    ورکوی ځواب ته ( ج)خدای بيا هلته چې ځکه شو عذاب په هم يې اخرت

 

 

 :  دپښتنومالتړ نوم په ددفاع دشريعت څخه طالبانو له: 1

 پهههکههومی قطعههی نتجههی تههه  جګههړه ډلههو دپلههوی اسههتخباراتو د کسههتان پهها او روس ، ايههران د چههې کلههه

 د کهې وخهت حسهاس دې پهه ،نهوونه رسيدل اويو په ټپه والړ حالت يی ځانته غهوره کړی کې افغانستان

 د پښهتنوافغانهانو د مهنځ څخهه مخصوصهاً د  د او واچهاوه کار په ابتکار نوی يو استخباراتو پاکستان

 بهې يهو کهې اوږدو پهه تهاريخ د او نومېدل طالبان چې قشر واکه بې او غريب ، مظلوم يو يې څخه ټولنې

 .    راپاڅول وو قشر ناتوانه او وسه

 .    ورکړ پالس يې قايمولوشعار د نظام شرعي د او ورکړې يې مرستې لوژيستکي او نظامي ، مالي

 مهال خپهل د  کې ټولنه پاکستاني په استخباراتو پاکستان د راهيسې کلونو د شعار“   شريعت نفاذ“   د

 .    لګېده ښه ډېر پښتنو سواده بې پر مخصوصا ول  پر چې وو کړی امتحان واسطه په اجنټانو ډوله
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“   تعشهري نفهاذ“  د شهوی تجربهه کهې پاکسهتان پهه ههم الس په طالبانو افغاني د استخباراتو پاکستان د

 .    ورکړ شعار

 اسهالمي حهزب ،  وحهدت حهزب ، نظار شورای ، اسالمي جمعيت د چې پښتانه مخصوصا ول  افغان

 طالبهانو د دم يو وو رسېدلي ته پوزې خوا له جنګساالرانو پښتنو  د او وحشت او ظلم د ملي جنبش او

 ، نظههار شههورای مسههعود د ، اسههالمي جميعههت ربههاني د او شههول مسههلح ، شههول ځههای يههو سههره تحريههک د

 بدخشههان تهر يهې اسهالمی حکمتيهارحزب اود وحهدت حههزب  خليلهي او محقهق د او ملهي جنهبش دوسهتم

 .    وځغلول پورې

 تروريسهتانو د نړۍ د خاوره افغانستان د الندې پوښښ تر تحريک د طالبانو د اي اي  اي پاکستان د

 کهې  خهاوره پهه پښتنو د عجم که او وو عرب که يې تروريستان پرست بنياد جهان ټول د ، جوړکړ مرکز

 .    کړل ځای پر ځای

 مهنظم لپهاره مهاتولو د غهرور افغهاني او پښتني د پښتنو د الندې نامه تر تحريک د طالبانو د پاکستان

 وههل ترمخ مېړه د يې به ماندينه او ترمخ ماندينې د يې به مېړه ، ټکول او وهل يې خلک ، جوړکړ پالن

 .    کول عزته بې  او

 او علهمپاکستان ای اي  ای دخپل کرغيهړن پهالن مطهابق دطالبهانو د تحريهک پهه واسهطه دپښهتنو د د

پښههتانه بههی سههواده او بههی تعليمههه پاتههه شههی ترڅههو د پنجابيههانو پههه   چههې ونيههول لپههاره ېدد مخههه تعلههيم

شهيطانی چلونههو پوهههه نهه شههی اوددی بههی سواداوناخبروپښهتنوهيواد ګههران افغانسههتان پهه لمههړی قههدم 

او په دوهم قدم کښهی ګهران افغانسهتان د پاکسهتان پنځمهه صهوبه  عمق ستراتيژيک پاکستان کښی د

 جوړه کړی.

 کرغېړنهو د پاکسهتان د نوڅخه داسالم او جههاد پهه نهومپښت سواده بېچی د دپنجابيانو بل هدف داوو

 .    کړی تنخواعسکرجوړ بې لپاره اهدافو

 اي د بهه طالبهان لرونکهي فکهر ملهي د هغهه ټول وای شوی پاتې هم نور ال وخت څه تحريک طالبانو د که

 اي د  فيصهده سهل بهه تحريهک طالبهانو د او وای تللهي منځه د کې  نتيجه په لوبو اوپراتيفي د اي اي 

 .    شوی وای صوبه يو کستان پا د لپاره تل د به افغانستان او وای شوې جوړه شعبه يوه اي اي 

 :  مالتړنتيجه طالبانود د خوا له دپښتنو
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 د څخهه ظلمونهو د ملګهرو د ددوی او دوسهتم ، محقهق ، مسهعود ، ربهاني د ، خوښهه خپلهه پهه په پښتنو 

 قهانون د پښهتونولي او پښهتو د ډول ناسهنجيده او ګهو سهتر پټهو  پهه ، تحليلهه بهې خهو ، خاطر په نجات

 .    وکړ مالتړ  تحريک د طالبانو دتر حمايت الندی  اي اي  اي د( نوم په نافذېدو د شريعت) د خالف

 ځان خپل توره خپله او الس خپل په عمل ناسنجيده او غلط ، فکره بې دې خپل په پښتنو چې ږدی وون

 .   وای یکړ غالم پنجاب خور ميراث د انګلي  او مغول بابر ددتل د پاره 

 پښهتنو د واکمني پښتونخوا  ټولې او افغانستان د مالتړ په تحريک د طالبانو د پښتنونږدی وو چی  

 .    يوایکړ تسليم ته پنجاب يعنې دښمن ازلي

 نهاموس ملهي د ملهت پښهتون  او شخصهي د پښهتنو د سهره نهږدی وو چهی عمل غلط دې  خپل په پښتنو 

  ييهواورکړ پالس خپله په ته پنجابيانو يعنې نودښمنا مال او ،عزت سر،ناموس د ملت پښتون د واک

  . 

 پښتنو اوغيرې پښتنو پر قومانده او مشوره په پنجابيانو د خوا له دطالبان چې کې دوره په عمر مال د

 يهې اوشرطه قيد بې چې مشران هغه پښتنو د او مشران تحريک د طالبانو د ، دي شوي ظلمونه څومره

 جهواب کهې بهاره پهه ظلمونهو دې د تهه( ج)خهدای ورځ پهه محشهر د ، وو کهړی مالتړ تحريک د طالبانو د

 .    ورکوي

 سهبب همهدې پهه ، وکهړي کهار خالف پښتونولي او پښتو د مالتړ شرطه او قيد بې په طالبانو د پښتنو 

 ههم يهې بهه اخهرت ، شو تېر الندې غالمۍ تر پنجاب د چې ځکه شو عذاب په او خراب ژوند دنيايي يې

 .    ورکوي سزا جرم په دغالمۍ پنجاب د( ج)خدای بيا هلته چې ځکه وي عذاب په

 دنيا نو ، وکړي وزري خالف قانون د پښتونولي او پښتو د چې پښتون هر شو ويالی داسې ډول لنډ په

 .    تېرېږي  عذاب په دواړه يې به اخرت او

 :   مالتړ کرزي حامدد نوم په سۍراخواددموک دپښتنوله:  6

 د يهې ځهای پهر او يهوړ منځهه لهه رژيهم طالبهانو د کهې افغانسهتان په امريکا چې وروسته سپتامبر( 00) د

 ،  اسهالمي جميعهت د ربهاني د واک ټهول چهې راوړ منځتهه دولهت ايتالفهي يهو مشهرتوب په حامدکرزي

 .    وو کې الس په ملي جنبش د دوستم رشيد د او وحدت حزب ګانو هزاره د ، نظار شورای
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 غيهرې خپهل پهرخالف پښهتنو  د اسهتفاده پهه څخهه  قهدرت د دولهت د شان په پخوا د غړو ف ايتال دې د

 کړي بندي نوم په القاعده او طالب د يې پښتون هر او ورکړه ادامه ته اعمالو انساني غيرې او اسالمي

 محبسهونو ګوانتنهامو او بګرام د چې کول ور پالس ته امريکايانو يې يا او ورلوټلي يې عزت او مال ،

 .    بوځي يې ته

 نهه  اوشهرط قيهد هېڅ له بې پښتنو  کې جريان په انتخاباتو یدور یدوهم او یاولد رياست جمهوري د

 . دی پښتون هغه چې ورکړي یراي خاطر دې  په ته کرزي حامد

دشهمالی ټلهوالی او  دوی چهې شهي وکهوالی حامد کهرزی تهه رای ورکهړی چهی کهه هغههپښتنو پدی هيله 

   منطقوی پښتنو جنګساالرانود ظلمونو څخه خالص کړی .

بلکه پهدی له  کلنهه دوره  شوه نه سره ترنه تنها  کې دوره کلنه ل  په کرزيحامد د هيله دا پښتنو د خو

د نظام د اکثرو موئثرو ساحاتو څخه وايسهتل کښی پښتانه د هيواد دسياسی،اقتصادی ،ټو لنيزواو 

 .  اود نظام زياترينه برخه شمالی ټلوالی ته ورکول شول شول

 

 :   نتيجه مالتړ د کرزي حامد د خوا له پښتنو د

 پهه صهرف يې ته هغه ، وکړه ورزي خالف قانون د پښتونولي او پښتو د مالتړ په کرزي حامد د پښتنو 

 .    دی پښتون هغه چې ورکړه رايه شرطه او قيد بې نامه دې

 داسهې د کهرزي ، وو جوړشهوی څخهه مخهالفينو سرسختو د پښتنو د چې کتل نه ته ټيم کرزي د پښتنو 

 د او مړېهدل نهه لوټلو په مال او سر د پښتنو د هم پخوا چې کړ کانديد ځان  ته واکمنۍ هېواد د سره ټيم

 .    شول پاتې مخالفين کېدونکي پخال نه پښتنو د  هم کې ملګرتيا په کرزي

 د حيهث پهه خاونهدانو اصهلي د  هېواد د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د پښتنو چې وای دا به ښه 

 راوسهتلی منځتهه جوړښهت سياسي منظم يو لپاره دفاع د  حقوقو ټولنيزو او اقتصادي ، سياسي خپل

 .    وای

 کړی تعريف ګټې پښتنو د بايد سم سره تقاضا د زمانې د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د پښتنو 

 .    وای
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 لهه جوړښت سياسي پښتني خپل د غوښتنه حقوقو ټولنيزو او اقتصادي ، سياسي خپل د بايد پښتنو 

  د چهې وای ورکهړې رايهه پښهتنو د تهه هغهه يهې شرط دې  په او وای کړی شريکه سره کرزي حامد د الرې

 .    وای شوي تامين حقوق حقه پښتنو د کې ساحو ټوليزو او ،اقتصادي سياسي په هېواد

 :  چې وای کړی پوښتنه څخه کرزي حامد د بايد پښتنو 

 ؟ دي راوړي سره ځان د مهمل کوم لپاره دوا د زخمونو کلنو دېرش د پښتنو د هغه

 دي خاونهدان اصهلي هېهواد دې د چې ته پښتنو هغه چې وای غوښتلي څخه کرزي حامد د بايد پښتنو 

 ؟ نور داسې او ؟ ورکوي امتيازات څه

 پرتهه شهرط او قيهد ډول ههر د ډول مهنظم غيهرې پهه پښهتون ههر ، کهړل ونهه داسهې پښتنو مرغه بده له خو

 .    دی پښتون هغه چې ورکړ رايه خاطر دې په ته کرزي حامد

 چپنهه تهر کهرزي حامهد د رايهو خپلو په کې حقيقت په عمل منظم اوغيرې ناسنجيده دې خپل په پښتنو 

 په او دي کړي حاکمان ځان پرخپل راهيسې کلونو لسو تېرو د مخالفين کېدونکي پخال نه خپل الندې

 ژونهد کهې عهذاب سخت په حيث په غالمانو د اقليتونو د محروم څخه څه هر د کې هېواد خپل په خپله

 .    کوي

 د هېهواد د بلهې تهر ورځ پښتانه دی کې الس په اقليتونو د يې کنترول چې خوا له دولت د کرزي حامد د

 .   کېږي ايستل څخه  ساحو ټوليزو او اقتصادي ، سياسي

په نننۍ نړۍ کښی افغانستان يوازنی هيواد دی چيری چی مطلق اکثريت پښتون ملهت د اقليتونهو تهر 

  حاکميت الندی ژوند کوی.

 دغالمهانو کهې هېهواد خپل په پښتانه نن چې دی راوستلی ځان خپل پر خپله په پښتنو حالت سخت دا

 .    .    .    تېروي شکايتونو په څخه کرزي د اوشپې ورځې او کوي ژوند ډول په

 

 :   فيصله او نتيجه
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 او پښههتو د پښههتنو کلههه هههر چههې شههوه معلومههه دا واقعيتونوڅخههه ترخههو  تههاريخي او عينههي پورتههه د

 سر ، دين پښتنو د ، دي شوي ککړ عذابو سترو په نو ده منلې رهبري پښتنو غيرې د خالف پښتونولي

 پايمهال  السه له پښتون  غيري هغه د ګټې ملي او نوامي  ملي ملت پښتون د ، مال ، عزت ، ناموس ،

 .     دي کېناستلي ګدۍ پر قدرت د مالتړ او توره په دوی د چې دي شوي

 زمهوږ تهه مسهلمانانو ، دي مسهلمان فيصهده سهل چهې دی ملهت يهوازينی نړۍ د اهلل الحمد ملت پښتون 

 :  فرمايي داسې پيغمبر ګران

 .     مرتين واحد جحر من المومن يلدغ ال 

 .  ((   کېههههههههههږي چيچههههههههههل نههههههههههه واره دوه څخههههههههههه غههههههههههاره يههههههههههوه لههههههههههه مسههههههههههلمان:  ))  ژبههههههههههاړه 

 څخهه غهار يهو د واره( 1)شهپږ کهې  تهاريخ لنهډ دې پهه خهو ،مهوږ ورحمېهږي پښهتنو موږ پر دې( ج)خدای

 .    چلويچوخزندو پرديو

 د کهې پښهتونخوا پهه نهور او ومنهو امهر السهالم عليهه پيغمبهر خپل د چې دي کار هپ ته پښتنو موږ اوس

 ، ناموس ، سر ، دين پښتنو د ځل هر مشرتوب پښتنو غيرې د چې  ځکه ، منو ونه مشري پښتنو غيرې

 .    دي اچولي کې  خطر په  ګټې ملي او نوامي  ملي ، ملت پښتون د او مال ، عزت

 اطاعهت په امر د پيغمبر محبوب د زموږ ، کړي زده په څخه واقعيتونو ترخو عيني او تاريخي پورته د

 :  کړي  نجاما کړنې الندې بايد پښتانه مطابق حکم د قانون د پښتونولي او پښتو د او

 وي مهال کهه ، مريهد کهه وي پيهرکه جمهور ري ،که سياسی،مذهبی او قومی رهبروی،که  پاچاوی، که وي چې ېښک مقام هر په) پښتون هر

 ورورولهۍ اسهالمي، اسهالم د) بهانهه ههره پهه( لهري قهرار چهې کهې مقهام ټهولنيز ههر پهه ملهک او مشر قوم د که وي روشنفکره که ، طالب که

 ، نفههاذ شههريعت اسههالمي د ، قههايمول نظههام اسههالمي د ، لههري نههه سههرحد اسههالم ، ،اسههالمی خالفههت اوداسههی نههورو څخههه دفههاع  عههدالت ،اسههالمي

 پښهتانه وغهواړي چهې( بههانو نهورو داسهې او سهازي ملهت ، سهيادموکر ، کپيټهاليزم ،  کمونيزم ، وهابيزم ، اخوانيزم ، جهاد اسالمي

 رهبهري پښهتون دغيهرې کې پښتونخوا  پهپورته ذکرشوواهدافوته د رسيدو په خاطر چې کړي تشويق

 کههې پښههتونخوا ،پههه  ومنههي  اوواکمنههي مشههرتوب سياسههي پښههتنو دغيههري کههې پښههتونخوا ،پههه ومنههي

 .    ګوري  ونه سترګه په پښتون د ته شخص هغه بايد ،پښتانه  کړي و پښتنواطاعت دغيري

 نهاموس،عزت ، سر ، دېن د ملت دپښتون ، دښمن ازلي ملت پښتون د ، ته شخص داسې بايد پښتانه 

 .    وګوري نظر په پلورونکيد اومال

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     147 
 

 ته ملت پښتون او وپلورونک قوم داسې بايد  پښتون رښتيني هر مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 څخهه ډلهي دښهمني د پښهتنو د چې وهڅوي هغوی او وکړي نصيحت  اول ته کشرانو او مشرانو وغدار

 د دي نوپښتانه ، کېدل اصالح نه کشران او مشران  شوي خرڅ پرديو پر او پښتونما دا که ، شي بيل را

 .    کړي قطع ورسره دي ژوندي او مړي ،  ،ښادي  غم ورټي هغوی  مطابق قانون د پښتونولي او پښتو

 کړي خالص څخه ناورين بل يو د ملت پښتون  مظلوم خپل عمل پښتني دې خپل په به پښتانه رښتيني

 .   وکړي به ساتنه نواميسو ملي او ګټو ملي ، مال ، عزت ، ناموس ، سر ، دين د ملت پښتون د او

پښتانه چی په پښتونخوا کښی په خپهل سياسهی، اقتصهادی، ټهولنيزو، فرهنګهی اوداسهی نهور چهارو 

کښههی هههر ډول مثبههت تغيههرات غههواړی ودی اهههدافو تههه د رسههيدو د پههاره دټولوجههوړو شههوو ډلههو او ټههو 

 لنورهبری بايد هرومرو پښتانه مشران وکړی.

پورته ذکر شوی ترخه تاريخی واقعات بيا تکرار نشی نو په پښتونخوا کښی د پښهتنو ددی دپاره چی 

دههههرډول سياسی،اقتصهههادی،فرهنګی اوداسهههی نوروټهههولنيزو حرکتونهههو رهبهههر او مشهههربايد پښهههتون 

 وی،ځکه چی پښتانه متل کوی:

  خپل به دی مړ کړی خو لمر ته دی نه غورځوی()

 

 

 د پښهتنو د نهوامي  ملهي او ګټې ملي ، مال ، عزت ، ناموس ، سر ، دين ملت پښتون د وخت هغه موږ

پههه پښههتونخوا کښههی د پښههتنو دسياسی،اقتصههادی او ټههو لنيههزو  چههې شههو سههاتالی السههه لههه دښههمنانو

 چارورهبری دپښتنومشرانو پالس کښی وی.

  ملهت پښهتونپښتانه مشران بايد د پښتون ملت هرقوم دپښتون ستر ملهت يهوه مهمهه برخهه وګڼهی  اود 

 .   یراول منځته پراساس تشکيالتو دايمي قومي د پښتنو د يواليلی م

 د تشهکيالتو قهومي د پښهتنو د چهې  شهته کسهان پښهتانه غيهرې او پښهتانه شهوي خهرڅ داسې ځينې نن

 شعوري غيري په بيا پښتانه ساده نور او ډول شعوري په پښتانه مزدوران پرديو د ، غواړي وړل منځه

 .    کېږي سبب اتفاقۍ بې د پښتنو د جوړښتونه قومي پښتنو د چې وايي ډول
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 پښهتني د کهې حقيقهت په هغوی ، غواړي وړل منځه د جوړښت قومي دايمي طبعي پښتنو د چې څوک 

 د پښهتانه دښهمنان پښتنو د څو تر ، وړي منځه د پېژندګلوي پښتني او تنطيم ، جوړښت داخلي ټولنې

 ، وحههدت ملههي ، سهازي ملههت ، ،کمههونيزم  سهۍادموکر ، لههري نههه سهرحد ،اسههالم ،اسههالميزم  اخهوانيزم

 د يههې ډول نههاخبره پههه او راوګرځههوي څخههه پښههتونولي او پښههتو د  نههوم پههه  طههالبۍ او ماليههۍ ، پيههرۍ

 ،پير بابا،غلمبابر

 د ، کهړي پسهې ځهان پهه شهان پههونور داسهې او،مسهعود ربهاني ، کارمهل ببرکدسقاوزوی حبيب اهلل ،،

دا د پښهتنو پهه تهوره ګټهل شهوی دولتهی  بيا  وروسته ، واخلي کې الس په  قدرت دولتي زور په پښتنو

 د شهان په نورو داسې او مسعود احمدشاه رباني ، کارمل ببرکدسقاوزوی، ، مغول بابر دقدرت څخه 

 برخالف استفاده وکړی ارزښتونو پښتني ټولو او تاريخ ، هېواد ، مال ، عزت ، ناموس ، سر د پښتنو

 .    ړيک لوټ پښتنوهرڅه په زورد دولتی قدرتد او

 ههيڅ د پسهې که  پښهتون غيهري ههېڅ په بيا کله هيڅ ، وکړي کړه زده پښتانه بايد څخه تجربو پورته د

 .    شي والړنه نوم په مريدۍ يا پيري ، وحدت ملي ، سازۍ ملت ، ايزم

 زي پښههتني ، پښههه پښههتني ، کهههول پښههتني دهغههه نههو ، بههولي پښههتون رښههتيني ځههان چههې پښههتون کههوم

 هغه د څو تر وي معلوم بايد قوم ،پښتون

 .    شي ثابت“   توب پښتون يا لياپښتونو“   

 پښهتون  ، ځهان پرخپهل رهبهري او مشهرتوبسياسهی  پښتون  غيري د هيڅکلهبايد پښتون رښتيني يو

 .     مني نهو پښتونخوا يعنې هېواد خپل او ملت

 پښتنو  غيرې د پښتنو پر کې  پښتونخوا په چې څوک هغه هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 دښهمنانو د پښهتنو د هغهه چې  وکړي نصيحت ته هغه لومړی بايد پښتانه  ، غواړی رهبري او حاکميت

 هغهه ههم بهاوجود نصهيحت د پښهتنو د کهه ، شهي ځهای يهو سهره ملهت خپهل د او شهي بېهل را څخهه  ډلې له

دا د پرديهو  بايهد پښهتانه او دی نهه پښهتون شخص ،هغه وو والړ کې ډله په دښمنانو د پښتنو د شخص

 قهوم او غهدار ، خهاين ملهي د تهه ملهت پښهتون اسهاس پهر قهانون د پښهتونولي او پښهتو دمزدور شخص 

 .    وروپېژني حيث په پلورونکي

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     149 
 

 حيهث پهه دښهمن د  ملهت پښهتون  د مطهابق قانون د پښتونولي او پښتو د پښتون غدار دا بايد پښتانه 

 .     وباسي  يې  منځه خپل د او کړي  قطع ورسره ښادي  او غم ، ورټي
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 فصل څلورم

 

 پښتونولي او پښتو

 

 ،اقتصهادي سياسهي ورځنهي د هغوی د فطرت هغوی د چې شته ملتونه او قومونه داسې لږ کې نړۍ په

 .    وي“  قانون“    تنظيم او ترتيب د ژوند ټولنيز او

 سياسهي ژونهد ورځنهي خپهل د هغهوی چهې شهته قومونههاو ملتونههډېرلږ داسهې کهې نهړۍ پهه  وينها لهب په

 اسهتفاده حيهث په قانون د څخه فطرت خپل د لپاره تنظيم او فصل ، حل د چارو ټولنيزو او ،اقتصادي

 .      کوي فيصلې ټولې ژوند ورځني خپل د مطابق هغه د او کوي

 خوښهوياو فعلونهه   کړنهي،ځنی ارزښتونه ځني کې ژوند ورځني په شان په انسانانو نورو د هم پښتانه

 .    کوي نفرت بيا څخه او افعالو کړنو،ارزښتونو نورو ځينې د او ، دي قايل ارزښت په ته هغوی او

 قبلهول او خوښهول څهه هغهه پهورې نن تر بيا زمانوراهېسې لرغونو دهم د نورو انسانانو په شان  پښتنو 

 .    وه ناخوښه فطرت د ددوی چې ردول يې څه هغه ،او وه خوښ فطرت د ددوی چې

،دده د خوښهی د کړنو،افعالواومههادی او معنههوی خواهيشههاتو ،دغوښههتنو فطهرت خپههل د ملههت پښهتون

 چهې جوړکړل نورمونه او نرخونه ، قواعد ، اصول داسې څخهارزښتنو،دده د ناخوښی دکړنواو افعالو

 پښهتون  اوههموی تنظيمه او ترتيهب ژونهد ورځنهي شخصي خپلد پښتنی ټولنی افراد  واسطه په هغو د

 .    کوي فصل او حل په مسايل اوټولنيز اقتصادي ، سياسي ژوند مليهغو په واسطه دخپل د ملت

 دورځنهي دده“  فطهرت“  دده چې دي ملتنادره   داسې يو پښتوندنړۍ دزياتو ملتو او قومونو برخالف 

 .    دي“   قانون“ ترتيب اوتنظيم  ژوندد
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 دپښتون چې ته مجموعي نورمونو او نرخونو ، قواعدو ، اصولو شوو قبول ټولو هغو د ملت پښتون د

 ټهول خپهل ملهت پښهتون پهورې نهن تر بيا راهېسې زمانو اودلرغونو کړيدي نشت يې څخه دفطرت ملت

 کوي فصل او حل په مسايل ټولنيز او ،اقتصادي سياسي

 .    وايي(پښتونولي او پښتو)

 :  چې شو ويالی داسې کې جمله يوه په

 .    ده روح ملي او فطرت ملت دپښتون پښتواوپښتونولي 

 اوههر کړيدي نشئت څخه فطرت د پښتنو د احکامو ټولو هغه د چې دي قانون هغه اوپښتونولي پښتو

 .    ګڼي مکلف او مجبور ځان اطاعت په احکامو هغوټولو د پښتون رښتني

 .    دي قانون فطرتي ملت پښتون د اوپښتونولي پښتو

 .    ده روح ملت پښتون د پښتونولي او پښتو

 او روح خپهل که  دې چهې لهري معنها دا ، وروګرځوي شا ته قانون پښتونولي او دپښتو چې هرپښتون

 نهه ملهت څخهه افهرادو فطرته بې ،دمړواو کېږي بلل ک  مړ ک  روحه بې يو ،  وروګرځول شا ته فطرت

 .    جوړېږي

 اوانسهاني دينهي ترينهو باارزښهت او ترينهو قيمهت ، ترينهو ښه ، لوړترينو هغه د“  پښتونولي او پښتو“  

 ده مجموعهه افعهالو او ،اعمهالو ،عقايهدو اخالقهو ، افکارو ، خويونو ، خواصو ، صفاتو ، ارزښتونو

 .    بېلوي  څخه پښتون غيرې د پښتون يو ځال دايمي هغو د کې ځای هر او وخت هر په چې

 ،فرهيزګههاري فکههر تههرين عههالي ، جههوهر انسههاني او ،پښههتني دينههي لههوړترين هغههه پښههتونولي او پښههتو 

 ههر او وخهت ههر پهه چهې ده مجموعهه نفسهياتو او خواصهو ، اخالقهو ، صفاتو ښو هغو ټولو د ،او ،تقوا

 پر قانون د پښتونولي پښتواو د چې راګرځوي څخه اعمالو هغه د ډول اتومات په پښتون  يو کې ځای

 .     کړي نه نجاما بايد پښتون يو يې اساس

  مېړانهه ، ،غيهرت فکهر تهرين عهالي ، جوهر انساني او ،پښتني ديني لوړترين هغه پښتونولي او پښتو

 هر او وخت هر په چې ده مجموعه نفسياتو او خواصو ، اخالقو ، صفاتو ښو هغو ټولو د او ،نارينتوب
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 د پښهتونولي او پښهتو د چهې  هڅهوي تهه نجهاما اعمهالو ښهو هغه د ډول اتومات په پښتون يو کې  ځای

 .    کړي  نجاما بايد پښتون يو يې اساس پر قانون

 یټهولينيز ، اقتصهادي ، سياسي خپل پښتانه پورې ننه تر بيا  راهېسې زمانو لرغونو د چې قانون هغه

 تهر بيها راهېسهې زمانو لرغوني د چې قانون ،هغه حلوي پرې ستونزې وړې او لويې جنايي او حقوقي ،

 او پښهتو“   کهې پښهتنو  پهه نهوم قهانون هغهه د ، دي وړقهانون احترام او تطبيق د کې پښتنو په  پورې نن

 .    دي“   پښتونولي

 برخهي ټهولي ژوند د ملت پښتون  د چې دي قانون اړخيز هر او پراخه ، ستر دومره پښتونولي او پښتو 

 ورځنهي د او نظهامي ، عقيهدوی ، جنهايي ، ،حقهوقي فرهنګهي ، ټهولنيزي  ، اقتصهادي ، سياسهي يعنې

 .    دي شوي تنظيم او ترتيب کې په اړ  هر ژوند

 :  کوو اشاره يولنډه ته مثالونو معنا با خو ، ساده څو ډول الندې په موږ

  :  سمول څپليو د دميلمه:  الف

 ده کهړې توجهه ههم تهه مسهئلې ساده او اسانه ټولو تر ژوند د ملت پښتون د قانون پښتونولي او پښتو د

  مېلمه کله چې وروسته خبرو او مالقات تر نو ، ورشي ته کور پښتون  يو د مېلمه يو کله چې داده ،هغه

 بچيهان پښهتنو د ، وي پرتې راسته سمې ته پښو څپلۍ يې کې وره په کوټې د نو ، وځي څخه هوجرې د

 راغلهي د تهه ههوجرې ددوی چهې بهولي مجبهور ځانونهه مطهابق قانون د پښتونولي او پښتو د ځوانان او

 د ، کېهږدي راسهته تهه پښهو هغهه د څپلهۍ پښهو د هغهه د کهې وخهت پهه تهګ د خهاطر پهه درنهاوي د مېلمه

 قهانون“   پښهتونولي پښهتواو“  د عمهل ښه دا او دی رواج کې  ټولنه په پښتنو د يوازې عمل دا درناوي

 .    دي ورښودلي ته پښتنو

  :  احترام ميلمه دمسافر:  ب

 نهو ، ورشهي حيهث په مېلمه د ته کوټې ملنګ يو د هدېرې د حتا کور پښتون مسکين يو د مسافر يو که

 ورکهوي ځهای کهې جهونګړه پهه فقيهرۍ د خپهل تهه مسهافر دې تنهدي وريهن ډېر  په فقير غريب او خوار دا

 ډېههر پههه او راټولههوي ورتههه فقههر کههې  کلههي پههه ، کههوي عههزت مېلمههه دې د مطههابق تههوان د فقيههرۍ د ،خپههل

 .    .    .    ږدي وړاندې پر مېلمه مسافر دې د يې ډول سخاوتمندانه
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 او انسهاني زريهن دا او دی اصهل مههم يهو قهانون د پښهتونولي او پښهتو د پالنهه مېلمه يعنې عمل ښه دا

 .    دی ورښودلی ته پښتنو قانون“   پښتونولي او پښتو“  د هم اصل اسالمي

 :  تعادل کې چارو په دژوند:  ج

 د ، اخلئ کار څخه تعادل د کې چارو ټولو په ژوند د چې کوي امر ته بندګانو خپلو پاک اهلل چې څرنګه 

 چهې ، دی ملهت يهوازينی پښهتون مطهابق قانون د پښتونولي او پښتو د او  سم سره امر دې د( ج)خدای

 .    دی حساب او انصاف په هم يې غ  او ده حساب په يې بدي

 هانصهاف  بااو معتدل کې چارو ټولو په دژوند انهپښت  برکته له پيروي د قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    دی خلک

 پښتنو د موږ وشي راته معلومات ښه  انصاف او تعادل د پښتنو د کې چارو ورځنيو په چې لپاره دې د

 .     کوو مقايسه سره متعدلواعمالو غيرې د پښتنو غيرې د اعمال متعدل

 بانهدې سيااپر چې ،کومو کوو مقايسه نه سره پښتنو د اعمال کارانه جنايت مغولو وحشي د دلته موږ

 :  چې وه ګرځولې  پيشه خپله دا کې وخت په حاکميت او تاړاک خپل د

 لکهړ جهوړ منارونهه ئهی به څخه سرونو شويو پرې د انسانانو د او لکړ پرې سرونه ئی به څخه انسانانو د

 .    کړی جوړ محفل اوسرود ،ساز ،رقص  خوری شراب د خاطر په تجليل الښه د خوښۍ ددی ئی به اوبيا

.    .       نهور داسهې او يهوړی منځه د به ئی نښې ترقۍ او تمدن ډول هر د او لسوځواوو وران ئی به ښارونه 

   . 

 چهې کهوو اشهاره لنهډه ډېهره يهو کهې جملهو لنهډو څهو په ته تاريخ ايران هېواد ګاونډي يو دخپل دلته موږ

 .    بولي هم يې نن حتا او دی بللی مدافع انسانيت او تمدن د دروغو په ځان خپل يې همېشه

 .   کړل ړانده  هېوادوال( 71111) زره اويا خپل قاجار اقامحمد پاچا يو ايران د

 ۴۳۲شهجاع الهدين شهيفا د ،،تولهد ديګر،،کتهاب د )اکاډميسن عظم سيستانی د ايرانهی عهالم ډاکتهر 

  مخ( په حواله ليکی چی:
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 کههې دربههار خپههل پههه مههړی  خههان شههکيب سههني د“   قههورچي“  سههميعلا شههاه خههوران زنههده پاچهها بههل ايههران د

 کهې چوکاټ په زرو سرو د يې سهاک سر د او وخوړه يې  هغه او کړ ټوټی ټوټې خوله په ترمخ ددرباريانو

 .    څښل شراب کې سهاک دې په سر د انسان د به سميعلا شاه او ونيوله څېر په جام يو د

 په پاچا همدې ، ووژل رودلې شيدې ال يې يوه چې ورو ه شپږ خپل سمعلا شاه دوهم لمسی پاچا دې د

 .    کړل پرې سرونه صوفيانو سوه پنځه د ورځ يوه

 زوی مشهر خپهل د ، وسهاته کهې زنهدان په ساعته تر مرګ د پالر خپل عباس شاه لومړی پاچا بل ايران د

 .    کړې ړندې يې سترګې زوی دوهم د او کړ غوڅ يې سر

 ووژل اکها ړونهد او زوی رودونکهی شهيدې ، مېرمن ، مور خپله شاه صفي ناستی ځای عباس شاه دې د

 .    .    .    کړل ړانده يې غړي نور لسګونو په کورنۍ خپلې د او

 ملهت داسهې د نو ، کوي ترسره اعمال افراطي داسې چې غړي کورنيو شاهي د او پاچاهانو د ملت يو د

 .    وي رسېدلې ته مرحلې کومې به کچه افراط د ول  عام د

 او مههذبو د کهې نړۍ په چې وليدل قومونه او ملتونه داسې ډېر هم کې پېړۍ يويشتمه او شلمه په موږ

 ضعيفه ادارې نافذونکي قانون د او حکومتونه يې چی خوکله ، کېدل پېژندل نوم په ملتونو متمدينو

 بشهريت چهې وکهړل جنايهات ضهد بشهري داسې ډلو او افرادو ملتونو او قومونو مهذبو دې د نو ، شوې

 متمهدن يهو چهې دي فسهادونه وېهش د پاکسهتان او هنهد د يهې مثالونهه ژونهدي چهې ، شرمېږي ورباندې

 کې الهور او امرتسر په ئی مثال يو چی ، شي ليکالی قلم په يې نه او شي يادولی خوله په نه يې  انسان

 جنايات ويلو نه د نور داسې او کړې تېرې پريډ په وړاندې پر ښاريانو د لوڅې ښځې سلهاوو په بل يود

 .     کړل نجاما يې

 تهه فسهادونو وېهش د پاکسهتان او هند د وکړل کې پاکستان شرقي په جنايات کوم چې فوځ پاکستان د

 .    کېدل بلل ورته

 مهاتې تر يوګوسالويا پخواني د ، سلسلې جنايتونو د کې روسيه په وروسته ماتې تر اتحاد شوروي د

 .    .    .     نور داسې او وړاندې پر قومونو و نور او کرواتاتو ، مسلمانانو د جنايتونه سربيانو د وروسته

 تههذيب د پهورې وخهت هغهه تهر ډلې او افراد قومونو دې د چې معلومېږي داسې څخه مثالونو پورته د 

 قهراره بهر نظهام مهنظم او قهوي يهو کې هېواد په چې ترڅو کوي مظاهره ښه تعادل د کې اعمالو او ،تمدن
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 پهه ادارې نافهذونکي قهانون د چهې کله ،خو تطبيقوي ملت پر قوانين نافذ زور په قوت نظامي د او وي

 متمهدن ، مهذب پروني هغه اکثره وخت دې په ،نو شي کمزورې کې چارو په تطبيق د قانون د سبب يو

  نهاموس ، سهر د بهل د يهو ، شهي تبهديل ګانو اودرنده وحشيانو په دم يو خلک تابع قانون د او متعادل ،

 .    وکړي پيل لوټولو په مال او ،عزت

 ونهه يهې کهه او ولهري نظهام دولتهي مهنظم يهو که پښتانه ، ملتونه نور لکه ، دي نه داسې ملت خوپښتون

 قانون د پښتونولي او پښتو يعنې فطرت خپل د کې وخت هر او ځای هر په هميشه پښتانه بياهم ، لري

 .    بولي تابع ځان

 يوه په که ، دي انصاف او حساب په بدل او بدي کې پښتنو په مطابق قانون د“  پښتونولي او پښتو“  د

 غرض کورنۍ نوره په مقتول د او کوي بسنه قتل يو دغه پر قاتل نو ، وشي قتل څخه چا يو د کې پېښه

 مقتهول د څخه  کورنۍ د دده يا او دده حتما به وارثان قاتل د چې پوهېږي ښه دې په چې دا حال کوي نه

 .    اخلي بدل

 ههم عزتهي بهې مهړي د او وژنهي ځنهې سهړی يهو صرف نو ، اخلي بدل څخه قاتل د وارثان مقتول د چې کله

 .    لري“   پور مړي“  يو د عزتي بې مړي د مطابق قانون د پښتونولي  او پښتو د چې ځکه ، نکوي

 هغهه پهه چهې دي قهانون عمهل قابهل  يوازيني کې نړۍ په“    پښتونولي او پښتو“    يعنې فطرت پښتنو د

 .     دي خوندي هم حقوق او عزت مړي يا مقتول د کې

 :  مسئلوحل دډيروپيچلو: د

 را ډول سهاده ډېهر پهه ههم حهل مسهئلو پيچلهو او مشهکلو زيهاتو ډېهرو د قهانون“   پښهتونولي او پښتو“  د

 .    کوو ذکر مثال يو دلته يې موږ چې دي ايستلي

 ،وکيهل ،څارنوال قاضي هېڅ نړۍ د ، ورسوي قتل په وړاندې پر شاهدانو د محمود ناحقه په احمد که

 د ، کهړای ونشهي ورتهه بهه بخښنه او شي ورنکړای برئت ته قاتل دا به فتوا او عالم دين هيڅ د او مدافع

 .    کړای نشي ختم نفرت او دښمني به ترمنځ کورنيو دوو دې

 سهخته او پيچلي ډېره يوه هم مسئله خالصون د قاتل دې د عالوه دښمنۍ او پرنفرت کورنيو دښمنو د

 .    جوړېږي مسئله
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 ښهه او طريقهه ،اسانه ډول ښه  ډېر په مسايل ټولوسخت تر دا نړۍ د قانون“  پښتونولي او پښتو“  د خو

 .    دي کړي حل سره تدبير

 :  ډول په مثال د

 قانون د پښتونولي او پښتو د ته کور ورثې د مقتول د سره روحانيونو او انويمال ، مشرانو څو د قاتل

“  ننهواتي“  قاتهل د مطهابق قانون د پښتونولي او پښتو د هم ورثه مقتول د ، ورځي“  ننواتي“   په مطابق

 .    بخښي قاتل او مني

 مهواردو زياتو په او ځي منځه له لپاره تل د دښمني او بدي ترمنځ کورنيو دښمنو دوو دې د ډول دې په

 .    ايجادېږي دوستي ترمنځ کورنيو دوو دې د کې

 پښتونولي او پښتو د دواړه منل“  ننواتي“  او کول“   ننواتي“  مطابق قانون د“  پښتونولي او پښتو“   د

 پهه وروسهته اصهل“   ننهواتي“  د ، وکهړي اطاعهت بايهد يهې  پښهتون رښهتيني ههر چهې دي اصهول قانون د

 .    کېږي تشريح سره تفصيل

 او سهتر دومهره“   پښهتونولي او  پښهتو“  چې رسېږو ته نتيجې دې ږنمو څخه مثالونو ساده څو پورته د

 څپليهو د  مېلمهه د يعنهې شهکل سهاده ډېهر احتهرام متقابهل د يې  ته ملت پښتون چې دی قانون اړخيز هر

 تههه پښههتنو هههم حههل مسههئلو مغلقههو او سههترو ددومههره يههې سههره سههره دې د او دي کههړي ورزده هههم سههمول

 د“  پښهتونولي او پښهتو“  د ،خهو حلهوالی شهي نهه يهې  څهارنوال او قاضي هېڅ نړۍ د چې دی ورښودلی

 دوسهتي پهه ههم ال دښهمني چهې حلهوي ډول معقهول او سهاده پهه دومهره يې اصل زرين“   ننواتي“  د قانون

 .    بدلوي

 ټولههو ورپيښههو د کهې ژونههد ورځنههي پهه تههه پښههتنو کهې قههانون پههه“   پښهتونولي او پښههتو“  د چههې دا لنهډه

 .    ده شوې ورښودل ډول ښه ډېر په الره معقوله حل د مسئلو

 د ددوی چهې کهوي اطاعهت قانون هغه د ملتونهنور نړۍ د او روسان ، ،هنديان ،فرانسويان امريکايان 

 جوړشهوي ورتهه لپهاره اوفصهل مسهايلودحل دورځنيهو ددوی خوا له موسيساتو نورو يا او پارلمانونو

 .    دي

 .    کېږي راوړل تغيرات کې قوانينو دي په مطابق خواهش د واکمنانو د او تقاضا د وخت د
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  ځي منځه د لپاره تل د او کېږي لغوه واسطه په فرامينو د حاکمانو ديکتاتورو د قوانين دا وخت ځينې 

  .    .    . 

 د مههثال ،  کههوالی نشههي ګههي نماينههده خواصههو فطرتههي د ولسههونو دې د کههې مههواردو اکثههره پههه قهوانين دا

 ډېر مکسيکن يو او عرب يو او ايټالوي يو ، چېنايي يو ، پوستي تور يو کې اياالتو متحده په امريکا

 : وايي ټول چې دادي مشترکات عمده دوی د ، لري سره خواص مشترک لږ

 د کهې مهواردو زيهاتو په خو ... لريسره  شيان نورمشترک ځينې او بيرغ مشترکدوی  ، يم امريکايي زه

 .  لري  فرق ډېريو دبل سره  خواص فطرتي دوی

 د ادارې نافذونکي قانون د کې هېوادونو شويو ذکر پورته په اساس په سبب بل يا او جنګ د چېري که

 سهره وډۍډګه ټهولنيزې بهدي نهايهت او انارشهۍ د دم يهو ټهولنې متمهدنې  شهوي ذکهر نهو ، ولهوېږي کاره

 نههور هههرډول او ،مههذهبې فرهنګههي ، مههال ،  عههزت ، نههاموس ، سههر وګههړو د ټههولنې د او کېههږي مخههامخ

 فطرتهي د شهان پهه پښهتنو د وګهړي هېوادونهو دې د چهې ځکهه کېږي مخامخ سره خطر جدي د ارزښتونه

 ته ټولنې کې وخت په پېښېدو د بحرانونو د چې کوي نه اطاعت او پيروي( پښتونولي او پښتو)قانون

 .    ورکړي نجات څخه  تفريط او ،افراط  انارشۍ د

 متمهدنو نهورو داسهې او،چين، روسيه ، المان ، فرانسه ، ،انګليستان امريکا په چې کړئفرض  تاسو

 دې پههه نههو ، شههي فلههج ادارې نافههذونکي قههانون د مياشههت يههوه يهها هفتههه يههوه ، ورځ يههوه کههې هېوادونههو

 ؟ ورسېږي ته درجې کومې درجه جناياتو او جرايمو د به کې هېوادونو

 ؟ شي لوټ به مال او عزت ، ناموس ، سر انسانانو څومره د

 تهه ټولنهو دي څخهه سهمانا د کهه او راځهي ته هېوادو دي هېوادونوڅخه نورو د دم يو جنايتکاران دا ايا

 ؟ کړي نجاما جرمونه دا چې رالويږي

 د ټولنهو ددغهو بلکهې ، راځهي نهه څخهه ځهای بهل لهه مجرمهان تهه ټولنو دې ، دی منفي ځواب سوال دې د

 يا او موجوديت نه د ادارو نافذونکو د قانون د شمېر يو څخه  جملې له خلکو مهذبو او متمدنو پروني

 وګههړو د هېوادونههو خپلههو د او بههدلېږي جنايتکههارانو او مجرمههانو پههه دم يههو کههې صههورت پههه کمههزورۍ

 .    لوټوي مال او سر،ناموس،عزت
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 اراده تللو د ته هند چې فاتح هر نړۍ د او دي پراته کې پښتونخوا په راهېسې کلونو زرګونو د پښتانه 

 پهر پښهتنو د نوحتمها ، تلهل لپهاره فتحهې د هېوادونهو نهورو او سهياا مرکهزي د څخهه هند د يا او درلوده

 پهه جنګونهو دې د او کېهدل جنګونهه حتمها تهرمنځ پښهتنو او لښهکرو دې د او پښهتونخواتيرېدل خاوره

  خهو ، دي شوي مخامخ سره مقاومت شديد او ماتي له کې پښتونخوا  په امپراطوران زيات کې جريان

 د پروسهې دې چهې دي ليهدلي تلفهات مهالي او ځهاني زيهات نهايهت کهې جګهړو نابرابره دي په هم پښتنو

 .    درلود دوام راهېسې کلونو زرګونو

 او  مهنظم يهو کهې پښهتونخوا پهه چهې  دي شوي باعث دې د وخت اکثره يرغلونه نظامي ملتونو پرديو د

 .    شي والړې منځه له يا او کمزورې ادارې نافذونکي قانون د او لري ونه وجود دولت قوي

 نړيوالو د چې دی ورکړی طاقت او توان دې د يې ته پښتنو چې ارزښت ملي ستر او عنصر مهم يوازنی

 د ادارې نافهذونکي دقانون چې وروسته يرغلونو تر يا او ،  شي نه فنا او ورک الندې پښو تر يرغلګرو

“    پښههتونولي او پښههتو“   د هغههه راګرځههوي څخههه ګههډوډۍ او انارشههي د ټولنههه پښههتني وي تللههي منځههه

 او ورکړيههدی نجههات څخهه انارشههۍ او تفههريط ، افهراط د يههې تهه ټههولنې پښههتني چهې دی قههانون لرغهونی

 .    ده ساتلۍ ژوندۍ او پايداره ، قوي ، موټي يو ، منظمه هميشه  يې ټولنه پښتني

 :  چې شو ويالی موږ اساس پر لويدال پورته د

 .    ده  ضامن ابدي بقا د ملت پښتون وياړلي د“   پښتونولي او پښتو“   

 .    دی روح ملي ملت پښتون وياړلي او ستر د“    پښتونولي او پښتو

 .    دی فطرت ملت پښتون وياړلي دستراو“   پښتونولي او پښتو“  

 .    دی قانون وړ قبول د او زواله بې ملت پښتون وياړلي او ستر د“   پښتونولي او پښتو“  

 .    دی سريښ يوازنی وحدت او يوالي د ملت پښتون وياړلي او ستر د“   پښتونولي او پښتو“   

 .     ده“  پېژندګلوي تاريخي“  ملت پښتون وياړلي د“  پښتونولي او پښتو“  د

 .      ده“   پېژندګلوي انساني او اسالمي“   ملت پښتون وياړلي او ستر د پيروي“   پښتونولي او پښتو“  د
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 ضهامن يهوازني“  سيالۍ د سره نړۍ“  د ملت پښتون وياړلي او ستر د پيروي“   پښتونولي او پښتو“   د

 .      دي

 .      دی ضامن يوازنی“  خپلواکۍ“  د ملت پښتون وياړلي او ستر د پيروي“   پښتونولي او پښتو“  د

 .      دی ضامن يوازنی“  سوکالۍ“  د ملت پښتون وياړلي او ستر د پيروي“   پښتونولي او پښتو“  د

  د ملت پښتون وياړلي او ستر د پيروي“   پښتونولي او پښتو“  د

 .      دی ضامن يوازنی“  مختګ پر او ترقۍ“  

  د ملت پښتون وياړلي او ستر د پيروي“   پښتونولي او پښتو“  د

 .      دی ضامن يوازنی“  روۍ ميانه“  

 د ملت پښتون وياړلي ستراو د پيروي“   پښتونولي او پښتو“  د

 .      دی ضامن يوازنی“  مخنيوي د تفريط او  افراط“   

   د ملت پښتون وياړلي او ستر د پيروي“  پښتونولي او پښتو“  د

 .      دی ضامن يوازنی“  بادارۍ د“  

 يههوازنی“  سههاتلو د حاکميههت ملههي“  د ملههت پښههتون ويههاړلي او سههتر د پيههروي“  پښههتونولي او پښهتو“  د

 .      دي ضامن

 د پښتونخوا ګراني د پيروي“   پښتونولي او پښتو“  د

 .      دی ضامن يوازنی“  دساتلو بشپړتيا مځکنۍ“   

 او اقتصهادي ، سياسهي د پښهتنو  د حال عين په او دي فطرت پښتنو د طرفه يو د پښتونولي او پښتو 

 .    دی هم قانون اصلي تنظيم او ترتيب د ژوند ټولنيز

 او اقتصهادي ، سياسهي د پښهتنو  د حيهث پهه فطهرت د ملهت پښهتون د پښهتونولي او پښهتو وينا هبل په

 .    جوړوي اصول بنسټيز ژوند ټولنيز
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 او نيسهي کې بر په برخه هره ژوند ټولنيز او اقتصادي ، سياسي د پښتنو د تقريبا پښتونولي او پښتو 

 .    لري هدايات او ، سپارښتنې ته پښتنو  لپاره تنظيم او ترتيب د هغو د

 چهې دي مجبهور دوی نهو ، غهواړي رفها او بقها خپهل پښهتانه کهه اساس پر قانون د پښتونولي پښتواو د

 .    کړي عيار مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د ژوند ټولنيز او اقتصادي ، سياسي خپل

 او پښههتو د کههې ژونههد ټههولنيز او اقتصههادي ، سياسههي خپههل پههه پښههتنو کلههه چههې کههې اوږدو پههه تههاريخ د

 چهې کلهه او دي شهوي سهياالن سهرهوملتونونور د نهړۍ د نو ، ده کړي پيروي اصولو زرينو د پښتونولي

 پښتنو

 کهړي يهې کوښهښ او ده کړي يې  پيروي نظريو پرديو د او ده ورګرځولي شا ته“   پښتونولي او پښتو“   

 غالمهان پرديهو د او شهرميدلي شهرم په نو ، کړي عيار مطابق نظريو پرديو د ژوند ورځني خپل چې دي

 کمهونيزم لکهه ايهډيالوژيو وارداتهي پرديهو د کهې کلهو ديرشهو تيهرو پهه يهې مثالونهه ژونهدي ، دي شوي

 هېهواد او کېنهاوه ټغهر پهر غم د يې ملت پښتون او پښتونخوا ټوله چې وه پيروي وهابيزم او ،اخوانيزم

 .    کړي غالم امريکا او ايران ، پاکستان ، شوروي د يې

 .    کوو اشاره ډول لنډ ډېر  په اصولوته زرينو څو دقانون پښتونولي او پښتو د ته لوستونکو دلته موږ

 :   اړه په ديپلوماسۍ د:   1

 لهه  د غههاړه پههر رود د پنجههاب د کههې(  م.    ق 0611)پههه چههې سههرودونه کههوم کههې ټههوک دوهههم پههه ريګويههد د

 شهوي ويهل کهې بهاره پهه نوميهالو او مشهرانو د قبايلو پښتنو د ارتباط  په جنګ مشهور د قبيلو اريايي

 ، ديپلوماتيهک سهره قبهايلو اريهايي نهورو د صهفت پهه ملت يو د پښتنو چې کوي ښکاره ډاګه په دا دي

 د يهې اسهاس پهر تړونونهو او روابطو همدې د ،او درلودل روابط سياسي او تړونونه دفاعي او سياسي

 .     وه اخيستي برخه کې جنګ مشهور په قبيلو اريايي ل  د غاړه پر سيند د پنجاب

 مهاتيکو ديپلهو د حتمها اتحهاد  دفهاعي او جنګهي دا چهې معلوميږي هم دا څخه جګړې دې د همدارنګه

 ملهت يهو د پښتنو اساس پر مذاکراتو ماتيکو ديپلو دې د او وو راغلي ته الس کې نتيجه په مذاکراتو

 اسهاس پهر تړونونهو همهدې د او درلهودل تړونونهه دفاعي او سياسي سره قبايلو اريايي نورو د صفت په

 .    وه اخيستي برخه کې جنګ دي په پښتنو
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 سهره قبهايلو اريهايي نهورو د حيهث په يوملت د پښتنو چې معلوميږي دا څخه شواهدو تاريخي پورته د

 د يهو او غوښهتل مرسهته څخهه دبهل يو دوی اساس پر تړونو دې د او درلودل تړونونه دفاعي او سياسي

 .    وه ديپلوماسي عالي وخت هغه د دا چې ورتلل ته مرستي بل

 تهه پښهتنو ههم کهې  زمانهه هغهه پهه پښتونولي او پښتو چې معلومېږي دا څخه حقيقت تاريخي پورته د

 ديپلوماتيک سره قبايلو اريايي نورو د خاطر په دفاع د منافعو ملي د ملت خپل د چې لکو سپارښتنه

 .    وساتي روابط

 طرفهداري ديپلوماسهۍ فعهالي او مثبتهي يهو د قهانون پښتونولي او پښتو د چې داده معنا خبرې دې د

 پههر اصههل د سههاتلو د منههافعو ملههي د دولههت او هېههواد خپههل چههې هڅههوي سياسههتمداران پښههتانه او کههوي

 .    چوي وانه کې انزوا ديپلوماتيکه په اساس

 پښهتون د مرسهته پهه ديپلوماسۍ معقولي يو د چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو وينا هبل په

 ګټو ملي ، بشپړتيا مځکني ، خپلواکۍ ملي ، حاکميت ملي ، ،مال ،عزت ناموس ، سر ، دېن ،د ملت

 .    وکړي ساتنه نواميسو ملي او

 سهاتني د ګټهو ملي خپل د چې  هڅوي پښتانه پښتونولي او پښتو چې شو ويالی موږ اساس دي په نو

 هېهواد خپهل وخهت ههيڅ او واخلي کار څخه ديپلوماسۍ معقولې د سره نړيوالو او ګاونډيو د خاطر په

 .    کړي نه تجريد کې ساحه ديپلوماتيکه په

 د قههانون پښههتونولي او پښههتو د کههې اوږدو پههه دتههاريخ چههې شههو ويههالی مههوږ اسههاس پههر لههويدال پورتههه د

 قهانون سهره قبهايلو او هېوادونهو نهورو لهه روابهط دفهاعي او ټهولنيز ، ،اقتصهادي سياسي ملت پښتون

 ، اقتصههادي ، سياسههي خپههل سههره قومونههو نههورو د پراسههاس قوانينههو هغههو د پښههتنو  او وو کههړي بنههدي

 .     ورکاوه دوام روابطوته دفاعي او ټولنيز

 د بايهد دولهت پښهتونخوا د چهې هڅهوي مشهران دولتهي او سياسهي پښهتانه پښتونولي او پښتو هم نن

 ،جاپان کاناډا ، امريکا ، نړۍ ،غربي نړۍ داسالمي ، هېوادونو د منطقې د ، هېوادونو ګاونډيو خپل

 ، اسهتقالل ملهي ، ګتهو ملهي  د سهره اونړيوالو موسسوهېوادونو نورو د دنړۍ او ،روسيي چېن ، ،هند

 .     يړورک دوام اړيکوته دوستانه پراساس احترام متقابل د ته بشپړتيا مځکنۍ او ، حاکميت ملي
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 :  اړه په ساتني د ناموس د:  2

 د نههاموس ملههي او شخصهي د خپههل چههې سهپاري دنههده سهپيڅلي دا تههه پښههتون ههر پښههتونولي او پښهتو 

 .    ونکړي ډډه څخه  قربانۍ د مال او سر د کې الره په ساتلو

 الره پهه سهاتني د ناموس ملي او شخصي خپل د چې پښتون هر پراساس دقانون پښتونولي او پښتو د

 .    کېږي بلل شخص غيرته بې او ننګه بې يو او دی نه پښتون ک  ،هغه وکړل سپما مال سراو د کې

 پښههتون بهل د چههې دي مکلهف او مجبههور پښهتون رښههتني ههر اسههاس پهر قههانون د پښهتونولي او پښهتو د

 .     ساتي شان په ناموس خپل د هم به ناموس

 حتها او همسهايه د چې دی مکلف او مجبور پښتون رښتنی هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .      ساتي ډول په ناموس خپل د هم به ناموس دښمن خپل د

 :  وايي داسې هکله دې په مومند حميد

 

 شههههههههههههههي نههههههههههههههه سههههههههههههههاتالی اونههههههههههههههاموس ننههههههههههههههګ بههههههههههههههل د چههههههههههههههې 

 اونهههههههههههههههاموس ننهههههههههههههههګ خپهههههههههههههههل څهههههههههههههههوک سهههههههههههههههاتي نهههههههههههههههه وبههههههههههههههه

 

 عهزت د هغهو د او ګڼهي نهاموس خپهل ښهځې  نهورې کهورنۍ د او ،مهور خور ، لور ، مېرمن خپله پښتانه 

 بل د چې هڅوي پښتانه پښتونولي او پښتو ډول عين په او کوي دفاع قيمت په اوسر مال خپل د څخه

 .    وکړي دفاع شان په ناموس خپل د هم څخه هغه د او وکړي هم عزت ناموس د چا

 و عمل ناموسۍ بې د چې يوورک اجازه دا ته پښتنو کې جنګ په اونه سوله په نه پښتونولي او پښتو 

 .     کړي

 ناموسهي بهې تهه نهاموس دښهمن شهوي وژل خپهل د خهو وژني سره يوبل کې جګړو منځي خپل په پښتانه

 .    وراړوالی نشي
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 يها او وژني متجاوزين ميړانه ډېره  په کې جنګ په ددفاع څخه ناموس ملي يعنې هېواد خپل د پښتانه

 بلکهې ، کوي ورسره سلوک بد نه او وژني نه سيرانا جنګي دښمن د خو ، کوي سيرانا کې جنګ په يې

 .    کوي برخورد احترام په ډېر  مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د سره سيرانوا جنګي دې د

 ، شهي ونيهول ډول په سيرانوا جنګي د کې جنګ په خوا له پښتنو د ماشومان او زنانه متجاوزينو د که

 څو  دلته موږ لپاره ثبوت د خبرې دې د چې کوي برخورد څير په ميلمنو د سره سيرانوا دې د پښتانه نو

 .   کوو ذکر لپاره معلوماتو د لوستونکو د مثالونه تاريخي لنډ

  

 .دپښتنو او انګريزانو په لمړی جنګ کښی:  1

 ماشهومان او ښهځې متجاويزينو انګليسي د غازيانو پښتنو  کې  جنګ لومړي په انګلي  او افغان د 

 پوره په او کړ و برخورد  شان په مېلمنو د احترام ډېر په يې  سره هغوی د خو ونيول سيرانا کې جنګ په

 چهې سهيل ليډي انګليسي تصديق خبرې دې د ، کړل  تسليم ته دولت انګليسي بېرته يې دارۍ ناموس

 .   دی کړی خپلههغه کتاب کښی چی ددی د خوا ليکل شوی دی پ په  وه سيرها سره پښتنو د

  

 دشير شا سوری دپاچاهۍ په وخت کښی.:  2

 کهې نهاپوهۍ په زوی پاچا ستر دې د کوي حکومت هندوستان پر سوري شېرشاه پښتون ستر چې کله 

 تهه پاچها پښهتون املهه دې د هنهدو ، لمبيدلهه هغهه چې و کتلي کې  حال سېدا په  ته مېرمنې هندو يوه د

 دې مېهرمن زوی د دده چهې  وکهړي امهر پاچها عهادل پښهتون کهې مقابهل پهه عهرض د هندو د وکړي عرض

 تهه مېرمنهې هنهدو د شههزاده چهې ډول کهوم پهه وګهوري ورتهه ډول هغه په هندو چې والمبي لوڅه هغسې

 .   و کتلي

  

 دشير شاه سوری او همايون مغل په جنګ کښی.: 3
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 شها يهو پهر همهايون چهې ورکهړه ماتهه سهخته داسهې تهه مغل همايون سوري شاه شير کې جنګ په قنوج د

  خزانهې او اعضها ټهول حرم شاهي د ، ،ماشومان ښځې خپلې وتښتيده څخه ميدان له جنګ د آس توري

 .    پرېښودې شا تر يې

 د بههابر او همهايون مغهل ظههالم  قاتهل د پښهتنو د مطههابق قهانون د پښهتونولي او پښههتو د سهوري شيرشهاه

  احترام پوره په ته کال“   رهتاس“   د الس په خان خواص دوست وفادار يو خپل د حرم شاهي ټول کورنۍ

 او قهدر هغهوی د مطهابق رتبهو د غهړو ټولهو د کهورنۍ شهاهي د مغلو د يې هلته ، ولېږل دارۍ ناموس او

 همايون تښتيدلي په احترام پوره په غړي ټول کورنۍ شاهي د مغلو د وروسته يې بيا او وکړي احترام

 .    وليږل ته الهور پسي مغل

 د مطابق اصل د دارۍ ناموس د قانون د پښتونولي او پښتو د عمل پښتني دې په خپل سوري شيرشاه

 .    وساتي  درناوي پوره په هم ناموس دښمن

 

 .دخيبر پر مقام دپښتنو او مغلو په جنګ کښی:  4

 ځهای خپهل پهر يهې ذکهر چهې وشهوه جګهړه مقهام پهر خيبهر د ترمنځ مغلو او پښتنو د کې کال(  ع 0172) په 

 محمههد  والههي د صههوبې د پيښههور او کابههل د مغلههو د پښههتنو کههې جريههان پههه جنههګ دې د خههو ، راځههي

 پهر الس تهش په امين محمد والي کړي  مات کې دره په خيبر د فوځ مغولي زره څلويښت(  61111)امين

 .    والړ ته پيښور تيښته په پښو

 السهه له پښتنو غوښتونکو ازادۍ د  يې فوځ زره څلوېښت وخوړه ماته شرمناکه مغلو کې جګړه دې په

  د کوچنيهان او ښهځې افسهرانو مغلو نورو د او مور او خور ، ماندينه ، لور امين محمد والي د ، تباشو

 .    شول بنديان کې الس په پښتنو

 بېرتهه ماشهومان او ښهځې مغلهو د مطابق اصل د دارۍ ناموس د قانون د پښتونولي او پښتو د پښتنو 

 انکهار سهبب دې  په څخه تللو د ته مېړه خپل دوباره ماندينې امين محمد والي د خو ، وسپارل ته مغلو

 د مرګهه تهر ښهځه هغهه ، وه خهوړلې ماتهه ډکه شرمه د څنګه  سره فوځ زره څلوېښت د مېړه دې د چې  وکړ

 .     کړ وقف ته عبادت( ج)خدای يې ژوند پاتې خپل او شوه پاتې کې وطن په پښتنو
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 بيتونهه څهو يهو صهرف دلتهه يهې مهوږ چهې ويلهی شهعر اوږد يهو بابا خان خوشحال وياړ په نښتې د خيبر د

 .    راوړو

 

 کههههههههههههههړوده پههههههههههههههه دخههههههههههههههدای لههههههههههههههږ پههههههههههههههه نههههههههههههههه ډېههههههههههههههرو پههههههههههههههه نههههههههههههههه

 ظفهههههههههههههههههههر مهههههههههههههههههههومي لښهههههههههههههههههههکر ډېهههههههههههههههههههر پهههههههههههههههههههر لښهههههههههههههههههههکر لهههههههههههههههههههږ

 وو افريههههههههههههههههههههدي څههههههههههههههههههههه مهمنههههههههههههههههههههد څههههههههههههههههههههه شههههههههههههههههههههينواري څههههههههههههههههههههه 

 لښههههههههههههههههههههکر واړه  صههههههههههههههههههههوبې د کههههههههههههههههههههړ مههههههههههههههههههههات يههههههههههههههههههههې  چههههههههههههههههههههې   

 شههههههههههههههههههو سههههههههههههههههههاز بانههههههههههههههههههدې مغلههههههههههههههههههو پههههههههههههههههههر چههههههههههههههههههې طوفههههههههههههههههههان دا

 نظهههههههههههههههههههر مکهههههههههههههههههههړه ههههههههههههههههههههېڅ اولجهههههههههههههههههههو پهههههههههههههههههههه کشهههههههههههههههههههتن پهههههههههههههههههههه

 سههههههههههههههههههههههبابونها کههههههههههههههههههههههه فههههههههههههههههههههههيالن کههههههههههههههههههههههه وو اسههههههههههههههههههههههان کههههههههههههههههههههههه

 زر سهههههههههههههههههههههره کهههههههههههههههههههههه وو زر سهههههههههههههههههههههپين انبهههههههههههههههههههههار انبهههههههههههههههههههههار پهههههههههههههههههههههه

 پهههههههههههههههههههههههههههالکيو د پيکهههههههههههههههههههههههههههري پهههههههههههههههههههههههههههرې ښهههههههههههههههههههههههههههې هغهههههههههههههههههههههههههههه

 ګههههههههههههههههههههههههههوهر او در لعههههههههههههههههههههههههههل پههههههههههههههههههههههههههورې پههههههههههههههههههههههههههرې همګههههههههههههههههههههههههههي 

 کهههههههههههههههههههههههههې پښهههههههههههههههههههههههههتنو د الس پهههههههههههههههههههههههههه شهههههههههههههههههههههههههوې بنهههههههههههههههههههههههههديوانې

 بهههههههههههههههههههههههههههههر زړه د مغههههههههههههههههههههههههههههل د کهههههههههههههههههههههههههههها څههههههههههههههههههههههههههههوک  بههههههههههههههههههههههههههههه دا

 دی نههههههههههههههههههههههههههههههههه اوس څههههههههههههههههههههههههههههههههه دی زمههههههههههههههههههههههههههههههههانې د متههههههههههههههههههههههههههههههههل دا

 خههههههههههههههههر نههههههههههههههههه وهههههههههههههههههي پههههههههههههههههاالن پههههههههههههههههر خههههههههههههههههر نههههههههههههههههامرد  چههههههههههههههههې   

 

 .     کوي امر ساتلو د ناموس د پردي د او خپل د ته پښتنو پښتونولي او پښتو چې دا لنډه

 استقالل ملي ، حاکميت ملي ، بشپړتيا مځکنۍ پښتونخوا د اساس پر دقانون پښتونولي او پښتو د

 د ارزښتونه ملي او ،پښټني ديني نور داسې او ګټې ملي  ، مال ، ،عزت ناموس ، سر ، دين پښتنو د ،

 رښهتيني ههر د  دفهاع قيمهت پهه مهال او سهر د څخه نواميسو ملي دې د ، کېږي بلل نوامي  ملي پښتنو

 .    کېږي بلل فرض پښتني او ديني پښتون

 او پښهتو د ، وسهپموي مهال او سهر خپهل کهې الر پهه ددفاع ارزښتونو شويو ذکر پورته د چې پښتون هر

 .    کېږي بلل نه پښتون  ک  هغه مطابق قانون د پښتونولي
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 :   اړه په دغيرت:   3

 ، مهال ، عهزت ، نهاموس ، ژونهد ، مهذهب ، ديهن خپل د کې انسانانو په چې دي ح  مقدس هغه غيرت

 داسهې او نواميسهو ملهي ، ګټو ملي ، بشپړتيا مځکني ، حاکميت ملي ، کۍ خپلوا ، ژبې ، ،قوم ملت

 .    پارېږي را خاطر په دفاع او ساتلو د او بنيادی حقوقوارزښتونو ملي او ديني نورو

 ، ،قهوم ملهت ، مهال ، عهزت ، نهاموس ، ژونهد ، مهذهب ، ديهن خپل ددوی   چې ح  غهپه انسان کښی ه

 او ديني نورو داسې او نواميسو ملي ، ګټو ملي ، بشپړتيا مځکني ، حاکميت ملي ، کۍ خپلوا ، ژبې

 ویپار را خاطر په دفاع او ساتلو د او بنيادی حقوقوارزښتونو ملي

 .    کېږي بلل“  غيرت“  

 ځينهې ، شهويدي اخښهل تناسهب بېهل بېهل او متفهاوت  پهه کهې خټهه پهه انسانانو د ح  مقدس غيرت د

ځکهه چهی ددوی د  لهری نهه غيهرت ههيڅ بيهاانسهانان  ،ځنهی وي غيرتي لږ ځينې او وي غيرتي ډېر خلک

    دوی دپورته ذکر شوو بنيادی حقوقو او ارزښتنو ددفاع دپاره نښی راپاروالی.غيرت ح  

 نهورو ځينهو د مګهر ، راپهارېږي خهاطر پهه ددفهاع ارزښهتونو محهدودو څو د ح  غيرت د خلکو ځينو د 

 .    ګڼي فرض خپل دفاع څخه هغوی د ح  غيرت د ددوی چې  شته ارزښتونه ډېر داسې بيا لپاره خلکو

 حه  مقهدس غيهرت د وګهړو د ملهت هغهه د چهې لهري اړه پهورې دې پهه شتون نه او شتون هرملتنړۍد د

 .    دی غښتلی او قوي څومره

  او کوي دفاع مېړانه په څخه ارزښتونو ملي خپل د ملت هغه وي قوي ح  غيرت د چې کې ملت کوم په

 کې ملت کوم په ، شي ورکوالی دوام سره استقالل او حرمت ، عزت په  وخته ډېره تر ته ژوند ملي خپل

 او ورکهوالی نشهي دوام ډېهر تهه ژوند ملي مستقل خپل ملت هغه وي کمزوری ح  مقدس غيرت د چې

 خهاص خپهل  اهسهته اهسهته ملهت دا او کېهږي راوسهتل النهدې غالمهۍ او اثر تر ملتونو پرديو د ژر ډېر

 .     کېږي پنا او منحل کې  ملت کم حا په او ورکوي السه له خصلتونه بېلونکي

 .    دی شوی اخښل ح  مقدس غيرت د شان په ملتونو نورو د هم کې خټه په ملت پښتون د
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 .    دی اصل زرين او هممډېر يو( پښتونولي او پښتو) فطرت د پښتنو د ح  مقدس غيرت د

 د بايهد حه  مقهدس غيهرت د پښتون  رښتني هر د اساس پر قانونلرغونی  د“   پښتونولي او پښتو“  د 

 د ، خپلههواکۍ ملههي ، کميههت حهها ملههي ، مههال ،  ،قههوم ژبههي ، ،ملههت ،عههزت نههاموس ، سههر ، ديههن خپههل

 ، حهق ، قهانون د پښهتونولي او پښهتو د ، نواميسهو ملهي ، ګټهو ملهي ، بشهپړتيا مځکنهۍ د پښتونخوا

 خههاطر پههه دفههاع د ارزښههتونو ملههي او دينههي نههورو سههي دا او ددفههاع څخههه  مظلههوم د ، عههدالت ، رښههتيا

 .    راوپاريږي

 ، مهال ، عهزت ، ناموس ، سر ، دين  خپل د چې ک  پښتون هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ارضهي د پښهتونخوا د ، نواميسهو ملهي ، ګټهو ملهي ، خپلهواکۍ ملهي ، کميهت حها ملهي ، ملهت پښتون

 د او عهزت ، شهرف ، دمظلهوم ، ،عهدالت رښهتيا ، حهق ، نهاموس ، کهورنۍ خپل ،  ژبې پښتو ، تماميت

 تهه ک  هغه کوي نه غيرت خاطر په دفاع د څخه ارزښتونو پښتني او ملي ، ديني نورو داسې د پښتنو

 .    کېږي ويل ک  غيرته بې اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    کېږي بلل نه پښتون   شخص ننګه بې او غيرته بې اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د 

 ملهت سهتر پښهتون د کهې هېهواد  خپهل پهه چهې که  پښتون هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 بهې او محروميهت ، غوړمهالۍ ، چاپلوسهۍ ، نهامردۍ ، ذاللهت ، ذلهت ، محکوميهت ، غالمهۍ د لپهاره

 او ميړانهه پښهتني پهه او پاريږي را نه غيرت پښتني يې  کې مقابل په ناخوالو دې د او ويني ژوند پتۍ

 که  تيرباسهي،هغه او پټهوي ځهان بهانهه بلهه او يهوه پهه او دانګهي را نهه تهه ميهدان مبهارزې د ښهندنه سر

 .    کېږي بلل ک  غيرته بېاو ننګه بې پراساس قانون د پښتواوپښتونولي اود دي نه پښتون

 د غيهرت پښهتني خپهل د راهېسهې کلونهو زرګونهو د کهې خهاور پاکهه په پښتونخوا د ملت ستر پښتون  

 .    دي شوي پاتي بريالي او ژوندي کې مقابل په ګرو يرغل د تاريخ د پورې نن تر زور په ح  مقدس

 د ، مهال ، عهزت ، نهاموس ، سهر ، ددېهن ملهت پښهتون د حه  مقهدس“   غيرت پښتني“  د ملت پښتون د

 پښهتو ، نواميسهو ملهي ، ګټهو ملهي ، حاکميهت ملهي ، خپلواکۍ ملي ، بشپړتيا مځکنۍ د پښتونخوا

  دفهاع داو حقوقهو ارزښتونواوپښتنی  مليدينی، نورو داسې او قانون د پښتونولي  او پښتو د ،  ژبې

 .    کېږي بلل قوت  ابدي او زواله بې
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 :  اړه په بسپنې د:   4

 حهاالتو دي پهه نهو ، شهي غريهب لحها  اقتصهادي په پښتون يو پراساس سببونو اوعواملود ځينو د که

 عزيهزان او قريبهان نهږدي او ليهرې ، کهورنۍ سړي دې د اساس پر قانون د“   پښتونولي او پښتو“   د کې

 مرسهته اقتصهادي حتمها انهدازه پهه تهوان خپهل د سهره پښهتون شهوي غريهب دې د چهې لهري دنده پښتني

 .    وايي،، بسپنه،،  کې  پښتونولي او پښتو په ته عمل دي چې وکړي

 ټولنهه پښهتني پهه بنيهاد پهر اصهل پښهتني همدې د او دي اصل اساسي يو نولي پښتو او پښتو د بسپنه

 کهورنۍ لويهدلي لحها  اقتصهادي پهه او کهوي مرسهتي سهره بهل لهه يهو لحها  اقتصهادي په پښتانه کې

 کهې ټولنهه پهه وخهت اکثهره مشهکالت اقتصهادي سهخت ډول دا چهې ځکه پريږدي نه ته ماتي  اقتصادي

 .    راوړي ته منځ اوټولنيزفسادونه اخالقي زيات

 څخههه  فشههار اقتصههادي زيههات د کههورنۍ پښههتني اصههل زريههن بسههپنې د قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 .    کېږي سبب فسادو ټولنيزو زياتو د کې  ټولنو انساني په چې  کوم ، دي ساتلي

  ډېروي  هم محبت او مينه  ترمنځ افرادو او کورنيو پښتنو د اصل زرين بسپني د پښتونولي او پښتو د

  . 

 پهه سهختۍ اقتصادي د ، پيداکوي  ډاډ او باور کې پښتنو په اصل“   بسپني“  د پښتونولي او پښتو د

 مرستي دده اوټولنه کورنۍ دده چې ،ځکه کوي نه احساس اميدۍ نا او تنهايۍ د پښتون يو کې وخت

 روحهي پهه تهه ټهولنې پښهتني ډاډ او بهاور ټهولنيز دا چهې ، خالصوي څخه مشکالتو د دوی او ورځي ته

 .    راوړي ثبات او ،ارام باور ټولنيز لحا 

 څخهه ماتي اقتصادي د کورنۍ او افراد ټولنې پښتني د اصل زرين“   بسپني“  د پښتونولي او پښتو د

 مينه ترمنځ هغو د ، ډېروي  کورنۍ ليرې او نږدي خپل پر اعتماد او باور افرادو او کورنيو د ، ژغوري

 د جرايمههو او فسههاد اخالقههي د وجههه پههه بحههران اقتصههادي د کههې ټولنههه پښههتني پههه او ډېههروي محبههت او

 .    نيسي مخه پراختيا

 .    دي کړيي بيان داسې کې متل يوه په اصل بسپني د پښتنو 

 ،، . ګيډي يوه د همسا ډېرو د يا غوزي يوه د لرګي ډېرې د ،،
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 :   اړه په ورکولو پناه د:   1

 مطهابق قهانون د پنها د پښتنو  د چې څوک هر ، کوي حکم ته پښتون هر قانون“   پښتونولي او پښتو“  د

 خهو ، وي شوي ظلم څخه غوښتونکي پناه د هم څه که ، ورکوي پناه به ته هغه وغواړي پناه څخه ددوی

 .    غواړي پناه څخه  پښتون بل د سببه له مظلوميت او ناتوانۍ د کې وخت په غوښتلو پناه د

 .    کوم اشاره لنډه ته ډولونو دري صرف دلته زه چې دي ډولونه څو غوښتلو پنا د څخه پښتنو د

 :  ورليږل ښځې يا ښځه کورته چا د خاطر په غوښتلو پنا د:    الف

 ، لهور ، مېهرمن)ښهځه يهوه کهور د خپهل نهو ، لهري هيله غوښتلو پنا د څخه پښتون يو د څوک يو چې کله

 .    ورليږي ته ګودر وړلو اوبو د ښځو  د کلي هغه د.    .    .  (   ورينداره ، مور ، خور

 د يها او چېنهې  کهارېز د کلهي د مهازيګر غهټ او څاښت ښځې کلي د چې دي معمول عام دا کې پښتنو په

 خبهرې ، ليهدل سهره بهل لهه يو ښځو د کلي د  يې هدف عمده چې  ځي لپاره راوړلو د اوبو د ته غاړې رود

 .    وي راوړل اوبه او کول

 د او کهوي اوخبهرې مجله  سهره بهل لهه يهو ټهوليږي را مازيګرسره او سهار ښځې کلي د چې ځای پرکوم

 .    وايي( ګودر)  ته ځای دي کې پښتنو  په راوړي هم اوبه لپاره کور

 د مينهانو د الردګهودر وخهت اکثهره او لري مقام ښايسته ښه کې ادبياتو فولکلوريکو په پښتنو ګودرد

 :  وايي چې لکه وي  هم ځای تبادلي د پيغامونو ليدواود

 .    اورولګيدنه اوبو تورو په ويل ما*       شو ښکاره پرګودرسورسالو

 .     پرقبرږدينه منګي مات همزولي مي چې*  کړۍ ښخ هړاغګودرپر د ما

 .   کوينه ويشتل منګو په دي پيغلوجنګ د* شوه هنګامه پرګودرجوړه

 دګودر غاړه اجاره واخله مينه .   *که دی زما ديدن په کاروی 
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 مهورد د څخهه ښهځو ناسهتو د ګهودر  پهر نهو ، راشهي ته ګودر  ښځه کور د ک  غوښتونکي پنا د چې کله

 ښهځې هغهي د او کېږي وړاندي ور نو ، وپېژندله ښځه دا يې چې کله  کوي پوښتنه مېرمني د سړي نظر

 .    ګوري حالت دا ښځې حاضرې ټولي او ورکوي غوټه ته پلو

 مشهرته کوراصلي د خپل نو شي والړه ته کور چې ښځه هغه شوه ورکول غوټه چې ته پلو ښځې کومي د

 .         کړيي  غوټه پلو زما ښځې يوې ګودر پر نن چې وايي ته(   خاوند،ورور،پالر،زوی)

  کورنۍ دا او ده ښځه کورنۍ محتاجې کومي د دا چې پوهيږي سمدستي اورېدو په خبرې دې د نارينه

 .     غواړي پنا څخه زما

 خهوا شهاو پهه او شريکوي سره کهول او کور خپل د داخبره او راوزي ته هجرې او مسجد دستي ک  دا

 پنها کهې کلهي خپهل پهه او راولهي تهه کلهي خپهل  يهې عهزت ډېر په او پيداکوي خلک غوښتونکي پنا کې

 د پښهتونولي او پښهتو د مشهکل غوښهتونکي پنها دې د څهو تهر کوي دوام وخته هغه تر پنا دا ، ورکوي

 .    نوي شوي حل مطابق قانون

 نهو ، وکهړي حملهه غوښهتونکي پنها پهر چې وکړي کوښښ دښمن غوښتونکي پنا د کې وخت په پنا د که

 .      کوي دفاع څخه همسايه يعنې پناهنده خپل د قيمت په مال او سر دخپل به پښتون ورکونکي پنا

 هر پښتونولي او ،پښتو دي همسايه ورکونکي پنا د هنده پنا اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    دي فرض پښتني پښتون دهر دفاع څخه  همسايه خپل د چې کوي حکم ته پښتون

 

 :  لول حال غويي يا پسه ته مخ کور د پښتون يو د:    ب

 مسجد يا کور د هغه د کې حالت په خبرۍ بې د هغه د نو شي همسايه پښتون يو د چې غواړي څوک که

 پهر قهانون د پښهتونولي او پښهتو د خاونهد دکهور کهې صهورت دي پهه نهو ، حاللهوي غويي يا پسه ته مخ

 .    ورکوي پنا به ته پناغوښتونکي چې  دي مجبور اساس

 

 :   حاللول غوايي يا دپسه هديره پر قوم يو د:   ج
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مشهترکه  يهوپر قهوم دې د غوښهتونکي پنها بهه کهې صهورت دي ،پهه  غواړي پنا څخه قوم يوه د څوک که 

 قههوم ټههول د شههخص نومههوړي سههره کولههو پههه عمههل دې د  چههې  حاللههوي يههاغويي پسههه هههديره مشهههورهاو

 .    کيږی بلل همسايه يا پناهنده

 د خپل وخته هغه تر به قوم ټول او شو همسايه قوم ټول د سړي دا مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 د دده او سههړي دې د يههې مطههابق قههانون د پښههتونولي او پښههتو د څههو تههر کههوي دفههاع څخههه همسههايه دې

 .    وي نه کړي ورحل مشکل منځ تر دښمنانو

 

 

 

 

 :  په اړه دفاعد څخه مېلمه د او پالنه مېلمه:   6

 پيهدا دودونه ملي ځني کې دوی په محيط طبعي او ټولنيز پښتنو د چې وايي حبيبې عبدالحي مه عال

 .    کړل

 قبيلهي بلهي مقصد په سفر د سړي يو قبيلي يوې د به چې کله ، کوي پلوي ډېر  احترام متقابل د پښتانه

 د نهو ، وو نهه امکانهات کافي  لپاره اوسيدو او ،څښاک خوراک د څير  په ژوند ښاري د به هلته والړ ته

.    .       کهړي برابهر ځهای اوسيدو او ،څښاک خوراک د مسافروته دي  چې  و مجبور به خلک قبيلي کوربه

  . 

 ميلمنهو د کهې کلهي ههر پهه پښهتنو  د او کړه ايجاد روحيه پالني مېلمه د کې پښتنو په عمل متقابل دي 

 .    شوي ايجاد ديرې او جرېه لپاره

 .    وګرځيد جز کيدونکي جال نه يو پښتونولي او پښتو د پالنه مېلمه باالخره

 پالنهه ميلمنهو د چهې بهولي مکلف او مجبور ځان اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د پښتون هر او

 .     وکړي
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 ، چاي خپله په ته ميلمنو خپلو کې  جرهه خپله په چې کوي فخر دي په خلک عزت د او مشران پښتانه 

 .    کړي وړاندي ډوډۍ او اوبه

 (  .  دي سخيان باب په فقيرانو د او دوسته مېلمه پښتانه: )   وايي ميلسن کرنل

 :  وايي افغان الدين جما سيد

 .  (  کوي نځنه نما او عزت مساکينو او غرباوو د پښتانه)

 :    وايي هرآس سرنهري ډاکتر هسپانوي

 افغانستان په سړي چې وي دا نتيجه نمانځلو او احتراماتو مخلصانه او طبعي دې د پښتنو د)  .    .    .   

 .  (  يم کې کور خپل په چې کوي خيال دا کې پښتونخوا يا

 ليدل نه عام او زيات دومره ح  ورورولۍ انساني د کې ځای هيڅ بل په پښتونخوا يا افغانستان بيله 

 .    کېږي

 سهره دځهان کهې وخت په سفر د ته وزلي بې او مسافر هيڅ کې پښتونخوا هېواد په پښتنو د چې دا لنډه

 .    نشته دوړلوضرورت خرڅ د دالرې

 سهپکه پهه تهه مېلمهه پښهتنو د چهې څهوک ههر او کهوي غيهرت مېلمهه خپهل پهر پښهتانه کې پښتونخوا په

 خپهل د اسهاس پهر قهانون د پښهتونولي او پښهتو د پښهتانه  وکهړي کوښهښ ازارولهو د  يهې يا او وګوري

 .    کوي دفاع چې څخه ځان خپل د لکه ، کوي دفاع داسې  څخه مېلمه

 دي پهه نهو ، پيښهيږي خطهر کهې  سهيمه په ددوی ته مسافر يو يا او مېلمه دوی د چې شي پوه پښتانه که

 خپلهي د مسهافر او مېلمه الس په وسله خاطر په ساتلو د دعزت مسافر او ځان خپل د پښتانه کې حالت

 .     تيروي بدرګه په څخه سيمي

 پښتونولي او دپښتو او جز فطرت د ملت دپښتون پالنه مېلمه اساس پر قانون د اوپښتونولي دپښتو

 .    دي اصل مهم ډېر يو دقانون

 .    وکړي پالنه او ،درناوي  عزت ميلمنو د چې ګڼي مکلف ځان قوم او ،کورنۍ ک  هر ملت دپښتون

 .   کوو ذکر مثالونه څو پالني مېلمه د پښتنو د پاره د لوستونکو ګرانو د دلته موږ
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 :  کېدل مېلمه دکلي:   ۱

 هغهه پهه چهې ورځهي دپهاره تيرولو دشپي ته کلي داسې يو دپښتنو اساس پر دضرورت مسافر څو يا يو

 .     پيژني نه هم هيڅوک کې کلي

 .    نييکښ هلته او ورځي ته حجري يا مسجد کلي د اجازي بې داوسيدونکو کلي د مسافر دا

 پهه مېلمهه د  احتهرام ډېهر پهه نو وويني کې حجرهپه  کلي د يا مسجد خپل په مسافر کله چې خلک دکلي

 .    کوي ورسره مشي ستړي او روغبړ نوم

 خپل ميلمانه دا نفره دوه يويا کلي د نو وي نفره دوه يا يو مېلمه که راشي وخت دډوډۍ چې وخت کوم 

 ليدک پاره د داستراحت يې بيرته او ورکوي غذا مطابق وس خپل د هلته او بيايي ته حجريشخصی 

راولي ته حجري مشترکي کلي د يا او مسجد   .   

 ميلمانه مطابق توان دخپل  کورنۍ ټولي کلي د کې صورت دې نوپه ډېروي ميلمانه چې وخت ځني

.ورکوي اوغذا بيايي ته حجري خپل    

 

  ۲ : ديوه کور ميلمانه

 راشي ته حجري دده چې ميلمانه څومره هر ، لري حجري خپلي تنها خلګ ماړه او خانان اکثره دپښتنو

 نورو پر کلي د ميلمانه دا ،او  ورکوي عذا مطابق توان دخپل ته ميلمو ټولو دي مشر دکلي نودا

.ويشي نه اوسيدونکو      

 ډېره په او جوړوي حجري ستري سيالي په سره بل د يو خلګ غيرت او عزت د او ماړه اکثره دپښتنو

کوي پالنه او ساتنه ميلمنو خپل د سخاوت او ميړانه     

 ته هغوی خوا د ماليک د کور د او وي پراته ميلمانه مياشتو مياشتو په کې حجرو په مشرانو پښتنو د

 .    کېږي ورکول غذا
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 :  چې کوي نه پوښتنه دا څخه مېلمه د هيڅکله کوربه اساس پر قانون د اوپښتونولي دپښتو

؟ دي څوک دي نوم   

؟ يې راغلي هيځا دکومه  

؟ ځي ته ځای کوم  

.      نور داسې او ؟ ځي کله    

دی.يو دستور او دود پښتنو  چې کو او جايي د کې باره په پالني مېلمه د    

 اي مېلمه هم مېرمني پښتني نو نوي کې کور په نارينه که راشي ته حجري پښتنو د ميلمانه چې کله

 يمستور جايي ،او  راوړي غذا ته ميلمنو يا مېلمه مستقيما پښتني ،کوچۍ پريږدي نه وږي ميلمانه

.ورليږي غذا ته ميلمنو پالس ماشومانو د پښتني  

زمونږ د پيغمبر دقول مطابق يو مسلمان بايد صرف تر درو ورځوپوری د خپل توان مطابق دميلمه 

وخت  عزت وکړی،پ  له درو ورځو ميلمه پر کوربه د ميلمستيا حق نلری،پښتانه تقريباً تر ډير زيات

مطابق د ميلمه عزت کوی. پوری دخپل توان  

 پښتني څو د دلته موږ چې لري رواج خاص خپل کې باره په پالني مېلمه د قومونه پښتانه ځني   

.کوو کتنه لنډه ډېره يو ته رواج ميلمستيا د قومونو      

 ۱ :  دمرا يو يا شيرانيو پښتنو ميلمستيا :  

 په وقومون پښتنو ،دنورو دي پراته کې لمنو په غره شنه يا غره قيصه د تيدوال ژوب د انهتپښ مرا ي 

.دي توريالي او پال مېلمه شان    

 يورځن په چې پښتون داسې يعنې پښتون ميړه ،يو  پښتون ور هشمل يو کورته مرا ي يو د چې کله

 هم بيا وي هم غريب څومره هر که مرا ي دا نو ، شي مېلمه وي پيرو پښتونولي او پښتو د کې ژوند

.حاللوي پسه حتما ته مېلمه دي خپل   

 يشمل د لري ونه پښتونولي او پښتو چې خو ولري پيسي ډېري څومره هر سړي يو چې کې مرا يو په

.حاللوي ورته نه خاطرپسه په دميلمستيا دده څوک شي مېلمه چا د که او کېږي بلل نه پښتون   
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 ازم خان پالني نن چې ورکوي خبر ته مشر کور هر د کلي د خپل نو کړي حالل پسه کله چې خاوند دکور

.راشي ته مسجد يا حجري مازيګر نن احترام په ميلمستيا د دده هم تاسو دي مېلمه   

 خلګ شوي دعوت را ټول کلي د چې کله،راځي ته ځای شوي تعين مازيګر مشر کور هر د دکلي

 سر شوي کړل پو  پسه شوي دحالل کې مجمه يا غوري يو په خاوند کور د نو شول ځای يو سره دمېلمه

 حالل پسه ،بلکې نه حيوان بل احترام په مېلمه د چې داده معني خبري ددې ، ايږدي ته مخ مېلمه د

.شويدي   

 ،حاللوي پسه ته مېلمه خاطر په احترام او عزت زيات ال د مېلمه يو د چې دي دستور دا کې مرا يو په

ی. يا په بل عبارت دمرا يو په رواج کښی دميلمه تر ټولو زيات احترام کول وميلمه ته  پسه حاللول د    

 وړاندي ته خلګو ناستو سر پسه د نور او خوري غوښي ګوله يوه څخه سر شوي پاخه د پسه د مېلمه

.کوي      

 هت مخ مېلمه د کې مجمو په پسه شوي پو  ټول بغير څخه کولمو او لړمون د خاوند کور د بيا وروسته

.ايږدي      

 واده ښځه يوه څخه قوم د زما کې کلي دې په ايا چې کوي ږغ خلګو ناستو پر کې وخت دې په مېلمه

؟  ده شوي  

 واده سره ښځې دکاکړي يوچا کې کلي دې په چې داده يې معني دسوال وي کاکړ قوم په مېلمه که

؟ ده ژوندي اوس ښځه هغه او کړيدي  

 وايي ورته خلک کلي د ،نو وي واده کې کلي دې په ښځې زياتي يوه تر يا يوه څخه قوم د مېلمه د که

  يد زوی يا خاوند يې نفر دغه او دي واده کې کلي دې په ښځې اتيزي يوه تر يا يوه څخه قوم د ستا چې

  .    .  .   

 يا خورلڼي د زما دا چې وايي او جالکوي اندازه يوه څخه غوښو پخو د پسه د مېلمه کې وخت دې په

ه.د برخه لڼورخو     

.ورکوي ته زوی يا خاوند خورلڼي د  برخه دخورلڼي دا مېلمه   
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 هغو د برخه خورلڼيد دا نو وي شوي واده ښځې زياتي يوه تر څخه قوم د مېلمه د کې کلي دې په که

.کېږي ويشل سره ترمنځ زامنو يا او خاوندانو د ښځو      

؟ دي څوک ميړه کلي د ستاسو چې کوي ږغ خلګو پر کلي د مېلمه وروسته  

 خو وو ناست خپله په ک  هغه که دي ميړه کلي د زموږ پالني چې ورښيي ميړه کلي د خپل خلک دکلي

 د لم د ورون راسته پسه د مېلمه حاضروي يې وروربه يا زوی ، وو نه حاضر خپله په که او ده خبره ښه

.کوي وړاندي يې ته ميړه کلي د او کوي راپري سره برخي يوي      

 ړهمي د کلي د ښونګۍ پسه د مېلمه د او ، وايي( ښونګۍ) ته برخي ميړه د دکلي اصطالح په دمرا يو

ه.د برخه   

؟ دي څوک غيرته بې يا سپي کلي د ستاسو چې کوي پوښتنه څخه خلګو د کلي د مېلمه ورسته  

 يې زوی يا ورور نو وو نه حاضر خپله په ک  هغه ،که  ورښي غيرته بې کلي د ته مېلمه  خلک دکلي

.حاضروي      

.ورکوي يې ته ورور يا زوی هغه د يا او سپي دکلي او کوي پري زيوو يا الس چپه پسه د مېلمه      

ويشي ډول مساوي په خلګو بر کلي د مېلمه غوښي برخه پاتې دپسه      

 او وړي کورونوته خپل غوښي برخي خپل خلک کلي د رسيږي ته پاي ميلمستيا مېلمه د ډول دې په

.خوري ډوډۍ دشپي هلته او ځي ته حجري هغه د سره خاوند د کور د مېلمه      

 پو  يو شمول په دسر وړاندي په خلکو د کلي د ، کوي ډېرعزت مېلمه دخپل کې حقيقت په مرا ي

 دهغوی خلکو ټولو په کلي د پسه ميلمستيا د دده دا هم ،مېلمه  ايږدي وړاندي په مېلمه د پسه شوي

ويشي مطابق رتبې کليوالي د      

 ته وخلک ټولو کلی دخپل سره عزت ډير په ميلمه خپل کې  حقيقت په دود په پالنی ميلمه د خپل مرا ی

.     کوی معرفی  
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 د نوم په خورلڼي د هم حق دښځو قوم دخپل کې ويش دې په پسه د مېلمه چې داده خو خبره دلچسپه

  احترام او درنښت پوره د ته مقام اوخورلڼی ښځې د کې حقيقت په عمل دا چې ، ليږي کورته هغي

.لري معني      

 

  ۲ :  دبيټنيو پښتنو مېلمه پالنه.

 واره څو هم وروسته مړيدو تر ته مېلمه خاوند کور د وخت اکثره نو شي مېلمه څوک چې کره دپښتنو

 شايد چې وي کې فکر دې په خاوند کور د چې ځکه ،دا  درواخله هم ډوډۍ نوره څه ته چې کوي ست

.کړي موړ وي نه يې به ځان او شرميږي به مېلمه   

 ډوډۍ خلګ ټول او وغوړيږي دسترخوان چې ،کله شي مېلمه پښتنو بيټنيو د څوک يو چې کله خو

 هغه او کوي سرارا پرمېلمه خاوند کور د کې وخت دې په ،نو ونيسي الس سببه د موړتيا د او وخوري

:چې وايي ته مېلمه کوربه ،مثال وخوري هم نوري ګولي الندي دا چې مجبوروي تقربا   

 ګوله يوه خاطر به( ج)خدای د ميلمه چی ،کله خوري هم نوره ډوډۍ ګوله يوه به دپاره( ج)خدايي د

  چی: وايی بياورته وکړل

.خوري هم نوره ډوډۍ ګوله يوه به خاطر په اهلل درسول    

خوري هم نوره ډوډۍ ګوله يوه به خاطر په صديق ابوبکرحضرت د    

خوري هم نوره ډوډۍ ګوله يوه به خاطر په فاروق عمر دحضرت      

خوري هم نوره ډوډۍ ګوله يوه به خاطر په(رض)عثمان دحضرت    

خوري هم نوره ډوډۍ ګوله يوه به خاطر په( رض) علي دحضرت    

 شل تر تقريبا ګولي جبري دا   خوري مېلمه په ډوډۍ ګوله يوه هم ال نوم په نيکه دبيټ  چې   دا لنډه

.ډېريږي    

 بيا هوروست او نيسي الس وروسته ګولو دري دوی تر نو وي بلد عادت پهپښتنو بيټنيو د چې څوک

   خوری. ګولي بريج

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     178 
 

 باتقري او شي مجبوره خوا د کوربه د ،وروسته کړي موړ ځان او وي نه بلد عادت په بيټنيو د څوک که

.نشي ناجوړه چې وکړي پرده (ج)خداي دي مېلمه ددې نو وخوري هم ګولي جبري نوري شل   

 په راماحت او ميني زياتي د سره مېلمه د بلکې ندي خاطر په عذابيدو په د مېلمه د ټينګار دا دبيټنيو

.نشي پاتې وږي شرمه د مېلمه بايده نه چې دي خاطر      

 

  ۳ :  دسليمانخيلو مېلمه پالنه:

 مخ مېلمه د خواړه زيات څخه زيات د چې کوي کوښښ کوربه نو راشي مېلمه کره سلمانخيل د چې کله

.نشي پاتې وږي او نسي ونه الس ژر خاطر په دکموالي غذا د مېلمه ترڅو کېږدي ته      

 ولټ او نږدي پري خواړه هيڅ پاره د اوالد د کې کور په چې کوي کوښښ هم بيا وی  ډېرغريب کوربه که

.شي موړ په هغه څو تر کېږدي وړاندي په مېلمه د      

.موړشي دي مېلمه خو شي پاتې وږي دي عيال دده چې داوي هدف کوربه د   

 خوابدي زيات نهايت کوربه کې صورت دې په نو وخوړل ډوډۍ ټوله دسترخوان د مېلمه چېري که

 بې هزيات ډېرهکوربه  د خوا د مېلمه ،د  کړي خالي يې دسترخوان ټول چې عمل دا مېلمه د او کېږي

   .بولي عزتي

 ځکه نکړي خالي مطلق دسترخوان سليمانخيل د وخت هيڅ بايد مېلمه يو اساس پر فرمول پورته د

.کېږي سبب شرم او خوابدۍ سختي د کوربه د عمل دا چې   

 پر که ، کوي خالي نه ډول مطلق په دسترخوان هيچا د هيڅوک چې دي معمول دا کې منځ په پښتنو د

 په غذا اندازه يوه بياهم خاطر په ساتلو عزت د کوربه د يدبا وي هم وږي خلک ناست دسترخوان

.پريږدي کې دسترخوان      

 

  ۴: دکاکړانو مېلمه پالنه.
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 برخه اتهزي کاکړانو د ،خو دي پراته تيت کې پښتونخوا ټوله په شان په پښتنو نورو د پښتانه کاکړ

 موسي دي اوسيدو د دکاکړانو  چې   اوسيږي شاوخواکې په اوپښين ،زيارت باغ ،مسلم ،بوري دژوب

      .وايي هم کاکړستان خلک ځني ته

 خاص کې باره دې په بيا کاکړان ،خو دي والړخلک ټينګ وعده او قول خپل پر کې مجموع په پښتانه

.لري شهرت      

     په پښتنو کې عام او خاص دا خبره کوي چې دکاکړ قول قسم دي 

:چې خاطروايي په پوخوالي دښه وعدي د ته ک  بل ک  يو وخت ځني  

   زما دا يوه کاکړي ده.

.   والړيم ټينګ وعده او قول خپل پر شان په کاکړ د زه چې داده معني خبري ددې   

 ډېر دميلمنو څير په پښتنو نورو د او دي خلک پاله مېلمه زيات څير په پښتنو نورو د هم کاکړان

.کوي پالنه او درناوي      

 ټينګه هډېر نن تر پيروي اسالم او پښتونولي او پښتو د کې پښتنو په چې پورې وختونو نږدي تردي

 احترام او عزت دنور راغلي مېلمه مند عزت او نږدي ډېر يو ددوی کورته کاکړانو د به چې ،کله  وه

ه دهغ يې به سرهميلمه  هغه د او ورتلل ته احترام مېلمه ددې هم نجلياي پيغله دکورنۍ کله به سره سره

.کوي مجل د کورنۍ دحال او حوال په باره کښی  خبری او       

     کاکړانو د باعزته مېلمه او د کورنۍ د پيغلي اينجلۍ ترمنځ پاکوخبرو اترو ته) وچ مجل ( ويلي. 

 هټول بلکې وو نه پټ څخه غړو د دکورنۍ مجل  ترمنځ نجلۍاي پيغلي د کورنۍ د او مېلمه باعزته د

   .وه کې جريان په کورنۍ

 نا ډول ،دهر وو سپيڅلي او پاک فيصده سل مجل  وچ ترمنځ نجلۍاي پيغلي د کورنۍ د او دمېلمه

 وچ کاکړانو د چې وو علت ،همدا کېدل سبب مرګ د نجلياي او دمېلمه پيښيدل عمل مشروع

 .    وه سپيڅلي او پاک ټول تقريبا مجلسونه
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  ۷ :  ميړانه ،ميړنتوب يا نارينتوب په اړه :          

 وس،نام سر ، دين خپل د به کې ځای  هر او وخت هر په چې کوي حکم ته هرپښتون پښتونولي ښتواوپ

 ،  ابشپړتي مځکنۍ د هېواد ،د حاکميت ،ملي ،خپلواکۍ ،پښتوژبي  نيکۍ ،  عدالت ، مال ، عزت ،

  انهميړ ډېره په کې دفاع په ارزښتونو پښتني او ،ملي ديني نورو داسې او نواميسو ،ملي ګټو ملي

.وي والړ اماده او حاضر ته قربانۍ ځاني  او مالي هرډول نارينتوب او ،ميړنتوب    

 ، سر ، دېن د کې وخت هر او ځای هر په پښتون رښتني هر مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 د پښتونخوا د ، حاکميت ملي ، خپلواکۍ ، ،پښتوژبي ملت ،پښتون  هېواد  ، مال ، عزت  ، ناموس

 دفاع د ارزښتونو پښتني او ملي ، ديني نورو داسې او نواميسو ملي ، ګټو ملي ، تماميت ارضي

 .    دي عسکر ميړني او ننګيالي

 ، ول  ، وطن ، مال ، عزت ، ناموس ، سر ، دېن د ملت پښتون د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 بشپړتيا مځکنۍ ،دپښتونخواد حاکميت ملي ، ژبي ،پښتو ملت ،پښتون  عدالت ، حق ، استقالل

 .    کېږي بلل نارينتوب او ميړنتوب ، ميړانه  دفاع څخه ارزښتونو پښتني او ملي ، ديني نورو داسې او

 .    کېږي بلل ميړنتوب او ميړانه درېدل کې مقابل په ظلم او ظالم د

 .    کېږي بلل نارينتوب او ميړانه کول رفع ضرورت د نيازمند او محتاج د

 پښتون لري نه نارينتوب او ميړنتوب ، ميړانه چې څوک هغه هر مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    کېږي بلل نه

 .    دي نه ،پښتون پښتون ميړاني بې اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د 

 ، شي ويل ونه پښتون سبب په کړنو د دده چې ته پښتون کوم پراساس قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    نشته  لپاره انسان د سپکاوي ستر بل نه دې د کې ټولنه پښتني په

 ، نهاموس ، سهر ، ديهن خپهل د هميشهه بايهد پښهتون رښهتيني يهو مطهابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 مځکنههۍ د هېههواد ،د پښههتوژبي ، حاکميههت ملههي ، خپلههواکۍ ملههي ، حههق ، ولهه  ، وطههن ، مههال ، عههزت

 د لپهاره دفهاع د ارزښهتونو پښهتني او ملهي ، دينهي نهورو داسهې او نواميسو ملي ، ګټو ملي ، بشپړتيا

 .    وي والړ اماده او حاضر ته سرقربانۍ او مال د اساس پر اصل د نارينتوب او ميړنتوب ، ميړاني خپل
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 دا کهې لحظهه ههره په ژوند د بايد پښتون رښتيني او ميړني يو اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ، نهاموس ، سهر ، ديهن خپهل د قربهانۍ پهه مهال او سهر خپهل د چهې ولري نارينتوب او ميړنتوب ، ميړانه

 ، حاکميهت ملهي ، بشهپړتيا ځمکنهۍ د پښهتونخوا د ، اسهتقالل ، مظلهوم ، عهدالت ، حهق ، مال ، عزت

 .    وکړي فاع د څخه پښتوژبې ،اود  ،پښتواوپښتونولي  نواميسو ملي ،  ګټو ملي

 انساني ،  اسالمي عالي شوو ذکر پورته د چې پښتون هغه هر اساس پر قانون د پښتونولي  او پښتو د

 هغهه کهوي نهه دفهاع نهارنتوب او ميړنتهوب ، ميړانهه پهه قيمت په مال او سر د څخه ارزښتونو اوپښتني

 .     کېږي بلل نه پښتون  ک 

 

 

 

   : ی په اړهبخښن او ننواتي د:  8 

 .     کېږي ويل ته زارۍ عذراو خاطر په دبخښني کې اصطالح پښتني په ننواتي

 .     دي اصل مهم ډېر يو قانون دلرغوني پښتونولي پښتواو د ننواتي

 او پښهتو د ههم پښهتون متضهرر او ،  ورشهي ننواتي ته متضرر چې هڅوي مالمت پښتونولي او پښتو 

 .     ومني ننواتي دښمن خپل د چې  دي مجبور اساس پر قانون د پښتونولي

 .     دي اصل يوزرين پښتونولي پښتواو د منل ننواتي او کول ننواتي

 .      کړي حل الري د مرکو او جرګو د مشکالت منځي خپل چې کوي کوښښ زيات ډېر پښتانه 

 دې پهه ،  حليهږي نهه الري د جرګهې د چهې راشهي منځتهه مشهکالت سهتر داسهې تهرمنځ پښهتنو د چې کله

 دي مجبهور پښهتون مالمهت خهاطر پهه حهل د مشهکل د اسهاس پر قانون د پښتونولي او پښتو د صورت

 ننهواتي پهه کورتهه دښهمن پښهتون دخپهل پښتون يو چې کله ، ورشي ننواتي په کورته دښمن دخپل چې

 خپهل د حتمها اسهاس پهر قهانون د پښهتونولي او پښهتو د چهې مجبهوردي ههم پښهتون متضرر ،نو ورشي

 .     وبخښي هغه او ومني ننواتي دښمن
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 او دښهمنۍ سهترې داسهې تهرمنځ پښهتنو د چهې راځهي منځتهه کې پښتنو  په وخت هغه مسئله ننواتي د

 حهل نهه دداسهې نهو ، وي اميهده نا خلک څخه حل د يې الرې له مرکو او جرګو د چې راشي منځته لنجې

 را حهل حتمهي مشهکل موجهود د الرې لهه ننهواتي د پښهتونولي او پښهتو لپهاره حهل د مشکل کېدونکي

 .    دی ايستلی

 او انويهمال ، سهيدانو ، مشهرانو وړ دقهدر قوم د به پښتون مالمت چې دی داسې ترتيب کولو ننواتي د

 .    ورځي ننواتي په کورته پښتون  متضرر د الس په شريف قران سره کسانو مخورو نورو

 .     حاللوي نوم په ننواتي د  ته مخې دکور شخص متضرر د پسونه څو يا پسه يو

 مالمهت ، ږدي وړانهدې پهر دښهمن خپهل د شهريف قهران او چهاړه تېهره ، پهړی پښهتون مالمت خو کله کله

 مخاطهب داسهې تهه پښهتون متضهرر نفر يو څخه جملې له کسانو ورسره د سره دده يا او خپله په پښتون

 :  کېږي

 غهاړه زمها ده چاړه دا او راوتړه پرې الس زما دې پړی دا حاللوي مې که ده خوښه ستا ، يم مجرم ستا زه

 .     بخښه خاطرو په ننواتي د مشرانو دې د او شريف قران دې د مې يا او کړه پرې را پرې

 ډېهرې يهوې تر يا يوه کور مالمت د کې ډله په کونکو ننواتي د وي سخته ډېره  موضوع چې وخت ځينې

 .    وي شاملي هم ښځې

 د کورتهه دښهمن خپهل د سهره چهړې او رسهۍ د ههم فاعهل اصلي دجرم سره ډلې له کونکو ننواتي د چې دا

 سهر تسهليمۍ د وړانهدې پهر دښهمن خپهل د فاعهل اصهلي دجهرم چهې داده  يهې معنا ورځي ډول په ننواتي

 حهالل تهرمخ وله  دې د مهې چهاړه دې پهه او راوتړه پښې او الس مې رسۍ دې په چې وايي ورته ټيټوي

 خپهل د حيهث پهه مالمهت د وړاندې پر ول  د اختيار مرګ او ژوند خپل د پښتون يو چې دا يعنې ، کړه

 د پواسطه ډلې د ننواتي د او خپله په دې عمل دې خپل په کې حال عين په او ورکوي کې الس په دښمن

 .    کوي هم غوښتنه ترحم او بخښنې د څخه لوري مقابل

 پښتون متضرر د کې ول  او قوم په سبب په کولو ننواتي د ته پښتون  متضرر خوا د پښتون مالمت د

 دا ننواتي خوا له کورنۍ د هغه د او فاعل اصلي د جرم د چې ځکه کېږي برحاله دوباره حيثيت او عزت

 .    واخستي بدل خپل څخه دښمن دخپل متضررپښتون چې لري معنا
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 خپهل د وړاندې پر ول  د اختيار مرګ او ژوند خپل د پښتون فاعل دجرم سره ډلې له ننواتي د چې کله

 پهر قانون لرغوني د پښتونولي او پښتو د پښتون متضرر کې  وخت دې په ، ورکړي کې الس په دښمن

 نهه دښهمني دا تهرمنځ قومونهو او کورنيهو د دوی د او دښهمنانو دوو دې د او بخښهې دښهمن خپل اساس

 .    بدلېږي دوستۍ پخې په کې وختونو اکثرو په بلکې ، کېږي فصل او حل لپاره تل د تنها

 پهه اصهل زريهن ننهواتي د قهانون د پښهتونولي او پښهتو د چهې شهو ويهالی موږ اساس پر لويدال پورته د

 .    ده الره معقوله ډېره ختمېدو د دښمنيو سختو ډېرو د کې ټولنه پښتني

 ارام او دوستي ، سوله ته وګړو ټولنې پښتني د او ختموي دښمنۍ او بدۍ کې ټولنه پښتني په ننواتي

 .    بخښي ژوند

 دې خهاطر پهه فصهل او حهل د شهخړو سهترو منځهي خپهل د چهې کهوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 ننهواتي پښهتون مالمت د دې پښتون متضرر او  وکړي ننواتي کورته پښتون متضرر د پښتون مالمت

 .    ومني

 ، ورکړي تاوان مالمتيا خپل د دې خاطر په حل د شخړې د او ومني مالمتيا او پړه دې پښتون مالمت

 نههه اوږدوالههی عههداوت او دښههمنۍ د تههرمنځ پښههتنو د پښههتونولي  او پښههتو چههې داده معنهها خبههرې دې د

 سهره بهل لهه يهو ژرتهرژره پښهتانه بايهد اسهاس پهر هغهو د چې دي کړي طرحه يې قوانين داسې او  غواړي

  چې ځکه وکړي روغه

 .    دی قانون روغې او سولې د پښتونولي او پښتو

 

  : په اړه غ  يا بدل د:  9

 بهدل“   څخهه دښهمن خپل د خوا له پښتنو د دليل عمده يو تامين د امنيت او عدالت د ټولنه په پښتنو د

 .    دي اخيستل“    غ  يا

 .    پرېږدي نه ياغ پور خپل ته دښمن خپل هم بيا وي هم کمزوری څومره هر که هېڅوک کې پښتنو په 
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 د هغهه اخيسهتالی نشهي څخهه  دښهمن دخپهل پهور يها ،غه  بدل خپل چې څوک هغه کې ټولنه پښتني په

 .    کېدای بلل نشي سيال نوروپښتنو

 ههېڅ ههم بهدل هغهوی د دی نهه منهد تهوان چې هغه خو اخلي بدل خپل ژر ډېر دی توانمند چې پښتانه هغه

 پهور نيکهه د حتهی زوی بهدل پالر د خو وخت ځينې ، تېرشي پرې کلونه زيات هم څه که پاتېږي نه وخت

 .     اخلي لمسی

 سهاتل ژونهد خلکو ډېرو د کې حقيقت په خو کېږي قتل سړی يو ظاهره په هم څه که کې بدل په پښتنو د

 .    کېږي

 نهن زه کهه پوهېږي پښتون هر اوس خو ، وژالی څوک بل به هرچا نو ، وای نه ډار بدل د کې پښتنو په که

 ځکهه کهړی مهړ غهړی بهل کهورنۍ د خپل مې يا او کړی مړ ځان خپل مې کې  حقيقت په کړم مړ پښتون بل

 .    دی اوضروري حتمي اخيستل بدل پښتون د چې

 اصل د“   قصاص“   د دين مقدس د داسالم کې حقيقت په“   غ  يا بدل“    قانون د پښتونولي او پښتو د

 :  وايي چې دی ورته سره

 .   “   کوي ور ژوند بلکې ، اخلي نه ژوند قصاص“   

 خلفای د خو ، خواکېږي له قاضي د فيصله قصاص د چې دادی فرق کې منځ په  غ  يا بدل او قصاص د

 د سهبب پهه بهډو او رشهوت د ، دي سهدفا مقامهات عهدلي اونور قاضيان اکثره راوروسته څخه راشدين

 مطابق دحقيقت اصل قصاص د کې  صورت دې په چې ، کوي فيصلې طرفدارۍ په باطل د ځای پر حق

 .     تامينېږي نه ډول رښتني په عدالت او کېږي عملي نه

 شهوي تهاواني کهې بهاره پهه اخيسهتلو غه  او بهدل د پښهتنو د مطهابق قهانون د پښهتونولي او پښتو د خو

 پهه فيصهله هغهه ، کهوي فيصله دقضاوت کې باره په دښمن خپل د خپله په ، دی قاضي خپله په پښتون

 .    تامينېږي فيصده سل عدالت او نشته امکان هېڅ فساد د کې صورت دې په  چې   تطبيقوي خپله

 او پښههتو د دعههوې او شههخړې منځههي خپههل چههې کههوي کوښههښ زيههات ډېههر پښههتانه چههې دی همههداعلت

 .    کړي فصل او حل الرې له مرکو او جرګو د مطابق قانون د پښتونولي
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 چهې کهوي کوښښ زيات ډېر پښتون هر او دي کړي محتاط نهايت پښتانه قانون اخيستلو غ  او دبدل

 .    کړي نه مړ يا زخمي پښتون بل

 چهې دی ملهت يهوازينی کهې نړۍ په پښتون اساس پر اصل د غ  او دبدل قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    اخلي سره عزت او حساب په  هم غ  او بدل ، کوي سره روي ميانه او تعادل په دښمني او بدي

  غهوږ کهې بدل په  غوږ د ، سترګه کې  بدل په سترګې د ، غاښ کې بدل په دغاښ پښتانه ډول په مثال د 

 .     غواړي انسان يو کې بدل په انسان يوه د ،

 د کلهه ههيڅ بغيهر څخهه اسهتثنا د بيهاهم وي ضهعيف ډېر ده تر  يې دښمن او ولري توان  هم څه که پښتانه

 کلهه ههيڅ او وژنهي نه انسانان ډېر دوه تر يا دوه کې بدل په انسان يو د ، وژني نه انسان کې بدل په غاښ

 حسهاب پهه دېبه پښهتانه چهې شهو ويهالی مهوږ اسهاس دې پهه نهو ، کهوي عزتهه بهې نهه مهړی دښمن دخپل

 .    کوي عزته بې نه هغه او کوي عزت هم دمړي دښمن د او کوي اوانصاف

 مهړی خهو وژنهي ښهمن د ،  کوي هم عزت مړي د دښمن د چې وي ملت يوازينی شايد کې نړۍ په پښتون 

 .     لري پور اندازه په وژلو د دانسان عزتي بې مړي د پښتون د چې  ځکه ، کوي عزته بې نه يې

 د دپښتواوپښههتونولي راهېسهې زمهانو لرغونههو د غهاښ پهر غههاښ او سهترګه پهر سههترګه ، غهوږ پهر غهوږ

 .    ده برخه اصل مهم د اوبدل غ  د قانون

 پښهتني پهه پښهتانه ميلينونه په هم نن همدا چې دي برکت اصل د غ  او دبدل پښتونولي او پښتو د دا

  د نهړۍ د چهې کهوي ژونهد کهې اوامنيهت سوله نسبې داسې په څخه  حکومت ډول هيڅ د بغير کې قبايلو

 .     ده کمه کچه جرايمو د او امنيت يې ښارو  سترو تر ملتونو متمدينو ډېرو

 : په اړه پښتو د: 12

 :  لري معناوې ډېرې کې پښتنو  په لغت پښتو د

 د کهې پښهتنو پهه لغهت پښهتو د وخهت ځينهې ، وي ژبهه پښهتو د مطلهب څخهه لغهت پښهتو د وخهت ځينې 

 د کهې پښهتنو پهه لغت پښتو د وخت ځينې ، استعمالېږي معنا په کولو وفا د باندې وعده پر او وعدې

 .    استعمالېږي معنا په کولو د عدالت د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو
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 :  مثال

“    مطلهب څخه لغت پښتو د کې جملو سېدا په  ېږمغږ پښتو په زه ، ده ژبه زما پښتو ،  يم پښتون زه:   0

 .    ده“   ژبه پښتو

 را پښهتو راشهه ، وايهي تهه لهوري مقابهل او وي دعوه يوشي پر سره سړي بل د سړي يو د وخت ځينې:    2

“          اسهاس پهر دقهانون پښهتونولي او پښهتو د چې داده معنا پښتو د کې  جملو ډول دې په ، وکړه سره

 .    وکړه سرهار“   عدالت

 د کهې جملهه دې پهه ، ده پښهتو سهره ستا زما چې وايي ته سړي بل کې باره په موضوع يوې د سړی يو:  8

 .    دی“   قول او قسم ، وعده“     سره ستا زما چې داده معنی پښتو

 پښهتو د چهې داده معنهی پښهتو د کهې جمله دې په ، کړه ونه سرهار دې پښتو چې وايي ته بل سړی يو:  6

 .     کړل ونه سرهار وفا وعده پر دې مطابق قانون د پښتونولي او

 د لغهت پښهتو د( وعهده يها عهدالت) مفهوم هر په چې پښتون يو  مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د  

 .    وکړي پرې عمل مطابق مفهوم هغه د چې دی مجبوراومکلف ، کړي استعمال سره چا بل

 .    ندی پښتون هغه پالي نه“   پښتو“  چې پښتون هر مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 

 :   ی په اړهتور د: 11

 اودميړانهی ګټلهو ميهدان ، ۍبههادر ، زړورتيها معنهی تهورې د اسهاس پهر قانون د پښتونولي پښتواو د

 .    کېږي ويل تهکارکولو

 .    وي جنګيالی اومېړنی توريالی ښه حتما بايد پښتون هر چې امرکوي ته پښتنو پښتونولي او پښتو

 دښهمن او تښهتي ونهه څخه ميدان له جنګ د وخت هېڅ چې کوي امر ته پښتون هر پښتونولي او پښتو

 .    ګرځوي ونه ور شاه ته

 او پښههتو د يعنههې دفطههرت پښههتنو د او دی شههوی اخښههل کههې خټههه پههه پښههتنو د صههفت توريههاليتوب د

 .    دی اصل مهم يو قانون د پښتونولي
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 پورې پالر پښتون په يې اووينه کېږي بلل نه پښتون هغه لري ونه صفت تورياليتوب د چې پښتون هر

 .    لري تعلق پورې مېلمه په بلکې ، نه

 حماسهي دې د دلتهه مهوږ چهې لهري مقهام لهوړ ډېهر کهې ادبيهاتو حماسي په پښتنو د تورياليتوب او توره

 .    ذکرکوو نموني څو اشعارو

 .    کوي ښتنه سپار داسې ته معشوق خپل معشوقه يوه کې باره په توري د

  ګهههههههههههههههههههههههههههههههههههډېږه يژوخيههههههههههههههههههههههههههههههههههه تهههههههههههههههههههههههههههههههههههورې چهههههههههههههههههههههههههههههههههههې 

 دينههههههههههههههههه خنههههههههههههههههدلي ډېههههههههههههههههر پههههههههههههههههورې همزولههههههههههههههههو پههههههههههههههههه مهههههههههههههههها 

 

 :  نازېږي داسې توره په مين خپل د مېرمن بله

 

 وکههههههههههههههههههههههړه تههههههههههههههههههههههوره کههههههههههههههههههههههې جنههههههههههههههههههههههګ پههههههههههههههههههههههه جانههههههههههههههههههههههان

 سههههههههههههههههههههههههموينه کوښههههههههههههههههههههههههی راتههههههههههههههههههههههههه همزولههههههههههههههههههههههههې ځکههههههههههههههههههههههههه

 

 .    کوي شکايت داسې نه غيرتۍ بې د مين خپل د معشوقه پښتنه يوه

 شهههههههههههههههههههههههو پرشههههههههههههههههههههههها را تهههههههههههههههههههههههورو لهههههههههههههههههههههههه مهههههههههههههههههههههههې يهههههههههههههههههههههههار

 يمههههههههههههههههههه پښههههههههههههههههههېمانه خولههههههههههههههههههه ورکههههههههههههههههههړې بېګههههههههههههههههههانۍ پههههههههههههههههههر

 

 د پښهتنه خهودا ، کهوي ترالسه خبر کېدو شهيد يا او کېدو زخمي د مين خپل د معشوقه پښتنه بله يوه

 کهې  بهاره پهه ټپونهو د هغهه د لکهه نده پرېشانه دومره سببه له کېدو شهيد يا او کېدو زخمي د مين خپل

 د يعنهې اخيسهتي نهوي ټپونهه پرشها بهه خهو مهين دې د چهې لهري اندېښهنه دا مېهرمن دا ، ده پرېشهانه چې

 لهري معنهی دې د اخيستل ټپونه شا پر کې منځ په پښتنو د ، شوی ټپي نوي به خو کې حالت په تېښتې

 او پښهتو د تېښهته څخهه جنهګ د او دي اخيسهتي ټپونهه کهې حهال پهه تېښهتې د څخهه جنهګ د سړی چې

 .     کېږي پاتې هم ته نسلونو راتلونکو کورنۍ دې د چې دی پيغور لوی مطابق قانون د پښتونولي
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 .    بيانېږي داسې کې لنډيو په پښتو د احساس مېرمنې پښتني يوې د کې باره په ټپونو د شا د

 راوړ جانان يې پرکټ شو ږغ

 ټپونه وي نه  يې پرشا  چې   پرشو په مې زړه

 

 خو لري يې سره مينانو خپل د چې  سره محبت پايه بې او مينې طبعي زياتې هغه د سره مېرمنې پښتنې

  ميهدان د ډارنهه د تورو د کې  ميدان په جنګ د يې معشوق چې ورکوي نه خوند دا کې وخت په تورې د

 .    راشي کورته ژوندی او  وتښتي څخه

 شههيد او جنګيهدو ميړانهه پهه کهې  ميهدان پهه جنهګ د لپهاره اوالدونو او مينانو خپل د مېرمني پښتني

 تهه کورونهو ژونهدي او وکهړي تيښهته ميدانهه د جنهګ د چهې  ديتهه نسهبت ورکهوي ترجيح زياته کيدوته

 .    راشي

 :   وايي چې کې لنډيو په مېرمنو پښتنو د لکه

  دی وار زلميو پښتنو د

  ميرينه ميړونه توريالي به وطن پرخپل 

 شوي نه شهيد کې ميوند په که

 .    ساتمه دي ته ننګۍ بې الليه خدايږو 

 دي مال تر توري والړ زلمي

 .    کوينه ور سر وطن خپل پر ځي  ته غزا 

 کيښود  وطن پر سر مي جانان

 .    ګنډمه ورته کفن به زلفو د تار په 

 ژاړي  خوندي دميړنيو
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 .    توروينه سترګي خوندي موزيانو سپو د 

 نشي شاه پر نه جنګ جانانه

 .    پيغورونه نشي راته همزولو د چې 

 راوړي به بري کړي به توره

 .    مرينه تورو په تل ځوانان نوي بري که 

 :  کوي الرښوني داسې کې باره په اهميت د  توري د ته پښتنو  با با خوشحال لوي قهرمان اوقلم توري د

 تهههههههههههههههههههههههههورو د کانهههههههههههههههههههههههههدي سهههههههههههههههههههههههههربازي څرګنهههههههههههههههههههههههههده  چهههههههههههههههههههههههههې 

  جارشهههههههههههههههههههههههم هنهههههههههههههههههههههههر ترداسهههههههههههههههههههههههې خټهههههههههههههههههههههههک خوشهههههههههههههههههههههههحال زه 

 دې نههههههههههههههههههابود کهههههههههههههههههها فکههههههههههههههههههر څههههههههههههههههههه نههههههههههههههههههور چههههههههههههههههههې پښهههههههههههههههههتانه 

 کههههههههههههههههههار بههههههههههههههههههل پههههههههههههههههههه نشههههههههههههههههههي خالصههههههههههههههههههي تههههههههههههههههههوري بيلههههههههههههههههههه

 بويههههههههههههههههههههههههههههههههه دواړه دا وهههههههههههههههههههههههههههههههههل ،تههههههههههههههههههههههههههههههههوره  کههههههههههههههههههههههههههههههههول ور

 انصههههههههههههههههههههرام شههههههههههههههههههههي سههههههههههههههههههههردارۍ د چههههههههههههههههههههار پههههههههههههههههههههري  چههههههههههههههههههههې   

 دتههههههههههههههههههههههوري يهههههههههههههههههههههها ده خههههههههههههههههههههههداي ديههههههههههههههههههههههوه تکيههههههههههههههههههههههه يهههههههههههههههههههههها

 تمهههههههههههههههههههههههام کهههههههههههههههههههههههار نشهههههههههههههههههههههههي مرکهههههههههههههههههههههههو جرګهههههههههههههههههههههههو پهههههههههههههههههههههههه

 تههههههههههههههههههههههوره وتړلههههههههههههههههههههههه مههههههههههههههههههههههې  ننههههههههههههههههههههههګ پههههههههههههههههههههههه افغههههههههههههههههههههههان د

 يههههههههههههههههههههههههم خټههههههههههههههههههههههههک خوشههههههههههههههههههههههههحال زمههههههههههههههههههههههههاني د ننګيههههههههههههههههههههههههالۍ

 

 اخيهري پهه افغاغنهه تهاريخ د افغهاني عبدالحميهد مولهوي کې باره په تورياليتوب او توري د پښتنو  د

 :  وايي داسې کې فصل

 پهه کهه ، ګهوري  نظهر پهه عهزت د تهه کېهدو مهړه کهې ميدان په جنګ د ،  ډاريږي لږ ډېر  نه مرګ د پښتانه 

 کړي پورته توره هغه د چې وي پاتې شا تر(ورور يا زوی)  وارث داسې هغه د او شي مړ څوک کې جنګ

 د ، دي پيداشهوي لپهاره ورکولهو روح د سړي چې   وايي او  بولي عيب کول غم هغه پر ښځې پښتني نو

 شهوې ته پا کې  کونج په توره( شخص شوي مړه د کې جنګ په) دده چې واي وخت هغه به موقع خفګان

 .    وای
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 :  کيسه:   1

 کهکهر جسرت د نوم په فيروز ملک د پښتون ننګيالي يو کې وخت په سلطنت د لودين بهلول سلطان د

 جسههرت د ځهای يهو سههره ملګهرو خپهل د خهان شههاهين زوی فيهروز د ، شهو بنههدي سهره هندوسهتاني نهومي

 .     شو شهيد کې جنګ په لښکروسره د کهکر

 تهه دربهار کهکهر جسهرت د او کړل  پري سرونه ملګرو د هغه د او خان شاهين د عسکرو کهکر جسرت د

 .    راوړل  يې

 ، وپوښهتل ځنهي يهې نومونهه خاونهدانو د سهرونو د مهړو دې د او راوغوښهت فيهروز ملک بندي جسرت

 يې کې  باره په سر د خان شاهين د خو وويل ته جسرت و نومونه خاوندانو د سرونو نورو د فيروز ملک

 .     پيژنم نه داسړي چې وويل

 ډېهر داسهړي چهې وويهل ته وجسرت  اشاره په ته سر و خان شاهين د  افسرانو  جسرت د کې وخت دې په

 د کهې وخهت دې پهه.    .    .     ګرځهاوه  ونهه مهخ  نهه جنهګ د يهې وخهت هيڅ او وو جنګيالۍ باتور او دالوره

 .     دي خان شاهين زوی د زما سر دا چې وويل يې ته جسرت او راغلي اوښکي سترګو تر خان فيروز

 زوی سهتا دا چهې ويهل نه ولي دي ترمخه چې وکړل پوښتنه څخه فيروز ملک د جسرت کې وخت دې په

 ؟ دي

 بهې پهه کهه او دي مړشهوي ميړانهه پهه زوی زمها چهې وو نهه معلومهات ماتهه چهې وويهل ورتهه فيروز ملک

 .    وړي راوانه راته پيغور ننګي بې د چې بيريدم زه ،  غيرتۍ

 :  کيسه:   2

 ويهل داسهې کې ول  په وشو ترمنځ انګريزانو او افريدو د چې  کې جنګ په تيرا د کال(  0333-0337) د

 .    کېدل

 خهاطر پهه ليږدولهو د زخميانو د او ښخولو  د مړو د طرفه د خواو ددواړو  ورځ يوه کې جريان په جنګ د

 ديهو افسهر مشهر يوبرطهانوي وخهت دې ،پهه انتقالول زخميان او مړي خپل لوري ،هر شو اعالن بند اور

 .    ګوري  ساحه ميدان د جنګ د دا پواسطه دوربين د څخه غونډۍ
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 ميهدان دجنهګ ده سنبال وسله په دجنګ چې ښځه پښتنه يوه چې ويني کې دوربين خپل په دابرطانوي

 د ښهځې دي ،  راګرځيهدل  ګرځيهدل پسهي چها پهه کهې مهنځ پهه زخميهانو او مړو دې د او شول راداخله ته

 کهړي راپورتهه يهې مړي سړي يوبل د خو کړل م  يې خوا بله او يوه پر مخ د کړل راپورته مړي نفرو شپږو

 .    ورکړي څپړي يې مخ پر او ځاوه وغور مځکه پر يې  بيرته او کړي نه يې م  نو

 پهه پوهولهو د ځهان د بانهدې واقعيهت دې پهه او شهو نهه پهوه پهه ههيڅ  وليدي حالت دا چې افسر برطانوي

 .    وکړل ځني يې پوښتنه واقعيت دې د او وليږي ور ته ښځې دي نفر يو خپل يې خاطر

 ګهولۍ په مخامخ سينه پر يو هر او وه زامن زما کړل م  مخ پر ما چې نفره شپږ دا چې وويل ورته ښځې 

 سهړي اووم ، کړل م  مخ پر ما ځکه نو وه مړه ميړانه په او اخيستي وو نه ټپ يې پرشا يعنې وه لګيدلي

 مهي ځکهه نهو وو مهړ سپيتانه په او و اخيستي شا پر يې ټپ او وه ميړه مي هغه کړي نه م  پرمخ مي چې

 .    کړي نه م  مخ پر

 ، ناموس ، سر ، دين خپل د پښتانه  چې معلوميږي داسې څخه کيسو او لنډيو ولسي ، لويدال پورته د

 ، ګټهو ملهي ، حاکميهت ملهي ، بشهپړتيا مځکنهۍ د پښتونخوا د ، استقالل ، هېواد ، حق ، مال ، عزت

 خپهل تهر لپهاره دفهاع د څخه ارزښتونو پښتني او ملي ، انساني ، اسالمي نورو اوداسې نواميسو ملي

 .    دی تېر سر او مال

 .     ولري صفات عالي غيرت او تورياليتوب د چې هڅوي ک  پښتون پر هر پښتونولي او پښتو 

 ځهان د پروخت دضرورت چې  دي مکلف او مجبور اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د پښتون هر

 .     وښيي اوغيرت توره ، ميړانه څخه

 ، ،نهاموس ،سهر ديهن خپهل د وخهت ههر بايهد پښتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ،ټهولنيز نواميسهو ملهي ، ګټهو ،ملهي حاکميهت ملهي ، خپلهواکۍ ملهي ،  پښهتونخوا ، ،مال حق ، عزت

 مظلوميهت او ،دمظلهوم  رښهتيا ،  نښهان ملهي ، بيهرغ ملهي ، پښهتونولي او پښتو ، ژبي ،پښتو عدالت

 الره پهه دفهاع د څخهه ارزښهتنو پښهتني نهورو داسې او ددريدو کې مقابل په ظلم د دظالم ، دفاع د څخه

 .     کېږي بلل غيرت او توره عمل ،اودا رواوزي ته ميدان مبارزي د قيمت په قرباني د دسراومال کې
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 پښهتو سړي هغه سپموي مال او سر خپل کې الره په دفاع د ارزښتونو شوو ذکر پورته د چې پښتون هر

 لهري ونهه( فطهرت پښهتني) پښتونولي او پښتو چې پښتون هر ، لري نه( فطرت پښتني) پښتونولي او

 .     کېږي بلل نه پښتون  هغه

 کهې ژوند ورځني خپل په چې  دي مکلف او مجبور پښتون هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 خپهل د چهې دي مجبهور پښهتون ههر وينا لهب په ،يا وکړي پيروي پښتونولي او پښتو د ضروراً او حتما

 .    وکړي پيروي فطرت

 پښهتون هغهه يعنهې شهوويالی ونهه پښهتون اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د چې ته پښتون کوم

 .     کېږي موجودبلل اوکمزوري مرغه بد ، ټيټ ټولو تر دانسانانو ، لري ونه فطرت پښتني چې ک 

 څخهه وتهموجودا ژونهديو نهورو د او شي کيداي پاتې ژوندي پيروي په فطرت دخپل موجود يوژوندي

 .    شي کيدالی فرق يې

 .    دي فطرت دده کول ښکار او دي پاچا ځنګله د زمري مثال

 نشي دوام ته ژوند خپل خوړلو وښو په نو وکړي ډه ډه څخه کولو ښکار د خالف فطرت خپل د زمري که 

 .    ورکوالی

 او کېهږي کمزوري او ډېرډنګر دي شوي خور واښه خالف فطرت خپل د چې زمري دا وروسته موده څه 

 .     ځي منځه د خوا د نو چغاال او شرمښانو د دازمري باالخره

 څخهه کولو ښکار د يعنې وکړي عمل خالف فطرت خپل د زمري که چې وينو کې مثال ساده دې په موږ

 د حيوانهاتو د کهې ځنګلهه پهه ههم ،او کېهږي سبب مرګ د زمري د خپله په  عمل دا زمري د ، وکړي  ډه ډه

 ځنګلي خپل د چې کوم ورځي پالس ليوانو او چغاالنو د سلطنت ځنګله ،د ځي دمنځه سيستم سلطنت

 .    کوالی نشي کې مقابل په ځناورانو نورو د دفاع ملکيت

 د تهوازن قهراره بهر ډول طبعهي په هغه ترمنځ اوسيدونکو د هغه د منابعواو طبعي د ځنکله د ډول دې په

 .    عذابيږي په ټول ژوي او طبعيت ځنګله د او ځي منځه
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 کلونهو زرګونهو د پيهروي پهه څخه قانون فطرتي د دپښتنو يعنې پښتونولي او پښتو د هم ملت پښتون 

 او سهاتلي توازن قواوو د يې کې منطقه په او دي ورکړي دوام ته ژوند خپل کې پښتونخوا په راهېسې

 .    کړيدي یي ضمانت ثبات د

 ا،سرمايدار روحانيونو ، علماوو ، روشنفکرانو ، کشرانو ، مشرانو زمواره ملت دپښتون چې اوس

 خپهل د او ده ورګرځهولي شها تهه پښهتونولي او پښهتو انهدازه يهوه کسهانو وړ حساب د دټولنې نور او نو

 د ههم پښهتانه ،نهو دي شهوي مبهتال مهرض وژونکهي پهه تفهاوتۍ دبهې کې باره په حاالتو د ملت او هېواد

 ژوند او مرګ د لحا  فرهنګي او ،اقتصادي  سياسي په ،  دي شوي کمزوري شان په زمري خور واښه

 غالمانو د کې هېواد خپل ،په  دي ورکړي السه د حاکميت يې قلمرو خپل پر ،  دي ګريوان  او الس سره

 ګهډوډي او نظمي بې هم کې هېواد دپښتنوپه شان په ځنګله  د زمري خور واښه د او کوي ژوند ډول په

 چههې دي کههې پههالس واکمنههانو داسههې د چههاري ټههولنيزي او اقتصههادي ، سياسههي هېههواد د ،  ده مسههلطه

 ملهي ، بشپړتيا ،مځکنۍ  خپلواکي ، ،عدالت حق ، مال ، عزت ، ناموس ، سر ، ددېن وګړو د دهېواد

 نشي دفاع ډول مناسب په څخه ارزښتونو ملي او ،پښتني ،اسالمي نور اوداسې نواميسو ملي ،  ګټو

 .    کوالی

 شي راويښ څخه خوب د غفلت د پښتانه اوننګيالي توريالي ټول چې دي رسيدلي را وخت دې د اوس

 دې د  هېهواد خپهل او ځهان ،خپهل وکهړي تهوره مطابق قانون د پښتونولي او پښتو يعنې فطرت خپل ،د

 .     کړي خالص څخه بحران روان

 کېهږي ويهل نهه تهه تهورزنۍ يها توريهاليتوب کهې ميهدان پهه جنهګ د تنها توره کې پښتنو په ډول عام په 

 مخنيهوي عمهل خطرنهاک بهد يهو د يها او کهړي نجهاما  عمهل ميړاني او خير د ، ښه يو چې څوک هر ،بلکه

 .     وکړل توره پالني ،يا وکړل توره تا افرين چې وايي ورته خلک نوعام وکړي

 

 

 : په اړه ويسا باوراود ځان پر:   12

 :  وايي داسې کې  باره په ويسا او باور د ځان پر ملت پښتون د حبيبي الحی عبد عالمه
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 د ، دي قهوي خهورا ځهانوالی ددوی ، شهته درجهه لهوړه پهه ويسها ځهان پر کې عقليت او روح په پښتنو د)

 (  .  دي والړې“  ځانوالۍ“  پر يې ولې او اساس ، ده کلکه او ټينګه دومره هم پسيکولوژي پښتون

 .    دي والړ باندې لرولو باور او ويسا لوړ ډېر د باندې ځان پر عقالنيت او روحيات پښتنو  د 

 او دي کهړي مشهابه سهره زمريهو د پښهتانه بابها خوشهال کهې بهاره پهه لرلهو بهاور د باندې ځان پر پښتنو  د

 :  وايي داسې

 نههههههههههههههههههههههههههدی لښههههههههههههههههههههههههههکر پههههههههههههههههههههههههههه مېړنتههههههههههههههههههههههههههوب دزمريههههههههههههههههههههههههههو

 وي ځههههههههههههههههان خپههههههههههههههههل پههههههههههههههههر يههههههههههههههههوازې هرکلههههههههههههههههه يههههههههههههههههې مههههههههههههههههوټی

 

 ويسها او بهاور دومهره پرځهان مهرو ههر بايهد پښهتون رښهتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ،  سهر ، ديهن خپهل د مطهابق قهانون د پښهتونولي او پښهتو د کهې  ځهای اوههر وخهت ههر پهه دي چې ولري

 مځکنهي د پښهتونخوا د ، حاکميهت ملهي ، خپلهواکۍ ، هېهواد ، عهدالت ، حهق ، مهال ، عزت ،  ناموس

 څخهه ارزښتونو ملي او پښتني ،  ديني نورو داسې او ژبې ،پښتو نواميسو ملي ، ګټو ملي ، بشپړتيا

 .     لري توان ددفاع

 چهې ولهري ويسها او بهاور دا ځهان پهر بايهد پښهتون رښهتني ههر اسهاس پهر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ملهت اوعادل مجاهد ،  مسلمان ملت پښتون  اساس دې په   نو دې ملت ګران( ج)خدای د ملت پښتون

 .    دي

 .     دي پيداکړي پاره کولود پاچاهۍ د کې پښتونخوا په پښتانه پاک اهلل

 چههې ولههري ويسهها او بههاور دا ځههان پههر بايههد پښههتون رښههتني هههر مطههابق دقههانون پښههتونولي او پښههتو د

 .    لري توان سيالۍ مثبتي د سره ملتونو نورو د نړۍ د( ملت پښتون)دي

 بايهد پښهتون رښهتني ههر او دي اصهل مههم ډېهر يهو قهانون د پښتونولي او پښتو د ويسا او باور ځان پر

  پهر کهې حهاالتو سختو ډول هر په ژوند د او ولري ويسا او باور ځان  پر کې نجاما په کارونو ښو  د حتما

 .    ورنکړي السه د ويسا او باور ځان
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           :  په اړه غرور اوملي پښتني د: 13

 وکهړي تکامل ته ژوند قبيلي د څخه  ژوند د کورنۍ د کې  تاريخ اوږده په تکامل خپل د انسان چې کله

 ځهای يو ورسره ، وکړي تکامل ته ژوند ملت او دقوم څخه ژوند د قبيلي او کورني د بيا يې وروسته او

 .     شو پيدا هم عزت او احترام ملت او قوم د ځای يو سره عزت د کورنۍ د کې احساس او فکر په دده

 عهالي پهه تکامهل خپهل د انسهان دا ډول همهدې پهه نازيهدي قهوم او کهورنۍ خپهل په انسان يو چې څنګه 

 .    کړل شروع کول اوفخر ناز هم باندې ملت يعنې کورنۍ لويه خپل په کې مرحله

 ملهت د څخهه مرحلهې د قهوم او کهورنۍ د دمخهه ملت بل هر تر کې منطقه دې په ملت پښتون چې څرنګه 

 ملهت خپهل پهه کهې پښهتنو پهه چهې شهو ويهالی مهوږ اسهاس همهدې پهه نو ، وکړي تکامل ته درجې لوړې

 .    پيداشو لمړی هرملت بل تر منطقید احساس فخر او ناز د باندې

 ملهت پښهتون خپهل اوپهه نهازيږی باندی ملت پښتون په پښتانه پوری نن تر بيا زمانوراهيسی دلرغونو

 .    فخرکوی ډير باندی

 پيشهداديانو د پښهتنو چهې ، کهړی وو نهه تکامل ته درجې دقوم څخه کورنۍ د ال ملتونو نورو دمنطقې

 .    درلودل تخت او تاج شاهي ، نظام شاهي واسطه په دګيومرتن

 ملهي څخهه ژونهد قبيلهوي د راهېسهې زمهانو پخهوا ډېهر د پښهتنو چې ورکوي شاهدي دا تاريخ پښتنو د

 دي نازېههدلي ملههت پښههتون خپههل پههه هميشههه پښههتانه اسههاس همههدې پههه نههو ، دی کههړی تکامههل تههه ژونههد

 .    دی کړی پرې يې  اوافتخار

 او ونهازېږي تهوب پښهتون يا پښتونوالي خپل په بايد پښتون يو مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 . وکړي پرې افتخار

 غرور پښتني“   ته عمل دې چې ، وي پښتون رښتنی سړی چې دادی معيار شرافت د لپاره پښتون يو د

 .    وايي“  

 :   شو ويالی داسی ډول لنډ په

 .     کيږی ويل(غرور پښتنی) نازاوفخرته دپښتون باندی توب پښتون په
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 پهرې افتخهار او ونهازېږي ملهت پښتون خپل په بايد پښتون يو اساس پر دقانون پښتونولي او پښتو د

 .    وايي“   غرور ملي“  ته عمل دې چې ، وکړي

  ولري“   غرور ملي او پښتني“  هرومرو بايد پښتون رښتنی هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

  . 

 :   شو ويالی داسی ډول لنډ په

 .     کيږی ويل(غرور ملی) نازاوفخرته دپښتون باندی ملت پښتون په

 او ويهاړ غړيتهوب پهه ملهت پښهتون ويهاړلي د او پښهتونتوب ، پښهتونوالي په چې ک  پښتون هغه هر

 قهانون د پښهتونولي او پښهتو د ، لري نه غرور ملي او پښتني چې ک  پښتون ،هرهغه کوي نه افتخار

 .    کېږي بلل نه پښتون ک  هغه مطابق

 يهو د يهې راهېسهې زمهانو لرغونهو د چهې دی ملهت يهو څخهه جملهې لهه ملتونو هغو د نړۍ د ملت پښتون 

 پښهتون يهو د کهې رګونهو پهه غهړو ټولهو د ملت دې د چې دی کړی اندام عرض حيث په ملت واحد داسې

 .    ده جاري وينه پالر

 پهورې نسهلونو مختلفهو پهه ، نهوې يهوه يهې ريښهه او وينهه وګهړو د چې شته ډېرملتونه داسې کې نړۍ په

 پهه تهورې د کهې جغرافيا يوه په الندې قلمرو اقتصادي او سياسي يوه تر خوا له پاچا يوه د قبيلې تړلې

 ، اقتصادي مشترکو ، دين مشترک د  يا اساس پر فورمول د سازۍ ملت د او دي شوي راټول سره زور

 ملتونهه اسهاس پر لرلو د مشترکاتو معنوي او مادي نورو داسې او ايډيالوژيکي ، فرهنګي ، سياسي

 .    دي شوي جوړ ځنې

 نههدي بنيههاد پههر شههراکت د وينههې د ملتونههه داسههې ، لههري سههره نههه شههراکت وينههې د خلههک ملتونههو داسهې د

 د او مهاتېږي ملتونه داسې او ځي  الره خپله پر قبيله هره نو ، شي کم قوت ددولت چې کله او جوړشوي

 ، اتحهاد شهوروي پخهواني ، چکسولواکيا ، ګوسالويا يو پخواني يې مثالونه ژوندي چې ، ځي منځه

 .     دي نور داسې او پاکستان شرقي او غربي

 ملت پښتون ستر  څخه کورنۍ يوې د بابا پښتون د ملت پښتون ستر خالف پر مثال ذکرشوي پورته د 

 غړي کورنۍ دې د او کېښود برکت( ج)خدای اوالد پر بابا پښتون د وينا هبل په يا ، دی کړی تکامل ته

 .    جوړشو ځنې ملت پښتون ستر چې شول ډېر دومره
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 ډول مصنوعي په شان په ملتونو نورو داسې او شوروي ، يوګوسالويايي ، پاکستاني د ملت پښتون 

 لرغهوني ډېهر يهو څخهه جملهې لهه دلرغونوملتونهو نړۍ د ملت پښتون  بلکې ، دی نه ملت جوړشوی تازه

 خپلې د کې( پښتونخوا) خاوره پاکه په ترمنځ اباسين او امو د راهېسې کلنونو زرګونو د چې دی ملت

 .    دي اوسېدلي حرمت او عزت په زور په تورې

 پهه څخهه پلرونهو نيکونهواو هبهاغرور خپهل د راهېسهې زمهانو لرغونهو د غهرور پښهتني او ملي ته پښتنو

 .    ده ګرځېدلې  برخه يوه فطرت د پښتنو د غرور پښتني او ملي سببه دې د او دی پاتې ور ميراث

 جال نه فطرت د پښتون رښتيني هر د غرور ملي او پښتني چې شو ويالی موږ اساس پر لويدال پورته د

 .    ده برخه کېدونکې

 ځهان تهر ههم هېڅوک بل کې نړۍ په او کوي فخر او ناز پښتونتوب يا پښتونولي په پښتون رښتينی هر

 .    کېږي بلل غرور“   پښتني“   عمل مثبت دا چې ، بولي نه بهتر او لوړ

“   غرور ملي“   عمل مثبت دا چې ، کوي فخر او ناز“   ملت پښتون“    وياړلي خپل په پښتون رښتينی هر

 .     کېږي بلل

 مقابهل پهه هېچها او شهي هېڅ د ځای  هېڅ او وخت هېڅ چې کوي امر ته پښتون هر پښتونولي او پښتو 

 .    ورسېږي تاوان ته غرور پښتني او ملي دده چې ونکړي عمل داسې کې

 پښهتونولي او پښهتو ، لهري فهرق ډېهر  سهره تکبهر د غرور ملي او پښتني چې ده وړ توجه ډېرې د خبره دا

 پهه ظهالم او متکبهر د او  وي متهوازع هميشهه بايهد پښهتون ، ونکهړي کبر وخت هيڅ چې هڅوي پښتانه

 .     وي والړ مقاوم غر لکه بايد کې  مقابل

   وساتي غرور پښتني او ملي خپل قيمت هر په کې وخت هر په چې هڅوي پښتون پښتونولي او پښتو 

  . 

 پهر معشهوقې دخپهل بايد پښتون  حتي چې ورکوي ارزښت دومره رورتهغ پښتنی پښتونولي او پښتو

 .     ورسېږي تاوان ته غرور پښتني دده چې نشي ټيټ دومره هم وړاندې

  ههم هکلهه پهه نيهاز او راز د سهره معشهوقې دخپهل بابها خوشهال سهتر پښهتون لهوی قهرمان قلم او تورې د

 :  وايي داسې او دی متوجه سخت ته ساتلو غرور پښتني دخپل
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  کهههههههههههههههړم ډار بهههههههههههههههه چهههههههههههههههې يهههههههههههههههم نهههههههههههههههه کمهههههههههههههههزوری خوشهههههههههههههههحال زه

  راکههههههههههههههړه يههههههههههههههې خولههههههههههههههه چههههههههههههههې وهههههههههههههههم نههههههههههههههارې ښههههههههههههههکاره پههههههههههههههه 

 

 تهه پاکسهتان اسهاس پهه اخهتالف د سره دولت افغان د ځدران خان ببرک کې  وخت په شاه ظاهر دمحمد

 .    اوسيدی حيث په مخالف د دولت افغان د هلته او وتښتيدی

 يوی کې  پارک لياقت اوسنی په دراولپنډی خان علی لياقت صدراعظم وخت دهغه کستان پا د ځل يو

 د دولهت افغهان د ههم وو ورور ځهدران خان ببرک د چی سيد اکبر ئی ته غونډی ودی او وه رابللی غونډه

 .    وو رابللی حيث په مخالف

 کهه سهيد اکبهر وويلهی سهپوری سپکی پسی ملت او دولت افغان په خان علی لياقت کې  غونډه دې په  

 پاکسههتان د او راوپاريههدی غههرور ملههی او پښههتنی هههم ئههی بيهها وو مخههالف دولههت افغههان د عمههال هههم څههه

 پهه غرورددفهاع اوملهی پښهتنی د ههم خپلهه پهه او ووژلهی ځهای پهر ځهای ئهی خهان علی لياقت صدراعظم

 .    وی ښاد دی ،روح شو خاطرشهيد

 نهه ارزښهت زيهات څهه هغهوی او کهوي فهرق کهې ملتونهو ځينهو پهه بيها غرورمسهئله شخصي يا ملي د خو

 هغهې د ځهان حتهی دی کهړی ټيټ ځان ډېر ته معشوقې خپلې بيا عاشق ايرانی يو ډول په مثال د ورکوي

 :  وايي چې لکه بولي سپې

 بهههههههههههههههههودي رفتهههههههههههههههههه بشهههههههههههههههههکار کويهههههههههههههههههت بهههههههههههههههههه امهههههههههههههههههدم سهههههههههههههههههحر

 بههههههههههههودي رفتههههههههههههه کههههههههههههار چههههههههههههې بههههههههههههه بههههههههههههودي نبههههههههههههرده سهههههههههههه  توکههههههههههههه

 

:   وايهي داسهې کهې بهاره پهه افغانهانو يعنهې دپښهتنو وايي عالم ځانته چې شخص ضد پښتون ايراني يو

 برابهر زمهين روی در را ک  وهي  ، ميداند خدا گزيده بر را افغان قوم بعد و خودش اول افغان فرد هر)

 افغهاني فهرد يهک وقتهي ، ميکند ارزو ايران  ملت برای نگارنده را فضيلت اين که پندارد نمی افغاني

 پرازمباهات لهجه چه با که افتادم کبير داريوش سخن بياد شمرد مي نگارنده برای خودرا وقوم طايفه

 :  مينويسد را خودش نژاد

 .    ايراني فرزند ايراني پارسي فرزند پارسي 
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 بيها دروغ هغه خپل او وايي دروغ شان په اسالفو خپل د عالم نهاد نام کار تقلب او دروغجن ايراني دا

 .    منسوبوي ته“   داريوش“             اوسفاک جبار يو تاريخ د

 سهفاک چهې پيهداکېږي سهوال دا نهو  ، وو نهه موجهود ههيڅ لغهت“    ايهران“   د خهو کهې وخت په دداريوش

 ؟.    .    .      کړی استعمال څنګه  لف “    ايراني فرزند ايراني“   د داريوش

 ښهه او غهرور پښهتني او ملهي د پښتنو  د محقق خارجي بل يو خالف بر نقاد دروغجن ايراني دې د مګر

 :  وايي داسې کې باره په صفاتو

 او غهرور ډېر په به دی ؟ يې څوک  چې وکړئ پوښتنه څخه پښتون بربنډ او لوڅ ، بېوزلي خورا يو د که)

 بهه څخه سيما له او غرور ملت پښتون د به څخه لهجې د دده( يم پښتون) چې ووايي درته سره مباهات

 اثهر تر داسې سره وقار او متانت خورا ،  غيرت درانه په به تا او کېږي ښکاره علويت پښتونوالي د يې

 .  (   يم غالم زه او بادار دی چې وايي به ته چې کړي الندې

 :  وايي داسې او نازېږي ملت پښتون خپل په بابا شحال خو

 تههههههههههههههههههههههوره وتړلههههههههههههههههههههههه مههههههههههههههههههههههې ننههههههههههههههههههههههګ پههههههههههههههههههههههه افغههههههههههههههههههههههان د

 يهههههههههههههههههههههههههم خټهههههههههههههههههههههههههک خوشهههههههههههههههههههههههههال زمهههههههههههههههههههههههههانې د ننګيهههههههههههههههههههههههههالی

 

 :  وايي داسې شاعر پښتون بل يو

 دی بههههههههههههههههههههه  رالهههههههههههههههههههههه فخهههههههههههههههههههههر دا پههههههههههههههههههههه  نهههههههههههههههههههههه اسهههههههههههههههههههههالم د

 بهههههههههههههههههارک څهههههههههههههههههه او زاخېهههههههههههههههههل څهههههههههههههههههه يهههههههههههههههههم پښهههههههههههههههههتون  چهههههههههههههههههې   

 

 :  ليکي داسې کې افغانيه تاريخ په افغاني عبدالحميد مولوي

  وي( پښتون) سړی چې دادی معيار شرافت د کې پښتنو په

 داسهې او يهې پښهتون تهه)چهې شهي وويهل تهه ده چې ده ب  وينا دا لپاره راوستلو غيرت د ته پښتون يو

 (؟ کوې کار ناوړه
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 :  ووايي پښتون يو چې دادي قسم سخت ټولو تر کې پښتنو په

 (  .  وکړم داسې که يم نه پښتون به زه) 

 :  وايي داسې کې باره په پښتنو د کې البيان تتمه په افغان الدين جمال سيد

 (  .  دی پښتون چې ځکه ، دی شريف چا هر تر دی چې لري خيال دا وي فقير هم څه که پښتون هر)

 پهه فصهل لهومړي د تهاريخ خپهل د او دی ليکلهی تهاريخ کهې بهاره پهه افغانستان د ميلسون انګريزکرنيل

 :  وايي داسې کې باره په پښتنو د اخرکې

 (  .  دي مغروره  پښتونوالي  يعنې قوم خپل په او مين هېواد خپل پر پښتانه) 

 

 

 : په اړه استقامت او ثباتد: 14

 پهر تهدبير او پهوهې ، عقهل د هميشهه چې کوي امر ته پښتنو  روح ملي پښتنو د يا پښتونولي او پښتو 

  کله ، وکړي پرېکړې عمل قابل او ښې خاطر په مختګ پر او بري د ژوند ملي او شخصي خپل د اساس

 او ثبهات خپل کې مقابل په پرابلمونو او مشکالتو هرراز د کې  الره دې په نو بيا ، وکړه فيصله مو چې

 .     ورنکړي السه له استقامت

 داسهې هميشهه کهې  بهاره پهه ژوند ملي او شخصي د چې کوي ښودنه الر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 د فيصهلو ددې ، وي يهې امکهان کېدو عملي د ، وي والړې تدبير او پوهې ، عقل پر چې وکړي فيصلې

 ، وکهړي مقاومهت سهره هغو د ، شي مخامخ سره مشکالتو هرڅومره د  بيا چې کې الره په کېدلو عملي

  مقابهل پهه مشکالتو ډول هر د متانت او عزم ټينګ ډېر په او ورکوئ مه السه د استقامت او ثبات خپل

 پرېکړه خپله پر ، وکړئ دفاع څخه  دريځ شوي انتخاب خپل د مېړانه پوره په او اوسئ  قدمه ثابت کې

 .    اوړئ مه څخه الرو شوو انتخاب او فيصلو دخپل وخت هر ، ودرېږئ استقامت او ثبات پوره په

 ثبهات ، دی اصهل زرين يو نولي پښتو  او پښتو د ښودل استقامت او ثبات ځانه  د کې چارو په ژوند د 

 .    دی ثبوت ښه ګلوۍ پېژند د پښتون رښتني هر د استقامت او
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 :  وايي داسې کې باره په استقامت او دثبات پښتنو د حبيبي عبدالحی عالمه

 او ثبهات دا ، بيهايي مهخ پر کار خپل عزم ثابت په ، بايلي نه ځان کې  مخ په مشکالتو راز هر د پښتانه) 

 نهو منهل ويې چې ، مني نه اسانۍ په مبادي نوي پښتانه ،  دي عنصر نولي پښتو  او پښتو د استقامت

 (  .  پرېږدي نه کورت بيا يې

 .    بيانوي داسې کې  شعر يو په عنصر مهم دا پښتونولي او پښتو د بابا خوشال لوی

 ورکههههههههههههههههړ کههههههههههههههههې خولههههههههههههههههه پههههههههههههههههه زمههههههههههههههههري د دې آسههههههههههههههههمان کههههههههههههههههه

 همهههههههههههههههههت پرېهههههههههههههههههږده مهههههههههههههههههه کهههههههههههههههههې  خولهههههههههههههههههه پهههههههههههههههههه زمهههههههههههههههههري د

 

 : کولو په اړه وفا د پروعده:  11

  ترمنځ ددوی ، کړ پيل ژوند ټولنيز مخ پر مځکې د هغوی او لپيداکړ انسانان( ج)خدای چې وخت کوم

  شول ايجاد نور داسې او دښمني دوستي قرض ، جنګ ، سوله ، ورکړه کړه را لکه روابط ټولينز طبعي

  . 

 نهه حهېيال او قهوانين ليکلهي شهان پهه ورځهې نهن د لپهاره فصهل او حهل د مشهکالتو ورځنيو خپل د دوی

 .    درلوده نه اشنايي سره لوستلو او دليکلو وخته ډېره تر انسانانو چې ځکه ، درلودې

 سهره فصهل او حل د مشکالتو د هغوی د يې ترمنځ انسانانو د چې شی يوازينی کې حالت يوه داسې په

 .     وه کول وفا وعده خپل پر او کول وعده شيانو ځينو پر ترمنځ ددوی  هغه شول کوالی مرسته

 پهر سهند ليکلهي د شهيانو بعضې پر ترمنځ انسانانو د کې مواردو کثرو ا په کې ټولنه په پښتنو د هم نن

 .    کېږي بسنه وعده او قول لفظي پر صرف ځای

 کهې فصهل او حل په مشکالتو د ژوند ورځني د انسانانو د چې شو ويالی موږ پراساس لويدال پورته د

 ډېهر  يهو پهورې نهن تهر بيها څخهه شروع د ژوند انساني د مځکه پر درېدل وعده خپله پر بيا او کول وعده

 .    دی اصل مهم ډېر هم اونن ، وو اصل مهم
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 ملهت پښهتون د کول وفا وعده پر او وعده نو ، ده برخه يوه ټولنې انساني د هم ملت پښتون چې څرنګه 

 .    لوبوي رول مهم ډېر شان په ژوند د انسانانو نورو د  هم کې ژوند په

 .    کېږي بلل اصل زرين يو پښتونولي او پښتو د کول وفا وعده پر او وعده

 .    وکړي وفا وعده پر بايد پښتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 وفها وعهده کهړې  خپلهه پهر قيمت په ژوند خپل د چې کوي سپارښتنه ته پښتون هر پښتونولي او پښتو

 .    وکړي

 نهه پښهتون هغهه ونکړي وفا وعده کړې خپل پر چې پښتون هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    کېږي بلل

 ژونهد ورځنهي پهه چهې دی کهړی تاثير ژور دومره کې نفسياتو او روحياتو په پښتنو د کول وفا وعده پر

 .    استعمالېږي داسې کې خبرواترو په ډول عاميانه په چې وايي( پښتو) ته( وعدې) پښتانه کې

 .    ده وعده سره ستا زما=    ده پښتو سره ستا زما

 .    وکړه سره را وعده تا=   وکړه سره را پښتو تا

 ؟ يي پښيمانه وعده کړي خپل پر ته ايا=    ؟ يي پښيمانه پښتو کړي خپل پر ته ايا

 .     کوم کارحتما دا ده کړي ماوعده=   کوم حتما کار دا ده کړي ماپښتو

 .    دی شی يو سره پښتو او وعده چې معلوميږي دا څخه اصطالحاتو عاميانه پورته د

 دې پهه نهو دی ګرځېهدلی رکهن پښهتونولي  د کهول وفها وعهده پهر کهې مهنځ په پښتنو د چې حده کومه تر 

 .    ده موندلې الره هم ته شاعرۍ او شعر پښتو د يې اساس

 : وايي داسې کې  باره په وفا د وعدې د بابا خوشال لوی

   

 .  نسي به نور درومي تنه له سر يې که

 .  دی ميثاق سره يار خپل د چې خوشال د
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 : وايي داسې کې باره په وفا د ملت پښتون د باندې وعده پر بابا حميد

  

 .   پښتانه وژني قول پر ځان ځکه* بدلولي نشي ژوندون په اوبول قول

  

 قسهم يهې چهې باندې قران په لکه لري معنی داسې قول کاکړانو د چې ده شوې منل داسې کې پښتنو په

 .    وی کړی  درسره

 سهره هنهدو يهو د هلتهه او وو تللهی تهه هنهد سهړی يهو کهورنۍ مشهرې يو د کاکړانو د چې کېږي ويل هم دا

 د چهې وکهړه وعده سره دوست هندو خپل د کاکړي دې سببه د ملګرتيا د هندوسره د ، وؤ شوی ملګری

 .    شو هندو خاطر په وفا د پرقول او ودريد قول او وعده خپل پر او منې به دين هندو

 د دکهورنۍ دده ، کولهه يهې پيهروي ددېهن هنهدو د نو ، شو ستون را ته پښتونخوا بېرته کاکړ دا چې کله

 خهو ، شهه سهتون را تهه ديهن اسهالم د بېرته چې شول وويل ته هغه او شول وويل مالمت ورته خوا د غړو

 سره دوست هندو دخپل يعنې دي کړګي مي ګاي مړه:   “  چې وويل لهجه کاکړۍ په ته قريبانو خپل هغه

 د او اوښهتالی نشهم څخهه( وعهدې يعنهې وعده=   خبره=   ګای) ګاي خپل د نو اوس“   ده کړي وعده مي

 .    .    .    شو پاتې هندو پايه تر ژوند

 

 :  ۍ په اړهبرابر او مساوات د:  16

 ، رښهتني ، مخلهص کهې چهارو پهه ژوند ورځني خپل د رويه له اخالقو او نفسياتو ، روحياتو د پښتانه 

 دا ، دي خلهک خهالص څخهه  تملهق او فريهب ،  ول چل ډول دهر او خياله ازاد ، ساده ، پاک ، ايمانداره

 ښهه نهور او شهوي ذکهر پورتهه بايهد پښتون رښتني يو پراساس قانون د پښتونولي او پښتو د چې  ځکه

 .    ولري صفات
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 ، چپلوسهۍ د اسهاس پهر خهوی پښهتني خپهل د هم مشران قومي او سياسي پښتنو د چې دی همداعلت 

 .    لري ژوند تکليفه بې او ساده تناسب په اميرانو د نړۍ نورې د او وړي نه ښه څخه مالۍ غوړه او تملق

 نهدي امهاده اسهاس پهر قانون د پښتونولي او پښتو د ملت پښتون دوی د چې دادی علت يو خبرې ددې

 او چپلوسهان حتما اميران پښتانه  هم بيا وجود با دې د که ، وکړي مالي غوړه او چپلوسي ته دوی چې

 څخههه قومونههو نههورو د بههه مههاالن غههوړه او چاپلوسههان شههمېر يههو چههې دي مجبههور نههو غههواړي مههاالن غههوړه

 د يهې کهې رګونهو پهه چهې وي کهې لټهه پهه اشخاصهو نما پښتون هغو د کې پښتنو په به يا او  انتصابوي

 .    وي زده يې به پېشه ټيټه چپلوسۍ د چې وي وينه چا بل د بلکې ، نه وينه پالر پښتون رښتني

 نهه اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د به هغه وي پالرزوی پښتون رښتيني د رښتيا په چې څوک 

 .    کوي پېشه خپل يې به نه او خوښوي مالي غوړه او چپلوسي

 اسهاس پهر قهانون د پښتونولي او پښتو د ، دي پښتانه  هم مشران او اميران پښتانه چې دادی علت بل

 .    کوي مالي غوړه او چپلوسي ته چا خپله په نه او خوښوي مالي غوړه او چپلوسي نه پښتون رښتني يو

 :  وايي داسې کي مخ( 076)په البيان تتمه د افغان الدين جمال سيد

 خپهل د کهې دربهار حکهومتي پهه بلکهې ، لري نه دبدبه غوندې هانو پاچا نورو د شرق د اميران پښتنو  د

 .    لري تفاوت لږ ډېر  سره ارکانو نورو له او ېنيښک  ځای يو سره ارکانو له  حکومت

 او ورسهوي حضهورته پاچها د عهرض خپهل چهې شهي کوالی سړی هر کوي منع نه څوک ساتونکي دروازه

 .    دي هم حاکمان اتويوال د نور دارنګه ، وکړي خبرې پروا بې  اواز جګ په ورسره مخامخ

 .    اوسي تيار لپاره اجرا د امر د چې وي والړ عسکر مسلح ډېر  کې  مخ په پاچا د هو

 او ايجهادېږي لغهات س اسها پهر ضهرورت د قهوم هغهه د کهې ژبهه پهه قهوم هر د اساس پر علم د ژبپوهني د

 .    کېږي مروج کې ژبه په قوم دهغه

 شهوي تعيهين خهوا لهه قهانون د پښتونولي او پښتو د وړه کړه څه هر ژوند ورځني د پښتنو د چې څرنګه 

 حيثيت انسان يو د چې دی منع کول اعمالو داسې او استعمال الفاظو داسې د کې قانون دې په او  دي

 نهوکر) لکهه نشهته الفها  داسهې ههم کهي ادبيهاتو او ژبهه پهه پښهتنو د اسهاس دې پهر نهو ، رسوي تاوان ته
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 خهدمت ، خهدمت پهيش ، نفرخهدمت ، بګهووش حلقهه غهالم ، بچه غالم ، حقير ، مزدور ، بادار ، ،چاکر

 .    نوي برابر سره شان د پښتون د چې.    .    .  (    خوار نمک ، دربار سګ ، خانه سګ ، ګار

 ، کهوي ب خطها تهه يوبهل حيثيت مساوي او درناوي ، وقار پوره په کېږي مخاطب ته يوبل چې پښتانه 

 خهو نوي چپلوسي او مالي غوړه کې الفاظو په ددوی هم بيا وي مخاطب ته پاچا حتي او مشر قوم د که

 .    معلوميږي دورايه درناوي او احترام پوره يې کې الفاظو او لحجه په

 

 :  په اړه رښتيا د: 11

 بها هميشهه کهې ژونهد ورځنهي خپهل پهه بايهد پښهتون رښتني يو اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    اوسي صادق او رښتني ديانته

 ديههو اوسههيدل رښههتني کههې  ژونههد ورځنههي پههه او ويههل رښههتيا اسههاس پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 .    دي صفت اصلي پښتون رښتني

 .     ولري نفرت څخه ددروغو بايد پښتون  رښتنی يو

 د ول  خپل الرې دې د چې لري متلونه ښه ډېر پښتانه کې باره په والي ليرې او نفرت د څخه درواغو د

 .    خبروي تاوانو په ددرواغو هغوی او راګرځوي څخه ويلو درواغو

 .     دی لنډ منزل درواغو د:   وايي چې متل دا پښتو د:   مثال

 .   رسېږي نه منزله تر بار کوږ:   وايي چې دامتل پښتو د يا

  حافظه نلری . يا داچی دروغجن

 کهړي منهع څخهه ويلهو ددرواغهو ګهان بند خپل وار وار په کې شريف قران کتاب مقدس خپل په پاک اهلل

  دی ويلی لعنت يې دروغجن پر او دي

 د چهې کهوي سپارښهتنه تهه پښهتنو  هم پښتونولي او پښتو ډول همدې په ،( الکاذبين علی اهلل لعنت) 

 .    واوسي رښتينی او ووايي رښتيا هميشه کې ژوند ورځني خپل په او وژغوري ځان څخه دروغو
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 :  اړه په احترام د پلو د ښځې د:   18

 :  وايي داسې کې باره په ښځو د کې ټولنه پښتني په حبيبې عبدالحی عالمه

 لهري وړمقهام احتهرام د کهې  پښهتونولي او پښهتو پهه ،ښهځې ګهوري نظر مخصوص په ته ښځو پښتانه)

 ښهځوته ملتونو ويپرد د پښتانه ، بايلي سرونه لپاره ساتنې د ناموس د وريندارګانو د نارينه ځله ،ډېر

 .    ګوري نظر دغسې په مټ کټ هم

 .     لري اهميت ډېر خورا“   روی پلو د“  اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

  خورلڼې د او ګڼي محترم خورا پلو  خورلڼې د پښتون رښتينی هر

 .    تېرېږي اقداماتو انتقامي يا ګټو ډېرو تر“   روی په پلو د“  

 او مقاطعه کُلي ترمنځ خواوو جنګېدونکو د نو ، راشي منځته پلو مېرمنې د چې کې جريان په جنګ د

 .    راځي منځته متاريکه

 نهه تهش يهې کهورټ او ګهوري تهه پلهو خهور پښهتني د بيهاهم وي قهر په څومره هر چې پښتون رښتينی يو

 .  (   پرېږدي

 احتهرام د زيهات قهوم ههر بهل تر ددنيا ښځه کې ټولنه پښتني په اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    لري مقام وړ

 د ، لهري احتهرام زيهات ډېهر تهه کورنۍ  پښتانه او دی والړ کورنۍ پر اساس ټولنې پښتني د چې څرنګه

 ، لهور ، خهور ، مهور ښهځه چهې ځکهه کهوي احتهرام ډېهر تهه ښهځې و فطرتاً پښتون رښتني هر سببه همدې

 .    لري مقامونه وړ احترام د نور داسې او مامي ، ناوې تره د ، خواښې ، عمه ، خاله ، مېرمن
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 سهره کهور نابلهده بل د اويا کور خپل د ددوی هغه که ګوري احترام ډېر په ته ښځې پښتنې هرې پښتانه 

 .    ولري تعلق

 ډېهر پهه ښهځه ځوانه يوه هېواد پاتي شاته او تللي مخ پر هر بل تر ددنيا کې خاوره پاکه په پښتونخوا د 

 پښهتونولي او پښهتو چهې ،ځکهه شهي کوالی سفر  سره ملګرتيا په ښځې بلي يا  ماشوم يو د ډاډ او امن

 او دمقام ښځې د بايد کې  شرايطو ډول هر او ځای هر ، وخت هر په چې کوي داسپارښتنه ته پښتون هر

 .    قدروشي او عزت،احترام پوړني

 جنګي دواړي نو شي راداخلي ته ميدان جنګ د ښځې چې خو وي روان جنګ سخت ترمنځ پښتنو د که

 .    کوي اوربندي خاطر په احترام د ښځې د خواوي

 د کهه خهو وي کهړي مهړي څخهه لوري بل د لوري يوه ، شويوي پيښه فتنه سخته ترمنځ کورنيو دوو د که

 د احترام په ښځو د کورنۍ دښمني د حتما متضرر نو ورشي کورته متضرر د ښځې کې جرګه په ننواتي

 .     مني ننواتي کورنۍ کونکي ننواتي

 پښههتني يههوي د کههې حالههت هههر پههه بايههد پښههتون رښههتني يههو اسههاس پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 .     ومني غوښتنهمشروع  شوي خوا د ښځې د احترام په پلو د مېرمني د او ومني( روي پلو د)مېرمني

 د) پښتني د مرو هرو بايد پښتون   هررښتني چې دي اصل مهم ډېر يو قانون د اوپښتونولي پښتو د دا

 .    وکړي احترام ډېر ته( روي پلو

 بلکهې وراړوي نهه ناموسي بې تنها نه يې ته ښځو خو وژني دښمن خپل کې دښمنيو او بديو په پښتانه 

 .    کوي هم يې احترام

 راګرځولي قافله نيت په لوټلو د قافلو د غلو چې دي شوي پيښ ډېر داسې کې سيمو ميشته پښتون په

 د پلهو د دښهځې ههم غلهو دي نهو کهوي سهفر ههم ښهځې کهې قافلهه دې پهه چې دي ليدلي يې کله چې خو ده

 .    دي اخيستي الس څخه لوټلو د قافلي د خاطر په احترام

 

 (  .  وکړه ماته کيسه دا حيث په شاهد دعيني زوی تره د مشر زما) :  کيسه
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 د مهوټر يهوب  کهې غرونو په تونوترمنځيوال ارزګان او قندهار غلود ډلي يوي کې کال( ش هه 0855) په

 .     راوګرځوي خاطر په لوټلو

 ، پهاره شهکر بهادام ، ،مهاش غهنم خپهل  يهې کې قندهار په چې  وه سپاره مسافر هغه کې موټر ب  دې په

 .    وي ورسره پيسي نقدي زياتي او وه کړي  خرڅ نورشيان او وړۍغوړی ،،  وريجي

 سهره عجله په ډېر مسافر هر نو شو متوقف خوا د دغلو موټر ددوی چې وليدل مسافرينو ب  د چې کله

  يهې کهې به  دې پهه چهې ورکهړي تهه ښهځې يهوي هغه ساعتونه قيمتي او پيسي خپل چې وکړي کوښښ

 پيسهي مسهافرو ځينو د هم يې سره سره دې د خو وو پټ کې بورقه په مخ دښځې ، کوي سفر سره ددوی

 د او کهړي النهدي نهوه بورقهه تهر ال يهې شهيان مسهافرو نهورو د او کهړل النهدي بورقهه خپهل تر شيان نور او

 د چې ليدل ويې او راوخوت موټرته مشر غلو د چې وه پراته ساعتونه او بنډلونه پيسو د لمن پر بورقي

 .    دي پراته ساعتونه قيمتي او پيسي نقدي زياتي پلو پر ښځې

 هغو ،مګر ورغورځولي نوي ته پلو ښځې د يې ال چې واخستلي پيسي هغه څخه جيبو مسافرود د غله

يوڅهو  مسهافروته مهوټر د غلهه دي او وي پرتهي پلو پر بورقي د ښځې  د چې وړي ورنه الس يې ته پيسو

غلههه خبههری چههی مهها د خپههل تههره د زوی څخههه اوريههدلی وی پخپههل الفههاظو خبههری وکههړی،زه دلتههه دهغههه 

  لوستونکوته په الندی ډول ذکرکوم.

 چې وينم يې زه اودادي دي ورکړي ته ښځې دي پيسي خپل تاسو چې پوهيږم ښه زه خلکو ځوانه نا اي) 

 پهر دې د احتهرام پهه پلو د ښځی يوي د هم بيا خو يم يوغل زه چې سره سره دې د ،  دي پرتي پلو پر دې د

ه ماينهه هههم دي تاسههو پههر ،خههو  وربخښههم  تههه پلههو خههور دې د پيسههي دا او  اخلههم ځنههي نههه پيسههي پرتههي پلههو

 وويهل ،غلهه  اخلي داپيسي څخه پلو د ښځې دې د  بيا به وروسته تګ تر زما چې وي هطالق )ماندينه(

 يهوه يهې سهم سهره ويلهو د جملهي دې د ،او  دي وربخښلي ته پلو دې د ما پيسي پرتي پلو پر ښځې  دې د

 د او وروغوځهولي پلوتهه ښهځې د ههم وي کهړي راټهولي زور پهه  يې څخه خلکو د چې پيسي نوري انداز

 .  (   شو کوز څخه  موټر

 .    دي شوي پيښي کې  پښتونخوا په هم واقعي نوري داسې زرګو په شان په واقعي ددې

 احتهرام ډېهر پلهو او پهوړني د هغهوی د او ښهځو د پښتانه چې معلوميږي ډاګه په دا څخه لويدال پورته د

 .        کوي
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 ،اقتصهادي  سياسي د ملت پښتون  د ځای يو سره ورو و خپل د کې اوږدو په تاريخ د هم ښځو پښتنو 

 .     ده اخيستي برخه وړ توجه د پورې اوتوان وس ترخپل کې  تنظيم او ترتيب په ژوند ټولنيز او

 

 :  اړه په درابطی اوکشرانودمشرانو : 19

 او مشرتوب د قانون د پښتونولي او پښتو دپه پښتنی ټولنه کښی دمشرانو او کشرانو ترمنځ  اړيکی 

 تنظيم شوی دی. اساس پر اصولو د کشرتوب

په پښتنی ټولنه کښهی د مشهرتوب او کشهرتوب اصهول د پښهتنی کهورنۍ د سهطحی څخهه نيهولی بيها د 

 تر سطحی دتطبيق وړ دی. ،،کهول،زۍ،پښی،خيل او ملت

 په پښتنی کورنيو کښی دمشرتوب مقام ديو ک  دعمر او لياقت سره مستقيم تړاو لری.

لکه څنګه چی ديوی پښتنی کورنۍ غړی د خپل کور دمشر اطاعت او احترام کوی، په عهين ډول د يهو 

 رام کوی.،،کهول،پښی،زی او خيل،، غړی د خپل کهول،پښی،زی او خيل د مشرانو اطاعت او احت

توب او مشهههر د تهههرمنځنهههورو غړود نيکهههه،انا،پالر،مور،کاکااودکورنۍ د کهههې کورنيهههو پښهههتني پهههه

 فرمولبنهدي دمشرتوب اوکشهرتوب داصولوپراسهاس قانون د پښتونولي او پښتو د روابطکشرتوب 

 .   دي شوي

 د دکههورنۍ رهبههري او ،تنظههيم  ترتيههب چههارو ټههولنيزو او اقتصههادي د کههورنۍ د کههې مههواردو اکثههره پههه

 .    وي پرغاړه زوی مشريا مشرورور ، ،پالر نيکهيعنی  مشرنارينه

 د کهور د ههدايت او مشهوره پهه نارينه مشر د کور د چاري تنظيم او ترتيب د کورنۍ د کې دننه په کور د

 .     وي پرغاړه مېرمني مشرياولور خور،مشري مشري شوي ،ناواده مور ، انايعنی  ښځې مشري

 شهوي تعهين او مشهخص مسهئوليت او حيثيهت ، مقهام غړي هر د کورنۍ د کې چارو په ژوند ورځنۍ د

 کهول سهره تهر ډول ښهه پهه پهورې تهوان خپهل تهر وظيفهه شهوي سهپارل ور خپهل غهړي ههر کورنۍ د ،او وي

 .      غواړي
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 تر خوا له غړو نورو او مشر د کور د نو ، وکړي تنبلي کې وظيفه شوې ورسپارل په يوغړی کورنۍ د که

 دې پههه لههري ونههه تههوان نجههاما د وظيفههې شههوې ورسههپارل د غههړی دا کههورنۍ د کههه او راځههي النههدې فشههار

 .    کېږي ورسره مرسته خوا له غړو نورو د کورنۍ د بيا کې صورت

 دي مشهران دوی تهر چهې غړوتهه هغو کورنۍ خپل د چې کوي الرښونه دا ته غړو کورنۍ خپل د پښتانه 

 مهربهاني او شهفقت کشهرانو پهر بايهد ههم مشهران اسهاس پهر اصولو د کورنۍ پښتني د او وکړي احترام

 .    ولري

 خپهل پهه چهې کهړي تربيهه داسهې غهړي کهورنۍ د خپهل چهې کوي الرښونه ته پښتنو اوپښتونولي پښتو 

 وهغوی ، وکړي احترام وي ږيري سپين او نامشر دوی تر چې  ته کسانو هغو ټولو کې ټولنه او کورنۍ

 ، کاکها د تهه هغوی خاطر په احترام د او نکړي ياد نوم خپل په هغوی کې صورت په کيدو مخاطب د ته

 .     شي مخاطب نوم په ښاغلي  يا صاحب حاجي ، اغا ، دادا ، ماما

 سپين د بايد ځوانان وينا هبل په يا ويښته سپين د بايد ځوانان اساس پر دقانون پښتونولي او پښتو د

 .    وکړي احترام ږيرو

 وخهت پهه ضرورت د او نيسي الندي نظر تر وړه کړه کشرانو خپلو د هميشه مشران کې ټولنه پښتني په

 .    کوي اصالح ور مهرباني ډېره په يې کې

 مهربهاني او شهفقت کشهرانو پهر هميشهه بايهد مشهران پښهتانه اسهاس پهر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    وکړي

 

 

 :  اړه په اتفاق پښتنود د:   22

 يها قهوم بهل پر قوم يوه ، قبيلي بلي پر قبلي يوي راهيسی وخت د پيدايښت د نسانانودا پرمخ دمځکی

 او چهور دخوا قوم غالب د به څه هر قوم مغلوب د کولي حملي او تعروضونه  سلطنت بل پر سلطنت يوه

 د ملت پښتون د مشرانو پښتنو د وخت خاطردهغه په نجات د څخه خطر دايمي دې د نو ، کيدل چپاول

 ملي او نواميسو ملي ، بشپړتيا مځکنۍ ، حاکميت ملي ، استقالل ، مال ، عزت ، ناموس ، سر ، دين
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 اتحهاد او اتفهاق دهميشهني پراسهاس قهانون د پښهتونولي او پښتو د ملت پښتون  خاطر په ددفاع ګټو

 .     دي بللي را ته لوري

 چهې کهوي سپارښهتنه خهاطر پهه ددفهاع ارزښتونو ملي شوو ذکر دپورته ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .      اوسي مټي يو او اتفاق په هميشه

 .     دی لف  ډک صفاتو ښو ډېرو د او دی لف  ښه ډېر يو لف  تفاقدا

 دا تهه پيروانهو خپل وار خپل په هم اديانو لرونکو باور( ج)خدای واحد پر نورو او دين مقدس اسالم د

 .    واوسي اتفاق په کې منځو خپلو په چې ده کړې سپارښتنه او هدايت

 هغهه ده اتفاق په چې کورنۍ کومه ، دی ګټه په غړو ټولو د کورنۍ د اتفاق ترمنځ غړو د کورنۍ يوې د

 د اتفاق ترمنځ غړو د قوم يو د همدارنګه ، کېږي بلل کورنۍ وړ احترام د سطحه په قوم او کلي ، کور د

 .      دي ګټه په ملت ټول د اتفاق ترمنځ غړو د يوملت د او دي ګټه په قوم ټول

 ټهولنيزو او ،اقتصادي  سياسي په هغوی دي تامين يې وحدت ملي يعنې دي اتفاق په چې ملتونه غهه

 .     دي ملتونه سيال ملتونوسره دنورو او اباد ، ارام ، خپلواک کې چارو

 تهه مهنځ څرنګهه وحهدت او اتفهاق سهطحه په قوم يو اود  سطحه په ملت د چې راګرځو ته سوال دي اوس

 ؟ شي راتلالی

 بايد لپاره راوستلو د اتفاق ملي د ، ده پروسه يوه ورته ته سازۍ ملت هم راوستل اتفاق سطحه ملي په

 نههور داسههې او ،ايههډيالوژيک  دينههي ، ،تههاريخي نظههامي ، اقتصههادي ، سياسههي مشههترک داسههې ځنههي

 ريښهي اونسهلي هويهت بيهل دبيهل ملهت ديهو چهې وي مطرح ګټې او ارزښتونه معنوي او مادي مشترک

 .    راولي منځته وحدت ملي يا اتفاق ملي او ، بولي را ته راټوليدو مرکز واحد پريو ګني پر لرونکي

 او ميتودونهه بيهل بيهل کهې ملهت ههر او قهوم ،ههر هېواد هر په لپاره تامين د وحدت ملي يا اتفاق ملي د

 حهاالتو مشخصهو نهور داسهې او ،سياسهي  ،اجتمهاعي  ،اقتصهادي  تهاريخي بيلهو بيلهو پهه چاري الري

 .      ورسيږي ته تامين وحدت ملي د ياني هدف مشخص خپل څو تر ، کېږي اچول کار په کې اوشرايطو

 مناسهب پهر يها او وي کهم ههم يهو څخهه ميتودونو مشخصو او حاالتو مشخصو ذکرشويو دپورته که خو

 .    رسيږي نه ته سر سمه پروسه تامين د وحدت ملي ياني اتفاق ملي نود ونشي ځني استفاده وخت
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 فرمهول ديهو چهې نقاط څوخاص  تقريبا لپاره اتفاق د پښتنو د اساس پر قانون  د پښتونولي او پښتو د

 .    دي شوي وضع لري حيثيت

داسهی  کهې شهعر لنهډ يوه خپلپه   ټولنيزجوړښت طبعي ملت پښتون د بابا خوشحال لوي ډول په دمثال

 :   وايي داسېی اوهغه کړيد ځای

 

 .   دي شمار په سړي دستار د*  دي هزار تړي دستار چې 

  

 اوډيهر ښهه ډيهر پهه جوړښهت داخلهی ټهولنی پښتنی د کې شعر داره معنی خو لنډ دې خپل په بابا خوشال

 .     کړيدی تشريح ډول لنډ

 .    کيږی بلل سړی دستار او شملي د  مشرانمحدود څو کې ټولنه په پښتنو د شعرمطابق د بابا دخوشال

 ؟ دی څوک سړی ددستار

 څخه پښتنولکونو ددې ،  وي کې شاوخوا په لکونو د يې شمېر غړو د چې کې قوم يوه يا تيوال يوه په

 سهتر د کهې مهنځ پهه دپښهتنو که  ،هغهه وي پيهرو عمهال قهانون د پښهتونولي او پښتو د چې پښتون هر

 درنښت او احترام په فيصلوته او ،مشورو خبرو يې ول  ، کېږي بلل خاوند وقار او ،عزت  شخصيت

 .    کېږي ويل  دستارسړي  د ته کسانو داسې کې منځ په دپښتنو، وي قايل

 بهاور پوره کېږي بلل کسان شملي او ددستار چې مشرانو شمېر محدود يو پر خپل پښتانهلکونو په دا

 .    ګوري  اواحترام قدر  په کومي د زړه د ته فيصلي هري شوي خوا د هغوی د ځکه نو لري اعتماد او

 ،نههه سههتر دا او لههري شههراکت وينههي د سههره يودبههل ټههول غههړي ملههت سههتر پښههتون د چههې داده خبههره بلههه

 جوړشوي اساس پر شراکت د ويني د ملت راوتلي بريالي سختوازمايښتونو تر دتاريخ او ماتيدونکي

 .    دي
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 ههر بيها نهو راشهي منځتهه خطهر ګټهو د ملهت پښتون د چې کله خو لري خوابدۍ وړي سره يودبل پښتانه 

 او ايهږدي تهه طهرف يو اختالفات شخصي خپل اساس پر دقانون پښتونولي او پښتو د پښتون رښتني

 .    دريږي کې مقابل په ښمن د پردي د اوږه پر اوږه ټول

 فوځونهو نظهامي عصهري پهه نړۍ د لکه کوي اطاعت داسې مشرانو ورو شمله شوو منل خپل د پښتانه

 يهو فطرتهاً څخهه پيدايښت د پښتون رښتني هر چې ځکه دا ، کوي اطاعت جنرال يو د سرباز يو چې کې

 .      دي پيداشوي اويوسپاهي نظامي

 پهه سهړي دسهتار د څهو قومونهو د اسهاس پهر قانون د پښتونولي او پښتو د لپاره اتفاق د ملت پښتون د

 ملهی وحهدتاو اتفهاق ملي ملت پښتون ټول د پراساس فيصلي د ددوی او راټوليږي سره کې جرګه يوه

 .    راځي منځته

 بهل تهر نړۍ د يوالي ملت او قومونو ، دکورنيو  ملت پښتون د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 قهانون د پښهتولي او پښهتو د پروسهه اتفهاق ملي د دا چې دادي يې شرط ،خو دي اسانه ملت او قوم هر

 .    کوو خالصه داسې موږ پروسه دا او شي والړه مخ پر مطابق فطرت او روح پښتنودملي د يعنې

 سهتر د بيها نيهولي دسهطحي کورنۍ د چې کوي سپارښتنه ته پښتنو قانون پښتونولي او پښتو د:  الف

 ګټهې دپښهتنو سهطحه هره په اواتفاق دايوالي چې واوسۍ،ځکه اتفاق په بايد سطحي تر ملت پښتون

 .    ساتي

 اتفههاق ملههي د تههرمنځ غههړو د ملههت دداسههې ،  دي شههوي شههراکت پههر وينههي د جوړښههت ملههت پښههتون د:  ب

 .    جوړشوي نوي شراکت پر ويني د چې دي اسانه ډېر ملتونو ترهغو راوستل منځته يوالي ملیاو

 د کې نتيجه په جرګو څو د سړو د دستار د منځه د پښتنو د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د:  ج

 .    شي راتالی منځته يوالي او اتفاق ملي ملت پښتون ټول

 :  وايي داسې بابا حمزه پالر دغزل دپښتو کې باره په  ژبې ،جرګواوپښتو داتفاق دپښتنو

 ځهههههههههههههههههههههم سهههههههههههههههههههههره ميړنهههههههههههههههههههههو د الر پهههههههههههههههههههههر بهههههههههههههههههههههه تهههههههههههههههههههههل

 ځهههههههههههههههههههههههههم سهههههههههههههههههههههههههره پښهههههههههههههههههههههههههتنو د پښهههههههههههههههههههههههههتون يمهههههههههههههههههههههههههه

 ده ژبههههههههههههههههههههههههههههههه ددوز  چههههههههههههههههههههههههههههههې اغيههههههههههههههههههههههههههههههار وايههههههههههههههههههههههههههههههي

 ځهههههههههههههههههههههم سههههههههههههههههههههره پښهههههههههههههههههههههتو د تههههههههههههههههههههه جنهههههههههههههههههههههت بههههههههههههههههههههه زه
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 يمههههههههههههههههههههههه نههههههههههههههههههههههه نظههههههههههههههههههههههر هغههههههههههههههههههههههه زه کههههههههههههههههههههههوه پههههههههههههههههههههههام

 ځهههههههههههههههههههم سهههههههههههههههههههره سهههههههههههههههههههپيلنو د دود پهههههههههههههههههههه بهههههههههههههههههههه  چهههههههههههههههههههې   

 کهههههههههههههړم نهههههههههههههه مرکزيهههههههههههههې يهههههههههههههو پهههههههههههههر راغونهههههههههههههډ چهههههههههههههې خهههههههههههههو

 ځهههههههههههههههههههههم سهههههههههههههههههههههره جرګهههههههههههههههههههههو د تهههههههههههههههههههههه تپهههههههههههههههههههههي ههههههههههههههههههههههري

 

 پښهتون ټهول نو ، راشي منځته يوالي ول  پښتون د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د هم نن که

 خهوا د مشرانو د پښتنو د ،او  بولي و شريک ځان اندازه په حق خپل د کې تاوان او ګټه ملي په به ملت

 کهې کړيو په دغالمۍ پرديو د او پاشلي ،اودا  وکړي تندي ورين په به مالتړ او اطاعت فيصلي هري د

 د پښهتونخوا  ګرانهه  او ځهان خپهل چهې پيهداکړي توان دا بيا ځل  يو به ملت پښتون مظلوم او غالم بند

 .    کړي ازاد څخه غالمۍ  د پرديو

 شهان ،  بهرم تللهي السهه د هغهه خپهل او کهړي ايجاد دولت پښتني ستر يو کې منطقه دې په بيا به پښتانه

 پښهتنو د او ،  شهي سهيال سهره نړۍ او ګانو همسايه د بيا به ملت ،پښتون راوړي السته بيا به اوشوقت

 .     کېږدي ټکي پاي د به ته ژوند مظلوميت او زاللت ، ذلت ،  مريتوب ،  غالمۍ د دا

 :  چې کېږي اخستل نتيجه دا ډول لنډ په څخه تشريحاتو پورته د

نو دا اتفهاق او پښهتد چې دي ممکن ښه وخت هغه تنها يوالي ملیاو اتفاقملی  پاتې تل ملت پښتون د

  . پر اساس منځته راشی قانون د پښتونولي او پښتو د ملی يوالی 

تهل  ملهت پښهتون دټهول مالتړاواتفهاق ددستاردسهړوپهدپښتنودپښتواوپښتونوالی دقانون پراساس 

  تامينيداشی. وحدت ملیپاتی 

 

 :  اړه په نفاق د کې پښتنو په :  21

 ځانونهه کلکهه پهه څخه ځانځانۍ  او نفاق د چې کوي حکم ته پښتنو وارو وارو په پښتونولي او پښتو 

 .     کېږي سبب بختۍ بد او بربادۍ د پښتنو د داعمل چې وژوغورئ
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 مهال يې ته واشغال پښتونخوا  د او غالمۍ پښتنو د نو پيداکړيده موقع دښمنانو پښتنو د هم چې کله

 .    ده تړلې

 د پښهتانه همېشهه پښتونولي او پښتو يعنې فطرت دپښتنو چې ده معلومه ښه دا ته دښمنانو پښتنو د

 دي برابهر سره صفر د امکان غالمۍ د هغو د نو وي اتفاق په پښتانه که ، رابولي ته لور اتحاد او اتفاق

 يعنهې فطهرت دخپهل پښهتانه لمهړي چهې اخلهي کهار څخهه نيرنګونهو ډول ډول د هغوی اساس دې په نو ،

 اوبهې کيهداي ايسهتل خطها اسهانه پهډېر بيا پښتانه  فطرته بې ، کړي خالص څخه پښتونولۍ او پښتو

 .    شي کيداي اتفاقه

 فطهرت او جهوهر بېلونکی پښتونوالي د ددوی يعنې پښتونولي او پښتو څخه پښتنو د چې وخت کوم

 لهور ههره پهر پهردی او خپل هر اسانۍ ډېره په شان په رمې د پسونو د بيا پښتانه فطرته بې دا ،  والړشي

 .      شي بيوالی

 دې په نو ، کړې ليرې څخه دپښتواوپښتونولي پښتانه چې شول قادر دې پر دښمنان پښتنو د چې کله

 .    اخلي کار څخه نيرنګ او چل شيطاني هر د لپاره اتفاقۍ بې د پښتنو د کې وخت

 چهې بيهاوايي ،نوروتهه ياسهت دراني تاسو چې وايي ته پښتنو ځيني دښمنان پښتنو د:   ډول په مثال د 

 .    .    .    کړي  کرال ي بل او بيټي ،بل ياست غلجي تاسو

 د ،څهوک غهرب ،څود کړي پښتانه شرق د ،څوک ويشي سره سيمو پر پښتانه دښمنان پښتنو د بيا کله

 .    بولي پښتانه شمال د بيا اونور جنوب

 د او شهمال د پښهتانه جنهوب د او اسهتعمالوي ضهد پهر پښهي دبلهي پښهه يهوه پښتنو د دښمنان پښتنو د

 .     استعمالوي ضد پر غرب د پښتانه شرق

 او ،ايههران پاکسههتان د ،مههثال نجههاموي اکههار شههيطاني دا خپلههه پههه مسههتقيما دښههمنان دپښههتنو خههو کلههه

 .    استعمالول ضد پر دبل يو نومونو په غلجي او دراني د پښتانه مستقيما خو استخبارتو شوروي

 اتفاقۍ بې پښتنو د واسطه په غالمانو خپلو د کې منځ په پښتنو د بيا وختونه ځيني دښمنان پښتنو د

 .    وهي لمن ته
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 يهو منځهه د قشرونو موثرو ځينو د پښتنو د لومړيي خاطر په برياليتوب د کار خپل د دښمنان پښتنو د

 پههه نههورو داسههې او سياسههتمدار ، سههرمايدار روشههنفکر ، ملههک ، خههان ، پيههر ، مههال د جاسوسههان شههمېر

 پهالن د بهادارانو خپهل د  کهې مهنځ پهه پښتنو د بيا جاسوسان پښتانه پرديو د دا ، استخداموي نومونو

 ضههد پههر بههل د يههو پښههتانه نههوم پههه شههماليوال ، مشههرقيوال ، وال ،جنههوبې ،غلجههي  ددرانههي ،  مطههابق

 .    استعمالوي

  کهم جهوهر او ارزښهت نساني او اسالمي ترين عالي پښتونولي او پښتو د کې پښتنو په چې لپاره ددې

 خهوا د بهادارانو د دوی د ځهای پهر پښهتونولي او پښهتو د چهې کهوي کوښهښ دښمنان پښتنو د نو ، کړي

 .    خپروي او معرفي کې پښتنو په واسطه په جاسوسانو خپل د نظريات استعماري شوي تراشل

 دخهوا سهازمانو اسهتخبارتي د هغهو د دسهتور او امهر پهه بهادارانو دخپل جاسوسان دښمنانو د پښتنو د

 اسهالمي ، لهري سرحدنه کې منځ خپل په هېوادونه یاسالم) نظريي استعماري شوي تراشل او ډيزاين

 ، اسهالم ،سهلفي وههابيزم ، المسهلمين اخوان يا اخوانيزم ، انفاذ شريعيت د ، خالفت ،اسالمي يوالي

 کههې مههنځ پههه پښههتنو د.    .    .   (   نههور داسههې او  جهههاد ،اسههالمي  سههازي ،ملههت  سههياکر دمههو ،  کمههونيزم

 .    تبليغوي

 پورتهه دا ځهای پهر نظهر انسهاني او اسهالمي دعهالي پښهتونولي او دپښتو چې غواړي دښمنان دپښتنو

 او پښههتو يعنههې فطههرت خپههل د پښههتانه څههو تههر کههړي رواج کههې مههنځ پههه پښههتنو د نظريههات اسههتعماري

 .     راوګرځوي څخه پښتونولي

 پريښهود جوهر انساني او اسالمي ترين داعالي پښتونولي او پښتو يعنې فطرت خپل پښتنو چې کله

 پهر نومونهو بيلهو بيلهو په او ځي منځه د يې اتفاق پښتني ،نو  شول روان الرو پر نظريو استعماري د او

 .     کېږي غالمان کې هېواد خپل په خوا د پرديو د باالخره او کېږي ضعيفه ، کېږي ويشل ډلو بيلو بيلو

 کهې پښهتنو  پهه نظريهې اسهتعماري پرديهو د امر په بادارانو خپلو د چې جاسوسان پښتانه هغه پرديو د

 .    کوي غالم پرديو د ملت پښتون ټول مقابل په پيسو څو د او اخلي پيسې يوڅو لپاره ځان د خپروي

 ۍپيرو نظريو شوو تراشل خوا له سازمانو استخباراتي پرديو د کې کلنو دېرشو تېرو په چې وينو موږ

ستر پښتون ملت پارچه پارچه کړی،پهر وړووړودښهمنو ډلهو يهی سهرو وويشهی،کمزوی يهی کهړی او پهه 
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 کهړل غهالم هېوادونهو نور داسې او ايران ، پاکستان ، شوروي د نتجه کښی ستر تاريخی پښتون ملت 

 .   شو

 مقهام ههر په ، څوک هغه هر ، کوي متوجه ته دې هغوی او کوي الرښونه ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 پښتنو د ک  هغه راولي نفاق ترمنځ پښتنو د نوم هر په چې ، ولري اړه چې پورې قشر هر په ټولنې د او

 .    دي دښمن ازلي

غههدار،ملت پلههورونکی  چههې لههري  دنههده پښههتني دا پښههتانه اسههاس پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 د ون ملههتپښههت د واوجاسوسههاند پرديههو د څخههه مههنځ خپههل داوهيههواد پلههورونکی افههراد او اشههخاص 

 .      ونيسي مخه اتفاقۍ بې د ملت پښتون دخپل او وباسي نوم په دښمنانو

 :  وايي داسې کې باره په يوالي د پښتنو د بابا شاه احمد لوی 

  خهههههههههههههههههههههههههواده دکهههههههههههههههههههههههههوم راغلهههههههههههههههههههههههههې عشهههههههههههههههههههههههههق د قافلهههههههههههههههههههههههههه

 غوغههههههههههههههاده څههههههههههههههه کهههههههههههههها شههههههههههههههپه مههههههههههههههې بانههههههههههههههدې زړګههههههههههههههي پههههههههههههههر

 دي ابههههههههههههههههههههدالي کههههههههههههههههههههه غلجههههههههههههههههههههي کههههههههههههههههههههه دي يههههههههههههههههههههو ټههههههههههههههههههههول

 ده افصهههههههههههههههههههه ښيښههههههههههههههههههههه زړه د يههههههههههههههههههههې چههههههههههههههههههههې هغههههههههههههههههههههه ښههههههههههههههههههههه

 هغههههههههههههههههههههه مېههههههههههههههههههههړه وي نېکههههههههههههههههههههۍ د يههههههههههههههههههههې عمههههههههههههههههههههل  چههههههههههههههههههههې   

 خمتههههههههههههههههههههههههههاده د ګدلههههههههههههههههههههههههههه يههههههههههههههههههههههههههې اغوسههههههههههههههههههههههههههتي  کههههههههههههههههههههههههههه

 کانههههههههههههههههههههههههدي يههههههههههههههههههههههههو سههههههههههههههههههههههههره الس ټولههههههههههههههههههههههههه دي پښههههههههههههههههههههههههتانه

 شههههههههههههههههههههاوخواده لههههههههههههههههههههوري هههههههههههههههههههههرپر مههههههههههههههههههههو غههههههههههههههههههههزا  چههههههههههههههههههههې   

 نشههههههههههههههههههههي مونههههههههههههههههههههده چېههههههههههههههههههههرې راحههههههههههههههههههههت زحمتههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههې

 غههههههههههههههههههههههزاده لههههههههههههههههههههههوري هههههههههههههههههههههههر پههههههههههههههههههههههر ځکههههههههههههههههههههههه احمههههههههههههههههههههههد د

 

 :  وايي داسې دود په نصيحت د يوالي د ته پښتنو عبدالحميد مولوي

 يههههههههههههههههم پښههههههههههههههههتون چههههههههههههههههې دی بهههههههههههههههه  راتههههههههههههههههه دافخههههههههههههههههر بهههههههههههههههه 

 زاخېهههههههههههههههل کهههههههههههههههه يهههههههههههههههم بهههههههههههههههارک کهههههههههههههههه نشهههههههههههههههته يهههههههههههههههې فهههههههههههههههرق
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 دنهده پښهتني پښهتون  رښهتيني هر د دا اساس پر قانون د پښتونولي او پښتوداسالم دمقدس دين اود

 کشهف وي چې کې مقام هر په غداران ته ملت پښتون او جاسوسان پرديو د کې منځ په پښتنو د چې ده

 .    وباسي منځه د پښتنو  د يې شان په سپيو لندو د او

 .     کړي رسوا جاسوسان پرديو د کې منځ په پښتنو د چې ده وظيفه پښتون رښتني هر د دا

 غهواړي چهې کهړي شهنډ پالنونهه هغهه جاسوسهانو د دپرديهو چهې ده دنهده پښهتني پښتون رښتني هر داد

 .    وهڅوي يې ته غالمۍ او اطاعت پښتنو دغيري او کړي اتفاقه بې پښتانه

  

 

 

 

 :  په اړه ايمانداري او پاکي ، ديانت د: 22

 يې چې څنګه لکه کوي ژوند ګۍ ستره او پاکۍ په داسې کې خاوره پاکه په پښتونخوا د ملت پښتون 

 .    ده سپېڅلې او پاکه هوا او آب پښتونخواښکلی  د

 او پهاک ، ديانتهه بها کهې ژونهد ورځنهي پهه چهې کهوي سپارښهت تهه پښهتنو  قانون پښتونولي او پښتو د

 تبهارز کهې ټولنهه پهه ته شخصيت انسان د درلودل صفاتو مهمو درو دې د چې ځکه ، واوسي ايمانداره

 .    ورکوي اعتبار او

 ځکهه نهو دي څخه اصلونو مهمو ډېرو د قانون د پښتونولي او پښتو د ايمانداري او ،پاکي  داري دين

 .     دي خلک ايمانداره او پاک ، دينداره فطرتا پښتانه

 .    کوو تشريح سره تفصيل په لږ اصول زرين دري دا پښتونولي او پښتو د ډول الندي په موږ

 :  په اړه دينداري د:  23
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دنړۍ ددين پهالونکو  لحا  په فطرت خپل د بلکې ، نه لحا  په محيط د اوسېدو خپل د ملت پښتون 

 .    دی ملت پروره دينملتونو دجملی څخه يوډيرزيات 

 ديهن خپهل د او دينهداره ههر رښهتنی پښهتون بايهد هرومروښهه چهې دادی يواصهل پښهتونولي او پښتو د

 .    واوسي پابند پراصولو

 زردشهت د پښهتنو کهې زمهانو وړانهدې تاريخ تر چې ولوستل کې فصلونو وړاندينو په کتاب دې د موږ

 د هغهه د او کهړی قبهول ديهن بهودايي يهې وروسهته ترهغه ، راوړی منځته وو نه دين الهي  هم څه که ايين

 مجسهمې سهترې بهودا د کهې باميهانو پهه يهې مثال ژوندی چې وکړې ځلې هلې ډېرې يې لپاره پرمختګ

 .    وې

 د تهه کهوفې سهره هيئهت لهوی يهو د شنسهب مشهر يها پاچها پښهتنو د نهو وکهړ ظههور ديهن اسالم د چې کله 

 ځنهې معلومهات يهې کهې بهاره پهه ددېهن اسهالم د او ورغی ته(  هه61-85) علي حضرت خليفه مسلمانانو

 جرګهې لويې يوې د پښتنو د يې  معلومات دا نو راوګرځېد ته پښتونخوا شنسب چې ،کله کړل ترالسه

 .    کړل شريک وه شوې جوړه څخه مشرانو مذهبي او دقومي پښتنو د چې سره

 نود کړل ترالسه معلومات کې  باره په دين مقدس د اسالم د مشرانو مذهبي او قومي پښتنو د چې کله

 د پښهتنو د( %33) چهې کهړ قبهول خهاطر دې پهه ديهن مقهدس اسهالم د اتفهاق په رايو د جرګې لويې پښتنو

 .    وو برابر سره پښتونولي او پښتو يعنې قانون فطرتي

 تهوره پهه ههم قهريش مکهې د حتهی ملتونهه او قومونهه ټهول دنيا د نو واچوو نظر ته تاريخ اسالم د موږ که

 اوملتهو قومونو نورو د ددنيا پښتانه چې ثابتېږي دا څخه معلوماتو پورته د خو ، دي شوي مسلمانان

 فيصهله پهه جرګهې د او مهربهانۍ او مرسهته پهه( ج)خهدای د بلکهې شهوي مسلمانان ندي توره په شان په

 .    دي شوي مسلمانان

 د ديهن هغهه د ، دي شهوي پهاتې پابنهد او ټينهګ بانهدې هغهه پهر دی منلهی ديهن کهوم ههم کلهه چهې پښتنو 

 .    کړيدي ځلې هلې زياتې پورې طاقت او توان خپل تر يې لپاره خپرېدو

 د او کهړه شهروع غزا مال او سر خپل په  يې نامه په( ج)خدای د نو کړ قبول دين اسالم د کله چې پښتنو  

 تورې د غازيانو پښتنو د يې اکثره لري وجود مسلمانان کوم ورځ نن چې  پورې بنګال تر بيا څخه اټک
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 او غلجيهانو ، لوديهانو يعنهې پاچاههانو پښتنو د کې هند په يې مثالونه ژوندي  چې  ده نتيجه تبلي  او

 .    دي امپراطورۍ او غزاګانې سوريانو

 د بهاالخره او فتوحهات غزنهوي محمهود دسهلطان ، فتوحهات شهاهانو غهوري د کهې هند په همدارنګه او

 .     دي فتوحات بابا شاه احمد لوی

 هغهه ، کړيهدي برخهه پهه ور تهه ملهت پښهتون مهربهانۍ خپهل په( ج)خدای چې امتياز ستر ټولو تر ددنيا 

 ديهن مقهدس پهه اسهالم د(۱۱۱۱) فيصهده سل ملت پښتون ټول کرم او فضل خپل په( ج)خدای چې دادي

 .    کړيدي مشرف

 سهل او لهري نهه کهافر ههيڅ مرحمهت او مرسهته پهه( ج) خهداي د چهې دي ملت يوازني نړۍ د ملت پښتون 

 .    دي ملت مسلمان فيصده

 قوم کوچني او دره تنګه او کوچني پنجشيرپه د حتي ،  لري وجود مسلم غيري کې ملت هر بل په ددنيا

 .    وجودلري کافر شان په دعبدالرحمان هم کې

 .    کوي نفرت څخه  انسان دينه بې د او کوی عزتډير انسان ددېنداره کې ټولنه خپل په پښتانه 

 

 : په اړه عفت او پاکي د:  24

 او پهاک کهې ژونهد خپهل پهه بايهد پښهتنه او پښهتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د 

 .    وي سپېڅلی

 يهوه په مېلمانه نږدې او ليري وخت ځينې نشته پټی مخ او ستر کې منطقو اکثرو په پښتنو د هم څه که 

 . کېني سره کې کيږدۍ او کور

 راشي کورته مسافرخوبيا هم ځنی ميلمانه او نوي کې کور په نارينه کور د چې کېږي هم داسېکله  کله

 نههه څخههه کههور د مېلمههه هههم کههې صههورت پههه موجوديههت نههه  د نارينههه د کههې کههور پههه مېرمنههې پښههتنې خههو

 .    کوي حرمت او عزت پوره مېلمنو د او رخصتوي
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 حرکهت ناپهاکۍ  د کهې مېلمهه يها کوربهه پهه چېرې که ، وي سپېڅلې او پاکې نهايت اړيکي ټولې دا خو

 .    کېږي وژل دواړه او کېږي تطبيق متخلفينو پر قانون پښتونولي او پښتو د بيا نو شي وليدل

 محتهاط نهايهت کهې چارو په عفت او پاکۍ د ک  پښتون هر پيروي په ن قانو د پښتونولي او پښتو د

ه ټولنه عفت بااودپاکترينوټولنودجملی څخه يو ډيره زياته پاکه  ددنيا ټولنه پښتنو د سببه دې د او دی

 .    ده

 

 

 

 

 :  ۍ په اړهايماندار د:  21

 کې ژوند ورځني په چې کېږي ويل چاته هغه شخص ايمانداره اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .     وي والړ دارۍ امانت او صداقت ،  رښتينولۍ ، پررښتيا نظراوعمل ئی

 هههر قههانون پښههتونولي او پښههتو ،د دي اصههل مهههم ډېههر يههو قههانون د پښههتونولي او پښههتو د ايمانههداري

 .    واوسي ايمانداره هميشه کې ژوند ورځني خپل په بايد چې کوي سپارښتنه ته پښتون

 ،  صهداقت پهر عمهل او خبهري دهغهه چهې کېهږي بلل سړي ايمانداره سړي هغه ډول عام په کې پښتنو په

 .     والړوي ښوارزښتونو نورو اوداسې دفاع څخه دحق ،  دارۍ امانت ،  رښتينوالي

 ګټهو شخصهي د ځهان خپهل د  کله هيڅ بايد پښتون يوايماندار اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 د سههبب پههه اخههتالف او دښههمنۍ ،  پرسههتۍ دنفهه  ، دګټههو دوسههتانو عزيزانههواو ، ،قومههانو  ،دکههورنۍ

 .    وړينه  وا څخه الري د ايماندارۍ

  او درښتيا کې ځای هر او وخت هر په بايد پښتون ايمانداره ېو اساس پر دقانون پښتونولي او دپښتو

 .     ونکړي ډه ډه څخه  اوريدلو ښه او کولو ،ښه  ويلو ښه
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 ول  اکثريت ټولنې د او لري مقام وړ قدر د ډېر کې منځ په ول  د سړي ايمانداره کې ټولنه پښتني په 

 .      کوي احترام کومي د دزړه ته سړي ايمانداره  سبب په ايماندارۍ د دده

 

 :  په اړه ننګد:  26

 :  وايي داسې او بولي عنصر مهم ډېر پښتونولي او پښتو د ننګ حبيبي عبدالحی عالمه

 پهر اسهاس ژونهد ټهولنيز او اقتصهادي ، سياسهي د پښهتنو د اسهاس پهر قهانون د پښتونولۍ او پښتو د 

 مهدار ژونهدون د پښهتنو د جهذبات ننهګ د دپښهتنو کې حاالتو په دښمنۍ او دوستۍ د ، والړدي ننګ

 .    جوړوي

 ملههي ، خپلههواکۍ ، مههال ، عهزت ، نههاموس سههر ، ديهن خپههل د اسههاس پهر قههانون د پښههتونولي او پښهتو د

 نهورو داسې او ژبې پښتو ، دقانون پښتونولي او پښتو د ، بشپړتيا مځکنۍ پښتونخوا د ، حاکميت

 .    کېږي ويل ننګ ته  دفاع تدبير او مېړانې ، جرئت په څخه ارزښتونو ملي او پښتني ، اسالمي

 کهې مقابهل پهه ظهالم د او دفاع څخه مظلوم د ، بسپنه ، پالنه مېلمه ،  ورکول پنا ، بخښنه ، منل ننواتي

 .    کېږي بلل ننګ درلودل صفات ښو نورو د مطابق دقانون پښتونولي او پښتو د او درېدل

 .     کېږي شمېرل څخه  اصولو مهمو ډېرو د او مرکزي دقانون پښتونولي او پښتو د ننګ

 خپهل د چهې کېهږي بلهل فهرض پښهتني پښهتون رښهتني هر د دا س اسا پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ، بشههپړتيا مځکنههۍ د پښههتونخوا د ، ژبههي پښههتو ،  ملههت پښههتون ، مههال ، عههزت ، نههاموس ، سههر ، ديههن

 حقهوق حقهه ملهي او دينهي ټولهو دنورو پښتنو د او نواميسو ملي ، ګټو ملي ، حاکميت ملي ، استقالل

 .    وکړي ننګ  کې الره په دفاع د  څخه

 د پښتونولي او پښتو د ک  هغه کوي نه ننګ  دفاع پر ارزښتونو شوو ذکر پورته د چې پښتون هرهغه

 الههم سهپي النهدهتر“   ک  ننګه بې“   کې ټولنه په پښتنو د ، کېږي بلل“    ک  ننګه بې“  اساس پر قانون

 .    دې موجود بد
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 نشهته صهفت بهد ههيڅ او لفه  بد بل هيڅ( ننګه بې)تر کې ترمينولوژي په پښتنو د او ټولنه په پښتنو د

 .    شي منسوب ته پښتون يو و چې

 .    لري وجودنه هيڅ انسان ټيټ شخص ننګه تربې کې ټولنه دپښتنوپه

 بايهد څخه اعمالو ننګينو د ننګۍ بې د چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو چې دي علت همدا

 سهيالي کهې ښهندنه پهه مهال او سهر د  سهره دبل يو کې چارو په ننګ د بايد پښتانه ،او وساتي ځان حتما

 .     وکړي

 کهې بهاره پهه ننګهۍ بهې او ننهګ د تهه ملت پښتون يعنې بچو خپل بابا شا احمد لوي پالر ملت دپښتون

 :  ورکوي درس داسې

 

 جفهههههههههاده ژونهههههههههد ننګهههههههههه بهههههههههې د دی نهههههههههه مهههههههههړ څهههههههههه خهههههههههو مهههههههههړ ننهههههههههګ پهههههههههر

  ده دنيههههههههههها پهههههههههههاتې ننهههههههههههګ پهههههههههههر چهههههههههههې ننګهههههههههههه لهههههههههههه وانخلهههههههههههم بهههههههههههه الس

 

 ميهراث پهه ورتهه چهارې ننهګ د پښتونوراهېسهې د چهې نيکهه ميهروي  مشهر ننګيهالی او ستر دپښتنو

 وداع سهره ژوند د يې هيله دې په ، وو کړی وقف چاروته ننګ د ټول هم يې ژوند خوږ خپل او  وې پاتې

 .    ورکړي الهام کې باره په کولو دننګ پښتنوته مزار دده بايد هم وروسته ترمرګ چې وکړل

 :  شعروليکي الندې پرقبردا نيکه ميروي د

 

 وي ههههههههههههههههههههههههډ ههههههههههههههههههههههههر مهههههههههههههههههههههههې بهههههههههههههههههههههههه ټوټهههههههههههههههههههههههه ننهههههههههههههههههههههههګ د

 مينهههههههههههههه راشهههههههههههههې ګهههههههههههههور پهههههههههههههر مهههههههههههههې مړينهههههههههههههې لهههههههههههههه پههههههههههههه  کهههههههههههههه

 

 ههم وروسهته مرګ تر ته لمسو خپل الرې دې د چې غوښتل سره فکر مدبرانه دې خپل په نيکه ميروي 

 .    ورکړي درس مېړانې او ننګ د
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 :   ورکوي درس ننګ د داسې ته پښتنو کې باره په دننګ بابا خوشال لوی قهرمان قلم او تورې د

 

 تههههههههههههههههههههههوره وتړلههههههههههههههههههههههه مههههههههههههههههههههههې ننههههههههههههههههههههههګ پههههههههههههههههههههههه افغههههههههههههههههههههههان د

 يههههههههههههههههههههههههم خټههههههههههههههههههههههههک خوشههههههههههههههههههههههههال زمههههههههههههههههههههههههانې د ننګيههههههههههههههههههههههههالی

  

 اټکهههههههههههههههههههههههههه تهههههههههههههههههههههههههر قنهههههههههههههههههههههههههدهاره د پښهههههههههههههههههههههههههتون  درسهههههههههههههههههههههههههت

 اواشههههههههههههههههههکار پههههههههههههههههههټ کههههههههههههههههههار پههههههههههههههههههر ننههههههههههههههههههګ د يههههههههههههههههههو سههههههههههههههههههره

 

 تهاړاک د مغلهو د پښهتنو ننګيهاليو نورو او اپريدي خان دريا ،  مهمند خان ايمل ،  بابا خوشال چې کله

 پښهتنو ځينو شان په دنن بيا کې وخت هغه ،په  وو ساتلی اوچت بيرغ مبارزې ملي د ضد پر وحشت او

 شهرمناک غالمهۍ د مغلهو د او واخستي اورتبې پيسي يې څخه مغلو ،د  کړيوه اختيار الره ننګي بې د

 :  وايي داسې بابا خوشال لوي کې باره په پښتنو ننګه بې ،ددې وو اچولي کې غاړه په يې پړي

   

 دی ننهههههههههههههههګ او نهههههههههههههههام د وخهههههههههههههههت چهههههههههههههههې وخهههههههههههههههت داهسهههههههههههههههې پهههههههههههههههه

 رفتههههههههههههههههههههههار څههههههههههههههههههههههه کهههههههههههههههههههههها پښههههههههههههههههههههههتانه ننګههههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههههې دا

 يهههههههههههههههم ننهههههههههههههههګ او نهههههههههههههههام د غهههههههههههههههم پهههههههههههههههه کهههههههههههههههې پهههههههههههههههه زه تنهههههههههههههههها

 کههههههههههههههههههههار او کښههههههههههههههههههههت پههههههههههههههههههههه فراغههههههههههههههههههههت پههههههههههههههههههههه يوسههههههههههههههههههههفزي

 کهههههههههههههههها ناموسههههههههههههههههي بههههههههههههههههې ننګههههههههههههههههي بههههههههههههههههې هسههههههههههههههههې چههههههههههههههههې اوس

 چههههههههههههههههههههار خپلههههههههههههههههههههه شههههههههههههههههههههي ښههههههههههههههههههههکاره  ور بههههههههههههههههههههه عاقبههههههههههههههههههههت

 

 تهه معشهوق وخپهل کهې بهاره دې پهه او کهوي ښهکاره داسې نفرت خپل څخه ننګۍ بې د مېرمني پښتني

 :  کوي سپارښتنه داسې
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 راشې تورو په ټوتې ټوټې

 مينه شه رامه دې احوال ننګۍ بې د

 

 داسهې کهې بهاره سهاتلوپه د ځهان  د څخهه ننګهۍ بهې د تهه معشهوق خپهل ماللهي پښتنه قهرمانه ميوند د 

 :  کوي خطاب

 شوې نه شهيد کې ميوند په که

 ساتمه دې ته ننګۍ بې الليه خدايږو

 

 ، يهاديږي نهوم پهه قهرمانهانو دملهي پښتنو د دي مړه ننګ پښتني پر چې څوک هغه کې ټولنه پښتني په

 .     کېږي بلل څښتنان درناوي ابدي د او دي ژوندي لپاره ابد د کي منځ په ملت دپښتون او

 

 :  په اړه شرکتد کې ښادۍ او غم په:   21

 پښهتني دا ته پښتنو  پښتونولي  او پښتو نو شي ډېري يې ښادۍ او شي لږ غم پښتنو د چې لپاره ددې

 پهه غهم چهې ځکهه کهړي شريک ځان کې  غم په سره ورور پښتون  بل له بايد پښتون هر چې سپاري دنده

 پهه ښهادي چهې ځکه کړي شريک ځان  کې ښادۍ په سره پښتون بل د بايد پښتون هر او  کمېږي وېشلو

 .    ډېرېږي وېشلو

 او غم خپل ښادي او ورورغم پښتون بل د بايد پښتون رښتني هر مطابق قانون د پښتونولی او دپښتو

 .    واخلي برخه مطابق سپارښتونو د قانون د پښتونولي او پښتو د کې هغه په او وبولي ښادي

 

 :   ی په اړهغوښتن خپلواکي د: 28
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 .    ورکوي درس غوښتني دخپلواکۍ ته پښتنو پښتونولي او پښتو

 دې نوپهه ، پيهداکړي نهدي تهه غالمهۍ پهاک اهلل پښهتون چې داورښيي ته پښتنو و پښتونولي او پښتو

 .    وي خپلواک او ازاد بايد پښتون  چې امرکوي ته پښتنو اوپښتونولي پښتو اساس

 محکوميهت ، مريتهوب ، غالمهۍ د بايهد پښهتون رښهتني ههر اسهاس پهر قانون د پښتونولي او پښتو د

 پښهتون رښهتني ههر پښهتونولي او پښهتو اسهاس همدې په ،نو  ولري نفرت څخه دژوند زاللت او ،ذلت

 نکړي سرټيټ ته قدرت انساني  هيڅ بل کې نړۍ په بغير څخه( ج) خداي د چې کوي ورته امر او هڅوي

 .    مني ونه اومريتوب غالمي هغه د او

 سرټيټوي ته اوغالمي ،مريتوب  محکوميت چې پښتون  کوم اساس پر قانون د اوپښتونولي دپښتو

   کېږي بلل نه پښتون ک  هغه او نده پښتنه وينه ک  هغه د نکوي مقاومت او غزا کې مقابل په هغو ،د

  . 

 ګهرګين د نيکه ميروي  چې اخلو را جملي څو تقرير هغه د نيکه ميروي  د لپاره تصديق د خبري ددې

 .     وي کړي ته جرګې ملي پښتنو  د کې قندهار په وروسته وژلو تر

 خهان ،سهيدال  نيکهه ميهروي  مشهرانو سهترو د پښتنو د چې اساس پر فيصلي د جرګې د“    نجيام“   د

 ، نهورزي ،عزيزخهان هوتهک خهان ،يوسهف هوتهک مياجي ،پيرمحمد  ،بهادرخان بابي ،بابوخان ناصر

 نيکهه ،دميهروي  خهان يحيهي ورور نيکهه ميروي  ،د  الکوزي ،نصروخان بړيڅ ،نورخان رباب خان ګل

 ېښهپک وثيقهه اعهالن د خپلهواکۍ د ، وه شهوي جهوړه ګهډون پهه کاکړي خان يون  او خان محمد وراره

 قنهدهار د او وواژه ګهرګين پښهتنو وروسهته موده څه اساس پر فيصلي د جرګې دهغي ، وه شوي امضا

 .    ونيوي ښاريي

 په دخپلواکۍ وړاندي په جرګې ملي د پښتنو خپلواکو د وروسته قتل تر ګرګين دظالم نيکه ميروي 

 د پښهتنو د دلتهه مهوږ جملهي څهو تقريرڅخهه تاريخي دې د نيکه ميروي  ،د  تقريروکړي اوږد يو پلوي

 .    نقلوو را لپاره خبرتيا

 :   شويدي اخستل را دتقريرڅخه نيکه ميروي  د جملي څو الندې دا

 بهه ،پهري وسهاتو هسک به بيرغ خپلواکۍ د نو وتړي مال زما او شي يو ماسره تاسوله که پښتنو اي) ...

 .    ولويږي کې غاړه په زموږ کړۍ مريتابه د پرديو د بيا چې ږدو نه
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 پهه زمهوږ دي نهور او ، لرو نه خپلوي او اړه هيڅ سره هغو له موږ ،  مني مريتوب پرديو د چې کسان هغه

 ...(  اوسي نه کې هېواد

 بل د پښتانه کې حال عين په او  ورکوي درس عزت او ،حريت  ازادۍ د ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    کوي منع هم څخه کولو غالمۍ د چا

 :  وايي داسې کې باره په قيمت او قدر د دازادۍ بابا خوشحال

 کهههههههههههههههههههههههههههههههههها تيههههههههههههههههههههههههههههههههههری ال پاچاهيههههههههههههههههههههههههههههههههههه تههههههههههههههههههههههههههههههههههر ازادي

 شههههههههههههههي غههههههههههههههالم شههههههههههههههي النههههههههههههههدې حکههههههههههههههم تههههههههههههههر بههههههههههههههل د  چههههههههههههههې   

  

 او ،غيهرت ميړانهي و يهې کهې الره پهه ازادۍ د او ورکوي درس ازادۍ د ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    رابولي ته بغاوت او مقاوت و کې مقابل په اوظالم ظلم د يې کې  حال عين ،په رابولي ته کولو ننګ

 .     هڅوي ته مهربانۍ او ترحم و باندې کمزورو او مظلومانو پر پښتانه پښتونولي او پښتو 

 زړور او توريهالي ښهه کهې ډګهر پهه جنګ د بايد پښتانه چې کوي حکم ته پښتنو و پښتونولي او پښتو 

 څخه  ترحم او بخښني د دي سره مغلوبينو اود نشي مغروره بايد کې  وخت په دبري خو ،  وي جنګيالي

 .     اخلي کار

 

 :  اړه په سره دمينی پښتونخواياافغانستاند:29

 پهه چهی لهري وجود مقامونه مقدس درې مخ پر مځکې د اساس پر دين مقدس د  داسالم لپاره پښتنو د

 .    کيږی ورته اشاره ډول الندی

 

 :  شريفه کعبه:  ۱
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 شههريفه کعبههه پهاره د ملههت پښههتون دمسهلمان ، دي ملههت مسهلمان فيصههده سههل ملهت پښههتون اهلل الحمهد

 نظهر په دپښتنوداسالم د مقدس دين پر اساس او چې ځکه دي مقام ترين ترټولومقدس مخ پر دځمکي

 .    دي کور( ج) خداي د مقام دا

 زوی دخپهل السهالم عليهه ابهراهيم حضهرت کهې خهاوره پهه مکرمهي امردمکهي په پاک اهلل د شريفه کعبه

 .     کړيده ملګرتيااباده په السالم عليه سمعلا حضرت

 :   منوره مدينه:  ۲

 مصهطفي محمهد حضهرت پيغهامبر اسالم د چې چېري ده منوره مدينه مقام مقدس دوهم لپاره پښتنو د

 نبهې د کهې منهوره مدينهه ،په وکړي رحلت کې منوره مدينه په يې کې ديار په هجرت د او کړيوو هجرت

 .     دي شوي اباد(مسجد نبوی) مسجد لومړنيي داسالم  کې منوره مدينه په ،او  ده هګا ارام( ص) کريم

 

 :  المقدس بيت:  ۳

 .    ده قبله لومړني مسلمانانو د ياني المقدس بيت مقام مقدس دريم لپاره پښتنو د

 

 :  پښتونخوا:  ۴

  ده خهاوره مقدسهه پهاره د دپښهتنو هم خاوره پاکه پښتونخوا د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 او پلرونهو غيرتهه با او  باعزته د پښتنو د راهېسې کلونو زرګونو د خاوره پاکه پښتونخوا د چې ،ځکه

 .    دي مسکن دعزت پښتنو د او مدفن نيکونو

  دي خوندي عزت او قدر ژونديو او مړو د پښتنو د کې خاوره مقدسه خپلواکه او پاکه په پښتونخوا د

  . 

 پښتنو د ویچی   ېښک ګوټ هر په دنړۍ ليری څخه غيږي تودي  ډکي محبته د او پاکي د پښتونخوا د

 .    ديمسافر او وطنه ،بی  قدره بې ، حرمته ،بې  عزته بې ژوندي او مړي
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 دعربهو  څخهه پهاميردغرونو د يهاني بهام د نهړۍ د بيها تهرمنځ اباسين دامواو خاوره مقدسه پښتونخوا د

 .     ده سيمه پرته پورې ترسمندر

 .    دي مدفن او مسکن دعزت دايمي او ازلي پښتون هر د خاوره پاکه پښتونخوا د

 توريالواوبهاعزتونيکونو ، ننګيهالو د پښهتنو د راهېسهې کلونو زرګونو د  مځکه مقدسه پښتونخوا د

 .    دي مدفن او مسکن پلرونو او

 او مههور ملههت سههتر پښههتون  د خههاوره مقدسههه پښههتونخوا د اسههاس پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 .     دي ناموس

 پښهتنياسهالمی ،ملهی او  پښهتني او پښهتون رښهتني ههر د دا اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 د ،  مهدفن او مسهکن مقهدس  د پلرونهو او نيکونهو توريهاليو او ننګيهاليو خپهل د چهې کېهږي بلل فرض

 .     وکړي دفاع قيمت په سر او مال خپل د څخه پښتونخوا پاکي يعنې ناموس او مور ګراني  خپلي

 نهاموس د او دي نهاموس پښتنو  د خاوره مقدسه پښتونخوا د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    دي فرض ملي او پښتني ،  اسالمي پښتون  رښتني هر د فاع د څخه

 تههه سهر سههره جانبهازۍ او ايمانههدارۍ ډېهره  پههه فهرض پښههتني دا خپهل کههې اوږدو پهه تههاريخ د ههم پښهتنو 

  کېږي ويل هديره امپراتوريو د نړۍ د ته خاوري پاکي پښتونخوا د نن چې دي علت ،همدا  دي رسولې

 څخهه پشهپړتيا مځکنۍ د هېواد  خپل د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د پښتنو چې دا يعنې ،

  يرغهل يهې پښهتونخوا پهر چهې يرغلګهر ههر او کړيهده  دفاع سرښندنه او ميړانه ، ډېرشجاعت په هميشه

 شهوي پرګونهډو وړانهدي پهه تهوري پښهتنود يعنهې بچو ننګياليو او تورياليو د پښتونخوا د نو کړيدي

 .     دي

 خپهل د تهه خهاوري پهاکي پښهتونخوا د بايد پښتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    بولي و فرض پښتني خپل يې  دفاع او وګوري سترګه په ناموس

 (  .  جار ناموس تر سر او جار سر تر مال:  ) وايي داسې کې يومتل په پښتانه 

 پهه سهره هيچها د نهاموس اسهاس پهر دقانون پښتونولي او ،دپښتو دي ناموس ملي دپښتنو پښتونخوا

 . کېدالی شريک نشي فيصدي
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 جهار سرمال او  ميړانه ډېره په ناموس ملي خپل تر بايد پښتانه اساس پر قانون د پښتونولي او دپښتو

 .    کړي

 ملههې دپښههتنو دفههاع څخههه بشههپړتيا مځکنههۍ د پښههتونخوا د مطههابق قههانون د اوپښههتونولي دپښههتو

 .    کېږي بلل فرض پښتني او ،اسالمي

 

 :  اړه په سيالۍ مثبتې د:   32

 او ښهو د سهره بهل لهه يهو کچهه پهه قهوم او کلهي ، کهور د چې کوي الرښونه ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

  خپل حيث په ملت خپلواک او ازاد يو د ډول عين په او وکړي سيالي مثبته کې نجاما په اعمالو مثبتو

 د لکهه ، کهړي سهيال کهې سهاحو پهه پرمختهګ  ټهولنيز او اقتصادي ، سياسي د سره ملتونو نورو د ځان

 :   وايي چې يومتل پښتو

 .  (  دی کېدو پرې د يې غوږ شي پاتې سيال تر چې سيال)

 ، عههزت ، درونهدوالي د ملههت او قهوم ، ،کههورنۍ ځهان دخپههل چهې هڅههوي پښهتانه پښههتونولي او پښهتو 

 سهيالي مثبتهه سهره بهل د يهو کهې الره دې پهه او ، وباسهي زحمهت او زيهار سخت لپاره بادارۍ او سيالۍ

 .    ونکړي ډه ډه څخه قربانۍ د سر او مال د کې سيالي مثبته دې ،اوپه وکړي

 

 :  اړه په همتۍ لوړ او عزت د ځان د:    31

 .    دي اصل يومهم قانون د دپښتواوپښتونولي اولوړهمتي عزت دځان

 ، عهزت د ځهان د کهې حهاالتو سهختو پهه ژونهدون د چهې کهوي الرښهونه تهه پښتنو و  پښتونولي او پښتو

 ،هغه  ورنکړي دالسه لوړهمت ،خپل  واخلي کار څخه  حوصلي او قناعت ،  تحمل ،  ،صبر  لوړهمتۍ

 نشهي وارخطها کهې سهختۍ ډول ههر ،په رسيږي تاوان ته ستاسوعزت يې منلو په چې منۍ ونه شرطونه

 .    نور اوداسې نشي تسليم ته ،سختيو
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 متانهت او لوړهمهت پهه ضهد پهر نهاخوالو ډول دههر ژونهد د چهې کهوي امهر تهه پښتنو اوپښتونولي پښتو

 .    کړي مقاومت او مبارزه

 :  ورکوي درس داسې کې باره په همتۍ لوړ د ته پښتنو بابا خوشحال

 

 ورکههههههههههههههههړ کههههههههههههههههې  خولههههههههههههههههه پههههههههههههههههه زمههههههههههههههههري د دې فلههههههههههههههههک کههههههههههههههههه

 خپههههههههههههههل همههههههههههههههت پرېههههههههههههههږده مههههههههههههههه کههههههههههههههې خولههههههههههههههه پههههههههههههههه زمههههههههههههههري د

 

 کهههههههههههههههههههههههههههههههاره دوه دا دې ننګيهههههههههههههههههههههههههههههههالي د دنيههههههههههههههههههههههههههههههها پهههههههههههههههههههههههههههههههر

 شهههههههههههههههههي کهههههههههههههههههامران بهههههههههههههههههه يههههههههههههههههها ککهههههههههههههههههرۍ وخهههههههههههههههههوري يابهههههههههههههههههه

 

 خپهل ځهای يهو سهره تسليميدو د ک  ،هغه شو تسليم ته سختيو ددښمن يا او ژوند د چې څوک هرهغه

 څخههه حرمههت او عههزت ، امتيههازاتو معنههوي او مههادي ټولههو دهغههه کههې ټولنههه پههه او بههايلي همتههي لههوړ

 .    کېږي ورکول ته شخص باعزته او همته يولوړ کې  ټولنه په  چې کوم محروميږي

 پهه وي همتهه لهوړ انسهان يو چې څومره  هر ، لري تړاو مستقيم پورې همتۍ لوړ په هغه د عزت انسان د

 .    وي باعزته کې ټولنه په شخص هغه اندازه هغه

 خاص ټولنې د او نوي خاوند حرمت او عزت هيڅ د کې ټولنه پښتني په شخص همته ټيټ يا همته دون

 .    کوي ځنې نفرت اوعام

 لهوړ هميشهه کهې ژونهد ورځنهي خپهل پهه چې کوي سپارښتنه ته شخص پښتون هر پښتونولي او پښتو 

 .    وګوري درته سترګه په عزت د ول  کې ټولنه په څو تر اوسي همته

 عهزت خپهل همهت لهوړ خپهل پهه هميشهه کهې ژونهد خپهل پهه چهې هڅهوي پښتون هر پښتونولي او پښتو 

 .     واخلي لذت څخه  کولو ژوند د ډول باعزته په او وساتي

 يعنی جوهره يا ارزښتونه بنيادي وهد دا کې ژوند په پښتون يو د که
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، دمخهه ذکهر شهول چهی پهه پښهتنی لهري نه ارزښت هيڅ دوام دژوند پښتون نوددې نوي( لذت او عزت)

مستقيم تړاو لری ،نو په لنډ ډول داسی  ټولنه کښی ديوپښتون عزت د هغه پښتون په لوړ همتۍ پوری

 وياليشو چی :

لوړهمته پښتون په پښتنی ټولنه کښی دلوړعزت خاوند بلل کيږی،او د لوړ عزت خاوند دژوند کولهو 

 څخه لذت اخلی.

 په بل عبارت ديو پښتون دژوندعزت اولذت دواړه دهغه ک  په لوړ همتۍ پوری مستقيم تړاو لری.

 همتۍ بې د بايد پښتون رښتني هر چې کوي سپارښتنه ته پښتنو پښتونولي او پښتو اساس همدې په

 .    ورکړي ترجع ته  مرګ دعزت ژوند تر عزتۍ بې او

 لهوړ د پښهتون يو چې څومره ،هر لري تړاو مستقيم سره بل د يو عزت او همتي لوړ کې ټولنه پښتني په

 خهالف بهر موضوع ،ددې وي لرونکي عزت لوي د کې ټولنه پښتني په اندازه هغه په ، وي خاوند همت

 اندازه هغه په کې ټولنه پښتني ،په  وي همته اوبې همته ،دون همته ټيټ ک  پښتون يو چې هرڅومره

 .    وي وړ خندا د اوعام خاص د ټولنې اود عزته بې

 :  وايي داسې کې باره په عزت د پښتنو د  افغان الدين جمال سيد

 تهر داجنبيهانو چهې بانهدې پرژونهد شهرفي بهې د مهرګ شرافت د ،دوی  دې قايد پښتنو د شرافت دنف )

 .  (  ګڼي غوره وي سره څکلو او خوراکو ښو ، عيش ډېر د هم څه که وي الندي الس

 :  وايي داسې کې  باره په نفرت د څخه ژوند د همتۍ بې د بابا خوشال

 

 .    اوبو همتوپه ددون ژوندون نه*زمابهتردي مذهب په دتندي مرګ

 :  بيانوي داسې کې شعر يو په استغنا نف  د پښتنو د بابا خوشال

 دي نه مې پکار مرم که دارو منت د

 هم مسيحا راشي مې لره عالج که

 :  وايي داسې کې باره په تحمل او ،صبر  لوړهمتۍ د پښتنو د بابا حميد
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 يم ښه بوريا پرخپله پروت تږی وږی

 کره چا بل د ناست پاس له دتخت نه

 پښتنووالي او پښتو د شيدا خان کاظم او کوي منع څخه طمع د پښتون پښتونولي او پښتو 

 .    دي کړي بيان داسې کې يوبيت په اصل دا

 ماتې حيا د خولې شي مې صورت په

 نظرکړم څخه افتاب د ته ونان که

 پښتونولي او پښتو د شيدا خان کاظم او کوي منع څخه فقر او سوال د پښتون هر پښتونولي او پښتو 

 .    دي کړي بيان داسې کې شعر يوه په اصل زرين دا

 دی نههههههههههههههههه نظههههههههههههههههر درافشههههههههههههههههانه لههههههههههههههههه جههههههههههههههههوی مههههههههههههههههې سههههههههههههههههوال

 غوښههههههههههههههههتلو پههههههههههههههههه کههههههههههههههههړه خولههههههههههههههههه خپلههههههههههههههههه ورانههههههههههههههههه صههههههههههههههههدف

 تههههههههههههههههههه سههههههههههههههههههمانا مژخېهههههههههههههههههه نههههههههههههههههههه کمنههههههههههههههههههد پههههههههههههههههههه دافتههههههههههههههههههاب

 ګلهههههههههههههههههههههو د پهههههههههههههههههههههردوش شهههههههههههههههههههههبنم لکهههههههههههههههههههههه بهههههههههههههههههههههار ږدم نهههههههههههههههههههههه

 

 :  اړه په ددفاع څخه حق د:   32

 ،عهزت ،نهاموس ،سهر ديهن خپهل د بايهد پښتون رښتني هر چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 څخهه حهق مشهروع خپهل او مهال ، نواميسو ملي ، ګټو ،ملي حاکميت ملي ، خپلواکۍ ، ،ملت ،هېواد

 او ،غښتلتوب  توب ،تکړه  ميړاني ،  غيرت ،  ،ننګ  فداکارۍ ،  قربانۍ ،  ايثار د کې  الره په ددفاع

 .    وي مثال ښه ښاغلتوب

 پهه متجهاوز او ظهالم د ودريهږي حهق پر بايد پښتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    وکړي دفاع قيمت په سر او مال خپل د څخه حق روا خپل د کې مقابل

 

 :  اړه په جرګې د پښتنو د:   33
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 :  تعريف جرګې د

 :  وايي داسې حبيبې عبدالحي عالمي کې باره په دجرګې پښتنو د

 .    لري اصول خاص ځني کولو ژوند د ځانته کې  ټولنيزمحيط خپل په پښتانه

 پښهتونولي او پښهتو د نهور او  ،بسپنه  ننواتي ،  جرګه کې الر په پښتنو د ، الربولي پښتنو د اصول دا

 .     مني يې پښتانه  ټول چې دي ټينګ داسې دودونه

 نظام اقتصادي او کوي داللت عقالنيت اصولي پر ددوی چې دي نظام اوټولنيز قانوني پښتنو د جرګه

 .     راولي الندي کنترول قانوني تر بسپني د يې

 وخت په دضرورت چې ده ټولنه هغه سړو د دستار د او ،دشملي مشرانو طبعي د ټولنې پښتني د جرګه

 لپهاره فصهل او حل د موضوعاتو مختليفو د سطحه په هېواد او قوم ،  تيوال ، ولسوالۍ ،  کلي د کې

 وکړي فيصلي لپاره حل د شووموضوعاتو سپارل دورته يې چې کله ،  راټوليږي لپاره وخت معين يو د

 .    رخصتيږي بيا

 اعتراض هيڅوک پرغړيتوب يې کې  جرګه په چې جوړوي مشران طبعي ټولنې پښتني د غړي دجرګې

 .    لري نه

 پښهتني خپل اخستل برخه کې جرګه په او لري نه تنخوا او امتياز مادي ډول هيڅ غړي جرګې پښتني د

 .    بولي دنده

 .    دي اصل زرين او مهم ډېر يو قانون د پښتونولي او پښتو د جرګه

 لرغهوني هغهه اوفصهل حهل د چهارو جنهايي او ،حقهوقي ،ټهولنيزو  ،اقتصادي سياسي د پښتنو د جرګه 

 واسهطي ، نفهوذ اعمهال ، ،رشهوت  ،برګهۍ  ،ټګۍ  ،فريب  ول چل ډول هر د چې ده پروسه دموکراتيکه

 .    ده سپېڅلي او پاکه بلکل څخه  تفريط او ،افراط

 په پښتنو د پورې ورځي نن تر چې  ، ده سيادموکر رښتني او لرغوني ټولو تر بشريت د جرګه پښتنو  د

 .    ده وړ احترام او دقبول کې ټولنه
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 چې سره سره دې د ،  کېږي اکثريت په رايو د فيصلي ټولي کې پارلمانونو په نړۍ دموکراتيکي ۍننن د

  کېهږي ورکهول نه ارزښت هيڅ ته نظر اقليت خود ،  وي مخالف کيدو عملي او دکېدو فيصلي د اقليت

 .    کېږي عملي فيصله خالف نظر د اقليت د او

 عملي يې تکبر او غرور ډېر په او ګڼي بري خپل اقليت پر ډله داکثريت کيدل عملي فيصلي د داکثريت

 .    کوي

 او ده تههابع عمهل او دنظههر اکثريهت يهها يهو جمههع پنځهوس د ټولنههه کهې  سههۍادموکر غربهې پههه چهې دا لنهډه

 ارادي خپهل د چهې دي مجبهور اقليهت او ،  کېهږي نهه توجهه ههيڅ وي( %63)  هغه هم څه که نظرته داقليت

 .     وکړي اطاعت څخه فيصلو د اکثريت د چرا او چون بې خالف

 .کېږي اتفاق په رايو د فيصلي ټولي کې جرګه په پښتنو د خو

 د څهو تهر ورکهوي زات امتيا اهسته اهسته طرف هر او کوي خبري ېنيښک ورځو ورځو په غړي دجرګې

  فيصهله پهر جرګهې د اتفهاق پهه رايهو د جرګهه ټولهه بيها او  ورسهيږي تهه نظهر متفهق يو خواوي ټولي جرګې

 .     کوي دوعا

 ځکهه فيصهلي جرګهې د او کېهږي فيصهله  اتفاق په رايو د چې ځکه لري نه مخالف هيڅ فيصلي جرګې د

 .    وي شاوالړ تر يې ول  ټول چې دي بريالۍ

 ټولنهه پهه پښتنو د او وه سيادموکر عملي او  لرغوني ټولو تر ددنيا جرګه ونپښت د چې شو ويالی موږ

 .    دي اصل وړ ډېراحترام  د او عمل قابل هم نن کې

 عيهاري مطهابق اصهل د دجرګهې چهاري پارلمهاني خپل مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د پښتانه که

 جرګی د دپښتنو، ولري نظام دموکراتيک باانصافه او عمل قابل ،  ښه ټولو تر ددنيا به دوی نو ،  کړي

 .    تيروي نه ژوند مجبورۍ د ترزوراوجبرالندې اکثريت د اقليت به کې  والړنظام اصل پر

 اواکثريهت اقليهت کهې هغهه پهه غهواړي لپهاره پښتنو د  يې پښتونولي او پښتو چې کې پارلمان هغه په

 نهه مخهالف ههيڅ فيصهله ههيڅ ، کېهږي اتفاق په رايو د فيصلي ټولي مربوطي پورې ټولنه په بلکه نشته

 .     کوي مالتړ يې ول  ټول چې ځکه دي حتمي برياليتوب فيصلي هري د جرګې د او لري

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     236 
 

 دواړي فيصهههله پهههر جرګههې د چهههې ځکههه دي ګټهههونکي خهههواوي دواړي نشههته بهههايلونکي کههې جرګهههه پههه

 پهه فيصهلي د جرګهې د خهواوي دواړي او کهوي دعا قبولۍ د رضا او خوښه خپله په خواوي متخاصمي

 .    ګڼي مکلف کيدوځانونه عملي

 

 :  تاريخ جرګې د:   34

 چې دي څخه نسل د اريايانو پخوانيو د پښتانه شول ذکر کې فصلونو پورته په کتاب ددی چې څرنګه 

 .     دي شوي ميشت راهېسې کلونو زرګونو د کې پښتونخوا يعنې کي منځ په اباسين او دامو

 بههومي د او اقلههيم جغرافيههايې  مځکههي نههوي د شههول مهههاجر تههه هېوادونههو نههور چههې قبايههل  اريههايې هغههه

 مههاجرو راغليهو دنهوو حتمها افکارو او طريقو کولو ،دژوند نفسياتو ، ،اخالقو خويونو اوسيدونکو

 .    درلودل تاثيرات هم افکارو عمومي او طريقو کولو ،دژوند نفسياتو ، اخالقو ، خويونو پر

 پهه پښهتونخوا د حيهث پهه کهورنۍ ديهوي ټول ،او ونکړي هجرت ته لوري هيڅ اوالد بابا پښتون د مګر

 .    شول پاتې  ميشت کې ښتو د ،درواو  غرونو لوړو او  مځکه طبعيته سخت

 د هغهوی د پښهتانه چهې اوسهيدي نهه قهوم مههاجر يها او بهومي داسهې بل سره پښتنو د کې پښتونخوا په

 .    واي شوي متاثر څخه دطريقو کولو نفسياتواودژوند ، ،اخالقو افکارو

 قهوم بهل د دادود پښهتنو او ، دې دود پښهتنو د سهوچه جرګه چې وياليشو موږ اساس پر لويدال دپورته

 .    دي پاتې ورته ميراث په څخه نيکونو او پلرونو نجيبو اريايي خپل د ،بلکې کړي کاپي ندي څخه

 پښهتنو پهه دود دجرګهې نو ،  دي اصل مهم يو قانون لرغوني د پښتونولۍ او پښتو د جرګه چې څرنګه

 .     لري لرغونتوب کې پښتنو په قانون پښنونولۍ او پښتو د چې څومره لکه دي لرغوني دومره کې

 لوړوغرونهههو اوههههوا، اب پهههاکي ، جغرافيهههي خهههاروي پهههاکي د پښهههتونخوا  د چهههې ده خبهههره ښهههکاره دا

 .     کړيوي تاثير پوره جسم او روح پر پښتنو  د به سندو څپانده ښتواو د ،شنودرو،پراخو
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  ،روغ هيکلهههههه ښايسهههههته،قوي پښهههههتانه جغرافيهههههي سهههههختي او ههههههوا او اب پهههههاکي پښهههههتونخوا د

 صههفاتو ښههو نههورو دداسههې او زيههرک ګههالونکي، ښههونکي،زحمت خههو پههال،ازادي ،زړور،متين،مېلمههه

 .     دي کړي ټينګ النور پښتونولي او پښتو  يعنې فطرت خپل پر يې  هغو ، دي کړي لرونکي

 ،او  دي فطهرت پښهتنو د پښهتونولي  او پښهتو چهې وويهل کهې فصهلونو وړاندي په موږ چې څنګه لکه

 مهوږ اسهاس دې په نو دي اصل مهمترين يو  قانون د پښتونولي او پښتو د جرګه  چې کړل ذکر هم دامو

 لرغونيتهوب شهان په قانون د پښتونولي او پښتو د کې پښتنو  په  هم دود مهم جرګې د چې شو ويالی

 .     ده پاتې ميراث په څخه پلرونو نجيبو اريايې خپل د ته پښتنو  دودهم مهم اودجرگي لري

 

 :  اړه په اهميت د جرګې د:   31

 .    دي اصل وړ ارزښتاهميت او ډېرزيات د جرګه کې ژوند ټولنيز ورځني په پښتنو د

 پهه پښتانه چې دي قانون وړ قبول د هغه ټولنې پښتني د جرګه اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

اقتصههادی او جنههايی  ، مشههکالت ټههولنيز او ،اقتصههادي  سياسههي ورپههيښ کههې ژونههد ورځنههي خپههل

  ټولهو د چهې کهوي اوفصهل حهل ډول عادالنهه او مناسهب په داسې پواسطه هغه د معامالت او منازعات

 .    وړوي قبول د لپاره پښتنو

 .    ده غونډه وړ اهميت او ارزښت زيات دډېر پاره د پښتنو د جرګه

 :  دي راغلي کې( سلطاني تاريخ) تاريخ قلمي په لودين جهان خان د

 د نهو درلهودل جرګهه سهره سهردارانو پښهتنو د لهودي بهلهول سلطان پاچا پښتون هندوستان د به چې کله

 پښهتنو نهورو د بهه کمبلهه ه يهو پهر او شهو راکښهته څخهه تخهت شهاهي خپهل د بهه رويهه له اهميت د جرګې

 .    کېناستي سره نواسردار

 .    درلودي نه امتياز ډول هيڅ څخه سردارانو پښتنو نورو د سلطان کې جرګه دې په

 تهه پښهتنو جرګهه چهې ښهکاريږي  څخهه عمل دې د لودي بهلول سلطان پاچا پښتون ستر د هندوستان د

 .    ورکوي ارزښت څومره ته مساوات او عدالت جرګه پښتنو د ،او  لري ارزښت څومره
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 کې  دفاع په حق دخپل او کېني تغر يوه پر وړاندي په غړو د جرګې د فقير او پاچا کې جرګه په پښتنو د

 .     غواړي انصاف او عدالت څخه جرګې د او کوي بيان ازادي پوره په

 دعهوه تهرمنځ فقير د او پاچا د که ،  لري حيثيت برابر او مساوي کونکي اشتراک کې جرګه په پښتنو د

 او وايهي ليهدال کې دفاع په حق د خپل به ته جرګې کېني تغر پر جرګې د ډول مساوي په به دواړه نو وي

 څهو تهر کهوي وړاندي ته جرګې متلونه حتي او ليدال تړلي پورې موضوع په به لپاره اثبات د حق خپل د

 .     دي حق پر دي چې کړي  قانع پردي وال جرګه

 وايهي ورتهه او وراړوي مهخ جرګهه نو وکړي کار دا ک څو که دي منع ويل بد او پوچ کې جرګه پښتني په

 .    يي مالمت ته چې

 انصاف با ،  بهترين لپاره تامين د عدالت د کې حقيقت په اصل جرګې د قانون د پښتونولي او پښتو د

 عههدلي پههه هېوادونههو دمتمههدينو نههړي دننههۍ چههې ،  دي سيسههتم  تههرين باسههرعت او ارزانتههرين ، تههرين

 .      رسيږي نه ته ولسونو عدالت کې وخت لږ اوپه انصافه ،با ارزانه داسې  هم کې  سيستمونو

 

 :  ده منبع مشروعيت د جرګه:  36

 ورځنيهو د ملهت خپهل او هېهواد خپهل د نظهام ههر لهري وجهود نظامونهه کهوم چې کې نړۍ عصري نننۍ په

 قوانينهو همهدې د مسهايل ورځنهي ملهت او ددولهت او دي کهړي طرحه قوانين لپاره فصل او حل د چارو

 .     کوي فصل او حل پراساس

 .    وايي منابع مشروعيت د ته مراجعو هغو نافذوي او تصويبوي قوانين دا چې مراجع هغه

 او کوي اطاعت قوانينو وشو نافذ او جوړشوو واسطه په منبع د مشروعيت د هم اتباع هېوادونو دې د

 دې د ههم څهه کهه منهي ځهان پهر هغهه کېهږي فيصهلي کهومي کهې بهاره پهه ددوی چهې مطابق قوانينو هغو د

 .    نوي موافق سره فيصلو

 .    ديدپښتنی ټولنی ابدی اساسی قانون  قانون پښتواوپښتونولي د

 دپښتنی ټولنی دمشروعيت دايمی منبع ده. قانون پښتواوپښتونولي د
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 .     دي قانون اوپښتونولي موردپښتو ابدي قوانينو د ټولنې دپښتني

 .     دي اوفطرت روح ابدي ټولنې پښتنيپښتواوپښتونولی قانون دد

 چهې دي منلهي حيهث پهه قهانون فرعهي داسهې يهو د پښهتنو اصهل جرګهې د قانون د پښتونولي او پښتو د

 اوحقهوقی جنهائيی، مشکالت ټولنيز او ،اقتصادي  سياسي ورپيښ کې ژوند ورځني خپل په پښتانه

 اوفصهل حهل کهې  ،اولږوخهت ،ارزانه عادالنه، مناسب په داسې پواسطه هغه د معامالت او منازعات

 .    وړوي قبول د لپاره پښتنو  ټولو د چې کوي

 د چهې فيصهله ههره او ،  ده منبهع مشهروعيت د جرګه کې مواردو شوو ذکر پورته په کې ټولنه پښتني په

 .    مني اوشرطه قيد هيڅ بيله يې پښتانه  ټول وشي خوا د جرګې

 پهه ههم فيصهلي ملهي سهتري پهورې سطحي ترملي بيا نيولي څخه حل د منازاتو وړو کليوالي د پښتانه 

 او کهوکران) د کهې  تهاريخ معاصهر پهه افغانسهتان د يهې مثالونهه ژونهدي چې کوي فيصله جرګو پښتني

 جرګهو هغهو او وشهوي النهدي مشهرتابه تهر نيکه خان ميروي  حاجي د چې وي جرګې تاريخي(  نجيام

 مهال تهر تهوره خهاطر په استقالل خپل د کې مقابل په اشغالګرانو ايراني  د دي پښتانه چې وکړل فيصله

 .     واخلي برخه دي کې غزا په دازادي هېواد د او کړي

 تهرمال تهوري زلمهو پښهتنو ټولو چې  وو برکت جرګو پښتني تاريخي سترو د(  نجيام او کران کو)اد د

 د ايهران د حتهي کهړي خالص څخه اشغال د ايران د  هېواد خپل تنها نه  يې زور په توري خپلي د او کړي

 .    کيښود سر پر هوتک محمود شا عليحضرت  پاچا پښتون ځوان د  هم يې تاج شاهنشا

 پهه سر  شير د قندهار  د مشران درانه مخور پښتانه بيا وروسته نادرافشارترمرګ ګر ړاک تا ايراني د

 .    کړي رامنځته حيث په هېواد مستقل يوه د بيا پښتونخوا چې شول جرګه سره خاطر دې په کې زيارت

 روحههاني يههو شههاه صههابر ګههي نماينههد پههه مشههرانو پښههتنو د کههې جرګههې پښههتني تههاريخي سههتري دې پههه

 پهمشهر د پښهتنو د کهې لنګهۍ پهه(  بابها شها احمهد لهوي وروسته) احمد ځوان  يتيم کشريو د شخصيت

 .     ليښودښکدود په تاج دشاهی وږي دغنم حيث

 سههتر دي او ودريههدي شهها تههر پاچهها ځههوان دخپههل ملههت پښههتون ټههول مطههابق فيصههلي د جرګههې د پښههتنو د

 يې کې جريان په کال ديو او کړي  اعالن استقالل هېواد خپل د لومړيي بابا شا احمد لوي پاچا پښتون
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 څخه اشغال د سلطنت دمغولي هند د او ازبکانو د آسيا دمرکزي ، ايرانيانو د برخي ټولي پښتونخوا د

 .   کړي خالصي

 ازاد څخههه پرديههو د هېههواد ميراثههي او ابههدي پښههتنو د تههرمنځ اباسههين او امههو د بابهها شهها احمههد لههوي

 .    کړي  ثبت کې جغرافيه سياسي په نړۍ د يې نوم نوي په اودافغانستان

 بابها شها احمهد لهوي د ملت پښتون  ټول اساس پر فيصلي د جرګې پښتني تاريخي ستري د سر  شير د

 د تنههها نههه لښههکر پښههتني سههتر دي ،  کههړي جههوړ لښههکر پښههتني ماتيههدونکي نههه يههو النههدي مشههري تههر

 او دثبهات کهې  منطقه دې په لښکر پښتني ستر دا بلکې کاوه ضمانت ساتلو د خپلواکۍ د پښتونخوا

 .     وه تکيه باوري يوازني تامين د عدالت

 د کهې منطقهه دې پهه او کهړي تهديهد دولهت کمهزوري ايهران د يهې غوښهتل چهې عناصر افراطي هغه ټول

 شهول ځپهل و خواسهخت د لښهکر پښتني د مشرتوب په شابابا احمد دلوي يوسي منځه د انډول قواوو

 پههه ،دپښههتنی لښههکرپه زورشو وسههاتل څخههه تهديههد د ړنګيههدو د دولههت کمههزوري ايههران ګاونههډي د او

 وسهاتل النهدي کنتهرول تر پښتنو د نفع په پښتنو د انډول قواوو د او تامين ثبات او عدالت کې منطقه

 .    شو

 سهند)پرمسهتعميرو افغانسهتان د دولهت مغهولي هند د کېاوشرق   جنوب په پښتونخوا د فوځ پښتني

 .    واچوي څخه دبلوسيدو باندې(اوپنجاب

 تهديد د ژوند هندوانو مظلومو او مسلمانانو د هند د مرهټانو او سيکانو افراطي کې هند په چې کله

 روحههاني يههو ډهلههي د نماينههدګي پههه مظلومههانو نههورو او مسههلمانانو د هنههد د نههو وو کههړي مخههامخ سههر

 واسهطه پهه ليهک ليکلهي يهوه د څخهه بابها شها احمهد لهوي پاچها سهتر د پښتنو د  وهلل ولي شاه شخصيت

 نجهات څخه ظلمونو د مرهټانو او سيکانو افراطي د ته  هېواد اوددوی مظلومانو هند د چې وغوښتل

 .     ورکړي

 نړيوالهو خپهل د مشهرۍ پهه بابها شها احمهد لهوي پاچها مهدبر او عهادل ، بهاتور خپل د ځله څو فوځ پښتني

 ،  ځپهل و افراطيهان يهې کهې هېهواد هغهه پهه او وکهړل سهفرونه تهه هندوسهتان خهاطر پهه نجاما د زمواريو

 .     کړي تامين امنيت او ،عدالت  ثبات يې کې هند په او کړل خالص څخه ظلم د دهغوی يې  مظلومان
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 ،  توريهالي ډېهر چهې سهره سهره دې د ملهت سهتر پښهتون چې معلوميږي دا څخه تشريحاتو لنډو پورته د

 مظلهوم ،د  ،بخښهنه  ،فهي   لمهن لويهه خهورا تر جنګ ورستهخو دي ملت ننګيالي او جنګيالي ، زړور

 .    لري هم مهرباني هغه پر او دفاع څخه

 د منطقهې خپهل د سهره سهره زمواريهو ملهي خپهل د سهتردولت پښهتنو د کهې وخت په بابا شا احمد لوي د

 پښهتنو د کهې الره دې پهه او ،  بللهي مسهئول ځهان ههم لپاره تامين د سولې او عدالت د او ثبات سياسي

 څو تر وکړل سفرونه ډک زحمتونو د ته ايران او هندوستان واره څو شخصاً بابا شا احمد لوي پاچا ستر

 .   کړی تامين عدالت او قراره بر  نفع په پښتنو د قواووانډول د او ثبات سياسي کې منطقه په

 ملهت او هېواد خپل د چېسره  سره دې د ملت ستر پښتون چې کېږي اخستل نتيجه دا څخه خبري ددې

 مينه هم سره ترقۍ او عدالت امنيت، ،ثبات دسولې هېوادونواوملتونو د منطقې دخپل لري مينه سره

 .    ده اخيسته ونډه الزمه خپل هميشه يې کې الره دې په او لري

 د منهابع مشهروعيت د دولتونهو ابهدالي او ههوتکي يعنهې دولتونهو پښهتني کاميهابو شهوي ذکر دپورته

 .     وي جرګې پښتني ستري( سر  شير او نجيا،م کوکران)

 اوشهير ،کهوکران نجيادمه) منبهع مشهروع ديهوي دوی چهې داوو علهت عمهده کاميهابيو د دولتونو ددې

 دې د ملههت پښههتون ټههول چههې وو علههت همههدا وواو کههړي  السههه تههر مشههروعيت خپههل څخههه( جرګههې سههر 

 .     کوي مالتړ دولتونو

 ههم حاکمهانو اجنټهو شهوي ېنولښهک  پهالس پردو د ځني کې هېواد په زموږ کې وختونو ورستيو دې په

 او ځان خپل د څخه دهغو  چې وکړي يې اوکوښښ ،  راوغوښتي يې  جرګې قالبې اوڅو وکړي کوښښ

 نامشهروع ،نو  درلود نه مشروعيت خپله په جرګو داسې خو ،  واخلي مشروعيت لپاره پروګرام خپل د

 .    ؟ ورکړيواي مشروعيت ته حاکمانو اجنټ پردو د او ګوډاګيو  نامشروع څنکه به جرګو

 او پښههتو د کههې کههل پههه منبههع مشههروعيت د لپههاره پښههتنو د چههې معلههوميږي دا څخههه لههويدال پورتههه د

 دي اصل ترين مهم يو قانون د پښتونولي او پښتو د خپله په جرګه چې څرنګه او دي قانون پښتونولي

 .    ورکوي مشروعيت ته فيصلو هم جرګې کې مسايلو خاصو په اساس دې په نو
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 :   نظارت فيصلو پر جرګې د:   31

 معاههدې او قراردادونهه تهرمنځ کمپنيهو شخصهي يها او ددولتونهو چهې کهې پېهړۍ يويشتمه په ورځ نن 

 نړيوالهه يها او هېهواد دريهم يهو لپهاره نظهارت د باندې تطبيق پر موادو د معاهدو دې د نو ، کېږي امضا

 .     کېږي مقرره حيث په کونکي نظارت د موسيسه

 پښهتنو خود ، مقرروي کونکي ضمانت او نظارت تطبيق پر فيصلو د کې پيړۍ يويشتمه په نن نړيوال

 مقهررات او اصهول لپهاره ضهمانت او نظارت د تطبيق پر فيصلو خپل د راهېسې کلونو دزرګونو جرګې

 .    کړيدي وضع

 موافقه په کوونکو ګډون ټولو د جرګې د او خواوو مخالفو ددو جرګې پښتنو د چې کله ډول په مثال د

 ډبهري = تيګهي = تيهږي دمخهالفو ډلهو تهر مهنځ د) وشهرطوند جهوړي او روغي د ترمنځ اړخونو مخالفو د

 او قهانون د پښتونولي او پښتو د ترمنځ ډلو مخالفو د څخه لحظي همدې د ،  وکړي اعالن(  ايښودلو

 .     اعالنيږي(  سوله او روغه) اساس پر  حکم د جرګې د

 لهه يهو خواوې دواړې حاللېږي غوايي يا او پسونه ډول په خيرات د سم سره اعالن د جوړې او روغې د

 خوا دواړو اود نيسي کې غېږ په دود په پخالينې د بل يو او خوري ډوډۍ روغې او پخالينې د سره بل

 .    اعالنېږي(  جوړه او روغه) دايمي  ترمنځ

 همههدې د او   شهول کيښههودل(  تيهږه) تههرمنځ مخهالفينو شههوو ذکهر د چههې خبرخپرېهږي دا کههې ټولنهه پهه او

 .    وشول(  جوړه او روغه)  ترمنځ ددوی اساس پر( تيږې)

 د جرګهې د وظيفهه نظارت د باندې تطبيق پر فيصلو د جرګې د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 فيصده سل فيصله هره جرګې د چې دي همداعلت ،  ده غاړه پر قوم ټول د الري دې د او کوونکو ګډون

 .    ده تطبيق قابل

 د دولتونههو مجهههزو ښههه او عصههري د زمههاني داوسههنۍ چههې لههري تههوان دا او شههته اشههخاص داسههې ځنههي

 د قهانون د اسهاس پهر مخالفهت د سهره فيصهلي ،دقضهايېي وکهړي  مخالفهت ښکاره سره فيصلو قضايي

 ځهان څخهه دانفهاذ فيصهلي د قهانون د او وکهړي فرار يا او شي پټ څخه ساحي د دنفوذ ادارو نافذونکو

 .    کړي خالص
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 لهري نه توان دا هيڅوک چې ځکه  کوالی نشي فرار او انکار څوک څخه فيصلو د جرګې د پښتنو د خو

 .     شي ووتالی څخه ساحي د نفوذ د قوم د چې

 څخهه تطبيهق د( یتيهږ) شهرطونو شهوو تعهين د خوا د جرګې د يوه هر چې څخه جملي د کوونکو روغه د

 جرګې د هغه کړل ماته(  تيږه) هرچا چې څخه جملي د کوونکو روغه د وينا هبل په يا ،  وکړي سرغړاوي

( ناغه) جريمه لږ هغه نو وي کړي غړونه سر لږ څخه( تيږي) د چا که.     کېږي( ناغه)  جريمه خوا د غړو د

 .    ورکوي به( ناغه) جريمه ډېره نو وي کړي غړونه سر ډېره يې که او کېږي

 .    کېږي سوځول هم کور ماتونکي( تيږي) د جرم په ناغي د خو وخت ځني 

 نه غاړه ته فيصلو هغوی د او کوي مقاومت او بغاوت کې بل مقا په غړو د جرګې د ماتونکي( تيږه) که

( ناغهه) جريمهه سهخته تهه مهاتونکي( تيهږه) او کېهږي ځهای يهو سهره غړو د جرګې د قوم ټول بيا نو ايږدي

  څخهه وطهن د جهرم پهه مهاتولو( تيهږي) د خهوا د قوم د ماتونکي( تيږه)  کې حاالتو ځينو په حتي ورکوي

 .     کېږي مجبوره فرارته

 .     ده ګناه لويه ماتول(  تيږي) د س اسا پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    وايي هم ته اوربند يا سولې موقتي( تيږه) کې ځينومواردو په

 لويهه پسهي نهوره دافتنهه چهې  لپهاره دې د ،  شهول پيښهه فيتنهه موضوغ يوه پر ترمنځ پښتنو ددوو مثال

 اوربنهد لپهاره وخهت معهين يو د ترمنځ وو خوا مخالفو د او کېږي جرګه يوه خوا د مشرانو د قوم د نشي

 ورشهي پهالس وخهت خيرغوښتونکوته ددوی او خواوو دواړي کې موده دې په څو تر اعالنيږي( تيږه)

 منځته(  اوجوړه روغه) دايمي پواسطه ايښودلو(  تيږي) دايمي الري د جرګې يوي د ترمنځ ددوی چې

 .    راشي

 :  چې وياليشو داسې ډول لنډ په کې باره په جرګو د دپښتنو

 ،سهل  قيمت ارزانه ،په  کې وخت لږ په ، تناسب په ارګانو قضايې عصري دټولو دنړۍ جرګې پښتنو د

  فيصهده سهل ههم تهه لهورو بلو متقا چی کوي وړفيصلي انفاذ او تطبيق د فيصده سل او عادالنه فيصده

 .    وی وړ قبول او دقناعت
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  : ډکل:   38

 پهههه حاضهههرولو د تهههه جرګهههېوکښهههی دخپهههل مخهههالف  منازعهههاتو ی اواقتصهههاد حقهههوقی پههههتعريهههف :

 ته ډکل وايی.فشار اقتصادی خاطر

 ددې ،او شههيرا منځتههه اخههتالف  مسههئله اقتصههادی يهها او حقههوقیيو پههر تههرمنځ پښههتنو ددو چېههري کههه

 د او ېنيښهک تهه جرګهې چهې غهواړي نهه وي چهې سبب هر بل په اويا ، زور دخپل يو څخه خواوو مخالفو

 .    وکړي فيصله جرګه په سره پښتون مخالف خپل

 سرکښ( ډکل) اصل فشار اقتصادي اميزه مسالمت د دقانون پښتونولي او دپښتو کې صورت دې په

 جرګهه پهه دپښهتنو او ېنيښهک تهه جرګهې پښهتنو د سهره پښهتون مخهالف خپهل د چهې مجبهوروي پښتون

 .    وکړي ورسره فيصله

 .    استعماليږي اصل( ډکلو) د ډوله دوه الندې په ددومخالفوپښتنوترمنځ

 :  ډکل نرم:   الف

 تهر دجرګهې) چهې وايهي ورته مخ تر شاهدانو د او ورځي ته مخالف سرکښ خپل پښتون اماده ته جرګې 

  دي ډکلهي درسره.  .  .  (  نور داسې او رمهيا، دوکانيا، ايداديا ج، باغيا، مځکه خپل ما پورې فيصلي

  . 

دهرهغه شی ډکل چی دشاهدانو په مخ کښی اعالن شو که هغه باغ وی، که رمه وی کهه مځکهه اويها بهل 

 شی وی،نوهغه شی ډکل شوی دی نورشيان دډکلو ترقانون الندی نه راځی.

اسهره وډکهل ، مثالً يو سړی راځی او خپل مخالف ته دشاهدانو په مخ کښی وايی چی  ما خپل رمهه ست 

ددی خبری معنی داده چی ددواړو مخالفينو رمی سره  ډکلی دی، ددوی نور شيان لکه ددوی باغونهه، 

 دوکانونه،پټی اونوری شتمنۍدډکلو ترقانون الندی نه راځی.

 داده ډکلهومعني ددېکله چی يو پښتون خپل پټی د خپل مخالف سهره دشهاهدانو پهه مهخ کښهی وډکهی 

 ډول اوههيڅ کهري يهې بهه نهه پريهږدي تهوره مځکهه خپلهه خهواوي دواړي بهه رېپو فيصلي تر جرګې د چې

 ډول اوههيڅ کهوي اوبهه نهه بهاغ خپلکه باغونه يی سره ډکلی وه نو هيڅ لوری به اخلي، ځني نه به حاصل

که چا خپل ټوله شتمنی يو د بل سره ډکلهی وه نهو دواړه خهواوی بهه دجرګهی تهر  ، اخلي ځني نه به حاصل
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کهه چها خپهل رمهی سهره ډکلهی وی نهو دواړی  ، اخلهينهه  حاصهلڅخهه   جايهداد ټهول خپلفيصلی پوری د

 پهاتې  چهې و بايهد  يهې ميهږي يعنهې شين لنګي يې ميږي څو کوي ورايله نرمږنه ميږوته خپلخواوی به 

کههه يههی دوکانونههه سههره ډکلههی وه نههو دواړه خههواوی بههه خپههل دوکانونههه نههه خالصههوی او دجرګههی ، شههي

 .    .    .     نور اوداسېترفيصلی پوری به يی بند ساتی 

 .    کېږي نيول نه کې نظر په کيفيت او کميت جايدادونو او مالونو د کې صورت په دډکلو

 يو خپل چې شي کوالی خاوند غرفي وړوکي اويوي باغ ،کوچني ميږي ،يوي  مځکي جريب ،ديو مثال

 مځکهي جريبهه زرګونهو د پښتون مخالف خپل د دوکان کوچني او باغ ،څووني ميږه ،يوه مځکه جريب

 .     وډکي سره مارکيټونو سترو او ،ستروباغونو ميږو ،زرګونو

 پورې وخته هغه تر به دوکانونه او باغونه ، رمې ، مځکي مخالفينو دواړو د چې داده معني ډکلو ددې

 سههرکښ سههببه د فشههار اقتصههادي ددې ترڅههو وي پراتههه ګټههې بههې او حاصههله بههې ، اوبههو شههاړي،بې تههور،

 د جرګې د پښتنو د مشکل خپل او کېني ته جرګې پښتنو د سره مخالف خپل د چې شي مجبور پښتون

 .     کړي حل الري

 حتهي او مهالي  زيهات ډېر متخلف پر وکړل ورزي خالف څخه قانون د ډکلو د چا کې وخت په ډکلو د که

 .    اوړي پور ځاني

 سههرکښ چههې دي يهها بنديزونههه تههازيرات اقتصههادي کههې حقيقههت پههه اصههل ډکلههو د پښههتونولي او دپښههتو

 د جرګهې د مشهکل منځهي خپهل او کېنهي تهه جرګهې دپښهتنو سره مخالف خپل د چې مجبوروي پښتون

 .    کړي فصل او حل الري

 :   ډکل سخت:  ب

 تهر دجرګهې چهې وايهي ورتهه مهخ تهر شاهدانو د او ورځي ته مخالف سرکښ خپل پښتون اماده ته جرګې

 .    ده ډکلي درسره( ميرمنی يا مېرمن) حتي جايداد او مال خپل ما پورې فيصلي

 نهږدي نهه تهه مېرمنهو خپلهو مخالفين دواړه به پورې فيصلي تر جرګې د چې داده ډکلومعني د دمېرمني

  کېږي نه يې به اوالد هيڅ ،او  کېږي

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     246 
 

  وشهول يهې اوالدونهه څهو يها ،يهو  وکهړل ورزي خهالف څخهه قهانون د ډکلهو د چها کهې وخهت پهه ډکلو د که

 د څخهه ډکلو د که يعنې ، اوړي پور شمېردمړو په اوالدو شوو پېدا د متخلف پر کې وخت په ،دجرګې

 يو تر  يې اوکه ورکوي پور مړي يوه د به ته لور مقابل نو وو شوي اوالد يو چا ديو سبب په ورزي خالف

 .    پورورکوي مړو د اندازه په شمېر د اوالدو دپيداشوو به ته لوري مقابل وه شوي اوالدونه زيات

 با قوت اومالی انسانی ټول دخپل چی مجبوروی پښتانه زوراوراوسرکښ کې  حقيقت په دډکلوقانون

 الری د جرګههی د مشههکل منځهی خپههل او کېنهی  تههه پښههتنوجرګی د سهره مخههالف کمهزوری خپههل د وجهود

 .    کړی فصل او حلورسره 

 

 :  اړه په دفاع پښتنود د څخه بل يو له:   39

 عهدالت او ،حهق ،مهال عهزت ، ناموس ، ننګ د چې کوي سپارښتنه دا ته پښتنو و پښتونولي پښتواو 

 ننهګ خپهل د لکهه وکړي دفاع داسې قيمت سرپهمال اود څخه پښتون دبل بايد پښتون يو کې چارو په

 .    کوي دفاع چې څخه حق او مال ، ،عزت ،ناموس

 کهه  پښههتون هههر د چههې دي مکلههف او مجبههور پښههتون هههر اسههاس پههر دقههانون پښههتونولي پښههتواو د

 ارزښهتونو پښهتني او ،ملهي دينهي نهورو او مهال ، حقوقو  ، عزت ، ناموس ، سر ، ددېن ملت اوپښتون

 .    وکړي دفاع قيمت په سر او دمال څخه

 اومهال ،عهزت ،نهاموس  ننهګ د که  پښهتون او ملهت دپښتون اساس پر قانون د اوپښتونولي دپښتو

 عمهل نيک دي اوپه وکړي سيالي سره پښتون بل د بايد پښتون  يو کې  الره مقدسه په دميړاني ددفاع

 بهاور او ،محبهت  مينهه پښهتني ،  اتفهاق ،  اتحهاد تهرمنځ پښهتنو د عمل دا چې شي وړاندي يوتربل  کې

 .    ټينګوي

 

 :  اړه په مرستې د سره بېوزلو د:   40
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 ، کونههډو د ټههولنې خپلههې د چههې سههپاري واري ذمههه ټههولنيزه دا تههه کهه  هرپښههتون  پښتواوپښههتونولي 

 .    وکړي مرسته انساني وسه خپله تر کمزوروکسانوسره نورو او معيوبينو ، غريبانو ، يتمانو

 پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د اوهرتههوان منههد کهه    ملههت پښههتوند قههانون پښههتونولي او پښههتو د

 بهه سهره قشهر بيچهاره او وزلهي بهې د ټهولنې د چهې سپاري دازمواري ته  دولت پښتني شوي جوړ اساس

 .    کوي مرسته

 وزلهي ،بهې  وسهه بې د دټولنې به ک  توانا هر ټولنې پښتني د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    کوي سلوک اوښه چلن ښه سره مهربانۍ او انصاف ،  عدالت په سره قشر مظلوم او

 خپهل تهر چهې لري دنده پښتني دا غړي توانا هر ټولنې دپښتني اساس پر دقانون پښتونولي او پښتو د

 هڅهه پهوره کهې کولهو رفهع پهه ضهرورتونو دبنيهادي قشهردژوند وزلهي دبهې ټهولنې پښهتني د پورې توان

 .    وکړي اوهاند

 

 :  اړه په زميندارۍ د پښتنو د:   41

 او خويونهههه لرغهههوني هغهههوی د او دې اوالد اريايهههانو لرغونهههو د پښهههتانه چهههې دي حقيقهههت يوڅرګنهههد دا

 .    معلوميږي ښکاره په کې پښتنو په اوسه تر روحيات

 .    شويدي پاتې ميراث په ته پښتنو چې دي زراعت يوهم څخه صفاتو دنورو اريايانو لرغونو د

 پههه هههم زمينههداري ددوی ، دي بههدل بيخههي څخههه زمينههدارانو د نههړۍ نههوري د ډول زمينههدارۍ د پښههتنو د

 .      ده والړه اساس پر داصل بسپني  د دقانون پښتونولي او پښتو د يوشکل

 او پلرونهو د څيهر پهه قوانينهو پښهتني نهورو د تهه پښهتنو ههم اصهل شهراکت د کهې زميندارۍ پښتنوپه د

پهه  کهې زمينهداري پښهتني پهه قشهر ههر ټهولنې د تقريبها او ، دي شهوي پهاتې ور ميهراث په څخه نيکونو

 .    دي شريک اندازه يوهغيری مستقيم ډول 

 پهادوان ، ډم يها يهې ،نها نجهار ، پښ ، طالهب ، مهال ، ،لهوګري ر،بزګه کښهتګر کهې راشه پښتنوپه مثالد

 .    دي شريک ټول غريبان کلي اود ملنګ ،دهديري ،پير ،ميراب
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 کهه او وړي برخهه خپلهه اوهريو وي حاضر ټول کسان ذکرشوي پورته ورځ په اخستلو د راشي دپښتنود

 .    کېږي ساتل ورته يې برخه وين هم حاضر غير ورځ دې په څوک

 

 :  اړه په دنفرت څخه  ظلم د:   42

 څخهه ،دظلهم  واوسهي خپلهواک او ازاد هميشهه چهې کهوي سپارښهتنه تهه پښتنو و پښتونولي او پښتو 

 .     مني ونه ځان پر ظلم هيچا د او کړي  نه ټيټ سر ته ظلم هيچا د ،  ولري نفرت

 حتهی انسهان ههيڅ پهر بايهد ههم دوی چې کوي سپارښتنه ته پښتنو پښتونولي او پښتو کې حال عين په

 .    کړي ونه  ظلم حيوان

 .     دی قانون اواستبدادخالف ظلم د قانون پښتونولي او پښتو د

 د يا ، کوي ظلم حيوان يا انسان بل پر چې ک  پښتون هغه هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 پښتون ک  هغه مني ملت پښتون او قوم ، ځان پرخپل استبداد او ظلم ډلې يا ک  مستبد او ظالم بل

 .    کېږي بلل نه

 

 :   اړه په دخدمت اووطن ،ملت ددين:  43

) هېههواد ګههران خپههل د ،  ديههن مقههدس خپههل د چههې کههوي امههر تههه پښههتنو  قههانون پښههتونولي او پښههتو د

 .    کېږي بلل فرض پښتني او ملي ، ديني ستاسو خدمت ملت پښتون خپل د او(  پښتونخوا

 سهره ملهت پښهتون  او وطهن ، ديهن خپهل د وخهت ههيڅ چې کوي امر ته پښتون وهر پښتونولي او پښتو 

 ملهي شهخص هغهه وکهړي خيانهت سهره ملهت پښهتون او هېهواد ،  ديهن خپل د چې ،څوک  ونکړي خيانت

 .    کېږي بلل نه پښتون او دي خاين

 .    دي مرګ سزا خاين ملي د پراساس دقانون پښتونولي پښتواو د
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 ملههت پښهتون ويهاړلیدين،مقههدس  دخپهل هميشهه چههې کهوي الرښهونه تههه پښهتنو پښهتونولي او پښهتو 

 .    وکړي خدمت انسانانو ټولو او پښتونخوا ،ګرانی

 

 :  اړه په دپښتنودښومشرانودقدراواحترام:  44

 دپښهتون تاسهو چهې کهوي سپارښتنه ته مشرانو دولتي او قومي پښتنو د قانون پښتونولي او پښتو د

  وکهړي مهرباني او شفقت پرهغوی ،  وکړي خدمت ملت پښتون د بايد تاسو ، ياست خدمتګاران ملت

، 

 ، ونوکهار هغهه پهمشهرانو دپښتنو احترام قدراو مشرانو پښتنو د کې منځ په ول  پښتون د چې ځکه 

 مستقيم پورېاوخدماتو صفاتو پښتني ښونورو اوداسې ،وفادارۍ اخالص ، رښتينولۍ ، ونومتخد

 ډول نظهری او عملهی پهه تهه پښهتونخوا پهاکیاو ملت پښتون وياړلیو يې مشران پښتانه چې لری تړاو

 .    نجامویا

 د بلکهې نهه بهاداران ملهت پښهتون د مشهران قهومي او دولتهي اسهاس پهر قهانون د پښهتونولي او پښتو د

 .    دي خدمتګاران ملت پښتون

 څخهه منهافعو ملهي د ملهت پښتون  او هېواد خپل د چې کوي سپارښتنه ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 او پښهتو د هغهه چهې شهي ټهول را شاوخوا پر مشرانو قومي او سياسي دداسې پښتنو خاطرد په ددفاع

 او ملت دپښتون ګټې شخصي خپل ، وي خدمتګاران ملت وياړلي پښتون او پښتونخوا ، پښتونولي

 .    شي جاروالی ترګټو پښتونخوا

 د نومونههه نېههک ی،دهغههو دي کههړي خههدمت ملههت پښههتون د ئههی اخههالص پههه چههې مشههرانوهغوپښتنو د

 ژوندي چې ، دي پاتې اوژوندي ،ځالند روښانه شان په وډيو بلو د لپار تل د کې زړونو په ملت پښتون

 الهدين عيهاث سهلطان ، کهروړ اميهر  لکهه مشهران ملي او قهرمانان ملي تاريخ  نږدې د زموږ يې مثالونه

 سهلطان ، غلجهي عالوالهدين سهلطان ، غزنهوي محمهود سهلطان ، غهوري الهدن شههاب سهلطان ، غوري

 اپريهدي درياخهان ، مومند خان ،ايمل جالله ، روښان پير ، بابا هوتک ، سوري شېرشاه ، لودي بهلول

 ، بابها شاه احمد لوی ، هوتک اشرف شاه ، هوتک محمود شاه ، نيکه ميروي  ، خټک خان خوشال ،

 محمهد سهردار ، اڅکهزي خهان اهلل عبهد ، خهان کبرمحمهدا وزيهر غازي ، خان اهلل امان غازي ، تيمورشاه
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 بهي ، نازوانا ، انا زغونه ، ماللۍ ميوند د ، مومند خان ګل محمد وزير ، عالم مشک مال ، خان ايوب

 نوم ښهډير اوپه کېږي کتل ورته سترګه ډېردقدرپه کې پښتنو په پورې ترنن  چې   نور داسې او متو بي

 .     يادېږي

  

 :  اړه غدارانواودپرديودجاسوسانودرټلوپه ملي، خاينانو دملي:  45

 کهوم وباسهئ  يې منځه خپل د او ورټي مشران هغه چې کوي امر ته پښتنوقانون  پښتونولي او پښتود 

 .    کېږي بلل خاينان ملي کسان دا ، کوي خيانت سره پښتونخوا او ملت پښتون د ډول شعوري په چې

 چهې ولهرئ نفهرت څخهه مشهرانو پښهتنو دهغهو بايهد تاسهو چهې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .     وي انغدار ته ملت پښتون او خاينين ملي ، جاسوسان پرديو د هغوی

 ملههت پښههتون خاينههان ملههي، دپرديوجاسوسههان بايههد پښههتانه پراسههاس دقههانون پښههتونولي پښههتواو د

 .    کړي قطع ورسره اوژوندي مړي وباسی ئی څخه منځ ،دخپل ورټي مشراندارغ اوپښتونخواته

 

دپښتنو سترمشر حاجی مير وي  خان نيکه دغدار او ظالم ګرګين تر وژلهو ورسهته پهه کنهدهار کښهی  

 دازادو پښتنو ملی جرګی ته د بيانيی ورکولو په جريان کښی دملی خاينانو په باره کښی داسی وويل:

 بهه ،پهري تووسا هسک به بيرغ خپلواکۍ د نو وتړي مال زما او شي يو ماسره تاسوله که پښتنو اي) ... 

 .    ولويږي کې غاړه په زموږ کړۍ مريتابه د پرديو د بيا چې ږدو نه

 پهه زمهوږ دي نهور او ، لرو نه خپلوي او اړه هيڅ سره هغو له موږ ،  مني مريتوب پرديو د چې کسان هغه

 ...(  اوسي نه کې هېواد

 قانون د پښتونولۍ او پښتو دمير وي  نيکه دپورته ذکر شوی تاريخی زرين قول څخه په پيروی او د

 :  کسان ذکرشوی کې  کټګوريو الندی په اساس پر

 مقصد کرغيړن اويادداسی مني مشرتوب او رهبري دپرديو کې پښتونخوا په چې پښتون هرهغه:  الف

 .    کوی مبارزه کاراو پاره د
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 سياسههي کههې مقابههل پښههتنوپه د سههرهدمخالفينو پښههتنود کههې  پښههتونخوا پههه چههې پښههتون هرهغههه:  ب

 .    کوي مالتړاوملګرتيا اقتصادياو نظامی،

 .    غواړي حاکمولدپرديو غيری پښتنو پرپښتنو کې پښتونخوا په چې پښتون هرهغه:  ج

 جاسوسهي پهاره دهيهوادو داسهتخباراتی سهازمانو خهارجی د کهې پښهتونخوا پهه چهې پښتون هرهغه:  د

 .    کوي

 دي ينخههاين ملههي وی،هغهه دي نپښتنودښههمناد وی،هغهه کيههږی بلههل نههه پښههتانه کسههان ذکرشههوی پورتههه

 اوبی پلرونکی ،وطن پلورونکی ،پښتون پلورونکی ملت وی،هغ دي انغدار ته ملت پښتون وی،هغ

 .    کيږی بلل کسان ننګه

 پښهتني او دنده پښتني اوښځې ،نر مشراوکشر پښتون هرددا اساس پر قانون د اوپښتونولي دپښتو

 او پښههتنو ،د خاينههانو اودملههي ورټههي بايههد خاينههان ملههي او غههداران تههه ملههت پښههتون چههې ده فريضههه

 سهره ور ژونهدي او مهړي حتهي روابهط ههرډول او ، وباسي منځه خپل د يې نوم په دښمنانو د پښتونخوا

 .     کړي قطع

 ملههي ،ددې کههوي اوملګرتيهها مرسههته ډول هههر سههره غههدارانو دې د ملههت دپښههتون چههې پښههتون هغههه هههر

  کهوي نهه نفهرت څخهه غهدارانو اوملهي خاينهانو ملي ددې ، پريږدي نه ملګرتيا غدارانو ملي او خاينانو

 ملهي او خاينهانو ملهي ،ددې کهوي طمهع امتيهاز معنهوي او مادي د غدارانوته ملي او خاينانو ملي ،دي

 بهې غهدارانواو ملهي ، خاينهانو ملهي دې د هم هغوی بولي تفاوته بې او بيطرفه ځان کې باره په غدارانو

 .    حسابيږي کې ډله ننګانوپه

 وکهړي ځنهي ،نفهرت  ورټهي مشهران قهومي او سياسهي  هغه چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو

 د چهې کهوم وباسهي يهې دمنځهه ملهت پښهتون د ، کهړي قطع ور ښادي  او غم ، نسۍ مه غوږ يې خبره ،پر

 سهره ملت پښتون او پښتونولي  او پښتو ،د  قربانوي ګټو  شخصي تر ځان د  ګټې ملت باعزته پښتون

 نههاد نهام غهداران تهه ملهت پښهتون او دي جاسوسهان قومونهو پرديهو ،د  خاينهان ملهي دا ،  کهوي خيانت

 .    پريږدي ورسره ژوندي او مړي وباسي منځه خپل د پښتانه  بايد مشران

 .    وباسي يې څخه منځ خپل د ورټي خاينين ملي چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 
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 ملهي هميشهه کهې  تاريخ پخوانی خپل په ملت وياړلي پښتون پيروي په قانون د پښتونولي او پښتو د

 د زمهوږ يهې مثالونهه ژونهدۍ چهې دي کړي ياد نوم بد په يې هغه ،  دي ايستلي څخه منځ خپل د خاينين

 ، شهجاع شها لمسهۍ بابها احمدشها د ، عبهدالعزيز ورور نيکهه ميهروي  د ،  کې تاريخ معاصر په هېواد

 خههان يعقههوب محمههد زوی خههان الردي،داميرشههيرعلي خههان نبههي غههالم زوی خههان محمههد دوسههت داميههر

 .    دی نور داسیاو

 دپرديهو کهې جريهان پهه جنهګ کلهن تيرديهرش د پښهتنو اوسنيو چی ووايو بايد سره ډيرافسوس مګرپه

 ،ايههران اتحههاد شههوروي د چههې کههې  بههاره پههه وخههاينين ملههي اووجاسوسههاند اسههتخباراتو د هېوادونههو

 او افغانستان يې لپاره ګټو د هېوادونو خارجي نورو داسې او غرب ، امريکا ، ،عربستان  ،پاکستان

 ملهي ،  حاکميهت ملهي ،  خپلهواکي ،  ،مهال  ،عزت ناموس ،  سر پښتنو  د ،  لکړ ورانه پښتونخوا ټوله

 .    کړی اعالن نده فيصله ښکاره ښه اوسه تر ال کړل پامال او لوټ يې نوامي  ملي او ګټې

 ،  دولتهي خپهل د ،  واوسهي هوښهيار او بيهداره هميشه چې هڅوی پښتانه قانون پښتونولي او پښتود

 ګټه په ملت دپښتون چې ونيسي الندي څارني  دقيقي تر کړني او اعمال ټول مشرانو قومي او سياسي

 ؟ دي تاوان په ملت پښتون د که او دي

 خپهل د ،  نشهي بيهده خهوب پهه دغفلهت بايهد ملهت پښهتون چهې کهوي امر ته پښتنو اوپښتونولي پښتو 

 . اوسي ونه تفاوته بې شان په کسانوبيدو او مړو د کې باره په ګټو د ملت خپل او هېواد

 لوی احمد شاه بابا دپښتنو د را بيدارولو په باره کښی پښتنو ته داسی الرښونه کوی:

 

 خواته هری خواته رقيبان دی.ځان به ويښ کړو،هری 

 يو په  بل مو سره  وژنی ، وايی خپل  يو غليمان  دی.

  

 هېهواد خپهل د واوسي بيدار او ويښ هميشه چې کوي امر سخته په ډېر ته پښتنو پښتونولي او پښتو

 خپليو بيداره او ويښ ملت په حيث د  د هميشه ،  غورځوي ونه نظره د وخت هيڅ ګټې ملت پښتون او
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 فعال کې چارو ټولنيزو او اقتصادي ،  سياسي په هېواد د خاطر په ددفاع ګټو د ملت پښتون او هېواد

 .   ولوبوي رول

   

 :  کې باره په اخيرت د:  46

 دنيها هغهه پهه او شهي سمه مو دنيا دا چې غواړي تاسو که کوي الرښونه ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

  سياسي په ،  وکړي پيروي دين دخپل نو ،  شي نصيب په نعمتونه نور او غلمان ،  حوري جنت د مو کې

 او پښههتو چههې ،ځکههه  وکههړي پيههروي قههانون د پښههتونولي او پښههتو د کههې ژونههد ټههولنيز او ،اقتصههادي

 کې په ګټې او خير اخيرت او ددنيا ،  رضا( ج)خدای د چې  کوي رهبري ته لور هغه پښتانه پښتونولي

 .    دي شته

 

 :  اړه په ګاونډي د:   47

 او عزت ، ناموس ، سر د همسايه خپل د بايد پښتون هر چې کوي امر ته پښتنو و پښتونولي او پښتو 

 .    وبولي فرض پښتني خپل شان په مال او عزت ،  ناموس ، سر خپل د تنه سا مال

 :  وايي داسې کې باره په ساتلو د ناموس د بل د مومند حميد 

 

 نشي ساتالی ناموس او ننګ دبل چې 

 ناموس او ننګ خپل څوک ساتي نه وبه

  

 :   اړه منازعاتوپه اوجنايي دحقوقي:  48

 د تهرمنځ افهرادو د قهوم دخپهل قومونهو پښهتنو ځنهي اسهتفاده په څخه قانونمورد پښتواوپښتونولي د

 کړي تعين و په نوم نرخونفرعی قوانين د  لپاره فصل او حل د نورومنازعاتو داسې او جنايې ،  حقوقي

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     254 
 

 کيدل فصل او حل اساس پر نرخونو دې د منازعات جنايې او حقوقي  ترمنځ افرادو د قوم اوددې ، دي

 يهها قوانينههو ددې سههتونزي جنههايي او حقههوقي تههرمنځ دافههرادو قومونههو ددې هههم پههورې ورځههي تههرنن او

 .     کېږي فصل او حل اساس نرخونوپر

 .    راوړو مثاله څو“     نر   عيسي“   د قوم د احمدزو د دلته موږ لپاره اثبات د خبري ددې

 :  اړه په بها خون د دمړي

 زره نهيم دري بهها خهون مهړي عمهدي ديهوغير وړانهدي لسهيزي څهو رويهه له“   جرګې عيسي“  د داحمدزو

 .    جوړشي ځني رقم زيات تردي شايد کړو بدل افغانيو په ورځي نن د که رقم دا چې ،  وي روپۍ کابلي

 مخهه قتهال او قتهل النهور د چهې کهوي کوښهښ نهو کوي روغې چې جرګې پښتنو د کې مواردو اکثرو په

 ، ورکړي نتيجه کاميابه کله دوستۍ دا  چې  کوي سره هم دوستۍ ترمنځ خواوو دښمنو د نو ، ونيسي

 شهوو ورکهړل د کې بدو په مګر ، ونيسي خو مخه قتال او قتل نور دال ترمنځ خواوو دښمنو د بيا اوکله

 .    بدوی زرځله مرګ تر چې وي تريخ دومره ژوند نجونواي

 د نهو ورکهړي کهې پهور په دمړي نجلۍاي يغلهپ ياني“    ګوتلکه“   يو که مطابق جرګې د قوم د زو احمد د

 د او برخه نيمه بها خون د مړي

 يهې بهه برخه پاتې او کېږي مجرا بها خون برخه درېيمه مړي د ورکړه په نجلياي کوچنۍ يعنې“  رو ۍ“   

 .    ورکوي نقدي

 مهرګ تهر او ،  کهړي مهړ ښځه که او نروي که ک  بل يو سړي يو که مطابق دقانون پښتونولي او پښتو د

 بايد بها خون مړو دوو د ،ياني  ورکړي بها خون برابره دوه بايد ،نو  کړي  حجابه بې ک  مړ دا  وروسته

 .    ورکړي

 بهې هغهه د ،څهوک  لهري حهق ههم مهړي مطهابق قهانون د پښهتونولي او پښهتو د چې داده معني خبري ددې

 .    لري پور مړي يو د نو وکړي عزتي بې مړي د څوک که ، کوالی نشي عزتي

 ځهان د بهه وسهله مهړي هغهه د خهو ،  کهړي مړ ک  بل يو سړي يو که مطابق قانون د پښتونولي پښتواو د

 يو سربيره مستردولو بيرته د وسلي د ، ورکولو پور د مړي د نو وکړي يې کار غلط دا که ،  وړي نه سره

 .    ورکوي ته لوري مقتول د نوم په“   شرم يا عزتۍ بې“   د هم به جريمه اندازه
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 .    کوو اشاره لنډه ډېره يوه مادوته کولو دزخمي“    نر  عيسي“  د موږدلته

 :   سترګه

 خهون درسهت بيها سترګي دواړي او ، کېږي بلل خون نيم جرم دا نو کړه ړنده سترګه يوه چا دبل چا يو که

 .    کېږي بلل

 

 :  سونډه اصطالح کاکړي په پزه

 .    کېږي بلل خون نيم جرم دا نو کړه پري پزه چا د چا يو که 

 :   غوږ

 .    کېږي بلل خون درست غوږونوپريکول دوه د او خون نيم کول پري ديوغوږ

 :   ژبه

 .    کېږي بلل خون درست کول پري دژبې 

 :   شونډي

 .    کېږي بلل خون يو کول پري شونډو دوو يا او يوي د 

 :    غاښونه

 .    ده برخه لسمه خون ديو غاښ ښکاره يو دمخ

 :    پښه

 .     دي شوي بلل خون درست پښي دوی او خون نيم شي قطع کې بند په چې پښه يوه

 :    الس

 .    کېږي شوي بلل خون درست شي قطع السونه دواړه که او خون نيم شي پري څخه بنده د چې الس يو
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 :   ګوتي 

 دوه نهو شهي قطهع ګهوتي څلهور يهو ههر السهود ددواړو کهه او ،  خون يو شي پري ګوتي څلور الس ديو که

 .    کېږي بلل خونه

 دنهر  دعيسهي قهوم داحمهدزو چهې  کړي وړانډي لوستونکوته درنو موږ چې وو مثال ساده يو داصرف

 .      کوي حل څنګه مسايل جنايي خپل مطابق

 :  اړه په خواخوږۍ د ترمنځ پښتنو د:   49

 ،  ولهري خهوږي خهوا سره پښتون   بل د چې سپاري دنده پښتني دا ته پښتون وهر پښتونولي او پښتو 

 ولهري مهروت او ،مهربهاني  ،مرحمهت  ،شهفقت  رحمهي صهله پوری توان او وس خپل تر سره دهرپښتون

 .    وکړي مرسته او چلن ښه ، ښيګڼه سره پښتوناودهر

 

 :   اړه په روی ميانه د:   50

 .    اوسي روه ميانه دي کې چاره هره په ژوند د چې کوي حکم ته پښتنو پښتواوپښتونولي 

 او ،  کېهږي الري د جرګهو د مطهابق قهانون د پښهتونولي او پښهتو د فيصهلي ټهولي پښتنو د چې څرنګه 

 .     وي ليري څخه روي ميانه او انصاف د دي هغه چې کوي نه فيصلي داسې هم کله جرګې

 پهه وي والړي روي ميانهه او قناعهت ،  عدالت ،  انصاف ،  پرواقعيت هميشه فيصلي دجرګو پښتنو د

 .    وي وړ قبول د ته خواوو دواړو منازعي د اساس دې

 .    کوي منع څخه پرستۍ بنياد ډول هر د پښتانه قانون پښتونولي او پښتو د

 .    دي قانون روي ميانه او ،تعقل  تحمل ،  زغم ، دصبر قانون پښتواوپښتونولي د
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 :    اړه په اعمالو بدو او درواغو د:  51

 (   .  ذبين الکا علي اهلل لعنت) دي ويلي لعنت دروغجن پر پاک اهلل چې څنکه لکه

 .    وژغوري څخه ويلو درواغو د ځان بايد پښتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ژر چهې وايهي ونهه درواغ بايهد پښهتون يهو يهاني“    دي لنډ منزل ددرواغو:  “   وايي چې دي متل پښتو د

 .     کېږي رسوا

  خالفهۍ وعهده ، ويلهو ددرواغهو بايهد پښهتون رښهتني يو چې کوي امر ته پښتنو و پښتونولي پښتواو

 غيرتهۍ ،بهې حيهايۍ ،بهې شهرمۍ ،بهې  کارۍ بد ، حرفۍ ،بد  سلوکۍ ،بد خلقۍ بد ، دارۍ امانت ،نه

 چهې څخهه  کولهو د اعمالو هغو نورو داسې او ،جوارۍ  ،غالمۍ قولۍ ،بې  ناموسۍ بې ،  ننګۍ ،بې

 .     وساتي غړي کورنۍ د خپل او ځان خپلجدا وايي بد ورته پښتانه

 

 :   اړه په یمشور اوښې عمل وينا،نېک دخوږې:52

 خهوږه پهه هميشهه سهره هرچها د  کهې چهارو ورځنيهو خپهل په چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي پښتواو 

 .     وکړي خبري نيتۍ اونيک ژبه،رښتنولۍ

 او ،نيهک  ښهه هميشهه سهره چها دههر کهې ژونهد ورځني خپل په چې هڅوي پښتانه پښتونولي او پښتو 

 .    وکړي چلن ډک نه عزت او ددرناوي

 پښههتنودعقيدی د چههی مشههوره نيکههه او ښههه چهها دهههر چههې امرکههوي تههه پښههتنو  پښههتونولي پښههتواو 

 او ښهه تهه چها بهل ههم خپلهه ،اوپهه  وکړي پري عمل او ومني ،هغه واورۍ، وی برابره سره اوپښتونولۍ

 .    وي مخالف ستاسو لوري مقابل هم څه که ، ورکړي مشوره نيکه
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 بل او منلو ښه او کولو ښه ، ويلو ښه د بايد پښتون رښتني يو اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .     ولري صفات ورکولو مشوري ښه د ته چا

 په سره انسان هر او ورور پښتون  بل د بايد پښتون رښتني يو اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د 

 .    وهڅوي ته الري سمي انسان هغه او وکړي خبري ژبه ډکه احترامه د او خوږه

 پهه اعمهالو نيکهو او ښو د کې  ټولنه په بايد پښتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    وي نمونه ښه يوه کې نظر په عام او خاص د سره کولو

 او مشهوري خيهر د او ښهي انسهان ههر د بايهد پښتون رښتني يو اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    وښيي ور الر سمه او مشوري ښي ته چا بل هم او ومني هغه او ونسي غوږ ته نصيحت

 :  وايي داسې کې شعر يوه په شيدا خان کاظم کې باره دې په

 هرچاته لمرتندي لکه کړه شګفته

 شي جهان تمام پوش سيا دي تله په  چې   

 

 ،ښههه دارۍ ،امانههت  ،ايمانههداري ويلهو ،ښههه ،خيرغوښههتني  شههرافت د تهه پښههتنو پښههتونولي او پښهتو 

 سههړيتوب ښههه ، پههاکوالي ،  تههوب زړه ،پههاک نيههت ښههه ، اوريههدلو ،ښههه منلههو ښههه ، ښههواخالقو ، کولههو

 .    ورکوي درس او سپارښتنه اواصيلتوب صداقت ،  ،رښتنولۍ

 

 :  اړه په اهميت د ژبې پښتو د:   53

 یخپلد،  وکړي خبري ژبه پښتو خوږه خپل په بايد پښتانه چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    نکړي هيره ژبه پښتو خوږه ملت پښتون وياړلی موراوخپل مهربانی پښتنی

 .    ده پېژندګلوي ملي ملت ونپښت وياړلید ژبه خوږهپښتو 
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 او ،  ورکهوي السهه د هم ګلوي پېژند ملي او هويت ملي خپل کرار کرار کړي هيره ژبه خپله چې ملت هر 

 .    ويليږي کې اوبو په چې بوره او مالګه لکه ويليږي او ورکېږي داسې کې منځ په ملتونو نورو د

 کلهه چې مالګه او ،بوره دادي سره مالګي او بوري د  فرق ملت شوي منحل د کې منځ په ملتونو دنورو

 يعنهې يوورک خوند خپل بيا ته ،خواوبو  ورکړي السه د رنګ خپل کې اوبو په نو شي ويلي اوبوکې په

 .    کړي تروي شان په مالګي د يا خوږي شان په دبوري اوبه

 دواړه خوند او رنګ خپل هغوی کېږي منحل کې ملتونو نورو په او هيروي ژبه خپل چې ملت کوم مګر

 بهې ،  رنګهه بهې يوداسې بلکه خپلوالینشی  ځانته رنګ او خوند ټولنې نوي دنه تنها  ، ورکوي السه د

 .     شي برابر سره صفر د يې ارزښت چې جوړ ځني شي ارزښته بې او ناپيژانده ،  مزي ،بې  خونده

 ملتونهه هغهه کهې حقيقت ،په  ده ورکړي دالسه يې ژبه خپله يعنې پېژندګلوي ملي خپل چې ملتونه هفه

 .    حسابيږي نه کې جمله په ملتونو ژونديو د نړۍ د او کېږي بلل ملتونه شوي پنا او مړه

 .    تړاولری مستقيم سره نوم د ژبی د ملت هغه د ريښه دنوم اوهيواد ودملتملتونوکثردا دنيا د

 :  وګوري مثالونه ساده څو الندې دا پاره د ثبوت د ادعا ددې

 :  ژبه عربې:   1

 .    کېږي ويل عربستان يې ته هېواد او عرب يې ته ول  ،  ده عربې ژبه ول  د عربستان سعودي د

 تهاثير کهې نهوم پهه( عربسهتان) هېهواد د  ددوی ههم او( عرب)نوم په ملت د هم ريښي( عربي) دنوم دژبې

 .    دي اچولي

 .    ده ګلوي پېژند ملي عربو د ژبه عربې

 

 :  ژبه انګليسي:   2

 .    کېږي ويل انګليستان يې ته هېواد او انګلي  يې ته ول  ،  ده انګليسي ژبه ول  د انګليستان د

 نهوم پهه( انګليسهتان) هېهواد د  ددوی ههم او( انګلهي )نهوم په ملت د هم ريښي( انګليسي) دنوم دژبې

 .    دي اچولي تاثير کې
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 .     ده ګلوي پېژند ملي انګليسانو د ژبه انګليسي

 

 :   ژبه فرانسوي:  3

 .    کېږي ويل فرانسه يې ته هېواد او فرانسويي يې ته ول  ،  ده فرانسوي ژبه ول  د فران  د 

 په(  فرانسه يا فران ) هېواد د ددوی هم او( فرانسويي)نوم په ملت د هم ريښي( فرانسوي) دنوم دژبې

 .    دي تاثيراچولي کې نوم

 .    ده ګلوي پېژند فرانسويانوملي د ژبه فرانسوي

 

 :   ژبه جرمني:   4

 .    کېږي ويل جرمني يې ته هېواد او جرمن يې ته ول  ،  ده جرمني ژبه ول  جرمن د

 .    کېږي ويل المان يې ته هېواد او المانيي يې ته ،ول  ده الماني ژپه ول  د المان د وينا هبل په

 تهاثير کهې نهوم پهه( جرمنهي) هېهواد د ددوی ههم او( جهرمن)نوم په ملت د هم ريښي( جرمني) دنوم دژبې

 .    دي اچولي

 .    ده ګلوي پېژند ملي المانانو جرمنانويا د ژبه الماني يا جرمني

 

 :   ژبه يېيناچ:  5

 .    کېږي ويل ينچ يې ته هېواد او چېنايې يې ته ول  ،  ده چېني ژبه ول   د چېن   د

 تاثير کې نوم په( چېن)    هېواد د ددوی هم او( چېنايې)   نوم په ملت د هم ريښي( چېنايي)    دنوم دژبې

 .    دي اچولي

 .     ده ګلوي پېژند ملي يانويناچ د ژبه ييينچ   
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  ژبههه ،ترکههي  روسههانو د ژبههه ،روسههي انګريزانههو د ژبههه انګليسههي چههې شههو ويههالی مههوږ اسههاس دې پههه نههو

 ،ايټالوي هسپانويانو د ژبه ،هسپانوي  فرانسويانو د ژبه ،فرانسوي  دجرمنيانو ژبه ،جرمني  دترکانو

 د ژبه پارسي او جاپانيانو د ژبه ،جاپاني  چېنايانو د ژبه چېني ، هنديانو د ژبه ،هندي ايټالويانو د ژبه

 .     ده پيژنګلوي ملي پارسيانو

 پېژنهد ملهي ملهت پښهتون ويهاړلي د ژبهه  خهوږه پښهتو د  چهې   اخلهو نتيجهه دا څخه مثالونو څو دپورته 

 .    وي بايد او ده ګلوي

 پر رسولو سرته د اهدافو مشخصو خپل د خوا د ځواکونو استعماری لويو د اوملتونه هيوادونه ځينی

 .    .    .    نور داسی ،چکسولواکيااو ،يوګوسالويا پاکستان لکه دی راغلی منځته اساس

  نومونو په ملتونواوهيوادونو ددی چی لری نه ژبه ملی يا پيژندګلوی ملی داسی اوملتونه داهيوادونه

 دی پاکسههتانی ئههی نههوم ،دملههت  دی پاکسههتان نههوم هيههواد د دپاکسههتان ،مههثال پيداشههی ريښههه ئههی کههې

 نهه ريښهه مشترکه هيڅ لغتونوسره د اوپاکستانی دپاکستان لغت (اردو)،د  ده( اردو)ئی ژبه ،خوملی

      .    لری

 ده ساتلي ښه يې ژبه خپله يعنې پېژندګلوي ملي خپل چې ملت هر معلوميږي څخه مثالونو څو پورته د

 .    دي هم سيال سره ملتونو نور د کې نړۍ په ملت هغه

 تهر او وه شهوي زورتحمهل پهه ژبه خپله خوا د نوياچ   استعمار د کې وخت په استعمار د ملتونو ځني پر

 ژبهه انګليسي يې مثالونه ژوندي  چې  لري رول مهم ژبې چېانو استعمار د کې ملتونو هغو په هم اوسه

 فرانسههوي پههه ژبههه فرانسههوي او کههې مسههتعمرو روسههي پههه ژبههه ،روسههي  کههې مسههتعمرو برطههانوي پههه

 .   دینور اوداسې کې مستعمرو

 کهړي خپلهه نده يې ژبه نوياچ استعمار د او لري نه تاريخ اوږد استعمار مستقيم د هم څه که افغانستان

 .    دي شوي پاتې استعمارالندي کلتوري تر ويونکو  پارسي د راهېسې کلونو سوونو د خو

 نهدي تهه هنهد و استعمار برطانوي چې دي رسولې تاوان زيات دومره ته پښتنو استعمار ژبې فارسي د

 .    رسولې
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 د وروسته استعمار برطانوي تر هم  يې بيا خو ده ژبه استعمارچېانو برطانوي د هم څه که ژبه انګليسي

 ، علهم د ژبهه انګليسهي چهې ځکهه ،  دي لوبهولي رول ارزنهده او ډېهرمهم  کهې پرمختهګ او ترقهي په هند

 .     ده ژبه نړيواله رشتو ښو نورو اوداسې ،فرهنګ  ،سياست ،صنعت  تجارت

 مضهمن داسې په يې واکمنان پښتانه  پيداکړه الره يې ته دربار واکمنانو پښتنو د چې ژبه فارسي مګر

 .    شول نه روغ څخه مرض مضمن دې د هم کې لړ په کلونو سوونو د چې  کړل مبتال مرض عالجه نا او

 پښههتانه يهو شهمير چهې شهو سهبب ،همهدا  کهړل هيهره پښهتو يعنهې ژبهه ملهت پښهتون د واکمنهانو پښهتنو 

 فرهنهګ اووعنعنهات ، رواج ،  رسهم دپښهتنو د ، قهانون د پښتونولي او پښتو د ملت پښتون د واکمنان

 .    شول پاتي ناخبره او ليري څخه

 ازلههي د پښههتنو د او شههول پههاتي ليههري کلتورڅخههه اوپښههتني ژبههې پښههتنود د واکمنههان پښههتانهځنههی  

 پښهتو او پښهتانه چې شو علت همدا،  کړل شروع  يې خپلول فرهنګ او ژبې د ايرانيانو يعنې دښمنانو

 .    راغلل استعمارالندي ژبني او کلتوري تر ژبې فارسي د ژبه

 ملهت پښهتون د ،دوی کړل بيل څخه  ملت دپښتون او الري بې واکمنان پښتانه استعمار ژبې فارسي د

 د کې ټولنه په چې شو علت ،همدا  پوهيدي نه ژبه په واکمنانو خپل د ملت پښتون او پوهيدل نه ژبه په

 د او وه ههو ال کهې دريهاب پهه اراميهو نها د هميشهه ټولنهه پښهتني او شهول همهواره الره تهه مداخلو پرديو

 .    وه شوي نيول مخه پرمختګ او ترقي ډول دهر پښتنو

 پوهيهدل ژبه فارسي په چې وه نيولي چپلوسانو او مالنو غوړه هغه هميشه شاوخوا واکمنانو پښتنو د

 .    وه دښمنان ازلي ژبې پښتو او پښتنو د او پيروان کلتور ايراني د او

 واکمنانو پښتنو چې ده نه او وه نه ژبه پرمختګ او ،سياست  دعلم شان په ژبې انګليسي د ژبه فارسي

 .     واي کړي استفاده څخه ژبې استعماري دې د شان په دهنديانو پښتنو عامو او

 تهذوير ، ،جعهل غهالوو تهاريخي او ،فرهنګهي  کلتهوري ،  طلبۍ هجا ، هيژمونيزم ايراني د ژبې فارسي

 ههيڅ بلهه بغيهر څخهه شهيانو معنهي بهې نهورو داسهې او تعصهب ژبنهی تعصهب، ،مذهبیدرواغو ، ،تقلب

 .    واي کړي ځني استفاده ملت پښتون  واکمنانواو پښتنو چې درلودي نه شي مثبت

 او ،بربهادۍ تبهاهۍ د پښهتنو د“    ژبهه فارسهي“   ايرانيانو د او“   ونهدولت یايران“   کې اوږدو په تاريخ د

 .    ده شوي سبب مانۍ پ 
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   لهري حيثيهت مهرض ناعالجهه د سهرطان  ساري د او دداني ناسور د لپاره پښتنو د“  ژبه فارسي ايراني“  

 او کهوي فلهج برخه فعاله يوه بدن د ملت پښتون د ورځ هره ، کوي تبا څه هر ملت پښتون د ورځ هره  چې

 .    اچوي څخه فعاليت د يې نفع په پښتنو د

 ملهت پښهتون خپهل چهې ده دنهده پښتني پښتون رښتني دادهر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 څخهه ميکهروب سهرطاني سهاري اوتبهاکونکي تههاجم دمرګوني ژبې فارسي ايراني د ژبه پښتو اوخپله

 .     وساتي

 کيهدونکي پخهال نهه او ازلهي د پښهتنو  د کې اوږدو په تاريخ د هم دولتونو ايراني شان په ژبې ايراني د

 .    کړيدي سازش خالف پر پښتنو د سره دښمن هر د پښتنو د هميشه حيث په نودښمنا

 د“   ديو“  د يې پښتانه او کړيوو  يو الس سره مغلو د عالمانودهند او پوهانو تاريخ اصطالح په ايراني 

 دادي حقيقهتمګر ، دي“  ديوان“  او ندي انسانان پښتانه اند په ايرانيانو د چې دا يعنې بلل څخه نسل

 او پښهتونخوا ، وکهړل حملهه ديوانهو پهر مازنهدران د مها چهی وايی“   هوسروايا کاوه“   پاچا پښتون چې

 . کړل خالصه څخه شره د ديوانو هغوی د ېم منطقه

 داوسهنيو چهی ته اوسيدونکی وخت هغه د مازندران د خو کړی ندی خطاب دديوانو ته پښتنو اويستا

 . کړيدی خطاب دديوانو وی به ګان نيکه دځينو ايرانيانو

 ،  ژبې پښتو ،  ملت پښتون  ،  بشپړتيا مځکنۍ هېواد ،د  حاکميت ملي ،  استقالل خپل د که پښتانه

 دپښههتنو ، تههاريخ ،پښههتني ،مههذهب  ديههن ،خپههل عنعنههاتو ،پښههتني  فرهنههګ ،پښههتني  کلتههور پښههتني

 سهره شهي ښهه دهر تاريخ او هېواد دخپل او قهرمانانو او پوهانو تاريخي ،دپښتنو افتخاراتو تاريخي

 سهالمت ډول پهه ميهراث تهاريخي د ددوی ارزښهتونه ملي تاريخي دا چې غواړي او لري محبت او مينه

 ايرانهي ههر او فهرد ايراني هرومرو،وهر پښتون رښتني هر بايد ،  شي پاتي ته نسلونو راتلونکي ددوی

 پهه دښهمن کيهدونکي پخهال نهه او ابدي ، دازلي پښتونخوا او پښتنو د ته نهاد دولتي غيري او دولتي

 وعهدو قولونهواو چربهو او غهوړو پهه نههاد ايرانهي اوههيڅ فرد ايراني  هيڅ د وخت ،هيڅ وګوري سترګه

 .    ونکړي باور
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 او روابهط ډول ډول سهره ددوی چهې  يهو مجبهور مهوږ ، دې هېواد ګاونډۍ غربې زموږ ايران مرغه بده د

 محتهاط دومهره بايهد دوی کوي سره دايرانيانو يې پښتانه چې کې معامله هره په خو ولرو ورکړه راکړه

 .     کوي معامله سره شيطان د رويه له مجبوريت د چې مسلمان يو لکه وي

 :  وايي داسې کې باره په اهميت د ژبې د مند مو خان ګل محمد وزير مشر ستر پښتنو  د

 ،  سياسههت پههه يهې  غههومره همهها کهړي  مينههده نفههوذ ژبهه ملههت بههل د چهې هرڅههومره کههې ژبهه پههه ملههت يهو د) 

 ټولو  ، عنعناتو او ،  رسوماتو ،ملي  عاداتو ،ملي  ادابو ملي ،  قو اخال ملي ، اجتماعياتو ، اقتصاد

 کهوي مينهده نفهوذ يهې  مهدنيت او حسهياتو ،  افکهارو ، ذهنيهت په چې حتي خصايصو او خصايلو ملي

 .    تامينوي خاوندانو پر ژبې بلي ددغي اوغلبه بري يې نامر خاوندانو د ژبې پردۍ د ،هماغومره

 ټولههو سههنيواپ دغههو پههه هههم ملههت هغههه چههې ګڼههه شههوه مغلوبههه تههه ژبههې ملههت بههل د ژبههه ملههت يههو د کههه او 

 .    پړشو ورته کې خصوصياتو

 ،  معهارف ،  سياسهت نهو وي کهې  ملهت دغهه په خاوندانو د ژبې هغي د هم اقليتونه که الخصوص علي

  لويږي کې پالس اقليتونو هماغه د ټوله ،  پانګي ملي د برخه لويه ،  چاري اقتصادي ګټوري او مهمي

  . 

 درسهت ،او وي لږکيهو هغهو د  مرتبهت او ،عهزت  ،ځهواک  راحهت او هوسهاتوب تمام کې حال غهه په  نو

 د لږکيهو هماغهه د ملهت لوي ډېر ،  وي ملت وزلي بې خورا همدغه د هوسايې نا ټوله ،  مزاحم او مشاق

 بهه( اقليهت)نور هغه او  وړي به پيټي ،  خوري سوکړک تل به( اکثريت) دوی ، استعماليږي لپاره ګټې

 .    نغري ټيکلي خوږي او خوږوبې

 ، نوي کوډۍ به ددوی ،  اغوندي کالي وريښمين به(  اقليت) هغوی او  ګرځي بربنډ به(  اکثريت) دوی

 ،  ګرځهي پلي به دوی ، بسيږي نه ښارونه  به هغوی د ،  لري نه کلي به ،دوی  وي والړي بنګلي به هغو د

 دوی او ناسهت څيهر هپ دساوو وهلي پرلتيۍ ناليو بخملي پر به ،هغوی  ځغلوي ګاډي ګرندي به هغوی

 .    .    .  (  شي نه کيناستلي هم به خاوره توره پر مځکه وچه پر او والړوي ورته شان په مريې د به

 مهمند خان ګل محمد وزير پښتون  ستر چې دي حالت دغه پښتنو د مټ کټ ورځ نن کې افغانستان په

 ځهان څخه حالت مناسب نا دې د چې وګڼي فرض پښتني خپل دا بايد پښتانه او دي کړي تشريح پورته

 .    دي ممکن پيروۍ په دقانون پښتونولي او  پښتو د صرف اوداخالصون ،  کړي خالص
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 دا کړيهدي څرګنهدوني کهومي کهې بهاره پهه اهميهت د دژبهې چې مهمند خان ګل محمد وزير پښتون ستر

 ، خپلههواک ، ازاد کههې پښههتونخوا پههه چههې غههواړي پښههتانه کههه چههې دي درس ارزښههته بهها يههو تههه پښههتنو

 او وده النهوره دي تهه هغهي ، هيهروي نهه دي ژبهه پښهتو خوږه مورنۍ خپل نو واوسي باعزته او سرلوړي

 .     ودروي يې دي کې قطار په ژبو ژونديو د نړۍ د او ورکړي انکشاف

 .    کړي ژبه اداري او دتعليم ژبه پښتو کې پښتونخوا په چې وبولي دنده پښتني خپل دا بايد پښاته

 پهه چهې ځکهه کوي زده مينه په يې به څوک هر نو شول ژبه اداري او تعليم د پښتونخوا د پښتو چې کله

 پيهدا ځانتهه نفقهه لهه حهال او روزګهار کهار، به برکت په کړي زده د ژبې پښتو ،د کوي تعليم به ژبه پښتو

 .     کوي

 ژبې ،ددې  شي هن ژبه اداري دولتي او ګټلو ،پيسو پيداکولو ،کار حاصلولو علم د پښتوژبه چې ترڅو

 .    ده ناممکنه ترقي او وده مناسبه

 چهې   دی حال داسې ددوی کې هېواد په ددوی نن چې ده خبره شرم او ننګ دډېر پاره د ټولوپښتنو د دا

 دوزيهر ،نهو ده نهه ژبهه اداري پښهتو کهې اداره دولتي په ،ددوی لري نه حق کولو تعليم د ژبه پښتو په ان

 او دغالمهانو اقليتونهو د کهې هېهواد تهاريخي خپهل پهه نهن پښتانه مطابق ادعا د مهمند خان ګل محمد

 .     کوي ژوند ډول په مريانو

 او دپښههتو او ژبههې دپښههتو شههعرکې ډک دمعنههي او ښايسههته يههو خپههل پههه مهمنههد خههان ګههل محمههد وزيههر

 :  کړيده الرښودنه داسې ته پښتنو کې باره په قانون د پښتونولي

 

 پښههههههههههههههههههههههههههتو مههههههههههههههههههههههههههوده ديانههههههههههههههههههههههههههت خويونههههههههههههههههههههههههههه ښههههههههههههههههههههههههههه

 دپښههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتنو اداب او دودونههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ښههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 هوسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوي پښهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتانه پښهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتونواله

 لهههههههههههههههههههههههههههههههههوړوي بهههههههههههههههههههههههههههههههههه پښهههههههههههههههههههههههههههههههههتانه پښهههههههههههههههههههههههههههههههههتونواله

 شهههههههههههههههههههههههههوی ګټلهههههههههههههههههههههههههی وطهههههههههههههههههههههههههن پښهههههههههههههههههههههههههتوباندې پهههههههههههههههههههههههههه
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 شههههههههههههههههههههههههوی سههههههههههههههههههههههههاتلی وطههههههههههههههههههههههههن پښههههههههههههههههههههههههتوباندې پههههههههههههههههههههههههه

 ګټههههههههههههههههههل بانههههههههههههههههههدې پښههههههههههههههههههتو پههههههههههههههههههه وي بيهههههههههههههههههها بههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههم

 سهههههههههههههههههاتل بانهههههههههههههههههدې پښهههههههههههههههههتو پهههههههههههههههههه وي بيههههههههههههههههها بهههههههههههههههههه ههههههههههههههههههم

 تهههههههههههههههههههههههههل زه وايمهههههههههههههههههههههههههه پښهههههههههههههههههههههههههتو ، کړمهههههههههههههههههههههههههه پښهههههههههههههههههههههههههتو

 بهههههههههههههههههههههههل لهههههههههههههههههههههههرم نهههههههههههههههههههههههه پښهههههههههههههههههههههههتو ځمههههههههههههههههههههههها اللهههههههههههههههههههههههی ده

 پښهههههههههههههههههههتو تهههههههههههههههههههر دي جهههههههههههههههههههار دواړه مهههههههههههههههههههې مهههههههههههههههههههال سهههههههههههههههههههراو

 پښههههههههههههههههههههتو تههههههههههههههههههههر دي نثههههههههههههههههههههار مههههههههههههههههههههې مړينههههههههههههههههههههه او ژونههههههههههههههههههههد

 ځههههههههههههههههههههههههههي الرې پههههههههههههههههههههههههههر دپښههههههههههههههههههههههههههتو کههههههههههههههههههههههههههه پښههههههههههههههههههههههههههتانه

 خونهههههههههههههههههههههههههدي دي کهههههههههههههههههههههههههي نهههههههههههههههههههههههههړۍ هههههههههههههههههههههههههها او نهههههههههههههههههههههههههړۍ دا

 تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل وي دې پښهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتونواله او پښهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتانه

 سههههههههههههههههل پههههههههههههههههه يههههههههههههههههو او لهههههههههههههههه  پههههههههههههههههه يههههههههههههههههو پخوانههههههههههههههههه لههههههههههههههههه

 

 دا تهه ملت پښتون خپل مهمند خان ګل محمد وزير ښاغلي مشر پښتون دروند او متفکر ستر دپښتنو

 او پښهتو يعنهې فطرت خپل د چې دي کې دې په برياليتوب اخرت او ددنيا ستاسو چې کوي الرښودنه

 .    وکړي پيروي قانون د پښتونولي

 

 :   په اړه صداقت د:  54

 صهادق کهې ژوند ورځني په بايد پښتون رښتني هر چې کوي سپارښتنه ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    واوسی

 ولیرښتني او صداقت پوره په کې  ژوند ورځنی په سره انسان بلوروراوهر پښتون بلد بايد هرپښتون

 .     وکړی ژوند

 .     واوسی صادق هميشه کې  چاره هره په ژوند د چې کوي امر ته پښتنو و پښتونولي او پښتو 
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 :    ۍ په اړهوفادار د: 55

 کههې ژونههد ورځنههي پههه بايههد پښههتون رښههتني هههر چههې کههوي سپارښههتنه تههه پښههتنو پښههتونولي او پښههتو 

 .    ولری صفت عالی دوفاداری

 اودينهی پښتنی ټولو کې  ژوند ورځنی په بايد پښتون رښتنی يو مطابق دقانون پښتونولي او پښتو د

 .    واوسی وفادار او رښتنی ته ارزښتونو

 :   ړه ا په فريب او دچل:   56

 ټګي ، فريب ،  چل به سره انسان بل يا او پښتون بل د چې کوي حکم ته پښتنو هر پښتونولي او پښتو 

 دې پهه ،نهو نشهته برګهي او ټګهي ،  فريهب ، چهل کهې پښهتونولي او پښهتو په چې ځکه ،  نکوي برګي او

 ههر او ، وي خهالص نهه فريب او چل ډول هر د هميشه کې چارو په ژوند د بايد پښتون رښتني يو اساس

 .    وي صادق او رښتني سره چا هر د وخت

 :  اړه په صفا او دسولې:   57

 د پښهتونولي او پښهتو د ژره تهر ژر شهخړي منځهي خپهل ټهولي چهې هڅهوي پښهتانه پښتونولياوپښتو 

 سهوله پهه سره دبل يو هميشه ،او  کړي فصل او حل سره مرکه او جرګه په کې منځ خپل په مطابق قانون

 .    وکړي ژوند کې روغه او

 .    کوی رهبری ته لور صفا او سولی د ټولنه پښتنی قانون دپښتواوپښتونولی

 

 

 

 :  اړه په لويۍ دغرور،تکبراو: 58
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 تهر ، وسهاتي ځهان څخهه تکبراولهويي ، غهرور د همېشهه چهې کهوي امهر ته وپښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    کوي مه لويې او غرور ، تکبر ، بولي مه لوړ خلکوځان نورو

 :  لري متلونه داسې پښتانه خاطر په مخنيوي د څخه لويي او تکبر ، دغرور

 .   ده سربيره پر الر هم بيا دی لوړ څومره هر که غر

دولهت ددی متل معنی داده يو پښتون که هر څومره لوړ مقام ،لهوړه دولتهی چهوکۍ، ډيهر زيهات مهال او 

ځکهه چهی اهلل )ج( پرهرلهوړ که  بهل لهوړ  اوداسی نورامتيازات ولری بيا هم بايدلويی اوتکبرونه کهړی

ک  پيداکړی دی او اهلل )ج( بيا ترهرڅه لوړ دی تکبر د بنده سره نه بلکی داهلل د بهی زوالهه او بهی نيهازه 

 ذات سره ښايی.

 پښتانه دکبر په باره کښی داسی متل کوی.

 

 .  نسکوري پسې عاقبت تورې سېاک دکبر

   

 هڅوي پښتانه کې  وخت عين اوپه راګرځوي څخه لويي او تکبر ، غرور د پښتانه اوپښتونولي پښتو

 .    ټيټوي مه سر ته لويي او ،تکبر غرور مغروراومتکبر  بل د هم تاسو چې

 

 :  اړه په تواضع د:   59

 ،فرهنګهي  اقتصهادي ، سياسهي پهه چهې کهې ژونهد ورځنهي پهه کهوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو

 او تواضههع پههه سههرهاچ هههر د هميشههه هههم بيهها ورسههيږي تههه مقههامونو لههوړو څههومره هههر چههاروکې اوټههولنيزو

 .     وکړي ژوند سره کمينۍ

 :  وايي دسي پښتانه کې باره په تواضع د

 .    وي ځوړندي يا کږي خواته دمځکي څانګي وني داري دبار
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 لهوړ ځهان هيچها تر او ګوري مه نظر ټيټ په ته انسان هيڅ چې کوي امر ته پښتنو و پښتونولي پښتواو 

 (  .   ګيه مېړه چې  وايه مه ته مېړه:  )   وايي داسې متل يو پښتو د کې باره دې په ، بولئ مه

 

 :   اړه په قاطعيت د فيصلې د دټينګ عزم او: 60

 دمهاغ ساړه ، حوصلي ، ،تحمل صبر په فيصله هره ژوند د چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 خهداي خپهل پهر بيها نهو وکړل فيصله مو چې کله ، وکړي سره تعقل او ،تدبير ،علم عقل سالم ،  پوهي ،

 په ، ودريږي شا تر کولو دعملي فيصلي کړي خپل داو کلک عزم   تصميم قاطع په او وکړي توکل( ج)

 تصهميم او فيصهلي معقهولي خپهل د ،  اوتيارواوسهي  امهاده تهه تحمهل مشکالتو ډول هر د کې الره دې

 .    شي نه شا تر قيمت هيڅ په څخه

 

 :   اړه په اومظلوم دظالم:   61

 پهه  ظلهم د ظهالم د کلهه ههيڅ چې امرکوي پښتنوته  هم پښتواوپښتونولي شان په دين مبارک د داسالم 

 .     نکړي ټيټ سر وړاندي

 پهه کهې مقابهل پهه ظلهم د ظهالم د حتمها بايهد پښهتون رښتني يو اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ظلهم د ظهالم د ملهت او ځهان خپهل او ،  کهړي لنهډ څخهه  ظلهم د الس ظالم اود ،  وکړي مبارزه ميړانه پوره

 .    کړي خالص څخه

 د بايهد تاسهو چهې امرکهوي تهه پښهتنو ههم پښهتونولي او پښهتو ، کهوي امر چې دين مقدس داسالم لکه

 ظلهم د الس ظهالم د او کهړي خهالص څخهه ظلهم د مظلهوم ياني ،  وکړي مرسته سره دواړو مظلوم او ظالم

 .    کېږي بلل مرسته سره ددواړه عمل دا ، کړي  لنډ څخه

 وکهړي کوښهښ وخت هر او  ونکړي ظلم مظلوم پر هيڅکله چې امرکوي ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    کړي خالص څخه ظلم له ظالم د هغه او وکړي مرسته سره مظلوم د چې
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 يو يعنې ، خوښوي نه دواړه مظلوم او ظالم پاک اهلل چې دي فرمايلي مسلمانانوته دين مبارک اسالم د

 .    ورنکړي اجازه ته ظلم ظالم د پرځان هم او  وژغوري ځان څخه کولو ظلم د بايد مسلمان

 اخهرت پهه ، کهوي ظلهم ځان خپل پر ک  دا کې حقيقت په ، بولي روا ظلم ظالم د ځان پر چې مسلمان هر

 وو منلی ظلم ظالم د ځان پرخپل ولې تا چې کېږي پوښتنه خاطر دې په څخه شخص مظلوم دې د به کې

 ؟

 پهاتې خولهه چوپهه او وکهړي قيهام کهې مقابل په ظلم د  ظالم د چې هڅوی مسلمانان دين مقدس داسالم

 .    کوي پوښتنه څخه مظلوم دې د( ج)خدای به کې اخرت په نو کړي ونه داسې که ، نشي

 کهې اخرت په او تېرېږي الندې ظلم تر ظالم د يې به دنيا دا کړي ونه قيام کې مقابل په ظالم د چې څوک 

 .    کاوه نه قيام کې مقابل په ظالم د ولې تا چې ورکوي سزا جرم دې په( ج)خدای بيا به

 

 :   اړه په مظلوميت او دغالمۍ:   62

 تهه حالهت خپهل چهې غهواړي ونهه خپلهه پهه قهوم هغه څو تر ، ورکوي نه تغير ته حالت قوم هيڅ د پاک اهلل 

 .    ورکړي تغير

 خالصهون د څخهه غالمهۍ د خپلهه پهه قهوم هغهه ترڅهو خالصهوي نه څخه دغالمۍ قوم يو پاک اهلل يعنې

 .     کړي ونه هڅه

 ،او  مني ونه مريتوب او غالمي چا بل د پرځان کله هيڅ چې کوي امر ته پښتنو هم پښتواوپښتونولي 

 .    وکړي مبارزه او تالش لپاره خپلواکۍ او ازادۍ د قيمت په ژوند خپل د

 اخيهرت پهه او ، کېهږي بلهل نهه پښهتون  که  هغه مني مريتوب او غالمي پرديو د ځان پر چې هرپښتون

 .    وه منلي غالمي او ظلم پرديو د ځان خپل پر ولي تا چې ونسي جرم دې په  هم پاک اهلل يې به کې

 ته جرګې هغې پښتنو دازادو اساس پر نفرت د څخه غالمۍ د هم مشر ستر دې پښتنو د نيکه ميروي 

 :  وويل داسې شول دايره کې قندهار په وروسته قتل تر ګرګين د چې
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 د بيها  چې   نږدو به پرې او وساتو هسک به بيرغ خپلواکۍ د نو وتړئ مال زما او يوشئ ماسره له که... )

 .    ولوېږي کې غاړه په زموږ کړۍ مريتابه د پرديو

 پهه زمهوږ دې نهور او لهرو نهه خپلهوي او اړه ههيڅ سهره هغهو د مهوږ منهي مريتهوب پرديهو د چې کسان هغه

 .    .    .  (  اوسي نه کې هېواد

 پښهتانه او درلود نفرت څخه غالمۍ د هغهچی  معلومېږي ډاګه په څخه وينا پورته د نيکه ميروي  د 

 .    بلل را ته لور ازادۍ د يې

 کړې اعالن قطع اړيکي ډول هر دخپلوۍ منل يې غالمي پرديو د چې سره کسانو هغو د نيکه ميروي 

 .    ووځي څخه(پښتونخوا) هېواده له زموږ چې وکړ امر ته هغوی يې اوهم

 د ژونهد د ، الره ژونهد د پښتون  رښتني هر د بايد الرښودنه او وينا ډکه نه ارزښت د دا نيکه ميروي  د

 .    وي اورهنما  ډيوه الرې

  

 :  اړه په اقتصاد د:   63

 الرو مشهروع پهه لپهاره والهي ښهه  د ژوند اقتصادي خپل د چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 څخه  غره د شا لوڅه پر ، کړي ښه حالت اقتصادي خپل طريقه مشروع په ، وکاږي زحمت او کار سخت

 .    اوږدوئ مه چاته الس طمع او سوال د خو راوړي ډبرې

 :  وايي داسې کې باره په اوطمع منت ، سوال د بابا خوشال

 

 نهههههههههههههههههههههدي کهههههههههههههههههههههارمې پهههههههههههههههههههههه مهههههههههههههههههههههرم داروکهههههههههههههههههههههه منهههههههههههههههههههههت د 

 هههههههههههههههههههم مسههههههههههههههههههيحا راشههههههههههههههههههي مههههههههههههههههههې لههههههههههههههههههره عههههههههههههههههههالج کههههههههههههههههههه

 

 ته پښتنو طرفه بل د او امرکوي کښلو زحمت او کار سخت د طرفه يو د  ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 ، بېوزلي چې افراد هغه ټولنې د ترڅو وي اوسخي پال مېلمه ، مار ډوډۍ بايد پښتون هر چې کوي امر

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     272 
 

 د کهې نهړۍ پهه پالنهه مېلمهه پښهتنو د ، شهي مهاړه دسهترخوان پهر پښهتنو د  وي فر مسا او فقير ، ناتوانه

 مرسههتو لنيههزو ټههو د لپههاره مرسههتې د کسههانو محتههاجو نههورو او مسههافرو ، فقيرانههو ، نههاتوانو ، بېوزلههو

 .    دی مثال لوړترين

 

 :  اړه په پرهېزګارۍ او امانتدارۍ د:   64

 پرهېزګهاره او امانتهداره ښهه بايهد پښهتنه هره او هرپښتون چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي پښتواو 

 .    وي

 

 :  اړه په داحترام داستاد،مور،پالراوانسان: 65

 ، مور ، استادانو د هميشه چې کوي امر ته پښتنو هم پښتواوپښتونولي شان په دين مبارک د داسالم 

 مهربههاني او شههفقت پرکشههرانو او وکههړي اوښوانسههانانواحترام فاضههالنو ، عالمههانو ، مشههرانو ، پههالر

 .    وکړي

 

 :  اړه په کرکټر د پښتنو د:   66

 حاکميههت ملههي ، خپلههواکۍ ، پښههتونخوا ، ملههت پښههتون ، ديههن ،دخپههل پښههتنوته پښتواوپښههتونولي 

 اتفهاق پهه ، کهول وفها پروعهده ، مينهه سره دهغو او خدمت انسانانو اوټولو ملت ،دپښتون ژبي ،پښتو

 ، دفهاع څخهه  ،دحق ،لوړهمتي سيالي ،مثبته کيدل شريک کې ښادي او غم په سره بل د يو ، اوسېدل

 ، پيهداکول رزق حهالل ، کښل زحمت او کار ، مرسته سره بېوزلو د ، احترام ته فيصلو جرګې پښتني د

 پلو د ښځو د ، درناوي ته ،مساوات  حوصله ،  قناعت ، باور پرځان ، استقامت ، ثبات ، تحمل ، صبر

 ددفاع دحق ، سخاوت ، ماري ډوډۍ ، پالنه مېلمه ، مهرباني کشرانو پر او اطاعت مشرانو د ، احترام

  توب ،تکړه اخستل بدل څخه ددښمن ، کارۍ فدا ، ايثار ، قربانۍ  ، توره ، غيرت ، مېړانه کې الره په

 هغه پر او مالتړ دمظلوم ، درلودل غرور ملي او ،پښتني  ،ننګ  ،ښاغلتوب  رښتنولۍ ، توب ،غښتل
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 څخهه همسهايه ،د ورکهول پنها تهه ،مظلهوم  مقابلهه سهره متجهاوز د ،  دريهدل کې مقابل په ظالم د ،  ترحم

 دژونهد ،  کهول ښهه هميشه ،  منل مشوره ښه چا دهر ، کول خبري ژبه خوږه ښه ،په توب زړه پاک ، دفاع

 بدوڅخهه د ، اوبخښهل منهل ننهواتي او کهول ننهواتي کهې وخهت پهه دضهرورت ، روي ميانهه کهې چارو په

 امانتهداري ، اعتمهاد ، لرل عقيده کلکه او سمه ، داري موس نا ، ساتل عصمت او ،عفت حيا ، پرهيز

 او ،عالمههانو مشههرانو ، پههالر ، ،مههور اسههتادانو د ، مسههلمانۍ ښههه ، وفههاکول وعههده ،پههر  ايمانههداري ،

 .    کوي ورزده کول شفقت کشرانو پر ،او پروري ،علم  احترام فاضالنو

 کهول محبهت او مينه سره ارزښتونو پښتني او اسالمي ذکرشوو پورته د ته پښتنو اوپښتونولي پښتو

 .    کوي ورزده

 شوي ذکر پورته کې ژوند ورځني په چې دي څوک هغه پښتون پراساس قانون د پښتونولي او پښتو د

 او ږغيهږي ژبهه پښتو په هغه هم څه که وي محروم څخه صفاتو پورته د چې څوک هرهغه ، ولري صفات

 دقهانون پښتواوپښهتونولي د ههم بيها ولهري جريهان وينهه مهور پښهتني پالراو دپښتون يې رګونوکې په

 .    کېږي بلل نه پښتون شخص هغه پراساس

 ، پښهتونخوا ، ملهت پښهتون ، مهال ، عهزت ، نهاموس ، سهر ، ديهن دخپل ته پښتنو اوپښتونولي پښتو

 پښههتني ، کلتههور پښههتني ، ژبههي پښههتو ، حاکميههت ،ملههي بشههپړتيا مځکنههۍ د ،دپښههتونخوا اسههتقالل

 ، جاسوسهۍ دپرديهو ، ،زاللت ،محکوميت مريتوب ، غالمۍ ، ظلم ، ،ظالم  تاريخ پښتني ، عنعناتو

 پښههتني او نههوروديني دداسههې پښههتنو د او دغدارانواوغههدارۍ سههره ملههت پښههتون د ، خيانههت ملههي

 .    کوي ورزده اوکرکه نفرت څخه ددښمنانو ارزښتونو

 نفهرت پايهه بهې سهره دښمانو د ارزښتونو پښتني او ديني شوو ذکر دپورته پښتنو د چې پښتون هرهغه

 .      کېږي بلل نه پښتون ک  هغه لري ونه دښمني او ،کرکه

 

 :    اړه په پښتونتوب يا پښتونولي د:  67

 .    دي شرافت ستروياړاو“   والي پښتون يا پښتونتوب“   چې ورښيي پښتنوته پښتواوپښتونولي 
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 پهه بايد ،هرپښتون ووياړي پښتونتوب يا پښتونوالي په چې امرکوي ته پښتنو پښتونوالي او پښتو

 مرسهته په داهلل ،او دي ملت ګران( ج) خداي پر ملت پښتون چې ،ځکه دي“  پښتون“    چې ووياړي دې

 .    دي شخص اوعادل ،مجاهد مسلمان پښتون هررښتني

 :   اړه په قربانۍ د مال او سر د:   68

 ، ،پښهتونخوا  عزت ، ناموس ،  دين خپل سرد او مال خپل چې امرکوي ته پښتنو پښتواوپښتونولي 

 په څخه ګټو اوملي نواميسو ،ملي  بشپړتيا مځکنۍ د پښتونخوا ،د  حاکميت ملي ،  خپلواکۍ ملي

 .    کړي  جار تندي ورين

 (  .  جار ترسرجاراوسرترناموس مال:) وايي چې دي متل کې پښتو په

 

 :  اړه پهاونفرت  محبت،مينې د:   69

 سهره نفهرت او،محبهت  مينهي د هميشهه بايهد پښهتنو رښهتني هر اساس پر دقانون پښتواوپښتونولي د

 رنګه بې او خونده بې يو په بيا پښتون نو واخستۍ الس څخه نفرت او ميني د پښتون که ،  ژوندوکړي

 يورښهتني چهې نجهاموالیا نشهي زموارۍ هغه بيا موجود رنګه بې او خونده بې دا  چې  موجودبدليږي

 بهه پښتواوپښهتونولي ، کېهږي غهالم به ملت پښتون چې داشي به نتيجه ،  کړي نجاما بايد  يې پښتون

 .    کېږي زوال

 .     کوو اشاره لنډه يوه ډول الندي په موږ ته موضوع نفرت او محبت ،  ميني د پښتون د 

 

 :  سره ژوند وکړی نفرت د پښتون بايد: 70

  زاللهت ،  محکوميت ، غالمۍ  د پرديو د بايد پښتون رښتني يو مطابق دقانون پښتونولي او پښتو د

 بې ، ظلم ،  خيانت ملي ، جاسوسۍ د ،دپرديو ګۍ پښتو بې ، فطرتۍ بې ،  ننګۍ بې ،  ناموسۍ بې ،
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 بد نورو اوداسې ،مظلوميت  پتۍ بې ، دارۍ امانت نه ، ايمانۍ بې ، ظالم ، ،ظلم ،تکبر جهل ،  دينۍ

 .    ولري نفرت پايه  بې څخه اعمالو

اوپښتونولی د قانو پر اساس هر پښتون چی دداسهی ګفتهار او کهردار سهره مخهامخ شهی د کهوم  دپښتو

څخه چی د ذلت،خوارۍ، غالمۍ،محکوميت،بی ناموسۍ،بی ايمانۍ،بی پتۍ او داسی نورو بهديو 

بوی راځی بايد دفعتاً يی د پښتونولی د غيرت وينه پهر جهوش راشهی اودهغهه کرداراوګتفارپهه مقابهل 

 مل وښيی.کښی جدی ردع

 ، نهاموس ، سهر ، دېهن د ملت پښتون د بايد پښتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 نواميسهو ملهي ، ګټهو ملي ، بشپړتيا دمځکني پښتونخوا د ،  حاکميت ملي ، خپلواکۍ ، مال ، عزت

 .     ولري نفرت پايه بې څخه ارزښتونوددښمنانو اوپښتني ديني،ملي نورو داسې او

 سهازش او دوسهتي سهره اودهغهو لهري نهه نفهرت څخه دښمنانو ارزښتونود پښتني د چې پښتون هرهغه

  .    کېږي بلل شخص ننګه بې يو بلکې نه پښتون ک  هغه کوي

 

 :   وکړي ژوند سره محبت او ميني د بايد پښتون:71

 ارزښهتونو پښهتنياو دينهید  هميشه بايد زړه پښتون ديو چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    وي ډک نه محبت او دميني سره

 ، دقهانون پښهتونولي او پښهتو د تهل بايهد پښهتون هررښهتني اسهاس پهر قانون د پښتونولي او پښتو د

 د ملهت پښهتون ،د  حاکميت ،ملي  استقالل ، بشپړتيا  مځکنۍ د پښتونخوا ددوياړلی پښتون ملت،

 سهاتني د ارزښهتونو پښهتني او ملي ، نوروديني داسیاو ژبې پښتو ، ،مال  عزت ، ناموس ، سر ، دين

 .    ولري مينه حده تر دجنون  سره

 دقهانون پښهتونولي او پښتو د  بايد پښتون رښتني هر چې کوي امر ته پښتون هر پښتونولي پښتواو 

 ملهي ،  بشهپړتيا مځکنهۍ پښتونخواد د ،  خپلواکۍ ، مال ،  عزت ، ناموس ، سر ، دين خپل د مطابق

  ، نواميسو ،ملي  شوکت او شان ملي ،  عظمت ملي ، قوت ملي ،  يوالي ملي ، اقتدار ملي ، حاکميت

 ،پښههتني  رسههم پښههتني ،  ودي اقتصههادي ، ودي تههولنيزي ،  جنههګ د دالري دازادۍ هېههواد ،د سههولې
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 ،دپښهتنو  تاريخ پښتني ، کلتور ،پښتني  فرهنګ پښتني ، کورنۍ پښتني ، عنعناتو ،پښتني  رواج

  ارادي ،پښهتني  جرئهت ،پښتني  غيرت ،پښتني  ننګ پښتني ، همت لوړ ،پښتني قهرمانانو تاريخي

 پښههتني ، نههارينتوب ،پښههتني  متانههت  پښههتني ،  اسههتقامت پښههتني ،  ثبههات ،پښههتني  هههوډ پښههتني ،

 پښههتني ،  ننګيههاليتوب پښههتني ،  توريههاليتوب ،پښههتني  قربههانۍ ،پښههتني ايثههار ،پښههتني  ميړانههي

 پښتني ،  حلم ،پښتني  توري ،پښتني  ننواتي پښتني ، غ  پښتني ،  پالني مېلمه پښتني ، فداکارۍ

 ،پښههتني  جرګههې ،پښههتني  مرکههي پښههتني ، تحمههل پښههتني ، صههبر ،پښههتني  حوصههلي ،پښههتني  تههدبير

  سههولېاوتههل پههاتی  ،باعزتههه  زيههار ، ،دکههار پههرورۍ ،علههم ژبههي پښههتو ،  رښههتينولۍ ،پښههتني  پههاکوالي

 اوامهرو دټولهو قهانون د دلرغهوني پښهتونولي او پښهتوداو ديهن دخپهل، دسيالۍ سره دپرديودتامين،

 .    ولري مينه زواله بې او رښتني سره

 

 

 :  اړه په پوهې او دعلم:  72

  زده علهم د ښهځه او نهر مسهلمان ههر پهر پورې قبر تر بيا څخه زانګو د دين مقدس اسالم د چې څنکه لکه

 ګا هه په علم د ځانونه چې کوي امر ته پښتنو هم پښتونولي او پښتو ډول همدې په ،  ده کړي فرض کړه

 او احتهرام فاضهالنو دعالمهانواو او ولهري مينهه سهره دعلهم چهې شهي کيداي وخت هغه دا ، کړي سمبال

 .    وکړي عزت

 قهدر او احتهرام ډېهر امهام او استاد خپل د هميشه پښتانه يروۍپ په څخه قانون د اوپښتونولي دپښتو

 .     کوي

 .    اخلي کار څخه سخاوت د هميشه  کې باره په احترام د ددویخاطر په علم د امام او داستاد پښتانه

 

 :  اړه په تربيې د اوالدونو د:   73
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 تاسهو چهې کهوي امهر تهه پښهتنو ههم پښهتونولي او ،پښهتو  کوي امر دين مقدس اسالم د چې څنکه لکه

 هغهه ،  ورکهړي تربيهه پښهتني او يدينه ښهه تهه هغهوی بلکهې ،  ډېروي  مه دولت او مال ته اوالدونو خپل

 تهه دولهت او مهال پهاتي ميهراث پهه ورتهه خوا د پالر او مور د هغه ولري تربيه پښتني او دينی چې اوالد

 .    لري نه ضرورت

 ژر ههم بهه دولت او مال پاتي ورته څخه  پالر او دمور نو لري ونه تربيه پښتني او يدين ښه اوالد دچا که

 .     کړي برباد

 د جهوړوي اينهده ټهولنې پښهتني د چهې زامهن خپهل چهې کهوي سپارښهتنه تهه پښهتنو پښتواوپښتونولي 

 نهازد ډېهر چهې ،ځکه ورکوي مه ناز ډېر ځايه بې او ،  کړي تربيه ښه مطابق قانون د پښتونولي او پښتو

 .    شي کيداي سبب الرۍ بې د کوچنيانو

 (  .  زوی بايللي زوی نازولي:  )  وايي داسې متل يو پښتو د

 

 

 :  اړه په اقليتونو د:   74

 کههوي ژونههد النههدې واک تههر پښههتنو د چههې څههوک هغههه کههوي سپارښههتنه تههه پښههتنو پښتواوپښههتونولي 

 النههدې واک خپههل تههر بايههد پښههتانه ، وکههړي سههلوک ډول پههه انسههان معههزز ديههو سههره هغههو د بايههد پښههتانه

 .    ونکړي چلن ډول په غالم د سره انسانانو

 واک او قهانون تهر پښتنو د کې  پښتونخوا  په چې اقليتونه هغه پراساس دقانون پښتواوپښتونولي د

 .    دي محفو  مال او عزت ، ناموس ، سر هغو د کوي ژوند الندي

 د تهه پيروانهو مهذاهبو او اديهانو نهور د کهې هېهواد خپهل په مطابق قانون د پښتواوپښتونولي پښتنود 

 .     ورکړي يې هميشه اوبايد وه ورکړي ازادي پوره کولو پرځای د مناسقو مذهبي او دېني د هغوی

 .     دي قانون زغم او ،تحمل  صبر د پښتواوپښتونولي 
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 :   اړه په کهالۍ او تنبلۍ د:   75

 د خپهل وکهاږي زحمهت او ،کهار وسهاتي ځهان څخه تنبلۍ د چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 کې  حال عين خوپه ، کړي زياته سرمايه او ثروت حالل ،خپل  ورکړي وده ته اقتصاد هېواد او کورنۍ

 خپهل د ، کهړي و سهخاوت ،او  ،خيهرات  خيهر کې سرمايه او مال خپل په چې کوي سپارښتنه ته پښتنو

 بيوزلهو د چهې ځکهه ، ورکهړي ډوډۍ تهه مسهافرو او غريبانو ،  وکړي مرسته سره بيوزلو د پواسطه مال

 .    دی اصل مهم يو پښتونولي پښتواو د مارۍ ډوډۍ او سخاوت ، نيوي الس

 بيزاره خدای دبيکاره:  وايي داسې کې باره په بېکارۍ د او ګوري نظر بد په ته بېکارۍ او لټۍ پښتانه

 :   اړه په اصراف د:   76

 کهوم وکهړي ډډه څخهه لګښتونو او مصارفو هيځا بې هغه د چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي پښتواو 

 .    دي کړي اخالقومنع او پښتونولي او پښتو ، دين چې

 :   اړه په تاوان د بل د او ګټې د ځان د:   77

 تهه انسهان بل يا او پښتون بل خاطر په ګټې د ځان د چې ورکوي نه اجازه ته پښتنو اوپښتونولي پښتو 

 .    ورسوي تاوان

 تهاوان ځهان د پښهتون خهاطردي پهه ګټهې د پښهتنو نوورو د چې امرکوي ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    کړي خالص څخه  تاوان د دې نورپښتانه خو ،  وکړي

 

 :  اړه پهملی امانتدارۍ  د:   78

 .    وي داره امانت بايد ک  پښتون هر اساس پر قانون د اوپښتونولي دپښتو

 او پښهتو ډول عهين ،پهه  وسهپاري تهه اههل خپل امانات چې کوي امر ته مسلمانانو دين مقدس داسالم

 او پښهتو د ، واوسهۍ امانتهداره هميشهه کهې ژونهد ورځنهي پهه چهې کهوي امهر تهه پښتنو هم پښتونولي

 .    کېږي بلل جرم لوي خيانت کې امانت په اساس پر دقانون پښتونولي

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     279 
 

 بلل امانت ملي ترين ارزښت با يو واګي چارو د دولت او ملت د اساس پر دقانون اوپښتونولي دپښتو

 .    کېږي

 زيهات ډېهر کهې بهاره پهه سهاتلو د امانهت ملهي ددې بايهد پښتانه پراساس قانون د پښتونولي او پښتو د

 دولتهي داره امانت داسې حيث  په امانت ملي ترين ارزښت با يو د واګي چارو د هېواد ،د  وي محتاط

 پالنهه او سهاتنه ايمانهدارۍ او صهداقت پهوره پهه څخهه امانهت ملهي ددې هغوی چې وسپاري ته مشرانو

 .    شي کوالی

 شخصهي نورو او پيسو څو د ، وکړي غفلت کې باره په دساتني امانت ملي د هېواد د پښتانه چېري که

 يهو ملهت د چې چارې هېواد د کې بدل په نوروامتيازاتو اوداسې منطقوي او ژبني ، تنظيمي ، قومي ،

 ، وي عذاب په دواړه يې به دنيا هغه او دنيا دا وسپاري ته خلکو اهل نا دي امانت ملي ترين ارزښت با

 ،مهال عهزت ، ،نهاموس ،سهر  ددېهن  ملت خپل د ملګري اهله نا ددوی او مشران دولتي اهل نا چې ځکه

 نهورو داسهې او بشهپړتيا دمځکنهۍ ،دهېهواد  حاکميهت ،ملهي ،خپلهواکۍ نواميسهو ملهي ، ګټهو ،ملي

 بربهادېږي څه هر ملت د ، کوالی نشي دفاعساتنه او  ډول الزم په څخه ارزښتونو پښتني او ملي ، ديني

 پر مخصوصا ملت  جيبن افغان ټول پر چې کې کلونو ديرشو تيرو په لکه راځي حاالت داسې ملت پر ،

 .    راغلل ملت پښتون مظلوم

 چهې پښهتون هغهه ههر کهه اسهاس پهر قهانون د پښهتونولي او پښهتو د او احکهامو د دين مقدس د داسالم

 احتيهاط ډېهر د پيهروي پهه داصهل  دارۍ دامانهت کهې بهاره پهه کولو تعين يا او ټاکلو د مشرانو ددولتي

 ، وکهړي برخهورد غفلهت او تفهاونۍ بهې پهه سهره امانت ملي ترين بارارزښت ددې ،او  وانخلي کار څخه

 په( ج) خداي خپل د کې اخرت په او ملت خپل د کې دنيا په به ک  دا وکړي خيانت کې الره دې په اويا

 .    وي مسئول وړاندي

 اوخيانهت غفلهت کې باره په مسئوليت د ساتلو د امانت ملي د اساس پر قانون د پښتونولي او دپښتو

 .    کېږي بلل ګناه  اوستره خيانت ملي دواړه

 

 :  اړه په شهادت د:   79
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 پښهتون  ، مهال ، عهزت ، ناموس ، سر ، دين خپل د چې ورکوي درس دا ته پښتنو  پښتونولي او پښتو

 او پښهتو ، ژبې پښتو ، نواميسو ملي ، ګټو ملي ، حاکميت ملي ، خپلواکۍ ملي ، پښتونخوا ، ملت

 پښهتني او ملهي ،دينهي  نهورو سهيا اود عهزت ، پهت ، عزيزګلهوي ، غيهرت ، ننهګ ، حهق ، پښتونوالۍ

 ، ده قربهاني ارزانهه ټولو تر او سترافتخار لپاره پښتون   رښتني هر د مرګ کې الره په ددفاع ارزښتونو

 تهه پښهتنو بايد مرګ کې  الره دې په او لري ونه ډار څخه مرګ د کې الره دې په بايد پښتون  رښتني هر

 .     دي افتخار ابدي لپاره پښتنو  د شهادت کې الر پاکه دې په ، حقيروي او خوار ډېر

 

 :  اړه په فقر د:   80

 ،السونه  کړي توي خولي دتندي ، وکاږي زحمت او کار سخت چې هڅوي پښتانه اوپښتونولي پښتو 

 .    نکړي اوږد الس فقرغوښتلو د چاته خو وړي را شا پر ډبرې څخه غره ،د  کړي تڼاکي

 کهې وخهت عهين پهه خهو ، راګرځهوي څخهه کولهو فقر د پښتانه طرفه يو د که قانون اوپښتونولي دپښتو

 مطهابق تهوان خپهل د سره هغوی د او وکړي نيوي الس کسانو محتاجو او غريبانو د چې هڅوي پښتانه

 .    ليږي مه څخه درګاه خپل د اميده نا هغوی او وکړي مرسته

 

 :  اړه په ددفاع کې مقابل په ديرغلګرو:   81

 د ، مهال ، عهزت ، نهاموس ، سهر ، ديهن خپهل د چهې کهوي امهر ته پښتون رښتني هر پښتونولي او پښتو 

 داسههې او نواميسههو ملههي ، ګټههو ملههي ،  حاکميههت ملههي ، ،خپلههواکۍ بشههپړتيا مځکنههۍ پښههتونخواد

 دفهاع قيمهت پهه اومهال سهر خپل د کې مقابل په يرغلګرو د څخه ارزښتونو پښتني او ملي ،  نوروديني

 .     وکړي

 ، داريهوش ، شهوريانو دا پښهتانه کهې  اوږدو په تاريخ د فطرت دپښتنو يا قانون پښتونولي پښتواو د

 ،روسانو  انګريزانو ، انيانوراي ، مرهټانو ، اوالد د دبابر ، بابر ، کوډتيمور ، چنګيز  ، عربو ، سکندر

 بهې د يهې تهه نسهلونو اينهده خپهل او دي ايسهتلي را تهه ميهدان دجګهړي کهې مقابهل پهه يرغلګرو نورو او

 .    دي پريښي تاريخ وياړلي قيمت سرونودقربانيوپه جانبازيواودخپل شماره
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 پر پورې بنګال تر څخه عراق د يې  بيرغ بري د چې ورکړيوو واک دومره ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    رپيده بخارا او ډهلي ، اصفهان

 :   اړه په زغم او تحمل ، صبر د:   82

 زغهم او تحمل ، صبر د هميشه کې  ژوند ورځني په چې کوي سپارښتنه ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 ددوی ترڅو وزغمي سره اوتحمل صبر په وخته هغه تر عمل او نظر مخالفينو خپل د ،  کارواخلي څخه

  حاکميت ملي ،  خپلواکۍ ، ،پښتونخوا مال ، عزت ، ناموس ، سر ، دين ستاسو اعمال بد او نظريات

 همهدا ، رسهوي ونهه تهاوان ارزښهتونوته اوملهي پښهتني ، ديني نورو اوداسې ګټو ملي نواميسو ملي ،

 سههره مههذهب او ژبههې د ددوی چههې  ګانوسههره همسههايه هغههه د کههې ګاونههډ خپههل پههه پښههتانه چههې دي علههت

 سهپکه پهه تهه ديهن او عقيهدي ، نظهر هغهوی د ،  کهوي ژونهد سهلوک ښه او تندي ورين په وي هم مخالف

 .    ګوري نه سترګه

 

 

 

 :  اړه په جنګ او سولې د:   83

 خو ،  وي ميړني او توريالي نهايت کې جنګ په بايد پښتون يو اساس پر دقانون پښتواوپښتونولي د

 .    وي مهربان او بخښونکي ، فياض ډېر بايد بيا کې وخت په بري د

( 22111) د دخهوا بابها شاه احمد لوی د کې جنګ په پت پاني د مثالونه ژوندي پاره د ثبوت د ادعا ددې

 مغلهي لهک يهو د مغلهو د خهوا د سهوري شاه شير د کې جنګ په قنوج د او  بخښنه بنديانو جنګي مرهټه

 .     وه ازادول او  بخښنه فاميل د مغل دهمايون او و عسکر شوو تسليم

 :  اړه په حاکميت د قانون د:   84
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 وړانههدې پههر قهانون د وګههړي ټهول ملههت پښهتون د چههې کهوي امههر تهه پښههتنو قهانون پښههتونولي دپښهتواو

 .    شي تطبيق شان يو وګړو ټولو پر هېواد د بايد قانون ، لري حيثيت مساوي

 دي مجبهور دواړه فقيهر او پاچها اسهاس پر اصل د جرګې د دقانون پښتونولي او پښتو د ډول په مثال د

  وکړي غوښتنه عدالت د څخه جرګې پښتني د او حاضرشي وړاندې پر جرګې د حيثيت مساوي په چې

  . 

 بهه لهودي بهلهول سهلطان امپراطهور پښتون هندوستان د چې ولوستل کې پا و تېرو په کتاب ددې موږ

 راکښهته څخه تخت شاهي د به خاطر په احترام د جرګې پښتني د نو ، کوله جرګه سره پښتنو د چې کله

 .    کېناسته ټغر پر ډول مساوي په به سره پښتنو د او شو

 ،ځکه ورکوي ډېرارزښت ته اصل تطبيق يوشان د قانون د وګړو پر دټولنې قانون اوپښتونولي پښتو د

 .     تامينږي“   ټولنيزعدالت“  کې ټولنه په سره تطبيق په قانون د چې

 .    کېږي قراره بر“   سوله پاتي تل“   کې صورت په تامين د عدالت ټولنيز د 

 یټهولند الري دې د چهې کهوي پيل تجارت کاراو په زړه ډاډه په ول  برکته د تامين د سولې پاتې تل د 

  ته ټولنې او کوي وده اقتصاد

 .     راځي“   کالي سو او رفا“  

 .    نيسي“    عدالتي بې“   يې ځای  او ځي منځه د“   ټولنيزعدالت“  کې ټولنه په سره تطبق نه په قانون د

 بغاوتونو ،اودي  دي راوالړشوي“   بغاوتونه“    ضد پر“    عدالتۍ بې“   د هميشه کې اوږدو په تاريخ د 

  سهوله ،  ارزښهتونه  اوفرهنګهي ،ملهي  ټهولنيز ، اقتصهادي ، سياسهي ټولهه ټولنهو انسهاني د جنګونو او

 او بختيهو بهد زرګونهو د يهې  اوټولنهه دي ړي و دمنځهه ښهيګڼي ټهولي نهوري او ترقهي ، رفها ،  ،سوکالي

 چهې دي جنګونهه کلونو ديرشو تيرو د هېواد د زموږ يې مثال ژوندي چې ،  ده کړي مخامخ سره کړاونو

 .    ړل يوو منځ د يې ارزښتونه شوي ذکر پورته ټولنې د زموږ

 

 :   اړه په باور ملي د:    85
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 دده هېواد دا چې ولري باور دې په بايد وګړي هرپښتونخوا د اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

پښهتو  د اومهال عهزت ، نهاموس ، سهر ، ديهن غهړو د کهورنۍ د اودده دده کهې هېهواد دې په او دې هېواد

 .     دي محفو  خوا د قانوناوپښتونولی د

په هيواد کښی داسی شرايط مساعد کړی چی  بايد دولت پښتني مطابق قانون د پښتواوپښتونولي د

 دده ټول حقوق محفو  دی.  چوکاټ په قوانينو نافذو د دهېواددهيواد هر وګړی پدی باور شی  چی 

 

 :  اړه په مساوات حقوقود د:   86

 دددوی ههر يهو   چهېپښهتونخواټول وګهړی بايهد پهدی بهاور وی  د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 فرهنګهي او اقتصهادي ، سياسي هر هېواد د مطابق قانون د اساس پر استعداد او لياقت ، پوهي خپل

 .  السه کواليشی تر مقام

 او ،اقتصههادي سياسههي غههړو ښههځېنه او دنارينههه هېههواد د اسههاس پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 پښهههتو)قههانون پښههتنودفطرتي د او( ديههن مقههدس داسهههالم) ددېههن پښههتنو د وجايههب او ټولنيزحقههوق

 .    شويدي اوتعين تشخيص خوا د( اوپښتونولي

 :  اړه په تبعي  د:    87

 ،  مههذهبې ،  لهجههوی،  قههومي هههرډولدپښههتنو پههه مههنځ کښههی  مطههابق قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 بلهل جهرم او ،ګنهاه  عمهل خهالف قهانون د پښهتونولي او پښهتو د تبعهي  او برتهري اوجنسهي منطقيوي

 .   کېږي

سههره  وګههړي هههيڅ د هېههواد د بايههداو ولهه    دولههت پښههتنو د مطههابق قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

    او دتبعي  نه ډک چلن ونکړی. بددقوم،ژبی ،مذهب اوپه خاصه سياسی ډله کښی د غړيتوب په نوم 

  

 :  اړه په ازادۍ د عقيدې او بيان د:   88
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 د وګهړي هر د ټولنې پښتني د وړاندې پر شخص هر او مقام هر د پښتنو د قانون پښتونولي او پښتو د 

 عهامو د که  هغهه کهوي اسهتفاده  نهاوړه څخه ازادۍ د بيان د څوک که خو ، کوي تضمين ازادۍ د بيان

 .    کېږي بلل مالمت خوا له دجرګې او پښتنو

 

 :  اړه په رابطې د ملت او دولت د:   89

 رښهتني دملهت ، مظههر ارادې دازادې ملهت د دولهت دپښتونخوا مطابق قانون د پښتونولي پښتواو د

 ژونهد ټهولنيز او ،اقتصهادي دسياسهي اودټهولنې کهونکي تطبيهق قوانينو دنافذو ،دهېواد ګار خدمت

 .    دي ارګان ملي کونکي نظارت تنظيم او پرترتيب

  دي زمواره دساتلو حقوقو ارزښتونواو اوټولنيزو اقتصادي ، سياسي دټولو دملت دپښتونخوادولت

  . 

 خههوا د ملههت د ،بيههانو وکههړي سههرغړونه څخههه دنافههذوقوانينو دهېههواد مسههئولين ددولههت چههې کلههه هههر

 ېښهک حهاالتو سهېدا په ،  نجاموالیا نشي ډول ښه په مسئوليتونه نړيوال او ملي خپل شوي ورسپارل

 کېږي بلل دنده ملي او ،پښتني  دينيدهر وګړی  ملتپښتون د دا دپښتو اوپښتونولی د قانون مطابق 

 مخهه سهرۍ خهود د مسهئولينو دولتهي د واسهطه الروپهه قهانوني ايهزو سهوله اونهورو ،مرکهو دجرګو چې

 کهړي اصهالح داسهې حيث په ضرورت ملي او ارزښت ملي دېو ژوند دملي دستګاه ددولت ،او ونيسي

 .    شي ووتالی ډول ښه زمواريوپه نړيوالو او ملي خپل تر چې

 

 :  اړه په مخنيوي د نفاق ملي د:    90

 د چهې وکهړي ډډه جداً څخه کولو د اعمالو دداسې بايد دولت اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د 

 .    رسوي ضرر ته وحدت ملي ترمنځ وګړو د پښتونخوا
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 دولتهي د تهامين وحهدت ملي د ترمنځ وګړو د هېواد ولت بايد دد مطابق قانون د اوپښتونولي پښتو د

 سهوکالۍ ټهولنيزې ، دتامين سولې تلپاتې د کې ټولنه په ، ثبات سياسي د نظام د ، مشروعيت د نظام

 .    يړکو ضمانت کلک پرمختګ ټولنيز او

 ډول پههه کسههي د سههترګو د تههامين وحههدت ملههي د تههرمنځ وګههړو د هېههواد د بايههد مشههران دولههت او ملههت د

 ،حزبهههي  ،مهههذهبې ،لسهههاني ،منطقهههوي ،احساسهههاتي  عهههاتفي ډول ههههر د کهههې بهههاره دې اوپهههه ، وسهههاتي

 د چهې کهوم وسهاتي ځهان کلکهه په څخه ميالنو منفي نورو اوداسې ،هژمونستي  ،مصلحتي ،تبعيضي

 .    رسوي تاوان ته تامين وحدت ملي د ترمنځ دوګړو هېواد

 دی ورکهړی  ته هزارګانو او پنجشيريانو دولت کرزي حامدښاغلی د چې امتيازات کوم ډول په مثال د

 د ، دی ورکهړی تهه دوی حهق زيهات قوم هر بل تر يې کې دولت په ، کړل واليتونه ورته يې ولسوالۍ چې

 مدرسهه ګهانو شهيعيه د چهې ورکهړه اجازه ته محسني اهلل ايت يې مځکه پر ليليې د لېسې د بابا خوشال

 .  ..کړي جوړه پرې

 .     رسوي تاوان سخت ته تامين  وحدت ملي د او کوي ناراضه څخه ددولت قومونه نور اعمال داسې 

 بکوا ، والو شينډنډ ، شينوارو نو کېږي تونهيوال هزارګانوته او پنجشېريانو دايکنډي او پنجشېر که

 او پنجشهير تهر چهې سهيمې اوسهېدو د ددوی ولې ولسونوته نورو داسې شغنانيانواو ، مهمندو، والو

 ؟ کېږي تونهيوال نه لري نفوس او جغرافيه زياته برابره څو  دايکنډي

 تيهوال د تهه مهوږ چهې ورکهړل درخواسهتونه تهه دولهت دې هم ولسونو شينډنډ او شينوارو د چې دا حال

 .    کړي منظور را تشکيل

 پښهو تهر رحمهي بهې ډېهره پهه اقليتونوحقهوق وړو نورو پښتنواو دکښی  دولتښاغلی حامد کرزی په  د

   دي شهوي ورکهول تهه وحهدت حهزب او اسهالمي جمعهت ،  نظار شوراي حقوق ددوی او دي شوي الندي

 د، کړيهدي خوابهدي څخهه  نظهام د يهې پښهتانه او دي رسولې تاوان  سخت ته وحدت ملي عمل دي  چې

 .    کړيدي  مخامخ سره خطر سخت د،دسولی او ملی وحدت تامين يی  ثبات سياسي ،مشروعيت نظام

  

 :  اړه په اوانصاف دعدالت:   91
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 الري د جرګهههې د تناسهههب پهههه قوانينهههو نافهههذو د دولتونهههو دټولهههو نهههړۍ د قهههانون پښتواوپښهههتونولي د

اوانصههاف  وړعههدالت قبههول د اودواړومخالفوخواوتههه ارزانههه ، کههې وخههت لههږ پههه تههه وګههړو دپښهتونخوا

   .یوک وړاندې

 ،بهها عههادل تناسههب پههه سيسههتمونو عههدلي نافههذو دټولههو دنههړۍ سيسههتم جرګههې د پښههتونولي او پښههتو د

 .    دی سيستم اوچابک انصافه،ارزانه

 خپل په چې لري دنده ملي او پښتني دا مشران قومي او دولتي مطابق قانون د پښتونوالي او پښتو د 

 ، ارزانهه ، کهې وخهت  لهږ پهه ته وګړو ټولو هېواد خپل د چې وکړي هڅه او هاند بايد طاقت او توان ټول

 .    ورکړي فيصلې انصافه با او عادالنه

 ، وي مجرمينقانوناً هغوی هم څه  که وشي برخورد عدالت او ترحم په بايد سره اتباعو ټولو د هېواد د

 او پښهتو د جهويي انتقام ډول هر استفاده په څخه قدرت ددولتي خو وشي عدالت بايد سره دمجرمينو

 .     کېږي بلل ګناه لويه او  عمل خالف قانون د پښتونوالي

 

 

 :   اړه په پرمختګ او دترقۍ:    92

 تالش سخت بايد حيث په خدمتګار د ملت د دولت دپښتونخوا مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 ضههروري نههورو او نظههامي ،  فرهنګههي ،  علمههي ،  ،اقتصههادي  سياسههي پههه هېههواد چههې وکههړي مبههارزه او

 .    کړي رهبري وړاندي په مخ هم النور يې هغوی تر حتی کړي سيال سره هېوادونو ګاونډيو د  کې ساحو

 ول  خپل اود ترقۍ په هېواد خپل د اتفاق په بايد دولت او ملت مطابق قانون د اوپښتونولي دپښتو

 .    واخلي برخه کې اوسوکالۍ ارامۍ په

 

 :  اړه په داحترامحقونو یبشر د:  93
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 دپښهتنو چهې دي محفهو  حقهوق هغهه وګهړو ټولهو د دپښهتونخوا مطابق دقانون اوپښتونولي پښتو د

 .    ورکړيدي ته دوی قانون اوپښتونولي پښتو د او دين

 عهامو حتهی ، مشهرانو قهومي او دولتهي ټهولنې دپښهتني پيهروۍ په څخه دقانون پښتونولي او دپښتو

 درلهود احتهرام جهدي تهه حقوقو دبشر تناسب په هېوادونو ګاونډيو د زموږ اوږدوکې په تاريخ د خلکو

 .    لري هم يې نن او

 هههم ال حقههوق او عههزت شههخص شههوي قتههل د کههې پښههتونخوا پههه مطههابق قههانون د پښههتونولي او دپښههتو

 .    دی محفو  حتما خو حقوق انسان ژوندی ،نود دي محفو 

 

 :   اړه په فساد اداري د:  94

 شهوي تعهين لپهاره بيولهو مهخ پهر د چهارو د دولهت د خهوا د ملهت د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    ونکړي خيانت لری حيثيت امانت ملی د چی کې  وظيفه شوی ورسپارل په هيڅکله بايد افراد

 تهرين کښهته تهر بيها څخهه دولهت ريه  د مهامورين دولتهی ټهول اسهاس پهر قانون د اوپښتونولی دپښتو

 .    باداران ملت د نه وبولی خادمان اوقانون ،ملت دين خپل د ځانونه بايد مامورپوری

 ځهان د څخهه صهالحيتونو د مقهامونو د دولهت د چهې که  هغه هر مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 پهاره د اههدافو نهاروا نهورو داسهې او منطقهې ، ډلهي مهذهبې او ،سياسهي ،ملګهرو ،دوستانو  ،کورنۍ

 .   شي محاکمه بايد ډول په خاينانو ملي د او کېږي بلل خاين ملي ک  هغه کوي استفاده

  

 :  اړه په امنيت اوشخصی مخنيويدجرايمود: 95

 او ارزښههتونو مههادي او معنههوي د وګههړو ټولههو د هېههواد د دولههت مطههابق قههانون د پښههتونولي او دپښههتو

 .    دی وار ذمه ساتلو د امنيت فزيکي
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 دملهت ، ګهډوډوي نظهم عامهه پښتونخواکې په چې څوک هغه هر مطابق قانون د پښتونولي او دپښتو

 سخته او شي محاکمه جرم په دښمنۍ د سره ملت د بايد ک  دا وړي دمنځه سوکالي او ارامي ،  سوله

 .    جزاوويني

 پهه بايهد چهې لهري دنهده پښهتني او دينهي مشهران قومي او دولتي مطابق قانون د پښتونولي او دپښتو

 راکښهته تهه صهفر سهطحه جرايمهو د کهې خهاوره پاکهه پهه پښتونخوا د ترڅو وکړي تالش توان ټول خپل

 دوام ته ژوند کې امنيت او سوله په پرته نه ډار امنيتي ډول هر د اوسيدونکي دپښتونخوا څو ،تر کړي

 .    ورکړي

 ددولههت چههی کههړی ايجههاد فضهها داسههی بايههد دولههت پښههتنی پراسههاس قههانون د اوپښههتونولی دپښههتو

 د بانهدی دولهت پرخپهل وله  ،اوعهام کهړای ونشهی جرئهت دکولهو دجهرم مجريمين سببه د دډاراوهيبت

 .    يوسی مخ پر سره باور او ډاد ډير په چاری ژوند ورځنی دخپل برکته د باورلرلو

 چهې دي مکلف مجبوراو مشران قومي او دولتي پښتونخوا د اساس پر قانون د اوپښتونولي دپښتو 

 .   ورکړي ډاډ منيتدا مال او ،عزت ،ناموس ،سر ددين د هغوی د ته اوسېدونکو پښتونخوا د

  

 :  اړه په امنيت ملي د:   96

 د چههې وکههړي اقههدامات مههوثر داسههې چههې دی مکلههف دولههت اسههاس پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 .    وکړي احساس امنيت د حيث په ملت يو د اوسېدونکي پښتونخوا

 چهې دي مکلهف مجبهوراو مشهران قهومي او دولتي دپښتونخوا پراساس قانون د دپښتواوپښتونولي

 محفو  ملت پښتون ليحا  ،ټولنيزاونظامی ،اقتصادی سياسي په چی داډاډورکړی ته ملت پښتون

 .    خطرنشته هيڅ ته امنيت  ملي ملت او هيواد د او دی

 

 :  اړه په امنيت د کورنۍ د:   97

 .    دی والړ کورنۍ پر اساس ژوند ټولنيز د ټولنې پښتني د اساس پر قانون د پښتونولي او دپښتو
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 ستر څخه زيو او خېلونو د او خېل يا زي پښوڅخه د او پښې څخه کهولونو د ، کهولونه څخه دکورنيو

 .   جوړېږي ملت پښتون

 کهې ټولنهه او کهورنۍ پهه احتهرام او قهدر دانسهان چهې وي ټولنه يوازنۍ کې نړۍ په شايد ټولنه پښتني 

 .    زياتيږي تناسب په زياتوالي د سن د دهغه

 کهې کهورنۍ خپهل پهه يهې انهدازه هغهه پهه عمرډېريهږي چا د څومره چې کې ټولنه پښتني په وينا هبل په يا

 .    زياتيږي هم احترام او قدر

 .    دي کونکي جرګه او مشاورين ترين معقول او بهترين ږيري سپين کې ټولنه پښتني په

 تراخيههري ژونههد د ددوی څخههه  وتجريبه دعملههي ژونههد د ږيههرو سهپين او مشههرانو خپههل د ټولنههه پښهتنو  د

 زاړه دا نهو شهي زاړه څهوک چهې کهې نهړۍ غربهې تللهي پهرمخ پهه چې دا حال ، کوي استفاده پورې لحظي

 .     کېږي ليږل ته ليليو ساتني د دزړو دخوا اوالدو د ددوی افراد

 د او دتههودي کههورنۍ خپههل د عمههر نههاتوانۍ او دضههعيفۍ ژونههد خپههل د کسههان زاړه حقههداره دا ټههولنې د

 نهاهيلۍ او ميهدۍوا نها د کهې سمندر پايه بې په يوازيتوب او تنهايېي د ليري څخه غيږي ډکي محبته

 .    تيروي کې  حالت په

 .     کړيدي حل ډول ښه  په ډېر مشکل سترټولنيز دا بشريت د قانون پښتونولي او پښتو د خو

 تهه ليليهو ساتني د دزړو تنها نه مشران شوي زاړه خپل پښتانه اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 ډکهي نهه محبهت او مينهي د کهورنۍ ګرانهي خپل د پورې لحظي اخيري تر ژوند د هغوی بلکې ، ليږي نه

 .    کوي ژوند حيث په مشرانو د کورنۍ د حرمت او عزت په کې غيږ

 کهورنۍ دخپل کې حال ېداس په  کې  لحظو اخيرو په ژوند د کسان مشران عزتمند دا کورنيو دپښتني

 د دکورنۍ چې روانيږي ته حضور( ج)خدای بخښونکي دخپل او اخلي رخصت لپاره ابد د څخه غړو د

   وي بلهي لمبې اور سوځونکي د يې جدا د يې زړو پر او ډکي څخه اوښکو د جدايې د سترګي غړو ټولو

  . 
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 بهانه هيڅ په مشران دکور خپل هم کله هيڅ پښتون رښتني يو اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 تهوان خپهل د او سهاتي کهې کور خپل په يې پورې لحظي اخيري تر ژوند د هغوی د او ليږي نه ځای هيڅ

 .     کوي عزت او خدمت هغوی د اندازه په

 ټهولې ددې خهو ، دی ملهت روه ميانهه يهو دنهړۍ پيهروۍ پهه څخهه قهانون د پښهتونولي او پښتو د پښتانه

 کهوم دي کهاره محافظه ملت هر بل تر دنړۍ کې باره په قبلولو د تغيراتو نوو هغو د سره سره روۍ ميانه

 .    وړي منځه د اساس ژوند د کورنۍ د دپښتنو چې

 تللي منځه د ارزښت او مفهوم دکورنۍ الندې نوم تر ترقي او توب عصري د کې ملتونو ځينې په دنړۍ

 .    دي اخته پرابلمونو ټولنيزو سختو ډېرو په اوس افراد ټولنو هغو د او ټولنې هغه ، دي

 سههترګه پههه قههدر د ډېههر تههه اصههل دکههورنۍ ژونهد ټههولنيز د چههې کههوي امههر تههه پښههتنو اوپښههتونولي پښهتو

 ډول پهه کسهي د دسهترګو حيهث پهه خښهتي اواساسي بنيادي د تعمير د ټولنې پښتني د هغه او وګورئ

 .    وساتۍ

  اتفاق ،په يافته ،تعليم ابادي ، سالمي کورني دپښتنو ،که دي اساس او بنياد ټولنې پښتني د کورنۍ

 ، اتفههاق ،پههه يافتههه ،تعلههيم  ابههاده ، سههالمه بههه ټولنههه پښههتني ټولههه ،نههو  وي کههې  امههن پههه او نيکمرغههه ،

 .    وي کې امن په او نېکمرغه

 تهه امنيهت فزيکهي غهړو د کهورني خپهل د تنهها نهه بايهد پښهتانه اسهاس پر قانون د اوپښتونولي دپښتو

  فکروکهړي کهې بهاره پهه امنيهت د سهاتلو د اصهل د کهورنۍ د دپښهتنو بايهد زيهات ال تهردې ، شي متوجه

 .     جوړوي بنياد او اساس اصلي ټولنې پښتني د چې ،کوم

 

 :  اړه په ملکيت شخصي د : 98

 حکهم پهه دقهانون ملکيهت شخصهیاوسېدونکو د پښتونوخوا د پراساس قانون د دپښتواوپښتونولي

 دچها اشهخاص اوکه وی دولت که بغيرهيڅوک څخه حکم د اويامحکمی جرګی ،دپښتنی دي محفو 

 .    اخستالی ځنی نشی ملکيت شخصی
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 ملکيهت شخصهي خپهل د پيهروۍ په څخه قانون د پښتونولي او دپښتو يعنې فطرت د دپښتنو پښتانه

 .    تيردی سره د ئی کې  دفاع اوپه ګوري سترګه په قدر د ډېر ته حفاظت او ساتني

 .    وساتي بايد جايداد ورپاتې ميراث په څخه پالر د زوی يو چې دی دستور دا کې پښتنو په

 سهپکه ډېهره پهه تهه که  دې کهې پښهتنو پهه نو وبايلي ملکيت ورپاتې څخه نيکه او پالر د چې هرڅوک

 .    کېږي کتل سترګه

 د او  ګهوري سهترګه پهه نهاموس د تهه جايهداد ورپهاتې څخهه نيکهه او پهالر د ال خهو پښتانه کليوال اکثره

 .    دی حاضر ته قربانۍ سر د کې الره په ساتنې د يې شان په ناموس

 

 :  اړه په ملکيت ملي د:  99

 .    کېږي بلل ناموس ملت پښتون د خاوره پاکه دپښتونخوا اساس پر دقانون پښتونولي او دپښتو

 پهه نهاموس او مهور د ، کهوي خطهاب نهاموس او مهور د تهه هېهواد خپهل پښهتانه غيرتهه بها او رښتني ټول

 معنهوي او مادي ټولو د متعلق پورې ناموس او مور په او ساتنه ناموس او مور د ، ګوري ورته سترګه

 .    بولي دنده ملي او پښتني ، ديني خپله ساتنه ارزښتونو

 بيت ،هوا،فضا،،دښتونه  غرونه، رودونه، ،سمندرونه معادن،دريابونه،لکهته   شتمنۍ ملي پښتانه

 نوامسهو ،فرهنګهی ميراثونهو ملهی افتخهاراتو تهاريخی او ،ملهی ارزښهتونو اومعنهوی ،تاريخی  المال

  لري اړه پورې ملت ټول په چې ګوري سترګه په ملکيت هغه يا ملکيت ملي د نوروته ګټواوداسی ،ملی

  . 

 څخه دفقير اوسيدونکي ټول پښتونخوا د کې  شتمنيو ملی په اساس پر قانون د اوپښتونولی دپښتو

 د اوسهيدونکو دټولهو پښهتونخوا د سهاتنه شهتمنۍ ،دملهی دي شهريک ډول مسهاوي پهه پهورې پاچا تر

 .    لري معني دساتني مال مشترک

 پهه سهر او مهال د څخهه شهتمنيو ملهی د چهې دي مکلهف پښهتون ههر مطابق قانون د اوپښتونولي دپښتو

 .    وکړي ساتنه قيمت
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 شخصي د څخه ملکيت ملي د چې دي مکلف او مجبور پښتانه اساس پر دقانون اوپښتونولي دپښتو

 .    وکړي دفاع او ساتنه څېر په ملکيت

 

 

 

 :   اړه په کولو عصري او  اصالح د نظام د:   100

 خهدمت ښهه ال د تهه ملهت بايهد مشهران  قومي او سياسي پښتنو د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 او ضهرورت د زمهانې د کهې  دسهتګاه پهه دولت د خاطر په کېدو ګټور ښه ال د ددستګاه ددولت کولواو

 .    راولي اصالحات ډول مسلسل په مطابق تقاضا د ول 

 :  اړه په ارزښتمعنويد دپښتواوپښتونولي:101 

 د ،  خپلواکي ، مال ،  عزت ، ناموس ، سر ،  دين ستاسو چې داورښيي ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 ،  عظمهت ملهي ، قهوت ملي ،  يوالي ملي ، اقتدار ملي ، حاکميت ملي ،  بشپړتيا پښتونخوامځکنۍ

 ،  وده اقتصههادي ،  وده تههولنيزه ،  جنههګ او سههوله ، ګټههې ،ملههي  نههوامي  ،ملههي  شههوکت او شههان ملههي

 نړيوالهو او ،دګاونهډيانو کړه زده ،دعلم ژبه پښتو ، فرهنګ او عنعنات ، کلتور ،  ،رواج  رسم پښتني

  ننګ پښتني ، همت لوړ پښتني په ، ارزښتونه ملي او پښتني ، ديني نور داسې او کول سيال ځان سره

 ،  اسهتقامت پښهتني ،  ثبهات ،پښهتني  ههوډ پښتني ،  ارادي ،پښتني  جرئت ،پښتني  غيرت ،پښتني

 ،پښههتني  قربههانۍ ،پښههتني ايثههار ،پښههتني  ميړانههي پښههتني ، نههارينتوب ،پښههتني  متانههت  پښههتني

 ،پښهتني  تهدبير پښهتني ،  حلهم ،پښهتني  کهارۍ فهدا پښهتني ،  تهوب ننګيهالي  پښتني ،  تورياليتوب

 ،پښهتني  پهاکوالي ،پښهتني  جرګهې ،پښتني  مرکي پښتني ،  تحمل پښتني ،  صبر ،پښتني  حوصلي

 سهاتل پيهروۍ پهه څخهه قهانون  ويهاړلي دلرغهوني پښهتونولي  او پښهتو د او توره پښتني ،  رښتينولۍ

 .    کېږي

 د چې دا يعنې دي ساتلي پښتونولي  او پښتو په پښتون چې ورښيي دا ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 پښتو د پښتانه  که ،  لري حيثت کال محکمي يو د لپاره ساتني د پښتنو د قانون پښتونولي  او پښتو
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 بهل  ههيڅ نهړۍ د چهې شي ملت غښتلي او قوي دومره به پښتانه نو وکړي پيروي قانون د پښتونولي  او

 د نهړۍ د بهه پښهتانه ،  راولهي النهدي کنتهرول خپل تر او غالمان پښتانه چې نکړي پيدا توان دا به ملت

 .     وي والړ لوړي سر کې قطار په قومونو لوړو سر او خپلواکو

 يهې پيهروي نظريهو او ايهډيالوژيو وارداتهي خارجي د او  ښودل پري پښتونولي او پښتو پښتنو که خو

 د او وي مهان غهال چها دبهل بهه کهې هېواد خپل په او وي بايللي هرڅه  يې به شان په نن د نو ،  کړل  شروع

 .    تيروي به ژوند مريتوب او ذلت

 څخه پرابلمونو او مشکالتو هرډول د ژوند د تاسو چې ورکوي درس دا ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 چهارې دژونهد خپهل مطهابق قهانون د پښهتونولي او پښهتو د چهې شهي خالصهولی ځهان وخهت هغهه صرف

 .    کړي عياري

 پواسهطه ر ها همهدې د کهې الرو تيهارو او پيچلهو پهه ژوند د پښتانه چې ر اده هغه پښتونولي او پښتو 

او انشا اهلل چی اخهرت بهه ،شي کولی ب  څخه خطرونو د ځانونه او  شي کولی پيدا الر خطره بې او سمه

   يی هم په خير وی.

 

 :  لنډوټکوکې په ارزښت دپښتواوپښتونولي: 102

 دې د ملهت پښهتون چهې ده وسهله  معنهوي او ارزښهت زوالهه بهې هغهه لپاره دپښتنو پښتونولي پښتواو 

 د دښهمن د واسهطه په وسلې معنوي ددې ، شي ساتالی افتخارات ټول خپل سره لرلو په وسلې معنوي

 .    شي کوالی مقابله کې مقابل په يرغل فرهنګي او اقتصادي ، سياسي ، نظامي هر

 .    ده شمله ننګ د ملت پښتون ستر د پښتونولي پښتواو 

 .    ده غروراواستغنا پښتني ملت پښتون د پښتونولي پښتواو 

 .    ده ضامن بقا د ملت پښتون د پښتونولي او پښتو 

 .    کېږي شمېرل مړ موجود روحه بې ، دی روح ملت پښتون د پښتونولي او پښتو 
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 پهر ملهت پښتون پښتونولي  او پښتو له بغير ، دي سريښ يوالي د ملت پښتون د پښتونولي او پښتو 

 .    کېدالی موټی يو او راټولېدالی سره نشي نظر هېڅ بل

 پرېږدي اطاعت پښتونولي او پښتو د ملت پښتون که ، دی فطرت ملت پښتون د پښتونولي او پښتو 

 .      لري نه ارزښت او قدر هيڅ موجود فطرته بې ، ښودی پرې يې فطرت خپل يعنې

 پهوړنی سر د مېرمنې پښتنې د ، ښکال مېرمنې پښتنې د ، ګا ه مېرمنې پښتنې د اوپښتونولي پښتو 

 .    حياده پښتني مېرمنې پښتنې د او

 .    ده شمله عزت د پښتون رښتني هر د پښتونولي او پښتو 

 .    دی افتخار تاريخي پايه بې لپاره پښتنو د پښتونولي او پښتو 

 پهه دپهاره ،دپښهتنو ده ګلهوی پيژنهد ملهی ستاسهو ژبهه پښهتو چهی وايهی ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 .    دیافتخار کول خبرې پښتو

 ،  وکهههړي افتخهههار پښهههتونتوب يعنهههې ذات خپهههل پهههه چهههې کهههوي امهههر پښهههتنوته پښهههتونولي او پښهههتو

 .    دیمعيار شرافت وياړاود یلو لپاره پښتنو د پښتونوالی يا پښتونتوب

 او پښتو)  يعنې قانون لرغوني  خپل په بايد پښتون رښتني هر اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

  يعنې ذات خپل په ،( پښتونولي

  يعنې ژبې خوږې مورنۍ خپله په ،( پښتونوالی يا پښتونتوب) 

 .    وکړي پرې افتخار بلکې ، شرمېږي ونه(  پښتو) 

 افتخار په کې اوهروخت هرځای په بايد پښتون هررښتني چې کوي امر ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 :   چې ووايي سره

 زه مسلمان يم.

 .    يم پښتون  زه
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 .    ده  ژبهمورنۍ مې پښتو خوږه

 .     دی قانون مې پښتونولي او پښتو

 .   دی مدفن نيکه پالر د او وطن مې پښتونخوا

 

 يورښتنی پښتون داسی تعريفواليشو:

دپښههتو اوپښههتونولی د قههانون مطههابق رښههتنی پښههتون هغههه چهها تههه ويههل 

کيههږی چههی دهغههه نظراوعمههل داسالم،پښتون،پښتواوپښههتونخوا پههه 

  خدمت کښی وی. 

 پښهتونولي او پښتو بېله ، ده رهنما ملت پښتون لورد پر برياليتوب او ښيګڼي د پښتونولي پښتواو 

 .    تېروي به ژوند غالمۍ او ذلت د او ګرځي ګردانه سر او کامه نا به تل او ورکوي الره خپل پښتانه

خپهل ديهن  د کهې ژونهد ورځنهي خپهل پهه پښهتنو کهه چهې کهوي يادونهه دا ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 پښهتنو که خو ، وي بريالي او سرلوړي به کې اخيرت او دنيا په نو کول پيروي پښتونولي او پښتواود

 بهې ، زار خهوار ، وقهاره بهې ، عزتهه بهې ، پته بې به کې دنيا په نو وګرځول ور شا ته پښتونولي او پښتو

 دې په به کې اخرت په او وی رټلی او مظلوم ، شرمېدلي ، ذليل ، غالمان ، الري بې ،  واکه بې ، اتفاقه

 .    دی منلی ظلم ظالمانو د ځان پر يې کې دنيا دې په چې درومي ته دوز  جرم

 بهه څهه ههر نهو وبايلهل پښهتونولي  او پښهتو پښهتنو کهه چهې کوي يادونه ته پښتنو پښتونولي او پښتو 

 دا يعنې ، شي پاتې ژوندي لپاره هغه د او ، ونازيږي په چې نشي پاتې ورته به شي داسې هيڅ او بايلي

 .    لري نه شي هيڅ نو لري ونه( فطرت دپښتنو) پښتونولي او پښتو پښتون  چې

 ههيڅ نو لري ونه فطرت چې ،څوک  کيږی بلل ک  فطرته بې لری ونه پښتواوپښتونولي چی هرپښتون

 .      دې موجود ارزښته بې يو او لري نه شي
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  ،حيثيهت  عقيهده ،سهمه  ،ايمهان وجهدان ، ،نهاموس  ،شهرف ،ابرو  عزت پښتنو د پښتونولي او پښتو 

 پههه ،دظلههم رښهتينولي پالنههه مېلمهه ،  اسههتقامت ، ثبهات ، تههوره ، ننهګ ، وفهها ، قهول ، غيههرت ، ،ميړانهه

 .    دي صفات ښه نور اوداسې ح  ددفاع څخه مظلوم د ، مقاومت کې مقابل

 کهوم ،  لهري نهه صهفات شهوي ذکهر پورتهه کهې حقيقهت پهه لهري ونهه پښهتونولي او پښهتو چهې پښتون هر

 .    لري نه وجود هيڅ ژوي بد څخه انسان دداسې لري ونه صفات شوي ذکر پورته چې پښتون

 پښهتونولي پښهتواو د هدف يوازني ژوند د پښتون دهررښتني اساس پر دقانون دپښتواوپښتونولي 

 پيهروي قهانون د پښهتونولي او دپښهتو کې ژوند ورځني په او  دفاع قيمت په مال او سر د څخه دقانون

 .    کېږي خالصه ډول الندې په چې ده

 ، مههال ، عههزت ، ،نههاموس سههر ، ديههن دخپههل بايههد اهههداف تههرين اساسههي دژونههد پښههتون رښههتني يههو د

 خدمت دپښتنو ، نواميسو ملي ، ګټو ،ملي حاکميت ،ملي خپلواکۍ ، دپښتونخوامځکنۍبشپړتيا

 .    وي دفاع څخه ارزښتونو پښتني او ديني نورو اوداسې

 د ملهت پښهتون د حيثيهت وګهړي  دپښهتون چهې کهوي ورزده حقيقهت دا تهه پښتنو پښتونولي او پښتو 

 پښهتون د چهې داده معنهي خبهري دې د ، وو عهزت پهه ملهت پښهتون  کهه ، لري تړاو مستقيم سره حيثيت

 د څهو چهې څخهه دجملهي ملهت دپښهتون نهو وو عزتهه بهې ملهت پښهتون که خو ،  دي عزت په هرفرد  ملت

 زره يهوه او دي لپهړ لهوڅ ههم بيها کهوي ژوند ډوب کې نعمت او ناز په څومره هر که مشران شمېر په ګوتو

 خهد ملهت پښتون د بايد پښتون  رښتني يو چې داده معني خبري دې د ،  لري نه عزت او ابرو ،  حيثيت

 .    وويني کې عزت په ملت پښتون  خپل د عزت ځان د خپل او وي متګار

 او پښهتو ،بلکهې  ده نهه مجموعهه يهادونو لنهډو ډېهرو څهو شوو ذکر پورته د قانون دپښتواوپښتونولي 

 تهاريخ ليکلهي د چهې ده مجموعه قوانينو لرغوني دداسې حيث په روح او فطرت پښتنود د پښتونولي

 ، سياسههي د ټههولنې  خپههل د دوی حيههث پههه قههانون فطرتههي د پښههتنو د راهېسههې زمههانو وړانههدې د څخههه

 تهاريخ نهن تهر ،او  ده منلي حيث په قانون د لپاره کيدو قانونمند د چارو نظامي او ټولنيزو ، اقتصادي

 .     مني حيث په قانون وړ قبول د پښتون رښتني هر هم يې پورې

 د ټهولنې دپښهتني او  اړ  ههر ژونهد د ټهولنې پښهتني د چې دي قانون پراخه دومره پښتونولي او پښتو 

 .   دي شوي تشريح کې په هم وړه کړه ډول هر افرادو
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څيړنهی او تحقيقهات وکهړی او د پښهتو او  هيله ده چی پښتانه عالمان او څيړونکی  به پدی اړه النوری

پښتونولی د لرغونی قانون زياته برخه به په کتابونو کښی نويشته او پښتنو او نړۍ ته به يهی وړانهدی 

 کړی.

 مهخ پهر څهومره ههر چهې تمهدن او ټولنه  انساني ، دي قانون ارخيز هر او فرا  ډېر يو اوپښتونولي پښتو

 .     شته  ځای منلو د کې قانون په پښتونولي او پښتومثبتو ارزښتونو دپاره يی د  د ځي

 پهه پښهتون رښهتني ههر د چهې دي قهانون داسهې حيهث پهه روح او دفطهرت پښتنو د پښتونولي او پښتو 

 .    ده ګرځيدلي برخه يوه اوعاتفي احساس ، مغز د پښتون هر د او دي شوي ګډ وينه

 مجبهور ځهان اساس پر وجدان خپل د لري جريان ويني پښتني رښتيا په يې رګونوکې په چې هرپښتون

 .     وکړي اطاعت قانون د پښتونولي  او پښتو د بايد چې بولي مکلف او

 پښهتنو د دا کهوي ژونهد مهخ پهر مځکهي د ملهت پښهتون ترڅهو دي قهانون ابدي هغه پښتونولي پښتواو 

 .    وي ملګري سره ددوی به قانون پښتنو د اودا پښتنوروح ،داد فطرت
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 فصل پنځم

 

 ډغرې نوکل(144)پښتنو د ضد پر داشغالدمغولواوايرانيانو

 . اومقاومت

 

 د شهرق د او شهو نهازل کهې شهکل پهه اوالد د هغه د او چنګېز د قهر( ج)خدای د مځکه پر شرق د چې کله

 ، نهاولي دې د ههم ملهت پښهتون او خهاوره پاکهه پښهتونخوا د ، کهړل بربهاد او تبها يې هرڅه قومونو ټولو

 .     نشو پاتې کې امان په څخه طوفان اووژونکي ويجاړونکي

 او حملههي ويجههاړونکي پښههتونخوا  پههر دخههوا فوځونههو وحشههي د چنګيههز د کههې شههاوخوا پههه( هههه 101)د

 وران يهې ښهارونه اباد ټول پښتونخوا د ، کړل عام قتل يې انسانان ميليونونه په ، شول شروع ناتارونه

 .    ورساوه حده تر نابودۍ د يې صنعت او ،زراعت کړل بدل کنډوالو په او
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 مغل چنګېز دښمن ستر تمدن د او اشنا نا سره دترحم

 

 او نهاوي ښهارنو ددنهړۍ  کهې وخهت هغه په چې ښار غزني د مخصوصا ښارونه ټول پښتونخوا د چنګيز

 .    بربادکړي او تباه  سره ديوه کيدي بلل مرکز ستر علومو د او ثقافت ،  تمدن ، دتهذيب کې آسيا په

 سيسهتمونه دزراعهت ،  باغونهه ښايسته ، سرايونه کاروان ، ،مدرسي  تعميرونه ښکلي ، ما ۍ شاهي

 .    کړي تبدلي انبارونو په خاورو د ټولي يې ابادۍ نوري اوداسې

 د لپهاره پښتنواوپښهتونخوا  د فهوځ اودهغهو اوالدونهه هغه ،د چنګيز اشنا نا سره لف  د اوتمدن درحم

 .    وو نمونه يوهقهرد(ج)خدای

 بهه کهې مقابهل پهه ګر اشغال او ستمګر ،  ظالم هر د چې پيروي په قانون د اوپښتونولي پښتو پښتنود 

 د هغهه د وروسهته مهرګ تهر دده او چنګيهز د باسهي څخهه خهاوري پهاکي خپلهي د به هغه او کوي مقاومت

  د ضهد پهر سهلطي د مغلهو د  بهاوجود دهشهت او وحشهت ټهول د مغلهو د کهې پښهتونخوا پهه ضد پر اوالد

 پښهتنو د پښهتنوخوا مغلو چې دي علت دا هم ، وساتي رپانده تل بيرغ مبارزو ملي غوښتونکو ازادۍ

 .    کړل برابره سره خاورو د څوځله جرم په مبارزو ملي غوښتونوکو ازادي کلن سوه نيم پنځه تقريبا د

 .    کړاي نشوه خاموشه شمعه دازادۍ پښتنو د بربريت او وحشت مغولي ټول خپل په مغلو

 صرف څخه لست اوږد مبارزينود او مبارزو غوښتونکو ازادي ملي د پښتنو د ضد پر مغلو د دلته موږ

 .    کوو معرفي ډول لنډ ډېر په ته ولوستونکو مبارزين ملي او پيښي محدودي څو
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 :  مبارزي کورنۍ دکرت خالف مغلو داول:

 شهاهي غورپښهتني د ،  کړيهوو شهروع کهې شهرق ټهول پهه مغلهو چې وجود با دهشت او وحشت د مغلو د

 د سلطنت د پښتنو د ازاد څخه  تسلط د مغلو د کې هرات په“   کرت الدين شم “    منسوب ته کورنۍ

 .    کيښود بنياد سلسلي نوي يوي

 .    وکړي دوام پورې( ع 0838) تر بيا(  ع 0265) د سلطنت دي پښتنو د

 او نوي خرابو پر ورانيو او ناتارونو ، لوټمار ،  چپاول ،  چور د مغلو د شاهانو کورنۍ کرت د دپښتنو

 .    جوړکړي نظام منظم

 پهه ژونهد د او صهنعت ،  تجهارت ، فرهنهګ ، دعلهم کهې هېهواد په بيا دوري نوي دي سلطنت د پښتنو د

 پرلهور پرمختهګ او ترقهي د يې هېواد او برابرکړل شرايط مناسب ترقي او پرمختګ د کې ساحو نورو

 .    کړي رهبري

 د واسطه په يرغل د تيمور ګوډ سفاک بل يو د مغلو د کې(  ع 0838)  په بيا سلسله دا سلطنت د دپښتنو

 .    والړل منځه

 هرات د ،  ونيول يې فوشنج او سرخ  ، اندخوي پوروتۍ را سند تر امو د کې(ع 0831) په تيمور ګوډ  

 واکمنهي ههرات د اوشهرطه قيهد بهې چهې وليهږي اسهتازي يې ته الدين غياث  ملک پاچا پښتون اخيري

 ملهک کهې نتيجهه پهه جنهګ د منهل ونهه تيمورغوښهتنه د الدين غياث پښتون خو کړي  تسليم ته تيمور

 .    ورسيدل شهادت په او ګرفتار خوا دتيمورد زامن دده او الدين غياث

 چهې کهړي ورانهي داسهې سهيمي نهوري پښهتنو د او قنهدهار ، ،بسهت  ډنهډ شهين ، فراه ، سيستان تيمور

 .    کېږي ليدل اوسه تر يې کنډوالي

 .    جوړکړل منارونه يې  څخه سرونو د هغو د او کړل عام قتل يې وګړي اکثره سيمو دې د

 بربهاد او ،تهاالن  لهوټ پښهتنوهرڅه  د شهان په نو نيکو او پلرونو چښونکو ويني خپل د  هم تيمور ګوډ 

 .     کړل
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 پښهتونخواکې پهه ابهادۍ څهه چهې کهې  دوران په سلطنت کاله(  083) د کورنۍ شاهي د کرت د پښتنو د

 .    شوي برابري سره خارو د بيا واسطه طوفانوپه د اوبربريت وحشت د تيمور ګوډ د وي شوي

 

                    

  تيمور ګوډمغل  دښمن تمدن د لمسی چنګېز د

 

 

 :  مبارزي بابا هوتکد مغلوپرضد ددووهم:

ههم دنهورو پښهتنو   مبهارزې بابا هوتک د کې لست په مبارزو ملي د دپښتنو ضد پر تاړاکونو د مغلو د

 .    دي وړ قدر دمبارزينو په شان ډير

 د کې الره په ازادۍ د هېواد خپل د او وکړل جګړه مېړانه ډېره په سره مغلو د بابا هوتک کې سورغر په

 .    کړل ښکاره مېړانه خپله کې مقابل په مغلو وحشي

 110) پهه او دی کړوسهی بابها غلجهي د او لمسهی تهولر د ، زوی بهارو د بابا هوتک حواله په خزانې پټې د

 .     دی زېږدلی کې(  هه
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(  ده ولسهوالي يهوه واليهت زابهل د اوس“ ) اتغهر“   پهه نو شو لوی چې بابا هوتک روايت په خزانې پټې د

 .     شو مشر قوم د کې

 يې به قالت او ،اوالن اتغر ، کاوه لوټ غاړه پر( ارغنداب دزابل) ارغنداو د مغلو به کې وخت غهه په 

 .    کول تاال

 د يهې سورغر په او کړل راغونډ  يې قبايل خپل نو شول کړای نه برداشت بابا هوتک تاختونه دا مغلو د

 د عهالوه نهه جنهګ ددې ، شهول ووژل مغهول ډېر او کامياب پښتانه کې  جنګ په ، وکړ جنګ سره مغلو

 .     شويدي کې مشرۍ په بابا هوتک د هم جنګونه نور ترمنځ پښتنو او مغلو

ورسته  اوترهغه ، شول پاتې کې  ميراث په ته بابا يار ملک زوی هغه د پ  نه بابا هوتک د جنګونه دا

 نوروپښهتنو او دکهورنۍ بهاب دهوتهک مبارزی دا او وی ساتلی جاری مبارزی برضد پښتنودمغلو هم

 .    کيدی رهبری خوا د مشرانو

 .    شو وفات عمر په کالو(  73) د کې( هه 761) په بابا هوتک

 .    پارول ته جنګ يې به شازلمي اوخپل ويل سندره دا بابا هوتک به کې جنګ په سورغر د 

 

 :  سندره بابا هوتک د

 دی اور نهههههههههههههههههههههههن راتهههههههههههههههههههههههه بهههههههههههههههههههههههل غهههههههههههههههههههههههر سهههههههههههههههههههههههور پهههههههههههههههههههههههه

 دی پيغههههههههههههههههههههههههههههههههههههور راتههههههههههههههههههههههههههههههههههههه جههههههههههههههههههههههههههههههههههههوړ وګړيههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 راغهههههههههههههههههههههههی مغهههههههههههههههههههههههل بانهههههههههههههههههههههههدې کهههههههههههههههههههههههور کلهههههههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههههههه

  راغههههههههههههههههههههی کابههههههههههههههههههههل پههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههم غزنههههههههههههههههههههي پههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههم

 دی وار مههههههههههههههههههههههههههههههههو دا کههههههههههههههههههههههههههههههههړئ ننههههههههههههههههههههههههههههههههګ غښههههههههههههههههههههههههههههههههتليو

 دی تلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههوار پهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه راغلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههی مغهههههههههههههههههههههههههههههههههههههل

 دی ناتههههههههههههههههههههههههههههههههههار  يههههههههههههههههههههههههههههههههههې پښههههههههههههههههههههههههههههههههههتونخواکې پههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 راغهههههههههههههههههههههههی مغهههههههههههههههههههههههل بانهههههههههههههههههههههههدې کهههههههههههههههههههههههور کلهههههههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههههههر
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 راشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههئ غښههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتلو مرغههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههۍ د ای

 شهههههههههههههههههههههههههههههههههئ پښهههههههههههههههههههههههههههههههههتونخوا  واړه د  ننهههههههههههههههههههههههههههههههههګ پهههههههههههههههههههههههههههههههههه

 شهههههههههههههههههههههههئ مهههههههههههههههههههههههال تهههههههههههههههههههههههر غشهههههههههههههههههههههههي تېهههههههههههههههههههههههرې تهههههههههههههههههههههههورې

 راغهههههههههههههههههههههههی مغهههههههههههههههههههههههل بانهههههههههههههههههههههههدې کهههههههههههههههههههههههور کلهههههههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههههههر

 

 وارونهههههههههههههههههههههههههههههه کهههههههههههههههههههههههههههههړئ غشهههههههههههههههههههههههههههههو پهههههههههههههههههههههههههههههه ځلمهههههههههههههههههههههههههههههو 

 ګوزارونهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورو تېهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرو د

 ټټرونهههههههههههههههههههههههههههههههههههه خپهههههههههههههههههههههههههههههههههههل کهههههههههههههههههههههههههههههههههههړئ وروړانهههههههههههههههههههههههههههههههههههدئ

 راغهههههههههههههههههههههههی مغهههههههههههههههههههههههل بانهههههههههههههههههههههههدې کهههههههههههههههههههههههور کلهههههههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههههههر

 

 بهېهههههههههههههههههههههههههههههههههههههږي وينهههههههههههههههههههههههههههههههههههههې ځلمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههو  د زمههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

 کېهههههههههههههههههههههههږي سههههههههههههههههههههههره  پههههههههههههههههههههههرې غرونهههههههههههههههههههههههه او کههههههههههههههههههههههه مههههههههههههههههههههههز

 ترهېهههههههههههههههههههههههههههههههههههههږي او زغلهههههههههههههههههههههههههههههههههههههي څهههههههههههههههههههههههههههههههههههههي ميهههههههههههههههههههههههههههههههههههههر

 راغهههههههههههههههههههههههی مغهههههههههههههههههههههههل بانهههههههههههههههههههههههدې کهههههههههههههههههههههههور کلهههههههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههههههه

 

 دی جنههههههههههههههههههههههههههههګ غههههههههههههههههههههههههههههره پههههههههههههههههههههههههههههه هلههههههههههههههههههههههههههههئ پښههههههههههههههههههههههههههههتنو 

 دی رنهههههههههههههههههههههههههههههههههګ ددوی وينهههههههههههههههههههههههههههههههههو پهههههههههههههههههههههههههههههههههه سهههههههههههههههههههههههههههههههههورغر

 دی ننهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههګ د دی تهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههورې د مههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال

 راغهههههههههههههههههههههههی مغهههههههههههههههههههههههل بانهههههههههههههههههههههههدې کهههههههههههههههههههههههور کلهههههههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههههههر

 

 کهههههههههههههههههههههههړئ مهههههههههههههههههههههههړه ځانونهههههههههههههههههههههههه ننهههههههههههههههههههههههګ پهههههههههههههههههههههههه ځلمهههههههههههههههههههههههو 

 کههههههههههههههههههههههههههههړئ موپيلههههههههههههههههههههههههههههه غشههههههههههههههههههههههههههههو پههههههههههههههههههههههههههههه دښههههههههههههههههههههههههههههمن

 کههههههههههههههههههههههههههههههههههړئ سههههههههههههههههههههههههههههههههههاته مزکههههههههههههههههههههههههههههههههههې پښههههههههههههههههههههههههههههههههههتونخوا د

 راغهههههههههههههههههههههههی مغهههههههههههههههههههههههل بانهههههههههههههههههههههههدې کهههههههههههههههههههههههور کلهههههههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههههههر
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 د پښهتنو د کهې پښهتونخوا پهه مغلهو يرغلګرو هم څه که چې معلومېږي دا څخه پېښو تاريخي پورته د

  په چې  کې دوران په حضور کلن سوه نيم  پنځه خپل د هم مغل خو ونيول مخه جوړيدو د دولت منظم يو

 .    کړي تابع خپل ډول مکمل په پښتانه چې توانيدل ونه دې پر درلود يې کې منطقه دې

 د لکهه ،  کيهدي پهاتي تهه کړيوسهي  او لمسهي ،  وزوی څخهه پهالر د مبهارزي ملهي کهې مقابهل پهه مغلو د

 ډول همهدې پهه او  شهوي پهاتې ميهراث په ته بابا يار ملک زوی دده چې مبارزي ضد مغلو د بابا هوتک

 .    رسيږي ته بابا هوتک کې پښت اتم په نيکه ميروي 

  

 :   مغول بابر سفاک او پښتانهدرييم: 

 هغهه د او بهابر محمهد ظهرالهدين لمسهي سهفاک يهو هغهه د وروسته تاړاکونو او ظلمونو تر تيمور دګوډ

 شهان پهه نيکهو او پلرونهو ظالمهانو خپهل د سهره پښهتونخوا  او دپښهتنو کلونهو سهوونو پهه ههم اوالدونو

 .    وکړل ظلمونه

 پښههتو کههې دوره کلنههه سههوه نههيم پنځههه ټولههه پههه تههاړاکونو او يرغلونههو د مغلههو د بانههدې پرپښههتونخوا

 خهاطر پهه ددفهاع څخهه نواميسهو ملهي او ګټهو ملهي ، ازادۍ خپل د ميړانه ډېره په پښتانه اوپښتونولي

 .    وه ايستلي را ته ميدان مبارزي د سره مغلو ديرغلګرو پالس نه سرو

 ،د شههول شهههيدان پښههتانه  ميلنونههو پههه کههې ګههانو غوښههتونکوغزا ازادي پههه پښههتنو د ضههد پههر مغلههو د

 ههره خهاورې پهاکې د اودپښهتونخوا ، شهول برابهره سهره خهاورو د ابهادي هره خاوري پاکي د پښتونخوا

 .     شوه سره وينو پاکو په شهيدانو مظلومو او غازيانو پښتنو د لويشت

  غنمهو ،  ،اوربشهو  جوارو ، اسانو ، وميښو ګا، ،غويو بزو ، دپسو بلکه څيرنه په فاتح يو د مغول بابر

 کليو پر پښتنو د څير په  غله د ديګو او ،قاچقو سواک ،  کمبلو او کراستو ، غوړو ،  کورتوبو ، کرتو ،

 چوراو اوشيان  ،غلجات  حيوانات ذکرشوي پورته يې څخه کورنو د هغو د او کولي حملي کورونو او

 .    کول غال
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  ، حيوانهاتو د عهادات او خهواص ټهول  هغهه د ،  وه نهه ورتهه تهه  فهاتح يا سلطان يو و وړه کړه مغول بابر د

 عاداتو او خواصو معاش بد اوبد اخالقه لوچک، بندوباره،سپک بې يو او غله د دانو غلو او مرغانو

 .    وه ورته ته

 هغهو د پښهتنو کهې دوره کلنهه سهوه نهيم پنځهه ټولهه پهه واکمنهۍ مغلود د وجود با ظلمونو دټولو دمغلو

 .     ورکړي دوام مبارزوته بخښونکو ازادي ملي خپل يې کې مقابل په مغلو د او منل ونه ځان پر سلطه

 ټهول مبهارزو ملهي غوښتونکو ازادي د پښتنو د ضد پر مغلو د کې پښتونخوا په چې شوکوالی نه موږ

بلکهه پهه ځينهو  ځکهه چهی دا کتهاب د تهاريخ کتهاب نهدی وليکهو سهره تفصيل په کې کتاب دې په جريان

 .  مواردو کښی د ضرورت له مخی ځينو رښتينو تاريخی پيښو ته ډيری لنډی اشاری شويدی

 د مبهارزو ملهي د پښهتنو د کهې مقابهل پهه ظلمونهو د اوالد د دهغهه او بهابر د کهې پښتونخوا په دلته موږ

 .    کوو اشاره لنډه ډېره ته پيښو څو ډول په دنموني صرف څخه جملي

 په ، وژل ،  خونخوارې ، ورانې يې څخه  اسالفو خپل د وواو څخه اوالده د تيمور ګوډ او چنګيز د بابر

 .    وه وړي ميراث په چپاول او چور ، نيول غالمۍ

 د لپهاره کلونهو( 22) د او شهو حهاکم کابهل د کهې( ع 0516) وروسهته مرګ تر ميزا بيګ ال  تره خپل د بابر

 .    شو پاتي حاکم کابل

 د څخهه سهرونو د دهغهو ، وژنهه پهه پښهتنو دفهاع بهې د پښهتونخوا د اقتهدار کلهن(22)بهابر د کې کابل په

 .    شو تېر چپاول او چور په  اومال عزت ، ،ناموس  سر د پښتنو د او ، جوړونه په منارونو
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 مغول بابر دښمن عزت او ،مال دسر پښتنو د لمسۍ تيمور دګود

 

 :  حملهدبابرپربنګښو :  1

 ، شو پاچا چو ۍ نظامي د مغلو د کې  کابل په وروسته مړينې تر بيک ال  تره ظالم خپل د کله چې بابر 

 او چهور د پښهتنو ګنهاه اوبهې دفهاع بهې د سهره فوځونهو منظمهو مغهولي خپل د چې وو دا کار لومړی دده

 .    وکړي حمله سيمه پر بنګښو د نيت په چپاول

 کړل،دمظلوموپښتنوشهيدانود  شهيدان بنګښ مظلوم دفاع بې زيات ډېر مطابق عادت مغولي د بابر

 .    کړل جوړ منارونه يې سرونوڅخه

 .      کړي لوټ مال او عزت ، ناموس ، سر بنګښو مظلومو د فوځونو وحشي هغه د او بابر
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 :   حملهدبابر پرهنګو:  2

 پښهتنو  دفهاع بهې او مظلومهو د دهنګو  واسطه په فوځ مغولي منظم خپل د بابر بيا وروسته بنګښو تر 

 .    کړي  پورې الس چپاول او چور په

 چهې څهومره کهړل شههيدان کسهان دومهره څخهه پښهتنو  دفهاع بهې او مظلهوم د هنګهو د بهابر قاتل او ظالم

 .    جوړکړل منارونه يې څخه سرونو د شهيدانو مظلومو او پاکو دې د پښتنو د او ،  ورغلل پالس

 .    کړي لوټ مال او عزت ، ناموس,  سر پښتنو مظلومو د هنګو د شان په غله همته دبې مغول بابر

 

 :  حملهدبابربنو پر:  8

 اومظلوموپښتنوحمله دفاع پربې“   بنو“ د سره فوځ مغولي منظم خپل په بابر وحشي وروسته هنګو تر 

 دې د او ،  شهول کهوالی فوځونهو وحشهي بهابر د چهې کهړل شههيدان يهې“   بنوڅي“ مظلوم وکړل،اودومره

 .    جوړکړل منارونه يې څخه سرونو د شهيدانو مظلو

 .      کړي لوټ مال او ،عزت ناموس ، سر پښتنو د“   بنو“    د شان په پښتنو نورو د بابر

 

 :   حملهدبابرپرغلجو:  6

 پهر پښهتنو غلجهي د کې شاوخوا په غزني د واسطه په فوځ مغولي وحشي خپل د بابر جابر( ع 0517) په 

 .    وکړل حمله کيږديو

 شههيدانو مظلومهو دې د او ،  کهړل شههيدان پښهتانه غلجهي مظلهوم دفهاع بې اندازه په توان خپل د بابر

 .    کړل جوړ ځني   يې منارونه او کړل پري تنه د يې سرونه

 .    کړل چور مال او عزت ، ناموس ، سر ،  پښتنو  غلجي مظلومو او دفاع بې دې د بابر 
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 مهو شهراب ، وکهړل دمهه غاړه پر اوبو دوالړو غزني موږد وروسته وژلو تر پښتنو غلجي د چې واي بابر

 .    .    .    وخوړل مو معجون او وڅښل

 .    وه راکښونکي زړه او ګواره خوش ډېره هوا او اب محيط دې د چې وايي بابر

 او عهيش د خهوري معجهون ، څښهي شهراب کهې حهال سهېدا په  ملګري دده او مغول بابر وحشي او جابر

 شههيدانو د ماشهومان او ښځې پاتي پښتنو غلجي مظلومو د چې جوړوي محفل سرود او ساز ،  نوش

  او کړي يې ځای يو سر چې لټوي تني او سرونه ورو و او پلرونو شهيدو خپل د کې منارونو په سرونو د

 .    وسپاري  يې ته خاورو

 او شههادت د عزيزانهو خپهل د چهې  ناري او ساندي وير د پښتنو غلجي دمظلومو چې کې وخت کوم په

 وحشي ليري لږ څخه مقام دې د کې وخت عين په ،  رسيدي ته واسامانو کولي يې مناسبت په ورکيدو

 .    رخصيدل ته سرود او وساز مست کې نشه په شرابو د ملګري دده او مغل بابر خونخوار او

 

 :  حملهبر دباپرمهمندو:   5

 ځني يې هرڅه دهغوی ،  ولوټلي ول  دفاع بې او مظلوم مهمندو د فوځ وحشي دده او بابر( ع 0513)په

 د شههيدانو دې د او کهړل شههيدان يهې مهمنهد دفهاع بهې او مظلهوم شهمېر اويوزيات ، کړل غال او ولجه

 .    جوړکړل منارونه يې څخه سرونو

 

 :  حملهدبابرپريوسفزو:   1

 دانسانانو کړل تال او چور يې مالونه او فصلونه هغو د وکړل حمله سفزو يو پر بابر وروسته مهمندو تر

 .    شو کړاي نه ورمات يې مقاوت زو يوسف د خو ، کړل  جوړ منارونه يې څخه سرونو د

 چهې چېهري شهو پيهدا فکهر نيولهو د هندوسهتان د تهه بهابر وحشهي کهې وخت وروستي په واکمنۍ دخپل

 .    کوي سلطنت لودي ابراهيم محمد سلطان پښتون
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 قبيلهه دفهاع بهې يهوه يهوه پهر پښهتنو  د چې لري توان دا فوج مغولي وحشي دده چې وه معلومه دا ته بابر

 نهه توان مقابلي د سره سلطان پښتون د هند د چورکړي،خو يې  مالونه او شهيدان هغوی ، وکړي حمله

 .    لري

 بهې ځنهي يهې څخهه تهرمنځ پښتنو  د ،  واخستي کار څخه چل شيطاني بل د بابر وحشي اساس دې په نو

 ،  رانيول مقامو نهاده نام او پيسو څو په پيران او مشران مذهبې ، قومي غدار ته ملت پښتون او ننګه

 ،داسهالم  دي پاچها مسهلمان بهابر چهې وکهړي تبليه  دا کهې پښهتنو په چې ورکړل وظيفه يې ته هغوی او

 رسهول د( ج) خهداي د  دوههم ، وکهړي اطاعت( ج) خداي د اول چې  دي مجبور مسلمان يو مطابق ددېن

 .    وکړي اطاعت پاچا د بيا وروسته او وکړي اطاعت

 د پښهتنو ،د قاتهل پښهتنو د پيرانهو او مشرانو مذهبې او قومي صفته ټيټ او ،غدارو فروشو ملت دي

 د تههه پښههتنو سههاده او سههيواد بههې بههابر جبههار او خونخههوار ، ظههالم ،  غههل مههال او عههزت ، نههاموس ، سههر

 اطاعت په بابر قاتل او ظالم د نظره د ددېن اسالم د يې پښتانه او کړي معرفي نوم په پاچا د مسلمانانو

 .    وبلل مکلف

 تشهويق پښتانه سيواده بې او ساده پيرانو او مشرانو قومي او مذهبې غدارو ته ملتاو دين پښتون د

“    اسهالم“   د سره مغل بابر دښمن ابدي او ازلي د ملت پښتون  د او قاتل د نيکه او پالر خپل د چې کړل

کولهو “  جههاد“   د خهالف پر لودي ابراهيم سلطان پاچا پښتون د ته هند سره دهغه او شي ملګري نوم په

 . شي والړ په نوم 

ايا دپښتون پاچاسلطان محمد ابراهيم لودی پر ضد د ظهالم  وحشهی  او غلهه بهابر جنهګ تهه جههاد ويهل 

 کيږی؟ 

 هيڅکله نه،په حقيقت کښی دا عمل د يو مشروع مسلمان پښتون

 ډلګۍ دبغاوت ،غال او لوټ عمل وو،پاچا پرضد دمغلودغلود 

خو بی ايمانه ملت فروشو او دين فروشو خانانو،ملکانو،پيرانو او ماليانو ساده پښتنو ته د جههاد پهه 

    نوم معرفی کړيوو.
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“   لور“   منصور ملک“  مشر يو د سفزو يو د مغل بابر خاطر په وړلو دمنځه نفرت او دمخالفت پښتنو د

 واسطه په مشرانو مذهبې او قومي غدارو ځينو د پښتنو د يې  الري دې اود وغوښتل ځانته“   مبارکه

 .    کړي جوړ فوځ څخه پښتنو د نوم په اسالم د

 .    يوړي هځدمن سلطنت لودي ابراهيم سلطان پښتون د کې هند په واسطه په فوځ پښتني دې د بابر

 سهر د ملهت دپښهتون يهې سهلطنت هند د او کړي ړنګ سلطنت پښتنو لودي د کې هندوستان په پښتنو 

 .    ونيوي ته مغل بابر دښمن ازلي مال او ،عزت ،ناموس

 :  وايي داسې کې باره دې په بابا خوشال

 .    وو برکت په پښتانه کارد يې  چې*   شه بابر پاچا دډهلي هپاس د بيا

 غيهري او انسهاني ،غيهري غيرشهعوري ،  پښهتني غيهري،  ننګهين دي خپهل پهه پښهتنوملګرو دبابرسهره

 عهزت ، ،ناموس سر د ملت پښتون  د ، قاتل نيکو او پلرونو دخپل نور لپاره کلنو( 220) د عمل شرعي

 .    کړل حاکمان پښتنو پر کورني قاتله او وحشي دده بابراو قاتل او ،جبار  وحشي لوټمار اومال

 دهنهد  عمهل انساني غيري او شرعي ،غيري  پښتني غيري، ننګين دي خپل پښتنوپهملګرو دبابرسره

 .    ورکړل پالس بابرمغل دښمن ازلي د مال او عزت ، ناموس ، سر د دپښتنو زرايع او دولت پراخه

 ، ،نهاموس سهر دخپهل ههم نهور لپهاره کلنهو( 220) د غلطهۍ تهاريخي دي خپهل پښتنوپهملګرو دبابرسره 

 خپههل د هههم مغلههو جههابرو او ،  ورکههړي مغلوتههه تههوره خپلههه او الس خپههل پههه حههق لوټولههو د مههال او عههزت

 د شههيدانو پښهتنو د لپهاره کلنهو نهورو( 220) د شهان پهه دعهادت نيکونو او پلرونو قاتلو او خونخوارو

 لهوټ رحمهۍ بهې مغلهي پهه يهې  مهال او ،عهزت نهاموس ، سر دپښتنو ،او  جوړکړل منارونه څخه سرونو

 .    کړي

 .    وو قاتل او دښمن ستر پښتنو  د مخصوصا انسانيت د او ،قاتل کار،غل لواطت اخالقه بد يو بابر

 څلويښهت  حتهي او شهل ، له  په به کله قول په دده ساتل تعلقات جنسي لږ سره ښځو د حرم خپل د هغه

 .     بيولي زور په مور دده ته حرم کې ورځو

 .      نوميدي( بابري) هلک مشهور دده ،  وه هلکانوسره د تعلقات بابرجنسي د
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 پهه“   بهابري“   د بهه زه چهې وايهي خپلهه په بابر ،  وه رسيدلي حده تر ليونتوب د سره( بابري) د بابرمينه د

 د او حيثيهت خپهل د مهي بهه کهې بهاره دې پهه ووتلهم وصهحراته دبانهدې پښي لوڅي او سر لوڅ کې عشق

 :    وايي داسې شعر يو کې باره دې په ،او وه نه توجه کومه ته وحيثيت ملګرو خپلو

 .    بينم درنظر را خود يار هرګاه شرمينده شوم

 .    بينم ديګر سوي ومن بينند من سوي رفيقان

 هغه چې داوو هم علت يو ، وو شرميدونکي شان په ښځې د هغه چې کېږي ويل داسې کې باره په دبابر

 ځوانهو  د چهې وخت په تعلقاتو جنسي د هغه چې نده معلومه هم دا ،  درلودي نه ميالن زيات ته ښځو و

 .    وو مفعول شان په سيزار يوه د دروم که او کاوه بازي رول فاعل د ساتل يې سره هلکانو

 نشهه بهابر کلهه چهې هلتهه وو کړي دعوت ته خلوت خپل احمد ملک مشر سفزو يو د کې وخت يو په بابر

 د وواو راغلهي تهه احمهد ملک ځله دري کې دوران په درقص او وه کړي شروع  يې رقص په نو وو شوي

 يهو احمهد ملهک ځهل ههر او وي غوښهتي پيسهي څخهه احمهد ملهک د يهې شان په هلکانو رقاصومفعولو

 .    وه وکړي اشرفي يوه هيو ته بابر سفزي

 منځه دولتونه خپلواک پښتنو د کې  پښتونخوا په چې کله داده خو خبره شرم د ډېره يوه لپاره پښتنو د

 بابر قاتل رحمه دبې پښتنو زرګونو د او لوټمار د مال او ،عزت ،ناموس  پښتنودسر  د هم بيا راغلل ته

 .     دې موجود ياديږي نوم په باغ د بابر د چې کې  باغ يوه په کابل د قبر

 جهوړ څلهي ګهاري يهاد يهو نهوم پهه شههيدانو پښتنو مظلومو دهغو کې باغ ښکلي دې په چې داوي به ښه 

 .    دي رسيدلي شهادت په ډول مظلومانه ډېر په خوا د بابر خونخوار او قاتل د چې واي شوي

 چهې شهي يهاد نهوم پهه شههيدانو ورکهو نوم هغو د پښتنو د بايد باغ ښکلي دا کې خاوره په پښتونخوا د

 سر د ملت پښتون او خاوري پاکي د پښتونخوا د مظلوميت او رحمۍ بې ډېره په خوا د مغلو دوحشي

 وحشي نورو او بابر اخالقه بد او ،غله ،قاتل  ،سفاک جابر يې خاطر په دفاع د مال او عزت ، ناموس ،

 .    وه کړي  جوړ منارونه څخه سرونو د مغلو ظالمو او

 معنهي کولهو ځهای پهر د احتهرام اقهل حهد د تهه نيکونهه او پلرونهو شهيدو مظلواو وخپل به داعمل زموږ

 .    يادوی دعا په شهيدان نومي ورک دا ملت ونتپښ د چېان تماشا باغ دې د به ،اوهم  ولري
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 الس ددعها تهه مغهل بهابر قاتهل نيکهو او پلرونهو خپهل د ورځ ههره تماشهاچيان پښهتانه دبهاغ بهابر خود نن

 .    کوي پورته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وپرضد دروښانيانودقهرمانيو ډکی مبارزیمغل وحشيڅلرم: د

 .( هه1241_ 942)

“  جنهبش روښهاني“   جنهبش غوښهتونکی ازادي مههم ډېهر يو پښتنو د ضد پر وحشت او اشغال د مغلو د

 .    دی

 اشهغال او خونخوارو پر کاله(  017)ملګرو پښتنو ننګياليو ددوی او ۍکورنۍنوميال دده، پيرروښان

 .    کړي حرام خوب او ،څښاک خوراک کې  هند او پښتونخوا په ګرومغلو
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 ډوله مذهبې يو په پښتانه شوي ځپل  کلونو سوونو د واسطه په دهشت او وحشت د مغلو د روښان پير

 او ازادۍ بيا د پښتنو د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د يې ته هغوی ، کړل ټولرا  سره کې جنبش

 داشهغال او لښهکرجوړکړي عظهيم يهو غوښتونکو ازادۍ د يې څخه هغوی د ، ورکړل درسونه واکمنۍ

 .    ودرول يې کې مقابل په ګرومغلو

 اسهانو د يې کې ځوانۍ په وو عالم روحاني او فرهيزګار يو چې دې د سره روښان پير په مشهور بايزيد

  هرګوټ په پښتونخوا اود وي ليدلي برخي زياتي هېواد د پښتونخوا  د يې سببه دې د ،  کوي تجارت

 چهې ورکهړل انګيهزه دا تهه روښهان پيهر ظلمونو ،دی لليد ظلمونه مغلو ظالمو د پښتنو مظلو پر يې کې

  .     کړي رهبري يې لور پر ازادۍ د او کړي راټول سره ضد پر مغلو د پښتانه بايد

 

 

 روښان پير مبارز ملي او پښتون ستر
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 ننګيهالي او زېهږوي اتالن کې  مقابل خپل په تل ناروا او بربريت ، ظلم چې وو عقيده دې په روښان پير

 .    پاروي را ته مبارزې ملي خالصون د مېړونه

 .    بيانوي داسې واقعه يوه ډول په نمونې د څخه ظلمونو د مغلو د روښان پير

 د ښهځې پښهتنې دې د مغهل ظهالم دې ، وه کړې غلطي کومه ښځې پښتنې يوې نظر په مغل ظالم ديوه )

 وه مجبوره هم ښځه مظلومه دا نو څرخېده پل ژرندې د چې کله وتړل پورې پل په ژرندې د ويښتيان سر

 .    .    .  (  .    وهلې يې نارې او بغارې ، عذر وڅرخي برابر  سره سرعت د پل د ژرندې د چې

 خنهدا او خوشهحالي او اخيسهته خونهد څخهه زاريو او عذر ، نارو د ښځې پښتنې دې د مغلو جابرو خو

 .    کوله ورته يې

 ځورېهدلي ، مظلهوم استفاده په څخه  قانون د پښتونولي او پښتو د مهارت او تدبير ډېر په روښان پير

 او جرئت پښتني او اسالمي عالي په خو الس تش په ميړانه ډېره په او کړل  راټول سره پښتانه لوټلي او

 .    وجنګېده سره مغلو ظالمو او خونخوارو ، متجاوزو د متانت

 د کهې( ههه 333) پهه کهې الره پهه  ازادۍ د پښتونخوا د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د روښان پير

  پښتنو  د کې جنګ په يې سره مغلو د چې کې حال سېدا په  مقام پر“    راغه تور“   د شينوارو د ننګرهار

 شهوي هبله الري د دازادي ملهت پښهتون  د پهالس دده ،خو  کړي نوش جام شهادت د کول لښکررهبري د

 .      وساتل بله او روښانه ملګرو او اوالد دده وخته ډېره تر شمع

 مغلهو د او وو ټهول را پرکورنۍ روښان پير د پښتانه بياهم ستهروو شهادت وار مردانه تر روښان پير د

 .    ورکړي دوام مبارزوته ملي خپل يې لپاره ازادۍ د پښتنو د څخه

 بهل پيهر د ،  الهدين جالل زوی نوميالي روښان پير د فوځ غوښتونکي ازادي پښتنو د کې دوران دې په

 .    کوي رهبري عبدالقادر زوی احداد د او احداد لمسي پير د ،  عمر شيخ زوی

 پهه سهر د مغلوتهه ګهرو اشهغال کالهه( 017) اووه او سهل يهو پوره الندي نوم تر تحريک روښاني د پښتنو 

 .     ورکړي اوبه کې سهاک

 اوبهه کهې سهاک په سر د ته اکبر پاچا مغل د ډهلي د زمری دپښتونخوا دا الدين جالل زوی روښان دپير

 .    ورکړي
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 ، بيربهل راجها ، خان زين د فوځ زره پنځوس څلويښت اکبر پاچا دمغلو ډهلي د وينا په پوهانو تاريخ د 

 الهدين جهالل د وه چارواکي پوړي لوړه او مجرب ،  پوه ټولو تر ددربار ډهلي د چې خان سعد او فيضي

 .    وروليږل ته مقابلي

 حملهي مغلهو پهر لرل سره ځان د يې  نالن تيره صرف او لرلي نه وسلي يې اکثرو چې پښتنو تورياليو خو

 .    کړي برباد او تبا ټول  يې فوځ ستر مغلو د او وکړي

 :  وايي داسې کې باره دې په پوهان تاريخ ددربار دډهلي

  نشو پاتي ژوندي هم يو السه د پښتنو  ورو زړه د څخه لښکر سپاره زريز پنځوس يا څلويښت اکبري له

 دې پهه ههم بيربهل راجهه غهړي غهوره دربهار کبهري دا او چلهونکي چارو ټولو د شهنشاهي د اکبر د ان او ،

 هغهي د نهو نهور او تښهتيدي و خواتهه اټک د سره اميرانو نورو له“   کوکه خان زين“  ،بايلو سر کې لياره

 .    موند نه و نجات هم تن يو څخه جګړي

 سهيمي غرنهۍ ټولي پښتونخوا  د الدين جالل کې مبارزو ملي دې په ازادۍ د ضد پر مغلو متجاوزو د

 جهالل د پښهتنو او کهړي ازادي څخه مغلو د پورې غزني تر برخي جنوب کابل د او تيراپورې تر خيبره د

 .    کوي کې په ژوند ازاد الندي مشرۍ تر الدين

 اووه سهره مغلهو د لپهاره ددفهاع ښهار  د غزنهي د  کهې(  ههه 0113) پهه پښتون توريالي او سترنوميالي دې

 د بيها وروسهته او شو ټپي خوا د سړي نومي“    مان شاد“   د ورځ اومه په جګړي د او کړل و جګړه ورځي

 .     ورسيدي شهادت په خوا د مرادبيګ مزدور يو د مغلو د کې حال ټپي په کې غره په رباط

 پيهر لکهه مشهرانو بهاتورو ددوی او شهازلمو پښهتنو زرګونهو پهه کهې جريهان په مبارزي ملي اوږدي ددې

 د پښههتونخوا د څخههه داسههارت دمغلههو  حههداد ا لمسههي پيرروښههان د او الههدين جههالل زوی دده ،  روښههان

 .    کړل نوش جامونه شهادت د کې الره په ازادۍ

 د ازادۍ د پښتونخوا او پښتنو  د احداد او الدين دجال مغلو نامردو وروسته شهادت تر الدين دجالل

 .     وليږل ته پاچاهانو مغلوسفاکو د يې کې ډهلي په او کړل پري  نامردۍ ډېره په هم سرونه ډک شوره

 د پښهتنو د تحريک روښاني چې کې  وخت کوم په ده خبره دقت او غور ډېر د لپاره پښتنو د هم خبره دا

  د څخهه جبههو ددو مغلهو کهي وخت غهه په  ،  وو مصروف مبارزه په ډول عملي او نظري په لپاره ازادۍ

 .    کوي فعاليت ضد پر مبارزينو پښتنو

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     316 
 

 د ههم جبههه بلهه او ،  اسهتعمالول ضهد پهر مبهارزينو پښهتنو د يې فوځونه مسلح چې وه جبهه نظامي يوه

 ملهي پښهتنود د مغلهو چې وه جبهه پيرانو روحاني او مشرانو مذهبې او قومي غدارو او ننګه بې ځينو

 .    استعمالول لپاره کولو اتفاقه بې د پښتنو د او ضد پر مبارزينو

 دار رشهته يهو د بابر تيموراوګوډ د مشرتوب جبهې د مشرانو قومي  ننګه بې او مذهبي ، روحاني ددې

 .    وو غاړه پر ترمذي علي سيد

 ته سيمو پښتنو د دربار مغلي او وو قريب بابر او تيمور د يعنې کورنۍ تيموري د ترمذي علي سيد دا

  د او  وو رالېږلي نامه په پير د

 .    اوسېده کې کلي په پاچا د“   بونير“  

 نامهه پهه“   بابها پيهر“   د کهې  پښهتنو پهه ترمهذي علهي سهيد پيهر جعلهي او اجنهټ استخباراتو د دمغلو دا

 .    وو مشهور

 زيهات د نهوم په پير د کې سيمو اکثرو په پښتنو د پيربابا جاسوس دبار د اودمغلو دار رشته مغلو د دا

 .    کيدي بلل پاچا تاجه بې او وړ احترام

 تههر پيههري د“   درويههزه اخونههد“   شههاګرد نههژاده تههرک اودده ترمههذي سههيدعلي جاسههوس دي ددربههار دمغلههو

 .     ساتلي ګټې مغلو قاتالنو د پښتنو د الندې پوښښ

 د او کړوسهي نهور يوسف دسيد او لمسي نور احمد سيد د او زوی قنبرعلي  دسيد ترمذي سيدعلي دا

 .    وو کوسي نور محمد

 حقيقهت پهه ، و زوی خهور د تيمهور ګهوډ  د زوی يو محمد د ،  وه خور تيمور ګوډ د ماندينه يوه محمد د

 .    وو خوريی شاهانو مغلو ظالمو د ډهلي د بابا پير دا کې

 اعتباره با يو کورنۍ د خپل  يې اساس دې په نو درلودي وهم څخه پښتنو د  چې   مغلودربار د ډهلي د

 .    راولېږي ته عالقي پښتنو د الندي پوښښ تر نامه د پير د شخص وړ اعتماد د او

 .      درلود هم مالتړ ډول هر دربار دمغلي ډهلي د الندې پردې تر دپيرۍ جاسوس مغولي دې
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 او راوګرځوي څخه لرلو نفرت د څخه مغلو د او مبارزو ملي د پښتانه چې داوه وظيفه پير مغولي ددې

 پر  قانون د پښتونولي  او پښتو د څو تر ، کړي رهبري يې خواته دنيا  ترک او نشنۍ ګوښه ،  تصوف د

 د لپهاره ازادۍ ملي د پښتانه ،  شي رواج مردي او پيري  جعلي شوي معرفي دخوا ددربار مغلو د ځای

 .    ورکړي دوام ته سلطنت خپل ارامي په مغل ستمګر او ووزي څخه ميدان د مبارزي

 سهاده د پښهتنو د پيربابها ټګمهار همهدا راغلهي منځته لپاره دازادۍ پښتنو د تحريک روښاني چې کله

 اود ودرول ضهد پهر روښهان پيهر د يهې پښهتانه ساده شمېر يو او وکړل استفاده څخه سوادۍ بې او توب

 .    کړل بيل يې څخه قطار د مبارزينو ملي

   ته“   روښان پير“   به پيربابا ټګمار او مزدور دي مغلو د

 .    راپارول خالف دده يې به پښتانه او ويل“    تاريک پير“  

 د“    درويهزه اخوند“   شاګرد نژاده ترک دده وروسته مرګ تر بابا پير ټګمار مزدور دې د مغلو د ډهلي د

 .    واخستل غاړه پر وظيفه بابا پير مزدور د مغلو د ضد پر تحريک روښاني

  شهوي بهدلي کنهډوالو په يې ابادۍ ، شو تير باد دحشت او وحشت د مغلو د چې هېوادونو هغه ټولو پر

 ،چها  راتلهي بوي وينو د انسانانو د څخه  مخ د مځکي د ، جوړشول منارونه څخه سرونو د انسانانو د ،

 د غوښهتونکو ازادي او مظلومهانو د بهه واسهطه پهه تهورو د مغالنهو ظهالمو نود کتل ته ميدان هر به چې

 .    .    .    کيدي مجسم ته سترګو انسانانو د منظري ويرونکي کيدو پري د غاړو

 او ابهادۍ ، کولهو ژونهد ښهه  ، خوښهۍ د څخهه دزړونهو ولسهونو د هېوادونو محکومو د وحشت دمغلو

 اکثره ،  شول اميده نا څخه ژوند د انسانانو پاتي څخه توري د مغلو د ،  کړي ليري احساس پرمختګ

 پههه او ،خانقههاوو دنيها تههرک ، نشهيني وګوښههه واسههطه پهه پيرانههو تړولهو پههورې دربههارونو پهه مغلههو د يهې

 .    شو تود بازار خانقاوو او پيرانو ،د شول تشويق ته اخستلو وپنا کې زيارتونو

 دا چهې ويهل کهې بهاره پهه سهتم او ظلهم د مغلهو د تهه ولسهونو بهه پيرانهوپه هغه وخت کښی دمغلو اجنټو 

 عمههل خپههل تاسههو ، دی کههړی نههازل تاسههو پههر( ج)خههدای چههې دی عمههل ستاسههوخپل دا نههدي ظلههم دمغلههو

 .    .    .    شي مهربانه تاسو پر خپله په به مغل کړئ اصالح
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 سهازماند جماعهت تبليغي دهم  همدانناجنټان  سازمان دداستخباراتو پاکستان خور ميراث دمغلو د

 د پنجهاب د پښهتانه  او دی حهاکم پرتاسهو عمهل ستاسهو چهې کهوي تبليه  دا کې منځ په پښتنو د دالری

 .    راګرځوي څخه مبارزي ملي د ضد پر ظلمونو نورو او غالمۍ

 مغلو د اکثريت مطلق ملت دپښتون چی راغلي ته دنيا کې  وخت تاريخی حساس داسی په روښان پير

 .    راګيرشويوو کې  جال په دپيرۍ پيرانو جعلی د

 او پيههرۍ د مجبههورا او کههړي مطالعههه ښههه  محههيط خپههل حيههث پهههمدار سياسههت مجههرب ديههو پيرروښههان

 شهوي تهرويج خهوا د مغولهو د کهې  قهوم پهه دده چهې ،ځکه شو خل دا ته ميدان سياست د الري د مريدۍ

 .     وو رسولې ځان يې کورته پښتون هر د چې کړيوو  تګ مخ پر دومره مردۍ او پيرۍ

 د شهان پهه قومونو محکومو نورو د هم قوم دده چې پوهيدۍ ښه دې په مدار سياست پښتون ځيرک دا

 ،او  ده پنهاوړي ته لمني پيرانو جعلي د يې لحا  فکري په او شوي دنيا ترک اساس په ظلمونو د مغلو

 غهوږ تهه خبهري دده قهوم دده چهې  هپهار د ،ددې  دې بنهد کهې جهال پهه پيرانهو ټګانو خوارو ځيره د مغلو د

 ، کړي  راټول ځان پر حيث په پير د هغوی ،  ورشي ته منځ ملت د کې  جامه په پير د بايد دي نو ونيسي

 فهوځ غوښهتونکي ازادي پښهتنو د کهې  مقابهل پهه مغلهو د او مجهز پښتونولي او پښتو په يې وروسته

 .     کړي جوړ ځني

 اتهه کهې طريقهت او تصهوف په ته مريدانو خپل و يې حيث په پير د او مسلمان معتقد ښه يو روښان پير

 .    وي کړي تعيني مرحلي

 .    شريعت:   0

 .    طريقت:  2

 .    حقيقت:  8

 .    معرفت:  6

 .    قربت:  5

 .    وصلت:  1
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 .    وحدت:  7

 .    سکونت:  3

 .    تعقيبول اهداف سياسي الندې کې جامه په پيرۍ د روښان پير

 :  لومړی 

 او ازادۍ بشههپړې د پښههتنو د ، شههي ازاده ډول بشههپړ پههه څخههه ايرانيههانو او مغلههو د بايههد پښههتونخوا 

 .    کارکوی واهداف وستراتيژيک الندېپر پيرروښانخاطر په خپلواکۍ

 يهو پهر بايهد پښهتانه ،  شي ورسول   ډول اسانه او سم  په پيغام دازادۍ ته پښتنو چې لپاره دې د  :  الف

 .    شي راټول سره مرکز سياسي

 د کههې پښههتنو پههه ليههاری ددیترڅههو ، شههي ورکههول درس پښههتونولي او پښههتو د بايههد تههه پښههتنو  :   ب

 .    پيداشي را کرکه او نفرت کې مقابل په اوغالمۍپرديودظلمونو

 سههره چهارواکو د اداري ظهالمي د مغلههو د چهی شهی ورکههول اوقناعهت شهی پههوه دې پهه   بايهد پښهتانه :  ج

 .     ده ننګی بی عمل دا چی ځکه شی قطع بايد همکارياو تعلقات هرډول

 .    شي اماده ته ښندني سر او جګري هرډول او قربانۍ مال او سر د خاطر په خپلواکۍ د بايد پښتانه  :  د

 

 

 

 :  دوهم

 ملی الندی چې شي ايجاد دولت پښتني داسې بايد کې  پښتونخوا په ووچی عقيده دې په   پيرروښان

 : کړايشی نجاما سره ډول ښه په وظايف

 .    شي کړاي وړاندي خدمات الزم ته ول  خپل بايد دولت باکيفايته پښتنی :   الف

 .     وي متقي ځان خپل پر لحاظه مالي د بايد دولت پښتني :  ب
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 پرديههو د څخههه ولهه  او  هېههواد خپههل د چههې کههړي ايجههاد قههوت دفههاعي داسههې بايههد دولههت پښههتني :   ج

 .    ولري توان دفاع د کې مقابل په يرغلګرو

 

 :   دريم

 او ،غلجيهانو لوديهانو ، غوريهانو د لکهه شهنشاهيو پښتنو د کې هند په چې شي وهڅول بايد پښتانه 

 .    يکړ ژوندي را او تازه بيا وياړونه سوريانو

 

 ( :هه 1222 – 962:)  و د وياړه ډکی مبارزیتوخيانپنځم:دمغلوپرضد د

 وي مبهارزي“   توخيهانو“   د ههم يهوه کهې سلسهه پهه مبارزو ملي د پښتنو د کې مقابل په اشغال د مغلو د

 .    دي کړي يې لپاره ازادۍ د ول  او هېواد خپل د چې

 امپراطهورۍ دمغهولي هنهد د خهاطر پهه استقالل د هېواد خپل د شان په قومونو پښتنو نورو د توخيانو

 ازادي همهدې د او ،  وي سهاتلي جهاري مبهارزي ازادۍ د کهې مقابهل پهه امپراطهورۍ شهعيه د دايهران او

 پهه خپلهواکي او اسهتقالل ددوی چهې  کړل مجبور ګر اشغال پردی يې کې نتيجه په مبارزو غوښتونکو

 .    وپيژني رسميت

 معنهي داسهې ايجاد دولت دازاد توخيانو د کې منځ په امپراطوريو صفوي د ايران د او مغلو د ډهلي د

 .    کوي مقاومت ترمنځ پلنو ددو ژرندي د چې  دانه يوه غنم د لکه درلودل

 د لکه وو کوچني دومره کې مقابل په امپراطوريو د ايرانيانو او مغلو د هم څه که دولت توخيانوازاد د

 ددانهي غهنم د مقاومهت ددولهت توخيانو د خو ،  ده کوچنۍ کې مقابل په پلونو د ژرندي د چې دانه غنم

  امپراطوريو دښمنه پښتون  دواړو دي ځکه ، وو مقاوم او کلک شان په دداني الماس د بلکه نه شان په

 مقاوم او کلک شان په دالماس والړ اصل پر پښتونولي او پښتو د چې کړاي شوه ونه توان ټول خپل په

 .    يوسي دمنځه هېواد خپلواک کوچنۍ دا پښتنو  د

 .    کاوه ملخي سلطان وروسته ترده او کالتي شامحمد مشرتوب توخيانوددولت د
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 وپېژنهدل رسهميت پهه واسهطه پهه فرمهان هغه د خوا د امپراطورۍ مغولي د هند د دولت ملخي دسلطان

 ګيرددربارڅخهه دامپراطورعهالم هند مغولي د تاريخ( 9) نهم پر خور ددريمي کې( هه 1293) په چې شو

 .    صادرشو رسما

  د ته ملخي مشر دولت دازاد پښتنو د کې فرمان دې په

 .    دي شوي خطاب لقب په“   ملخي سلطان“  

 خهو وشهول جنګونهه سهخت تهرمنځ صفويانو ايراني او پښتنو د کې وخت په واکمنۍ د ملخي سلطان د

 .    وساتل کې مقابل پهاودښمنانو ميرڅمنو د ازادي هېواد خپل د پښتنو

    

 : و دوياړه ډکی مبارزیابداليانشپږم:دمغلوپر ضد د

 مهم خپل هم پښتنو ابدالي کې لړ په مبارزو غوښتونکي دازادي پښتنو د کې مقابل په ګرانو اشغال د

 .    دي لوبولي رول

 .    کوو اشاره لنډه ډېره ته مبارزو ملي غوښتونکو ازادي د پښتنو دابدالي دلته موږ

 د يهې کهې قندهار په او وو مشر ابداليانو د کې شاوخوا په( هه 0005)د زوی خان سرمست د خان دولت

 د پښتنو د او ، وکړي جګړي خاطرسختي په استقالل د پښتونخوا د  سره ګرانو  اشغال صفوي د ايران

 .    ورساوه پورې بوري او ږوب ترلمنو غره سليمان د او غزني تر يې بيرغ خپلواکۍ

 ګرانهو اشهغال ايرانهي د او  وسهاتۍ اسهتقالل خپهل کالهه پنځهوس کهې سهيمه دې په پښتنو د خان دولت

 د ايهران د کهې( ههه 0005) پهه څهو تهر ، وو سهاتلي محهدود پهورې چهو ۍ نظهامي تر ددوی صرف يې واک

 کهې صهفا ښهار  پهه سره فوځونو چښونکو ويني خپل د خوا د شپي د ګرګين  حاکم ظالم دولت اشغالګر

 تهر يهې خهان نظرمحمهد زوی هغهه د او خهان دولهت مشهر پښهتون وکهړل حمله ناڅاپي کور پر خان ددولت

 .    ورسول شهادت په  دواړه وروسته جګړي سختي

 نورو او ذوالفقارخان ، خان يار اهلل ، زمانخان ،  خان عبداهلل د کلونو په مشرانو ابدالي وروسته دې تر

 د ګرانهو اشهغال ايرانهي د او ،رهبهري  جهوړ دولتونهه پښهتني خپلواک کې  هرات په رهبرۍ په نومياليو
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 مبهارزي غوښهتونکي دازادي دا پښتنو  ابدالي د کې پاي په څو تر ، وساتل  زور په توري د څخه تيري

 .     شو وځپل خوا د افشار يرغلګرنادر سفاک ايراني مشهور د جنبش

    

 : ډغری خان دريا او خان ايمل ، خان دخوشال پرضدمغلو داووم:

 مبهارزو ملهي پهه سهره ګرانهو اشهغال ايرانهي د هوتکيهان او ،ابهداليان  توخيهان ، کهې قنهدهار په چې کله

 دريها او مهمند خان ،ايمل خټک خان خوشحال بيا کې شرق په پښتنونخوا  د ډول عين په ،  وو بوخت

 ، وه مصهروف مبهارزو ملهي پهه لپهاره ازادۍ د او مقاومهت سخت په ضد پر مغلو د ډهلي د اپريدی خان

 توجهه لوسهتونکو د ډول لنهډ ډېهر پهه پيښهوته څومهمهو صهرف څخه دجملي ګونوپيښو  سل د دلته موږ

 .   راګرځوو

 

 

 

 (ع 0172)  جګړه خيبر د:   1

 .    مني نه سپکاوي خو مني مرګ تندي ورين په پښتون اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د

 “ .  جار ترسرجاراوسرترناموس مال“ چې وايي پښتانه ډول عين په

“   سهپو“   د تهه مشهرانو پښهتنو  د بيهګ حسهين مهامور نظهامي يهو امين محمد والي د پيښور او کابل د 

 نجلهياي يهوي قهوم اپيسه د نوکرعسکرو مغروره وفادار دې د مغلو د کې حال عين په او کړيوو خطاب

 .     ووژل عسکر مغولي ټول دا ځوانانو اودصاپيو وه وراړولي عزتي بې ته

 د غهرض پهه بهدل د سهپاهيانو شهوو قتهل متجهاوزو خپهل د الس هپه پښهتنو د امهين محمهد والهي مغلو د

 .    شو راروان لور پر دري خيبر د سره فوځ مغولي زره څلويښت(  61111)
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 ځهای دې پهه نهو راورسهيدي ته سيمي خاني لنډي د او راتيرشو څخه کوتل لنډي د فوځ مغلو د چې کله

 پښهتنو  کې جګره دې په ، شول شروع جګړه ترمنځ فوځ مغلي او ځلمو غوښتونکو ازادي پښتنو د کې

 مسهت فهوځ زره څلويښهت  فهوځ مغلهو متجهاوزو خهو ،  درلهودل لرګهي او ،لنهدۍ  غشهي ،  تهوري صهرف

 .    درلودل مهمات او وسلي عصري ډول هر او ،توپونه  فيالن جنګي

 پهه زلميهانو پښهتنو خهو ، وکهړل حملهه لښهکر پښهتني وسهلي بې پر قوت ټول خپل په فوځ مغل متجاوز

 او غيهرت پښهتني خپهل پهه او وکهړي باران کا و او غشو د مغولو متجاوزو پر ميړانه او غيرت پښتني

 او افسهرانو شهو خهراب يهې سيسهتم قوماندي د چې کړي  وارخطا داسې فوځ منظم مغلو د يې مقاومت

  اوښانو د څوک ،  شول مړه پښوالندي تر اسانو د ،څوک  وکړل شروع منډو په لور هر پر ټولو سپاهيانو

 پها ونو او ګړنګونهو تهر ،څهوک  شهول مهړه النهدي پښهو تهر فيالنهو د بيا څوک او شول مړه الندي پښو تر

 .    .    .    ولويدل

 پښهتنو  ههم دلتهه ،  يهوړول پنها تهه لمنهي غهره د“   تهتهري“   د ګهورو  مهال د کهې حال په تيښي د فوځ مغل

 .    ورسول قتل په يې متجاوزين مغل شمېر زيات او وکړل پر حمله زوروره يو بيا زلميانو

 .    والړي ته پيښور تيښته په پښو پر الس تش په امين محمد والي

 .    ورسيدل قتل په فوځيان مغل متجاوز زرګونو په کې نښته په خيبر د

 د پښهتنو غوښهتونکو ازادي د يهې  فهوځ زره څلويښهت وخوړل ماته ډکه نه شرم د مغلو کې جګړه دې په

 او ښههځې افسههرانو مغلههو دنههورو او اومههور خههور ، ماندينههه ، لههور امههين محمههد والههي د ،  تباشههو  السههه

 .    شول بنديان کې پالس پښتنو  د کوچنيان

 بيرتهه ماشهومان او ښهځې مغلهو د مطابق اصل د داري ناموس د قانون د پښتونولي او پښتو د پښتنو 

 انکار سبب دې په څخه تللو د ته ميړه خپل و دوباره مانديني امين محمد والي خود ،  وسپارل ته مغلو

 د مرګه تر ښځه ،هغه  وه خوړلي ماته ډکه نه شرم د څنګه  سره فوځ زره څلويښت د ميړه دې د چې وکړي

 .     کړي وقف ته عبادت( ج) خداي يې ژوند پاتي خپل او شول پاتي کې وطن په پښتنو

 پهه جاللهدين د پخهوا چهې کهوم راغي ناورين هغسي مغلو پر دخوا پښتنو ميړنيو د کې نښته په خيبر د

 فوځونوراوسهتلي پر مغلول اکبر د مشرۍ په خان زين او بيربل د کې  سيمه په ديوسفزو پښتنو مشرۍ

 :  وايي داسېبابا خان خوشال وياړ په نښتې د خيبر د.   وو
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 ده کههههههههههههههړو پههههههههههههههه دخههههههههههههههدای لههههههههههههههږ پههههههههههههههه نههههههههههههههه ډېههههههههههههههرو پههههههههههههههه نههههههههههههههه

 ظفههههههههههههههههههر مههههههههههههههههههومي لښههههههههههههههههههکر ډېههههههههههههههههههر پههههههههههههههههههر لښههههههههههههههههههکر لههههههههههههههههههږ

 وو افريهههههههههههههههههههدي څهههههههههههههههههههه مهمنهههههههههههههههههههد څهههههههههههههههههههه شهههههههههههههههههههينواري څهههههههههههههههههههه 

 لښهههههههههههههههههههکر واړه صهههههههههههههههههههوبې د کهههههههههههههههههههړي مهههههههههههههههههههات يهههههههههههههههههههې  چهههههههههههههههههههې   

 شههههههههههههههههههههو سههههههههههههههههههههاز بانههههههههههههههههههههدې پرمغلههههههههههههههههههههو چههههههههههههههههههههې طوفههههههههههههههههههههان دا

 نظههههههههههههههههههر مکههههههههههههههههههړه هههههههههههههههههههيڅ اولجههههههههههههههههههو پههههههههههههههههههه کشههههههههههههههههههتن پههههههههههههههههههه

 آسهههههههههههههههههههههبابونه کهههههههههههههههههههههه فهههههههههههههههههههههيالن کهههههههههههههههههههههه وو اسهههههههههههههههههههههان کهههههههههههههههههههههه

 زر سههههههههههههههههههههههههره کههههههههههههههههههههههههه وو زر انبارسههههههههههههههههههههههههپين انبههههههههههههههههههههههههار پههههههههههههههههههههههههه

 پهههههههههههههههههههههههههههالکيو د پيکهههههههههههههههههههههههههههرې پهههههههههههههههههههههههههههرې ښهههههههههههههههههههههههههههې هغهههههههههههههههههههههههههههه

 ګهههههههههههههههههههههههههوهر دراو  لعهههههههههههههههههههههههههل پهههههههههههههههههههههههههورې پهههههههههههههههههههههههههرې همګهههههههههههههههههههههههههي

 کههههههههههههههههههههههههې پښههههههههههههههههههههههههتنو د الس پههههههههههههههههههههههههه شههههههههههههههههههههههههوې بنههههههههههههههههههههههههديوانې

 بههههههههههههههههههههههههههههر زړه د مغهههههههههههههههههههههههههههل د کههههههههههههههههههههههههههها څهههههههههههههههههههههههههههوک بهههههههههههههههههههههههههههه دا 

 :   جګړه کوټ د نوښار د:    2

 د افريدو او خټکو مشرۍ په خان شال خو د وروسته نښتې د خيبر د
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 پښهتنو د څهه ههر هغهو داو کهړي  تهار پهه تهار ټوله يې قوت فوځي مغلو د وکړل حمله“   کوټ پر ښار نو“   

 .    ورغلل پالس غوښتونکو ازادي

 بابا خوشال لوی قهرمان قلم او تورې د                  

 :  جګړه کړپې د:   3

 د فوځونههه قههوي نههور لپههاره ځپلههو د پښههتنو د پاچهها مغههل ډهلههي د وروسههته نښههتو تههر نوښههار او خيبههر د 

 .    راولېږل مشرۍ په خان شجاعت
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 سهههره ګنههداو د فههوځ مغلهههي دا چههې کلههه

 خهان ايمهل د جنګيهاليو غوښتونکو ازادي پښتنو وخت دې په نو تيريدۍ کې دره په“    کړپي“    د نږدي

 پر ځای سپاهيان مغل زيات ،  وکړل حمله سخته يو ناببره مغلو پر کې تياره په دشپي مشرۍ په مهمند

 .    تښتيدل خواته بلي او يوي کې تياره په شپي د نور او شول مړه ځای

 او ووژلهي يهې خهان شجاعت مشر فوځ مغل د ،  وکړل حمله فوځ مغل پاتي پر غازيانو پښتنو بيا سهار

 .     کړي تار په تار يې فوځ مغل ټول

 :  دي ويلي شعر الندي دا خان خوشال کې باره په جنګ د کړپي د

 

 .شي عيان خاطرهسي په نهاخو په چې 

 .    شي جهان دي په پيدا چاري څه ځني 

  .ګرځيدلم او چوتره په او لچې په
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 .    شي ميدان په افريديو د ګښت مي اوس

 .ګوري ته بل ګرځي پريوغر باز لکه

 .    شي کوهستان پر دسوات زما نظر بيا

 . ده  ما ز  لکه  عقيده ره د نا دا

 .    شي افغان داسې پيدا بل که عجب ال 

 .کړم ښکاره کار هسي به وته مغلو

 .    شي خان فريد د روح اڅخهر راضي چې

 .کېوزي کې پالس ننګيالي رييچ مي که

 .    شي ارمان دزړه مابه ز رييل پري

 .کاره دوه دا دي يالي ننګ د جهان په

 .    شي کامران به يا ککري وخوري به يا

 .وينم مصاف زاغانو د دبازانو

 .    شي روان رود وينو د يې به دامنځ تر

 .بازانو د کا ظفر خداي به عاقبت

 .    شي کارغان ړه وا اواره به تار تارپه

 .خولږدي دا دي حيران يې وکارته چه

 .    شي حيران وته وخوشحال به ډېرعالم 

 . ندي لښکر په ميړنتوب دمزريو

 .    شي ځان خپل په ځي يوا کله هر يې موټي
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 . کا تيري ال پاچاهي تر ازادي

 .    شي زندان شي الندي حکم تر بل د چې  

 

 

 :  جګړه خاپښ د:   4

 السهه د غازيهانو پښهتنو د کهې“     کړپهه“ او“ ښهار نهو“ ،“خيبهر“  پهه ډول مسلسهل پهه فوځو شاهي مغلو د

 مورال د فوځونو دولتي خپل د زيب اورنګ پاچا مغلو د دډهلي سببه دې د نو ،  وخوړلي ماتي سختي

 ددولهت دهنهد يهې لپهاره ګټلو بيا د حيثيت بايللي د ددولت هند د او راغلي ته الهور خاطر په لوړولو د

 .    واچولي يې کار په او راوړي سره ځان د زرايع نظامي او،استخباراتی  مالي ټولي

 د مشري په شمشيرخان او خان مکرم د فوځ هندي لوي يو غرض په تالفي د ماتي د کړپي د اورنګزيب

 .    وليږي را لپاره مقابلي د خواهانو ازادي پښتنو

 .    کول افريدي درياخان او مهمند خان ايمل مشري غازيانو پښتنو د کې جنګ دې په

 تهه لهور وشهمال څخه“   ګنداو“   د چې سيمه پر“   خاپش“    د ترمنځ غازيانو پښتنو او فوځ دمغلي هند د

 مکرم لښکر سر مغلو د او وخوړل ماته فوځ مغلي هند د کې  نتيجه په چې وشوه نښته سخته دي پروت

 .     وتښتيدي ته پيښور کې حالت زخمي په هم خان

 ننګه بې د پښتنو د خوا د استخباراتو د مغولو د کې وخت هغه اوپه جنګونو روانو د پښتنو او مغلو د

 او نفهاق د پښهتنو د واسهطه په پيرانو جاسوسو د دربار مغلي د او مشرانو  مذهبې او قومي  غدارو او

 .    دي ويلي شعر الندي دا بابا شحال خو کې باره په رقابتونو ټولنيزو نورو او اتفاق

 او پيسهو څو د چې دي خوابدي څخه  پښتنو هغو د شاعر چې معلوميږي څخه شعر دې د  بابا دخوشال

 شي غالم پرديو د ملت پښتون چې ،غواړي  کوي کار لپاره پرديو د سبب په لقبو او مقامو نهاده نام يا

 .    شي غالمان دمغلو نوم په  اسالم د کې هېواد خپل په پښتانه چې غواړي او
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 نواميسهو ملهي او ،ننهګ  ازادۍ د پښهتنو د مطهابق قهانون د پښتونولي او پښتو د پښتانه بابا خوشال

 .    رابولي ته يوالي او اتفاق و خاطر په ددفاع

 بهههههههههههههههههههههههههار ا د شههههههههههههههههههههههههو راپيههههههههههههههههههههههههدا کومههههههههههههههههههههههههه لههههههههههههههههههههههههه بيهههههههههههههههههههههههها

 ګلههههههههههههههههزار کړلههههههههههههههههو  ملههههههههههههههههک  يههههههههههههههههې  لههههههههههههههههوري هههههههههههههههههر پههههههههههههههههه  چههههههههههههههههې   

 دي ريحههههههههههههههههههههههههههههههههان سوسههههههههههههههههههههههههههههههههن ضههههههههههههههههههههههههههههههههميران دې ارغههههههههههههههههههههههههههههههههوان

 ګلنههههههههههههههههههههههههههههههههههههار نههههههههههههههههههههههههههههههههههههرګ  نسههههههههههههههههههههههههههههههههههههترن دې يآسههههههههههههههههههههههههههههههههههههمين

 شههههههههههههههههته رنههههههههههههههههګ هههههههههههههههههر هههههههههههههههههر پههههههههههههههههه ډېههههههههههههههههر  ګلونههههههههههههههههه دسههههههههههههههههپرلي

 څههههههههههههههههههههههههار او ال دي کههههههههههههههههههههههههې پههههههههههههههههههههههههه اللههههههههههههههههههههههههه سههههههههههههههههههههههههره ولههههههههههههههههههههههههې

 کهههههههههههههههههې  ګرېهههههههههههههههههوان  پهههههههههههههههههه ږدي ګهههههههههههههههههل مهههههههههههههههههوټي مهههههههههههههههههوټي جونهههههههههههههههههه

 دسهههههههههههههههههههههههههههههههههههتار پهههههههههههههههههههههههههههههههههههه دي ګلدسهههههههههههههههههههههههههههههههههههتې ځوانهههههههههههههههههههههههههههههههههههانو د

 کېههههههههههههههههههههههههږده لينههههههههههههههههههههههههدۍ تههههههههههههههههههههههههه چغانههههههههههههههههههههههههه پههههههههههههههههههههههههه مغنههههههههههههههههههههههههي

 تهههههههههههههههههههههار ههههههههههههههههههههههر ړه وغهههههههههههههههههههههوا پهههههههههههههههههههههردو پهههههههههههههههههههههه نغمهههههههههههههههههههههو پهههههههههههههههههههههه

 کهههههههههههههههههههههههړه را پيهههههههههههههههههههههههالې ډکهههههههههههههههههههههههې ډکهههههههههههههههههههههههې راشهههههههههههههههههههههههه سهههههههههههههههههههههههاقي

 شههههههههههههههههار سههههههههههههههههر شههههههههههههههههم کههههههههههههههههې  مسههههههههههههههههتۍ پههههههههههههههههه ميههههههههههههههههو د  چههههههههههههههههې   

 کهههههههههههههههههههههههړل  سهههههههههههههههههههههههره السهههههههههههههههههههههههونه بيههههههههههههههههههههههها ځلميهههههههههههههههههههههههو  پښهههههههههههههههههههههههتنو 

 ښهههههههههههههههکار  خپهههههههههههههههل پهههههههههههههههه کهههههههههههههههړي  سهههههههههههههههره منګهههههههههههههههولې بهههههههههههههههاز لکهههههههههههههههه

 وينهههههههههههههههو پهههههههههههههههه کهههههههههههههههړې  ګهههههههههههههههوني  ګهههههههههههههههل  يهههههههههههههههې  تهههههههههههههههورې سهههههههههههههههپينې

 زار لههههههههههههههههههههههههه ال شههههههههههههههههههههههههو شههههههههههههههههههههههههګفته کههههههههههههههههههههههههې  ړ اههههههههههههههههههههههههها پههههههههههههههههههههههههه

 نهههههههههههههههههههههوي  يهههههههههههههههههههههې مهههههههههههههههههههههرګ دواړه درياخهههههههههههههههههههههان خهههههههههههههههههههههان ايمهههههههههههههههههههههل

 وار پهههههههههههههههههههههههههههههههههه وار ونکهههههههههههههههههههههههههههههههههړې دواړو تقصهههههههههههههههههههههههههههههههههير ههههههههههههههههههههههههههههههههههيڅ

 وينههههههههههههههههههههههو پههههههههههههههههههههههه کړلههههههههههههههههههههههه  سههههههههههههههههههههههره  يههههههههههههههههههههههې  دره“   خيبههههههههههههههههههههههر“   د

 کههههههههههههههههههار دنههههههههههههههههههدو کههههههههههههههههههړو  روان هههههههههههههههههههم  يههههههههههههههههههې“    کړپههههههههههههههههههه“    پههههههههههههههههههه

 غرونهههههههههههههههههههههههه سهههههههههههههههههههههههمه بهههههههههههههههههههههههاجوړه تهههههههههههههههههههههههر“   کړپهههههههههههههههههههههههې“    تهههههههههههههههههههههههر

 باربههههههههههههههههههههههار لههههههههههههههههههههههه شههههههههههههههههههههههو زلزلههههههههههههههههههههههه پههههههههههههههههههههههه لههههههههههههههههههههههړزه پههههههههههههههههههههههه

 دی کهههههههههههههههههههال پهههههههههههههههههههنځم کېهههههههههههههههههههږي چهههههههههههههههههههې  لهههههههههههههههههههوري هغهههههههههههههههههههه پهههههههههههههههههههه

 خرپهههههههههههههههههههههههههههههههههههههار تههههههههههههههههههههههههههههههههههههورو سههههههههههههههههههههههههههههههههههههپينو د ځ ور هههههههههههههههههههههههههههههههههههههره
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 شهههههههههههههههههههههههوم خبطهههههههههههههههههههههههه راغلهههههههههههههههههههههههم زه لهههههههههههههههههههههههوري دا پهههههههههههههههههههههههه چهههههههههههههههههههههههې 

 مههههههههههههههههههههههههههههردار دې خلههههههههههههههههههههههههههههک دا کههههههههههههههههههههههههههههه يههههههههههههههههههههههههههههم مههههههههههههههههههههههههههههردار زه

 سهههههههههههههههههههتړی ورتهههههههههههههههههههه شهههههههههههههههههههوم نهههههههههههههههههههارو لښهههههههههههههههههههکر لښهههههههههههههههههههکر پهههههههههههههههههههه

 ځهههههههههههههههههههههههار  نهههههههههههههههههههههههه  يهههههههههههههههههههههههي وا ک مهيهههههههههههههههههههههههر راتهههههههههههههههههههههههه کا هههههههههههههههههههههههه دا

 شههههههههههههههههههههههو معلههههههههههههههههههههههوم راتههههههههههههههههههههههه يوسههههههههههههههههههههههفزو د احههههههههههههههههههههههوال  چههههههههههههههههههههههې   

 دمغههههههههههههههههههههههههههههههار نههههههههههههههههههههههههههههههه وه ښههههههههههههههههههههههههههههههه  وماتههههههههههههههههههههههههههههههه لههههههههههههههههههههههههههههههواغر

 يوسهههههههههههههههههههههههههههههفزيو تهههههههههههههههههههههههههههههر بهتهههههههههههههههههههههههههههههر سهههههههههههههههههههههههههههههپي خټکهههههههههههههههههههههههههههههو د

 بېکههههههههههههههههههار ترسههههههههههههههههههپي خههههههههههههههههههوی پههههههههههههههههههه  دي هههههههههههههههههههم خټههههههههههههههههههک کههههههههههههههههههه

 اټکههههههههههههههههههههههههههههه تههههههههههههههههههههههههههههر قنههههههههههههههههههههههههههههدهاره د ن پښههههههههههههههههههههههههههههتو  درسههههههههههههههههههههههههههههت

 اشههههههههههههههههههههکار او پههههههههههههههههههههټ کههههههههههههههههههههار پههههههههههههههههههههه دننههههههههههههههههههههګ يههههههههههههههههههههو سههههههههههههههههههههره

 لهههههههههههههههههههههههوري دا پهههههههههههههههههههههههه وشهههههههههههههههههههههههول جنګونهههههههههههههههههههههههه څهههههههههههههههههههههههو ګهههههههههههههههههههههههوره 

 عهههههههههههههههههههههههههههههار نشهههههههههههههههههههههههههههههته يوسهههههههههههههههههههههههههههههفزيو د ههههههههههههههههههههههههههههههيڅ ولهههههههههههههههههههههههههههههې

 تهتريهههههههههههههههههههههههههههههههههههوو د شههههههههههههههههههههههههههههههههههها ړې لهههههههههههههههههههههههههههههههههههو د جنهههههههههههههههههههههههههههههههههههګ اول

 تههههههههههههههههههار پههههههههههههههههههه تههههههههههههههههههار شههههههههههههههههههول مغههههههههههههههههههول زره څلوېښههههههههههههههههههت   چههههههههههههههههههې   

 شهههههههههههههههههههههوې پښهههههههههههههههههههههتنو  د بنهههههههههههههههههههههدي  يهههههههههههههههههههههې  لو هههههههههههههههههههههه خوينهههههههههههههههههههههدې

 قطارقطههههههههههههههههههههههههههههههههار اولجههههههههههههههههههههههههههههههههه ښههههههههههههههههههههههههههههههههان او هاتيههههههههههههههههههههههههههههههههان ، آس

 کهههههههههههههههههههې  دوابهههههههههههههههههههه پهههههههههههههههههههه حسهههههههههههههههههههيني ميهههههههههههههههههههر جنهههههههههههههههههههګ دويهههههههههههههههههههم

 مههههههههههههههههههههههههار د لکههههههههههههههههههههههههه وټکېههههههههههههههههههههههههده سههههههههههههههههههههههههره  يههههههههههههههههههههههههې   چههههههههههههههههههههههههې   

 وو جنههههههههههههههههههههههګ کههههههههههههههههههههههوټ د نوښههههههههههههههههههههههار د پسههههههههههههههههههههههه لههههههههههههههههههههههه بيهههههههههههههههههههههها

 خمهههههههههههههههههههار خپهههههههههههههههههههل مغلهههههههههههههههههههو لهههههههههههههههههههه ښهههههههههههههههههههکو و مهههههههههههههههههههي  چهههههههههههههههههههې   

 وو خههههههههههههههههههههان شههههههههههههههههههههجاعت سههههههههههههههههههههنګهه جسههههههههههههههههههههنت پسههههههههههههههههههههه بيالههههههههههههههههههههه

 دمههههههههههههههههههار ويوسههههههههههههههههههت ګنههههههههههههههههههداب پههههههههههههههههههه  يههههههههههههههههههې  ايمههههههههههههههههههل  چههههههههههههههههههې   

 دواړه شمشهههههههههههههههههههههههههيرخان خهههههههههههههههههههههههههان مکهههههههههههههههههههههههههرم جنهههههههههههههههههههههههههګ شهههههههههههههههههههههههههپږم

 تههههههههههههههار پههههههههههههههه تههههههههههههههار کههههههههههههههې خههههههههههههههاپښ پههههههههههههههه کههههههههههههههړل ايمههههههههههههههل  چههههههههههههههې   

 دادي جنګونههههههههههههههههههههههه لههههههههههههههههههههههوی دي يههههههههههههههههههههههاد پههههههههههههههههههههههه زمهههههههههههههههههههههها چههههههههههههههههههههههې 

 شههههههههههههههههههههههههمار نشههههههههههههههههههههههههته لههههههههههههههههههههههههوري هههههههههههههههههههههههههر پههههههههههههههههههههههههه هلکههههههههههههههههههههههههو د

 اوسهههههههههههههههههههههههههههه تهههههههههههههههههههههههههههر ال دی نصهههههههههههههههههههههههههههرت فتحهههههههههههههههههههههههههههه هميشهههههههههههههههههههههههههههه
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 ګههههههههههههههههههههار کههههههههههههههههههههرد پههههههههههههههههههههر تکيههههههههههههههههههههه بيهههههههههههههههههههها ده دې لههههههههههههههههههههه پهههههههههههههههههههه 

 دی پهههههههههههههههههروت چهههههههههههههههههې اوشهههههههههههههههههو کهههههههههههههههههال يهههههههههههههههههو راتهههههههههههههههههه اورنګزيهههههههههههههههههب

 انګههههههههههههههههههههههار زړه پههههههههههههههههههههههه پريشههههههههههههههههههههههان حيههههههههههههههههههههههران صههههههههههههههههههههههورت پههههههههههههههههههههههه

 پرېهههههههههههههههههههههههوزي چهههههههههههههههههههههههې  دي امرايهههههههههههههههههههههههان کهههههههههههههههههههههههال پهههههههههههههههههههههههه کههههههههههههههههههههههال

 شهههههههههههههههههمار  يهههههههههههههههههې  کهههههههههههههههههوم لښهههههههههههههههههکرې شهههههههههههههههههولې طوفهههههههههههههههههان  چهههههههههههههههههې   

 شههههههههههههههههههههههههههههههههوې راخههههههههههههههههههههههههههههههههورې دي هندوسههههههههههههههههههههههههههههههههتان د خزانههههههههههههههههههههههههههههههههې

 کوهسهههههههههههههههههههههههار پهههههههههههههههههههههههه ځهههههههههههههههههههههههي ننهههههههههههههههههههههههو دي مههههههههههههههههههههههههران سهههههههههههههههههههههههره

 دامنځکهههههههههههههههههههههههې پهههههههههههههههههههههههه نشهههههههههههههههههههههههي ليهههههههههههههههههههههههدلې ههههههههههههههههههههههههېڅ بلهههههههههههههههههههههههه

 خههههههههههههههههههوار ن پښههههههههههههههههههتو  يهههههههههههههههههها ک ور منځههههههههههههههههههه لههههههههههههههههههه مغههههههههههههههههههول يهههههههههههههههههها

 دی  ننهههههههههههههههههګ او نهههههههههههههههههام د وخهههههههههههههههههت چهههههههههههههههههې  وخهههههههههههههههههت داهسهههههههههههههههههې پههههههههههههههههه

 رفتههههههههههههههههههههههههار څههههههههههههههههههههههههه  کهههههههههههههههههههههههها پښههههههههههههههههههههههههتانه  ننګههههههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههههههې دا

 مغلههههههههههههههههههههههههو تههههههههههههههههههههههههر دي ښههههههههههههههههههههههههه  تههههههههههههههههههههههههوره پههههههههههههههههههههههههه پښههههههههههههههههههههههههتانه 

 ښهههههههههههههههههههيار ههههههههههههههههههههو څهههههههههههههههههههه  وي پښهههههههههههههههههههتانه  پوههههههههههههههههههههه پهههههههههههههههههههه کهههههههههههههههههههه

 کهههههههههههههههههههههاه يهههههههههههههههههههههو بلهههههههههههههههههههههه يهههههههههههههههههههههو سهههههههههههههههههههههند چهههههههههههههههههههههې  اولسهههههههههههههههههههههونه

 اختيههههههههههههههههههههههار کانههههههههههههههههههههههدي سههههههههههههههههههههههجود ورتههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههان پادشهههههههههههههههههههههها

 پوهههههههههههههههههههههه جهههههههههههههههههههههل کههههههههههههههههههههه اتفههههههههههههههههههههاق کههههههههههههههههههههه ، نفههههههههههههههههههههاق کههههههههههههههههههههه

 چهههههههههههههههههههار ههههههههههههههههههههره ده الس خپهههههههههههههههههههل خپهههههههههههههههههههل پهههههههههههههههههههه يهههههههههههههههههههو دههههههههههههههههههههر

 کهههههههههههههههههههههها څههههههههههههههههههههههه  ګههههههههههههههههههههههوره  شههههههههههههههههههههههينواري مهمنههههههههههههههههههههههد افريههههههههههههههههههههههدي

 ههههههههههههههههههههههههههههههارګرنن پهههههههههههههههههههههههههههههر پهههههههههههههههههههههههههههههروت لښهههههههههههههههههههههههههههههکر مغلهههههههههههههههههههههههههههههو د

 يهههههههههههههههههم ننهههههههههههههههههګ او نهههههههههههههههههام د غهههههههههههههههههم پهههههههههههههههههه کهههههههههههههههههې  پهههههههههههههههههه تنهههههههههههههههههها زه

 کهههههههههههههههههههههههار و کښهههههههههههههههههههههههت پهههههههههههههههههههههههه فراغهههههههههههههههههههههههت پهههههههههههههههههههههههه يوسهههههههههههههههههههههههفزي

 کهههههههههههههههههها ناموسههههههههههههههههههي بههههههههههههههههههې ننګههههههههههههههههههي بههههههههههههههههههې هسههههههههههههههههههي چههههههههههههههههههې  اوس

 چهههههههههههههههههههههههار خپلهههههههههههههههههههههههه شهههههههههههههههههههههههي ښهههههههههههههههههههههههکاره ور بهههههههههههههههههههههههه عاقبهههههههههههههههههههههههت

 دی ژونههههههههههههههههههدون تههههههههههههههههههردې ښههههههههههههههههههه  پوهههههههههههههههههههه پههههههههههههههههههه زمهههههههههههههههههها مههههههههههههههههههرګ

 روزګههههههههههههههههههههههار زيسههههههههههههههههههههههت نههههههههههههههههههههههوي چههههههههههههههههههههههې  سههههههههههههههههههههههره عههههههههههههههههههههههزت د

 وي هنههههههههههههههههههه ژونهههههههههههههههههههدون کهههههههههههههههههههې  جههههههههههههههههههههان پهههههههههههههههههههه بهههههههههههههههههههه هميشهههههههههههههههههههه

 ګهههههههههههههههههههار يهههههههههههههههههههاد شهههههههههههههههههههي پهههههههههههههههههههاتې بهههههههههههههههههههه خټهههههههههههههههههههک دخوشهههههههههههههههههههحال
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 هههههههههههههههههههههههههههه 0131 غفههههههههههههههههههههههههههوو د کههههههههههههههههههههههههههال اول خههههههههههههههههههههههههههور ددريمههههههههههههههههههههههههههې

 اشعار دا کې  برمول په ووې چې ما

 

 کلن سوه نيم دپښتنودپنځه ضد پر اشغال دمغلواوايرانيانودوحشيانه کې  کرښو پورته په

 د دلوستونکو ډول لنډ ډير په نمونی څو صرف موږ څخه ب دستردريا جهاداومقاومت

 .    کړی وړاندی معلوماتودپاره

 ډيرمختصرډول په مپراطوارانو ذکرهما پښتنو د کې  هند په کې  برخه پاتې په کتاب  ددی

 .    کوو وړاندی ته لوستونکو درنو
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 شپږم فصل

 

 :  ېښک هندوستان په پاچاهان پښتانه

 ړ ويجها او وران تمهدن ددوی او هېوادونهه ټهول شهرق د دهشهت او وحشهت  وفوځونه دچنګېهزي چې کله

 .    راغلل هم پښتونخوا او پښتنو پر  طوفانونه خوړونکي مدنيت دا ،  کړي

 اشهغال د مغلو د ،او  وکړي مقاومت زيات ملت شرقي هر بل تر پښتنو  سره يرغلګرو وحشي مغولي د

 .    ورکړي دوام کلونو سوونو په ته مبارزو غوښتونکو ازادي ملي خپل يې ضد پر فوځونو ګرو

 پښهتنو نهو شهو ړنهګ  خهوا د فوځونهو وحشهي مغهولي د دولت منظم پښتنو د پښتونخواکې په چې کله

،چيهری چهی لهودی  جهوړکړل سهلطنتونه سهتر يهې کهې هنهد پهه او کهړي  نقهل ته هند و مرکز قدرت د خپل

 پښتنو پخواال په ملتان کښی دپښتنی سلطنت اسا س ايښی وو.

 .    وه مصروف مبارزو او جنګ په سره مغولو دلږاوډير هم سلطنتونه په هند کښی دپښتنو

 .    اچوو نظر مختصر ډېر ته سلسلي پاچاهانو پښتنو د کې هند په دلته موږ

 :  ېښک ملتان په سلطنت لودي حميد دشيخ:   1

 .    جوړکړي حکومت کې ملتان په  مشرۍ په لودي حميد شيخ د يومشهورټبرلوديانو پښتنو د 

 .    شو حاکم ملتان د نصر زوی هغه د وروسته لودي حميد شيخ تر

 .    شو واکمن ملتان د داود ابوالفتح زوی دده وروسته مرګ تر نصر د

 .    وکړل سوله يې سره داود ابولفتح د او وکړل حمله ملتان پر غزنوي محمود سلطان کې هه 831 په

 ابهولفتح او کهړي اشهغال يهې ملتهان ،   وکهړل حملهه ملتان پر بيا غزنوي محمود سلطان کې(  هه 612) په

 .    شو مړ کې بنديخانه په څو تر واچوي يې ته خاني بندي يوي دغزني او کړي ګرفتار يې داود
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-۱۲۱۲) سلطنت په بهاراو شمالی بنګال کښی غلجي بختيار د:  2

 :(ع۱۲۲۴

 د پښهتنو د کهې ايالهت پهه بههار د وسهتان دهند وروسته سلطنت تر دملتان دکورنۍ لودي حميد دشيخ

 .    مشهوروو بختيار په چې نوميدي اختيارالدين موس  او باني حکومت لومړني

 کهړه ترک يې وظيفه دا ، افسروو نظامي يو کې حکومت په غوري محمد د کې غزني په پښتون ستر دا

  په ايالت دبهاراو والړي ته هند او

 .    راوړي پالس جاګير کوچني يو يې کې سيمه“   اوده“   

 جوړ فوځ يوکوچني يې څخه دهغوی او کړل راټول ځان پر پښتانه زيات ډېر ژر ډېر پښتون نوميالي دي

 .    کړي

 کولو قبضي د ايالت بهار د هند د ميړانه او متانت ډېر په زور په فوځ پښتني واړه دې د غلجي بختيار

 .    ونيوي يې   ايالت بهار د هند اود وتړل مال لپاره

 بنګال شمالي د مرسته په پښتنو  جنګياليو او تورياليو اتل  د غلجي بخيار وروسته فتحي تر بهار د

 جنګونهو پهه نهړۍ د چهې ونيهول کسهانو اتل  په يې پالزمينه بنګال شمالي د او وکړل حمله پايتخت پر

 پهر هېهواد سهتر يهو د او راشهي کسهان اتله  دي څخهه هېهواد پهردي يهو د چهې نشهته مثهال بهل داسې کې

 پهه دي پالزمينهه او کهړي مجبهور تهه تيښهتي دي پاچها  هېهواد هغه د ، وکړي حمله نظامي دي پالزمينه

 .    کړي  اشغال کسانو اتل 

 شهمالي د يهې سهره بختيهارغلجي پښهتون سهتر د چهې وه پښهتانه اتله  هغهه جنګياليان تاريخي دا بلي

 شمالي اود مجبورکړي ته تيښتي و يې( پاچا) راجا هېواد دهغه کړل و حمله نظامي پالزمينه پر بنګال

 .    ونيول يې پالزمينه بنګال

 .    کيښودل خښته سلطنت ازاد د پښتنو  د کې بهار او بنګال شمالي په کې( ع 0212) په بختيارغلجي

 چهې دي سهلطنت مسهتقل لهومړي پښهتنو د سهلطنت بختيهارغلجي د کهې خهاوره پهه ايالهت دبههار هند د

 . وکړي دوام يې کاله( 26)څلورويشت
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 : سلطنت غلجي الدين اللپرهندوستان کښی دج:  3

 د څخهه پاچاههانو نهژاده تهرک د هنهد د پښهتون نوميهالي يهو نوم په غلجي الدين جالل د کې( ع 0231) په

  شو پاچا هند د نوم په شاه فيروز د کې اوياکلنۍ په الدين جالل او ، ونيول پاچاهي هند د زور په توري

 . 

  

 :   سلطنت غلجي الدين دعالوپرهندوستان : 4

 .    شو پاچا هندوستان د غلجي الدين عالو زوم او وراره هغه د وروسته څخه الدين جالل د

 چې وو پاچا خاوند ارادي اودکلکي مدبر دومره باوجود بيسوادۍ خود ، وو سړي بيسواد عالوالدين

 .    رواوستي الندي کنترول خپل تر يې هندوستان ټول

 دومره پر هند د سلطان کوم بل وروسته او وړاندي غلجي عالوالدين تر چې ده وړ ډېراهميت د خبره دا

 .    کړي  ندي حکومت مځکه وسيع

 .     پيداشول خيالونه عجيبه دوه کې اوج په سلطنت خپل د ته  غلجي عالوالدين

 اقدام ته نيولو و جهان ټول د شان په سنکدر مقدوني د چې پيداشو فکر دا سره غلجي دعالوالدين:   0

 .    وکړي

 مهذهب پهه دده ټهول بايهد رعيهت دده او راوړي منځته مذهب نوي يو چې غوښتل غلجي عالوالدين:   2

 .    شي

 ددربههار هغههه د تههه غلجههي عالوالههدين سههلطان و فکرونههه معقههول نهها دواړه دا چههې ده خبههره ښههکاره دا

 .    وه کړي ويج تر ماالنو غوړه او چاپلوسانو
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 ښهه دا ههم يې بيا وو سلطان العنان مطلق او مقتدر يو او بيسواده چې سره دې د غلجي عالوالدين خو

 او خبهرو عالمهانو او پوههانو دې د او نيهوي غهوږ يهې تهه خبهرو عالمهانو او پوههانو د چې درلودي صفت

 .    خالصوي څخه شر د مشورو دغلطو ماالنو غوړه او چاپلوسانو د پاچا مشورو

 کهر ذ پورتهه يهې مشهوره پهه عالوالملک کوټوال دوست نيک او مخلص ديو هغه د چې شو سبب همدا

 .    ستليوا سره د خيالونه نامعقول دواړه شوي

                               

 غلجي عالوالدين سلطان                          

 

 

 

 

 

 :  سلطنت لودي بهلول سلطان د پر هندوستان: 5

 د“   بهلههول“   پښههتون پيههاوړي او لههوي تههاريخ اوولسههم پههه خههور لههومړيي د کههې(  هههه 355) يهها(  ع 0650) پهه

 جهاري نهوم پهه يهې اوسهکه شهوه وويهل نوم په يې ،خطبه کېناستۍ تخت پر دډهلي نوم په بهلول سلطان

 .    شول
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 .    وو سلطان ډک وياړه د او ستر يو کې تاريخ په هند د لودي بهلول سلطان

 پهه يهې هغهوی او ورکهړل جايدادونهه ښهه يې ته هغوی وبلل ور ته هند و پښتانه ډېر لودي بهلول سلطان

 .    وهڅول ته استحکام سلطنت د پښتنو د کې هند

 چهې ذکرکهوم لپهاره ددې دلته يې زه چې دي شوي پيښي څوداسې کې سلطنت په لودي بهلول سلطان د

 . واخلي پند واقعاتوڅخه ددې پښتانه

   

 :   ابتکار متو بې بې د:   الف

 او ملتههان د سههره برخههي زيههاتي د فههوځ  خپههل د هغههه کههې وختونههو لومړيههو پههه پاچههاهۍ د بهلههول دسههلطان

 .     وو پريښي فوځ لږ ډېر يې کې ډهلي په او وو تللي هلته خاطر په سمبالتيا د چارو د پنجاب

 تنهها چهې فهوځ ستر يو مشرۍ په شاه محمود غړي يو د کورنۍ شاهي پخواني د هند د کې وخت دې په

 .    کړي محاصره ښار  ډهلي د وه کې په فيالن جنګي زر

“    متهو بې بې“    د مېرمني پښتني يوي کې وخت دې په خو وو موجود فوځ لږ ډېر پښتنو د کې ډهلي په

 .    وکړي ابتکار يو خاطر په لوړولو د مورال د مدافعينو پښتنو د ښار د ډهلي د نامه په

 وځښه پښتنو ،  ورکړي مورال ښه   يې ته فوځيانو ،هغو  وکړي خبري سره فوځيانو پښتنو د متو بې بې

 عسکرو د يې سر ددېوالونوپر  کالد دډهلي او ورکړي يې وسلي ،  ورواغوستلي جامي نارينه د يې ته

 وجود فوځيان پوره لپاره ددفاع کې  قلع په دډهلي چې کړي معلومه دا ته ښمن د څو تر ودرولي څير  په

 .    لري

 

 :  مېړانه لودي ددرياخان:   ب

 د يې کې محاصره په ډهلي د او وو شوي ناراض خبره څه پر څخه لودي بهلول سلطان د لودي خان دريا 

 .    کول رهبري فوځونو د دښمن
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 وو زيهات ډېر شمېر دښمن د هم سره سره جرئت او مقاومت ټول د پښتنو محصورو د کې قلع په دډهلي

 .    کړي  تسليم ته مهاجمينو و قلع ډهلي د چې  شول مجبور مدافعين قلع د او

 .    وروړي ته لودي درياخان قوماندان فوځ د ه محمودشا د کيلۍ قلع د ډهلي د سيد يوه کې وخت دې په

 څخه درياخان د کړي  تسليم ته لودي درياخان و کيلۍ ښار د چې تردي دمخه مخورسيدهوښياراو دي

 :  چې وکړل پوښتنه

  ؟ کېږي څه ستا شاه محمود:    سيد

 .    .    .    اداکوم حق نوکرۍ د او يم نوکر هغه د زه ،  کېږي نه هيڅ زما:   درياخان

 ؟ کېږي څه ستا بهلول:   سيد

 .    يم پښتون  يو هم زه او دي پښتون يو هم هغه ،  دي عزيز مي بهلول:   درياخان

 :  ويل يې و ورته او کيښودي  ته خان دريا و کيلۍ قلع د ډهلي د سيد وروسته اوريدو تر خبري ددې

 سهتا اوشهرم ،نهاموس  ننهګ ، پهرده خونهدو او مينهدو پښهتنو محاصهره د کهې  قلهع پهه ډهلی د اوس ب 

 .    .    .    دي پرغاړه

 ،  شهرم د پښهتنو د دغهه هم کې سترګو په زما چې وويل لودي درياخان کې ځواب په خبري دې د سيد د

 .    ندي کار مشکل څه خو کول فتحه قلع د نوي که  ګرځي  خبره ناموس او ننګ

 بهه ګهورو يوسهه درسهره کيلۍ ددروازو دښار بيرته ته خير وځنډۍ هم بهلول چې وويل ته سيد درياخان

 .    ميش کوال څه زه پاره د ساتلو د ناموس او ننګ د دپښتنو چې

 لهور پهر دډهلهي سهره فهوځ لهوي يهو د بهلهول چهې وويهل تهه شهرقي شها محمهود خهان دريا کې وخت دې په

 ،  کهاردي اسهان ډېهر نيهول قلع د دډهلي بيا وروسته وکړو چاره بهلول د اول چې داوي به ښه دي راروان

 د سره فيالنو جنګي څلويښت او فوځ زره دېرش د او ومنل خبره لودي درياخان د هم شرقي شاه محمود

 .    ورووتۍ لرلي يې فوځ پښتني تنه زره څوارل   چې ته مخي بهلول سلطان
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 يو پښتون يو نوم په خان قطب د کې  وخت دې په ، شول مخامخ سره فوځونه دواړه مقام پر“    نريلي“   د

 لهودي درياخهان پهر يهې کې وخت عين په او ، واچوي يې پښو د او وويشتي غشي زهري په فيل جنګي

 :   چې کړل ناري

  خپلهو د نفهع پهه پرديهو د تهه او دي محاصهره السهه د دښهمن د کې قلع په دډهلي مندي او خويندي ستا“  

 .    .    .   “   وهي توري خالف پر ورو و پښتنو

 :   وويل کې ځواب په خان قطب د خان دريا

 .    والړشم دميدانه جنګه بې به نوزه کوي نه تعقيب ماپسي هپ تاسو که

 .     ووتۍ ميدانه د جنګ د ملګروسره خپل د خان دريا او ورکړي ځواب  مثبت هم خان قطب

 بهلهول سهلطان او وخهوړل ماتهه ههم فهوځ شهرقي شهاه محمود د ووتۍ ميدانه د جنګ د درياخان چې کله

 .    ورننوتۍ ته وډهلي بريالي لودي

 او کړيهده پيهروي قانون د پښتونولي  او پښتو د پښتنو هم کله چې شول دامعلومه څخه خبري پورته د

 سهلطان د يهې مثهال ژونهدي چهې دي مونهدلي بهرۍ کهې ميهدان ههر پهه پښهتنو نهو دي شوي مالتړ بل د يو

 .    کړل بريالي پښتانه يې کې  ميدان په دجنګ چې دي يوالي ترمنځ لودي درياخان او لودي بهلول

 اتياکالو د کې( هه 336) يا( ع 0633) په او پاچاوو هندوستان د کاله ديرش اته( 83) لودي بهلول سلطان

 .    شو وفات عمر په

 ،پښههتون  مهربههان ، ،متوازيههع  دوسههت ،غريههب  سههخي ، ،عههادل  پښههتون سههتر يههو لههودي بهلههول سهلطان

 .    کاوه تحمل او صبر زيات هم يې به ته دښمنانو حتي ، دوست

 او بللهي نهه لوړ ځان يې پښتون هيڅ تر ،  کېناستۍ نه تخت پر وړاندي په پښتنو د لودي بهلول سلطان

 قامولۍ او عزيزګلوي د پښتونولي او پښتو د يې به سره پښتنو د ،  وو ناست فرش پر به سره پښتنو د

 .    کوي سلوک اساس پر اصل د

 د يهې بهه سره دهغه او ورغلي کورته هغه د به بهلول سلطان نو شو خفه څخه هغه د مشر پښتون يو به که

 سهلطنت يعنې کار دې د ما ته که وويل يې به ته هغه وکړي خبري اساس پر عزيزولي او ورورۍ پښتني

 .    .    .    شه پاچا ځای پر زما راشه ته او وسپاره را کار بل ماته وکړه مهرباني بولي نه قيال
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 خپل پښتانه ټول  چې قادرشو دي پر پيروي په څخه قانون د پښتونولي او پښتو د لودي بهلول سلطان

 .    کړي دوستان او ملګري

 سکندر تر او پاچاوو هندوستان د کاله(  23)  نوم په سکندر سلطان د خان نظام زوی دده وروسته ده تر

 .     شو پاچا هندوستان د ابراهيم سلطان زوی يې وروسته

 غهوړه د او ظرفيتهۍ بهې خپهل د نهو کېناسهتۍ تخهت پهر سهلطنت د هندوستان د ابراهيم سلطان چې کله

 نيکهه دده چهې کومهه  الره سپيڅلي پښتونولي او پښتو د يې  سببه مشورود د ملګرو چپلوسو او مالو

 .     پريښودل بيخي وه کړي اختيار لودي بهلول سلطان

 يهې ازارول او عزتهي بهې هغو د او بللي لوړ ځان يې ورو و پښتنو خپل تر ، اختيارکړي يې تکبر او ظلم

 .    کړل شروع

 څخهه سهلطان د وي سهتني مظبهوتي اسهتحکام او پايښهت د سهلطنت لودي د هند د چې مشران پښتانه 

 سلطنت پښتني مظبوط شوي قايم خوا د لودي بهلول سلطان د کې  هند په سببه دې د او شول خوابدي

 .    شوي لړزه په او کمزوري ستني قدرت د

 :   ويل به لودي ابراهيم سلطان 

 د ،  دي کهران نهو پاچها د ټهول پهردي او خپهل پاچا د لري، نه قوم او ،خپلوان  عزيزان ، ورو ه پاچاهان)  

 .    کېږي چې سره نوکر يو د لکه  وشي برخورد داسې دي سره افرادو شوو ذکر ټولو دې

 .    .    .  (  والړوي نامه پر الس وړاندي په تخت د سلطان د بايد اميران ټول چې امروکړي ابراهيم سلطان

 دې پهه امير پښتون هر او کړل ناراضه اميران پښتانه وقاره با ټول عمل مغرورانه دي ابراهيم سلطان د

 .    وساتي څنګه ګټې او ،ابرو  حيثيت خپل چې شو کې فکر

 د يې ضد پر بل د يو او والړل منځه د فضا وفادارۍ او ،باور  داعتماد ترمنځ اميرانو د هغه اود پاچا د

 .    کړل شروع سلسله توطيو او سازشونو

 دردۍ بهې ډېهره پهه يهې اوهغوی ضبطول يې ملکيتونه هغوی د رابلل ته ډهلي اميران پښتانه لوي پاچا

 .    .    .     وژل کې زندان په عذاب او
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 مغل بابر د سلطنت کلن( 75) پښتنو د کې هند دسببه پهاعمالو پښتني غيري د لودي ابراهيم سلطان د

 .     شو ختم پالس

 ردعملونهو د مشرانو پښتنو د کې  مقابل په هغو د او اعمالو غلطو د لودي ابراهيم سلطان د دلته موږ

  هغهي د مشهران او ،اميهران  پاچاههان پښهتانه چهې کهوو ذکهر لپهاره دې د واقعهه يوه صرف څخه جملي د

 .     واخلي پند څخه

 

 :  شخړه لودي ابراهيم اوسلطان لودي خان ددولت: ج

 يههې کههې دوره پهه لههودي بهلهول سههلطان د چهې وو زوی لههودي درياخههان مشههور هغههه د لهودي خههان دولهت

 .    وشو ذکر کې جګړه په“  نريلي“  اود دمحاصري دقلع دډهلي

 .    وو مشر مشهور يو قوم لودي د او والي دصوبې پنجاب د کې وخت دې په لودي خان دولت

 مشهرانو پښهتنو ټولهو کې وخت دې په ،  وغوښتلۍ ور ته ډهلي لودي خان دولت لودي ابراهيم سلطان

 خهان دولهت ډاره همهدې د نهو ،  لهري معني څه ورغوښتل ته وډهلي خوا د سلطان د چې وه معلومه دا ته

 دربهار لهودي ابهراهيم سلطان د لودی الورخاند زوی خپل يې ځای خپل پر او والړي نه ته ډهلي و لودي

 .    وروليږي ته

 د زوی خپهل يهې ځهای پهر او رانغلي ته ډهلي خپله په لودي خان دولت چې وليدل لودي ابراهيم چې کله

 هلتهه چهې کړي ورښکاره زندان دډهلي ته دالورخان چې وکړي امر پاچا نو ،  دي راليږلي ته دربار پاچا

 .     وبيروي پالر خپل هم او وبيريږي دالورخان الري دې د ،ترڅو وګوري حالت مشرانو بندي پښتنو د

 غوښې يې بدن پر ، ځړېدل پورې ديوالونو په مشران پښتانه چې وليدل کې زندان په دډهلي دالورخان

 . . .   وه پاتې هډوکي تنها او نوي

 پالراوکهورنۍ د دده چهې شهوه معلومهه ورتهه دا  نهو وليهد حالهت دا مشرانو پښتنو د دالورخان چې کله

 .    وي ډول دې په هم به دغړوسرنوشت
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 دسترګو دخپل کې زندان په ډهلي د  يې ته پالر او وتښتيد څخه ډهلي د دالورخان وروسته ورځې څو 

 .    ووايه حال ليدلی

 د مجبورشوچې څخه  وهم خپل د او ډېروبيروي حالت مشرانو پښتنو د کې زندان په دډهلي خان دولت

 .    وکړي بغاوت کې مقابل په سلطان

 د دواړو دې او کهړ وړانهدی را شها عهالم عالوالهدين تهره ابراهيم سلطان د لپاره بغاوت دې د خان دولت

 يهې هغهه او وغوښتله مرسته څخه بابر مغول قاتل د پښتنو د کې  کابل په ډاره له لودي ابراهيم سلطان

 .    کړيدعوت  ته حملي و ضد پر ددولت پښتنو د کې هند په

 خپههل د هغههه او وکههړي حملهه پرهنههد څنګههه  چهې   وو ناسههت طمههع دې پهه کلونههه ګونههه له  چههې بههابر قاتهل

 يهې هنهد پر او وبللي چان  طاليې يو لپاره ځان د دعوت عالوالدين او خان ددولت کړي برخه سلطنت

 .    وکړل حمله

 يهې ابهراهيم سهلطان او وسهاتۍ سره ځان د ګيروګان يې عالوالدين ، کړي  عزته بې خان دولت اول بابر

 .    کړي شهيد کې جنګ په کې ميدان په پت پاني د تاريخ شلم پر اپريل د(  ع 0521)د

 پهر سهلطنت د هنهد د وروسهته مهرګ تهر لهودي سکندر سلطان پالر خپل د کله چې لودي ابراهيمسلطان 

 .     وه مخالف مطلق سره اوپښتونولي پښتو د چې وکړل شروع يې  کارونو سېدا ،په کېناستۍ  تخت

 شههادت پهه دده السهه د مغهل بهابر د  تنهها نه اعمال خالف پښتونولي او پښتو د لودي ابراهيم دسلطان

 کلهن( 75) کورنۍ دلودي دپښتنو جوړشوي وينو په پښتنو دزرګونو  يې کې هند په بلکې ،  شول تمام

 .     ورغلي پالس مغول بابر د هند ،او  ورسوي ته پاي هم سلطنت

 جهوړه څخهه پښهتنوپښتونخواد د برخه اکثره فوځ د مغل دبابر کې جنګ دې په چې ده وړ ذکر د خبره دا

 .    ښکاري ورايه د څخه بيت الندي دې د دشعر بابا خوشال د خبره دا  چې   وه

 .    وو برکت په پښتانه کارد يې  چې*   شه بابر پاچا دډهلي پاس د بيا

 کهې مقابهل پهه لهودي ابهراهيم سهلطان پښهتون د سهره مغهل بهابر دښهمن ازلهي خپهل د پښتانه  ولې چې دا

  نههاموس ، دسهر پښهتنو د او وايسهتي دالسههه پښهتنو د يهې  سهلطنت هنههد د او شههيد يهې هغهه ، ودريهدل
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 فصهلونو تيهرو پهه کتهاب دې د کهې باره دې په ،  کړي تسليم يې ته مغول بابر دښمن ازلي مال او ،عزت

 .    دي شوي بحث کې

 و د جملهی څخهه يهوه سهتره غلطهیغلطيهد لهودي ابراهيم سلطانلودی خاندان دپاچاهانو مخصوصاً دد

 د پښهتنو د پښتونخوا د او  کول پاچاهي  ارام او عيش په کې هندوستان په کورنۍ دده او ده چې داوه

 خوشهالۍ خپهل د مغهول بهابر چهې څخهه دسهرونو کومهو د ،  نکهوي اقهدام هيڅ يې کې باره په مظلوميت

 .    جوړول منارونه لپاره

 د پښهتونخوا د واسهطه پهه امکاناتو او ثروتونو پراخه د هند د پاچاهانو پښتنو هند د چې داوي به ښه 

 .    واي کړي دفاع کې مقابل په مغولواونورويرغلګرو د څخه اومال ،عزت  ناموس ، دسر پښتنو غريبو

 کهې پښهتونخوا پهه واسهطه پهه امکانهاتو دپراخهه هنهد د پاچاههانو پښهتنو کهې هنهد په چې داوي به ښه 

 خيهال کولهو دحملهي هنهد چهاپر الري د پښتونخوا يعنې دغرب هند د چې واي کړي قوي دومره پښتانه

 خطهر تهه سهلطنت پښهتنو د  کهې هنهد پهه خوا د قوتونو منطقوي د کې هند په دننه که او ،  کړي  نواي هم

 .    شواي وړالی دمنځه هم هغه يې مرسته نظامي په پښتنو د پښتونخوا د نو پيښيداي

 چهې کلهه داوي غلطهۍ سهتري شهمول په لودي سکندر او ابراهيم د پاچاهانو پښتنو اکثره د کې هند په

 خپههل د کههې هنههد پههه يههې بههه توجههه ډېههره نههو ونيههوي سههلطنت هندوسههتان د زور پههه تههوري د پښههتنو د دوی

 ژونهدي  چهې  هيرکهړل يهې بهه پښهتانه او پښهتونخوا هېواد پلرنۍ خپل او وکړل ته استحکام و سلطنت

 يهوه سهره سهره اسهتحکام د سهلطنت پښهتني د کهې هند په دوی که دي پاچاهان کورنۍ لودي د يې مثال

 بهه يها او وای ايسهتلی پهورې څخهه دسيند امو د يې به مغل بابر نو وای کړی ته پښتونخوا توجه اندازه

 ورځهې او شهپې النهدې ظلهم تر مغل بابر د اوپښتنو پښتونخوا  کړل ونه داسې دوی خو ، وای وژلی يې

 .    کوله پاچاهي نوش او عيش په کې هند په دوی تېرولې

 

  رهندوستان دشيرشاه سوری سلطنتپ: 6

 (ع 1139-1111)
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 د او دی سهوري غهوري محمد معزالدين سلطان ايښودونکی بنياد حکومت د مسلمانانو د کې هند په

 السهته سهوري شېرشهاه مشهر پيهاوړي  يوبهل قبيلهي سهوري د ههم بيها سلطنت هند د تللی السه له پښتنو

 .    راوړی

 سهلطنت شهوی جهوړ قيمهت پهه وينهو د پښهتنو زرو ګونو ل  د کې هند په لودي ابراهيم سلطان چې کله

  لهودي د کهې هنهد پهه چهې شهول دا يهې نتيجهه ،  کهړي  شهروع برخهورد خواهۍ خود او پروايي بې په سره

 .     شي والړ منځه د پالس لښکرو پښتني د مغل بابر د سلطنت کلن(  75)پښتنو

 مغلهو د ال کهې زړه پهه پښهتنو غيرتهه بها ځينهو د خهو ورکهړي السهه د سلطنت کې هند په پښتنو هم څه که

 .    وه موجوده جذبه کولو برحاله بيا د سلطنت د پښتنو  د کې هند په او انتقام د څخه

 کالهه ديهارل  يهې څخهه مغلهو د چې  وو زوی سوري خانو حسن د خان فريد پښتون مدبر او توريالي دا

 نهوم پهه سهوري شهاه شهير د پرتخهت دډهلهي کهې(  ع 0583) پهه او ونيوي سلطنت هندوستان دبيا ورسته

 .     کېناستۍ

 به ښه ورکړو معلومات لنډ ته لوستونکو ګرانو کې باره په سلطنت د سوري شيرشاه د چې تردي دمخه

 .    کړو وړاندې معلومات لنډ څه کې باره په پښتون ننګيالي او توريالي دې د چې داوي

 .     دی خان ابراهيم يې نوم نيکه د او خان حسن يې نومرپال د ، دی فريدخان نوم اصلي شېرشاه د

 وخهت يهو چهې وو مهالزم خهان شاه محمد سلطان حاکم د ايالت هغه د کې ايالت بهار په هند د خان فريد

 تهه خهان فريد خان شاه محمد سبب په قهرمانۍ ،دهمدې  وواژه توره په زمري کې جريان په ښکار د يې

 .    کړي مقرر  يې مرستيال خان جالل زوی خپل د او ورکړي لقب شيرخان د

 سره“   برالس جنيد ميرزا“   د کې  جګړه په چنديري د شيرخان سبب په حاالتو مناسبو نا کورنيو ځينو د

 د هندوسهتان يهې تهازه چهې ته مغول وبابر خوا د جنيد ميرزا د شيرخان وروسته جنګ تر او شو ملګري

 .    واخستل ورسره برخه يې کې ميلمستيا يوه په او شو معرفي ور وو نيولي څخه لودي ابراهيم سلطان

 کولهو پهري د مهاهي د خهو وو پروت ماهي کې قاب يو په ته مخ خان شير د کې جريان په خوړلو ډوډۍ د

 راوايسهتل چهاړه څخهه جيهب خپهل د شيرخان کې وخت دې په ،  وه نه موجوده چاړه دسترخوان پر لپاره

 .    وخوړي يې مزه په ښه او کړي ټوټه په يې ماهي
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 چهې شهو يقهين يهې دا او شهو حيهران تهه کهار دي خهان شهير د بهابر ،  وو متوجه بابر ته عمل دي شيرخان د

 ته خليفه وزير خپل ژبه ترکي په يې اوسمدستي شي پيښوالی خطر ته مغلو حتما پښتون دالور داسې

 خو وشول صفايې ډېره شيرخان د ته بابر خوا د جيند ميزا د هم څه که ،  کړي بند نظر سړي دا چې وويل

 سمدسهتي خهان شهير نهو واوښهتۍ تهه لهور بهل نظهر بهابر د چهې کلهه او شو پوه نزاکت په خبرو د خان شير

 .    کړي تعين دنده پخواني خپل پر بيرته خان شاه محمد او والړي ته بهار بيرته او ترک محفل

  کړي راستون ته پښتنو بيرته سلطنت هند د څخه هغو د ترڅو وکړل جنګونه زيات سره مغلو د شيرخان

  . 

 .    وه جګړه کونکي فيصله“    قنوج“  د جګړه مهمه ټولو تر مغلو او خان شير د

 داسهې تهه  فهوځ مغولي زره سل مغل همايون د فوځ پښتني زره پنځوس خان شېر د کې جګړه په قنوج د

 د جنهګ د او شهو سهپور آس تهوري شهاه يهو پهر او پريښهودل څهه ههر خپهل  مغهل همايون چې ورکړه ماتې

 .    ورغلي پالس خان شير د ټولي خزاني او حرم شاهي مغلو د او وتښتيدي څخه ميدان

 بيهها يههې سههلطنت هنههد د وتلههي السههه د پښههتنو د او وشههړل څخههه هندوسههتان د مغههل خههان شههير ډول دې پههه

 .    شو پاچا هندوستان د نوم په سوري شيرشاه د کې(  ع 0583) په خان شير او کړي راستون ته پښتنو

 0565) په او پاچاوو هندوستان د کاله پنځه هغه هم څه که پاچاوو ستر يو تاريخ د هندوستان د شېرشاه

 ،  پوهه هغه د خو شو وفات کې حادثه يوه په لګيدني اور د دوولسمه پر خور لومړي د کې( هه 352 يا ع

 ابهد د کهې تهاريخ پهه پښهتنو او هنهد د کارنهامې ښهې اونهورې پښهتونولي ،  شهجاعت ، حوصله ،  تدبير

 .    دی پاتې ژوندی لپاره

 د او سهوري شېرشهاه د کې سردارانو پښتنو نورو په يا او کورنۍ په هغه د وروسته وفات تر شېرشاه د

 نهه پيهدا مشهران والړ پښهتونولي او پښهتو پهر او شهجاع ،  مهدبر ، هوښهيار شان په لودي بهلول سلطان

 واکمنهي پښهتنو د يهې کهې هنهد پهه او واي کهړي راټهول سهره مرکز يوه پر يې پښتانه ټول هند د چې شول

 .    وای ساتلی
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 داشهول نتيجهه او شهول اتفاقهه بهې سهره کهې منځ خپل په پښتانه بيا ځل يو وروسته وفات تر شاه شېر د

 مرسته په دولت شيعيه دښمنه دپښتون دايران همايون تښتيدلی څخه دشېرشاه زوی بابر سفاک د چې

 .    ونيوي لپاره ابد د څخه پښتنو د سلطنت هندوستان د

 او ،عزت ناموس ، سر پښتنو داوسيدونکو کې هند په تنها نه مطابق عادت مغولي خپل د بابراوالد د

 پهه پخهوا د ههم يهې تهه لوټلهو مهال او عهزت ، ناموس ، دسر پښتنو د پښتونخوا  د ،بلکې کړي لوټ مال

 .    ورکړي دوام شان

 

 :  رابطه پاچاهانوپښتنو د هند د سره پښتونخوا د
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 تهاريخي پهه پښهتنو د ايجهاد سلطنتونو د کې وختونو بېلو بېلو په تاريخ د الس په پښتنو د کې هند په

 .    شمېري څخه برياليتوبونو تاريخي د ملت ستر خپل د يې پښتانه  ټول او حسابېږي کې افتخاراتو

 د پښتونخوا او پښتانه چې  دي شوي کې وخت سېدا په  ايجاد سلطنتونوسترو د پښتنو د کې هند په

 .     وه الندې چپاول او تاړاکونو تر مغلو

 پاچها هنهد د ځهان چهې ورکهول ترجهع تهه دي بهه هغهه نهو شهو سهلطان هند د به چې پښتون  کوم مرغه بده د

 .    وساتي څخه حملو د مغلو د هند او وبولي

 هېهواد پلرنهي خپهل د زرايهع حسهابه بې سلطنت ماړه او پراخه د هند د سلطان پښتون هيڅ هندوستان د

 اسهتعمال لپهاره مظلوموپښهتنودنجات النهدي دمغلهوترالس کهې  پښهتونخوا پهه او پښهتونخوا ګراني

 .    نکړل

 ههم کلهه فوځونه پاچاهانو پښتنو د هند د خو وه کړي خپره فتنه او چور،چپاول کې پښتونخوا په مغلو

 .    وتل نه پورې را کې تعقيب په مغلو اود مالتړ د دپښتنو څخه اباسين د

 تهه دربهار و سلطان د هند د صرف رابطي پښتنو د پښتونخوا د او پاچاهانو پښتنو د هند د چې دا لنډه

 مېلمسهتيا د ته ودوی خوا د پاچاهانو پښتنو د هند د او وه ورتلل جرګو ځينو د پښتنو د پښتونخوا د

 .    وي منحصرې باندې ورکولو تحفو څه او

 .    معلوميږي څخه بيان دې د سوري شيرشاه د رابطه قطع پاچاهانو پښتنو د هند د سره پښتونخوا د

 کې  فوځ په بابر د سره پښتنو ځينو د هم شيرشاه ،  وه کړي حمله چنديريپر بابر چې کې ورځو کومو په

 .    وو شوي شامل

 چنهديري د سهره شيرشهاه د  چې)    محمد شيخ تره خپل د مصنف تاريخ شېرشاهي د سروا ي خان عباس

 :  وايي داسې او کوي قول نقل خولي د( وو شامل کې لښکر په

 ابهراهيم کهې خبروخبهرو په ،  والړم ته خيمي خان شير د کې ملګرتيا په سروا ي ابراهيم د ورځ يوه زه“   

 .    دي کار ډېرګران ګرځول را بيا سلطنت هندوستان د نه مغلو د لپاره پښتنو د اوس چې وويل دا

 اوسهه ګهوا خبهره دي پهر کې منځ په دده او زما ته محمده شيخ اي چې وويل خان شير کې ځواب په ددې

 “      باسم پورې نه داټک بيامغل يوځل به نوزه وکړه مرسته زماسره پښتنو او ياري زما بخت چېري که
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  درلهودي مخالفهت سلطنت پر هندوستان د  سره مغلو د هغه چې معلوميږي دا نه خبري دې د شاه دشير

 .    .    .     غوښتل شړل وپښتونخواته بيا څخه هندوستان د مغل هغه ،

 واي داويلهي موږ به نو وشړي ته آسيا مرکزي څخه سين امو د مغل به هغه چې واي داويلي شاه شير که

 هېهواد خپهل اوپښهتونخوايې پښهتون ځهان وو،هغهه ههم پښهتونخواغم  او پښهتنو د سره شيرشاه د چې

 .    بللي

 پښهتونخوا د ههم پاچها پښهتون هوښهياراومدبر پهه شهان شيرشهاه د چیووايهو بايهد سره افسوس ډېر په

 .    وو ګير دعوا سلطنت د هغه د او بللي هېواد خپل هندوستان پرځای

 ژبه پښتو په يې سره هغو د ، وه کتلي سره جرګو د مشرانو پښتنو د مقام پر اب خوش د شيرشاه چې دا

 د او کهړي راکهوز څخهه غرونهو د پښهتونخوا د پښهتانه چې داوه کې ارمانونو په يايې او وي کړي خبري

 ،.    .    .      وساتي څخه حملو د مغلو د هندوستان څو تر کړي اباد يې کې ميدانونو په پنجاب

 .    اخلي کار لپاره حفاظت د سلطنت د هندوستان د څخه توري د پښتنو د شيرشاه هم دلته

 محاصهره ځنهې يهې قلع ډهلي د ، راغی فشار خوا د شرقي شاه محمود د لودي بهلول سلطان پر چې کله

 د او وغوښهتل مرسته يې څخه هغو د او شول ياد په را پښتانه پښتونخوا  د هغه د کې وخت دې په کړه

 ځهواب مثبت اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د ته غوښتنې لودي بهلول د هم پښتنو پښتونخوا

 لهودي بهلهول سهلطان مرسهته په فوځ دې د او شول شامل کې فوځ په هغه د پښتانه  زره دول  او  ورکړ

 .    کړ خپل يې سلطنت اودهندوستان ورکړه ماتې ته شرقي شاه محمود

 و فوځونهه سهلطنت لهودي د ههم ځل يو کې دوره کلنه( 75) په کورنۍ لودي د کې هند په مرغه بده له خو

 او ظلمونههو د مغلههو د پښههتانه او پښههتونخوا چههې وتههل نههه راپههورې اټههک تههر نيههت دې پههه پښههتونخواته

 .    کړي خالص څخه  تاړاکونو

 د شهمېر دپښهتنو پښتونخوا د کې  وخت غهه په  نو کول حمله فوځونو پر ابراهيم سلطان د بابر چې کله

  لهودي ابهراهيم سهلطان د چهې وو علهت همهدا ،  وه زيهات کهې فهوځ پهه مغل بابر د فوځ تر ابراهيم سلطان

 .    ورغلي السته مغلو د سلطنت پښتني هندوستان د او وخوړل ماتي څخه  فوځ د مغل بابر د فوځونو

 پاليسۍ غلطي پاچاهانو پښتنو  د هند د کې باره په پښتنو ميشه د کې پښتونخوا په او پښتونخوا د

 د چهې ،ځکه  بلل نه سلطنتونه خپل سلطنتونه پښتني هند د پښتنو  پښتونخوا د چې شوي سبب دې د
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 غهم او درد پهه پښتنو  د پښتونخوا د هم پاچاهانو دي او رسيدل نه فايده هيڅ يې ته پښتنو پښتونخوا

 .    نکړي ادا مسئوليت پښتني خپل ئی کې باره په دپښتنو پښتونخوا اود ، بلل نه شريک ځانونه کې

 پهه دده او مغهول بابر د کې پښتونخوا  په خو وه بوخت اونوش عيش په کې هند په پاچان پښتني هند د

 .    جوړول منارونه څخه سرونو د پښتنو د مغلو نورو شان

 :  کوم ذکر ډول الندې په ینمون وڅ صرف عشرت او دعيش پاچاهانو پښتنو د کې هند په

 غهوړه ، اصهل کهم چوکيهو دولتهي لوړو پر هغه چې داوه غلطي ستره حکومت د غلجي عالوالدين د:   0

 .    کړل مقرر نفر چاپلوس او مال

“   کهافور ملهک“   شوي مسلمان زور په کې جنګ په ګجرات د واک ټول دولت دخپل غلجي عالوالدين

 .    وسپاري ته سراي خواجه

 فکرداسهې او روح پهر غلجهي عالوالدين سلطان د“   کافور ملک“   هلک ښکلي شوي مسلمان نوي دا

 .     کول عملي او منل هغه عالوالدين غوښتل کافور ملک څه چې وو مسلط

 پښهتون کې هندوستان په خو ،  وه  الندي جبر او ظلم پايه بې تر مغلو د پښتانه کې پښتونخوا په دلته

 پر ،  وه پريښي فرهيزګاري او تقوا پښتني يعنې الره پښتونولي  او پښتو د غلجي عالوالدين سلطان

 د عشهرت او عهيش دخپهل يهې چهاري ټهولي دولهت پښهتني د هنهد د او ،  شهويوو کهم اعتبهار يهې  پښتنو

 دريهاب پايهه بهې پهه عشهرت او عيش د خپله ،او وي ورکړي کې پالس سرا خواجه کافور ملک ملګري

 .    وو الهو کې

 

 نوم په شاه مبارک الدين قطب د شا مبارک زوی هغه د وروسته مرګ تر غلجي عالوالدين سلطان د:   2

 .    شو پاچا هندوستان د

 د کې باره په ظلمونو او ناکردو د مغلو د هغوی پر او مظلوميت د پښتنو د پښتونخوا د هم شاه مبارک

 پهه يعنهې مهرض پهه پهالر خپهل د ههم پاچها پښهتون دا هندوسهتان د چې  ځکه ، درلود نه وخت کولو فکر

 .     شو مبتال عشرت او عيش
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 و وه سهتي اغهو يهې بهه کهالي ښهځو  د چهې کهې حهال سهېدا په  کې نشه په شرابو د کله کله به شاه مبارک

 .    راووتۍ ته دربار

 بههازار د بهه دربهار ،شههاهي وو زيهات قهدر فاحشههي يهوي د نسهبت پههه مشهرانو پښهتنو د کههې دربهار پهه دده

 .    وو ډک دفاحشو

 د بچهه هنهدو دا ،وو بهايللي هلک هندو ښکلي يو پر ګجرات د زړه خپل شان په پالر خپل د شاه مبارک

“   پهروار حسهن“    نهوم هغهه د وروسهته کيهدو مسهلمان تهر ، وو هلک ښکلي يو قام د“   پروار“   د ګجرات

 .    شو

  ههم يهې واک ټهول زړه او دربهار ، دولهت خپل د او  ورکړ لقب“   خسروخان“   د ته پروار حسن شاه مبارک

 .     کړ تسليم ته پروار حسن بچه هندو شوي مسلمان نوي دې

 چوکيهو مهمهو پهر دولهت د خلک شمېر زيات قوم خپل د استفاده په څخه صالحيت خپل د پروار حسن

 .    واخيست کې الس خپل په  يې واک ټول ددولت او مقررکړل

 د سهره خهان خسهرو خهود ،  ورکهړي خبهر څخهه ارادو بهدو د خهان خسهرو د تهه شهاه مبهارک پښهتنواميرانو

 شهاه مبهارک د ښکال او ،نزاکت ناز خان خسرو د او پرستۍ ،شهوت  محبت ، ميني عشقي شاه مبارک

 شکايت هيچا د يې کې باره په خان خسرو د او ،  وه کړي کا ه ور غوږونه او ګونګه ،ژبه  ړندي سترګي

 .    منلي نه

 ددولهت سهره پهاڅون نظهامي يهو پهه(  خسهروخان)پروار حسن هلک شاه مبارک د کې( ع 821)په باالخره

 غهړي ټهول نهور کورنۍ د عالوالدين سلطان د او مړکړي يې شاه ،مبارک  واخستي کې پالس واک ټول

 .    کړل مړه هم يې

 مبهارک د پهروار حسهن ، ووېشهلې اوقهوم تربورانهو پرخپهل ښهځې کورنۍ شاهي د پښتنو پروارد حسن

 .    کړه ماندينه ځانته خپل مليکه شاه

 خيهر د څهه پښهتنو د پښهتونخوا  د به څخه شاه مبارک لکه سلطان پښتون اهله نا داسې يو د هند لوی د

  ؟ وای اميد مالتړ او
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 .     پاچاشو مالوي د نوم په الدين غياث سلطان د زوی هغه د وروسته مرګ تر غلجي محمود د:   8

 کهې عشهرت او عهيش په خپله او وسپارلي ته ناصرالدين زوی خپل چاري سلطنت خپل د الدين غياث

 .    شو مصروف

 د او ،  وي موجودي مينځي ښکلي  زره پنځل  کې حرم په الدين غياث سلطان د چې کېږي ويل داسې

 .    وو سره مينځو دې د صرف کار سلطان دې

 د ځهای پهر هغهه د نهو شهو وفهات کرال هي خهان شجاعت په مشهور خان سمعلا پاچا مالوي د چې کله:   6

 .    شو پاچا مالوي د بهادرخان باز زوی هغه

 وو مهاهر مثالهه بې يو موسيقي اود شاګرد سوري شاه عادل د کې موسيقي په بهادر باز چې کېږي ويل

 .    درلودي نه مثال يې کې سرود او رقص په ،

 .    وو مصنف نامي غزلو عاشقانه د ژبې هندي د

 .    وي موجودي نڅاکونکي او سندرغاړي ښکلي سوه نهه کې دربار په بهادر باز د

 متهي روپ دا ،  وه موجهوده نهوم پهه“   متهي روپ“   د معشهوقه مشههوره يوه دده دربارکې په بهادر باز د

 شههرت لهوړ سهطحه پهه هندوسهتان د کهې ميهدان پهه شهاعرۍ او ، سهرود ، رقهص ، ،حسن  ښکال دخپل

 .    درلودي

 .     تيروي کې عياشي او موسيقي ، شعر ،  رقص په سره مخو پي د صرف ژوند خپل بهادر باز

 وطهن اصهلي د ددوی ههم علهت يهو څخهه جملي د علتونو زياتو د زوال د سلطنتونو پښتني د کې هند په

 .     وه کول قطع رابطي د ددوی سره پښتونخوا يعنې

 هيڅ کې هېواد پرا  هغه په خودوی ،  وکړي پاچاهي سترهېواد پر هند د چې غوښتل پاچاهانو پښتنو

 .    وه کړي قطع رابطه هم يې سره پښتونخوا يعنې هېواد اصلي خپل د او ،  درلودل نه ريښه قومي
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 فصل ماوو

 

 کې جملو لنډو څو په افغانستان معاصر

 

 ( : هه 0051 – 0021)  هوتکيان:   1

 پههر فوځونههو وحشههي چنګېههز د( هههه 101) پههه چههې  ، وکههړه يادونههه مههوږ کههې فصههلونو تېههرو پههه کتههاب ددې

 .     کړل پيل يرغلونه وحشي خپل پښتنو او پښتونخوا

 .    کړل برابره سره خاورو د هم پښتونخوا ګرانه هېواد پښتنو د شان په هېوادونو يې آسيا نورو د مغلو

 .    کړل بدل ډاګو وچو په يې باغونه او کلي ،ښکلي  کړل بدل کنډوالو په ښارونه اباد پښتونخوا د مغلو

 مبهارزه ملهي غوښهتونکي ازادي خپهل کالهه سهوه نهيم پنځهه تقريبها ضهد پهر مغلو د انويبچ پښتونخوا د

 .    وساتلي جاري

 سهرونو ډکهو د شهوره لهه ازادۍ د جنګيهالو غوښهتونکو ازادي پښهتنو د مغولهو ځلهه سهونو په هم څه که

 .    کړي خاموشه لمبې اور غوښتونکي ازادۍ د پښتنو د چې کړای  نشوه ويې خو جوړکړل منارونه څخه

 ،خو  راوړي ته پښتنو ګټې موقتي کله کله به  مقاومت کلونو ګونو سل د پښتنو د کې مقابل په مغلو د

 نظهامي او سازشهونو خهالف پهر پښهتنو د تهرمنځ دولهت ګهي شيعه د ايران د دولتونواو دسفاکو مغلو د

 .    وايستلې السه د هغو د بيا راوړنې السته پښتنو د به فشارونو

 ،  توخيههانو د ، تحريههک د روښههانيانو د ، يوسههفزو د ، کههورنۍ د دده او بابهها هوتههک د ضههد پههر مغلههو د

ګهم نها غازيانو او پښتنو نامو ګمونور ګونو سل په او درياخان ،  خان ايمل ، خان خوشال د ،  ابداليانو

 قنهدهاري د ضهد پر قوت شيطاني د ايران د کې قندهار په مه مظلوموشهيدانودپاکووينوسری غوټۍ

دسروګالبو د ګلونو په شان وغوړيدی او د پښتونخوا پاکه خاوره يی ښکلی او   سره پاڅون په پښتنو

   د پښتونخوا فضا يی معطره کړل.
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 شهوو ذکر پورته د برياليتوب مبارزي د هوتکيانو د قندهار د خالف پر امپراطورۍ شيطاني د ايران د

 .    وه نتيجه قربانيو مالي او ځاني مثاله بې او مبارزو اوږدو د مبارزينو ملي

 سههتر مشههري مبههارزو غوښههتونکو ازادۍ د پښههتنو قنههدهاري د ضههد پههر امپراطههورۍ شههيطاني د دايههران

 .    کول هوتک خان ميروي  پښتون

 قهانون د پښهتونولي او پښهتو د ضهد پهر دولهت شهيطاني د ايهران د کهې قندهار په هوتک خان ميروي 

 ايهران د يهې پښتانه چې وکړل تدبير او تعقل ، مهارت ، عقل ، پوهي په  دومره رهبري پښتنو د مطابق

 .    کړل خپلوواک او ازاد څخه اشغال د قدرت شيطاني او ظالم د

 پښهتون هغهه چهې کهې بهدل پهه خهدمتونو هيريهدونکو نه او سترو هغه د ته هوتک خان پښتنوميروي  

 .    ورکړي لقب ډک دافتخاره“   نيکه“   د ملت پښتون ستر د ته هغه وکړل ته ملت

 کړل ازاده څخه ايرانيانو د برخه يوه پښتونخوا د تنها نه مشرتوب په کورنۍ د خان ميروي  د پښتنو 

 ايهران د بلکهې کړي ايجاد دولت مستقل او ازاد پښتنو د کې برخه يوه په پښتونخوا د بيا يې ځل اويو

 پښهتنو د ښهار  اصهفهان د پالزمينهه دولهت شهيطاني د ايهران د يعنهې ځالهه شيطانت د دولت شيطاني د

 .    ورغلي پالس توريالو

 وفهات کې( ع 0705) په موس  دولت خپلواک د پښتنو  د او ،  قهرمان ازادۍ د پښتنو د نيکه ميروس

 .    شو وسپارل ته خاورو کې کوکران په قندهار د او شو

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     354 
 

 

 نيکه ميروي  پښتون ستر

 

 قبههر د دهغههه او ورکههوي درس ميړانهي او ،ننههګ  ازادۍ د تههه پښههتنو ههم قبرڅخههه دخپههل نيکههه ميهروي 

 :  دي نويشته بيت دا پرډبره

 .  مينه پرګورراشي مي مړيني له پ  که*هرهډوي مي به ټوټه دننګ

  (.    ښادوی دي روح)    

 اسههتقالل خپههل څخههه دولههت شههيطاني د ايههران د تنههها نههه پښههتنو مشههرۍ پههه کههورنۍ د نيکههه ميههروي  د

 تهه کنهدي دتهاريخ دپهاره دابهد ههم يې شهنشاهي صفته شيطان دښمنه پښتون ايران د ،بلکې  واخستي

 .     وسپارل

 د چهې شهو مجبهور حسهين شهاه  صهفوي شهنشهاه متکبر ايران د باالخره زور په تورې د لښکرو دپښتني

 ،  وکهړي اسهتعفا نفع په هوتک محمود شاه پاچا پښتون زوی د نيکه ميروي  د څخه  سلطنت د ايران

 .    کړي  امضا هم يې اميرانو په دولت اودخپل کړي امضا خپله نامه استعفا دا او
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 شههاه د سههپاره اسههانو هغههو پههر اميههران پههوړي لههوړ ددولههت هغههه د او شاحسههين متکبههر وروسههته ورځ يههوه

 .    وه ورليږلي ته دوی تک هو محمود  شاه چې  کوم ، شول حاضر حضورته هوتک محمود

 چهې وه وهلهې ډډه يهې تهه بالښهت وريښمين يو او ناست غالۍ پر کې دربار خپل په هوتک محمود شاه

 طهاقوا د پاچها ايرانهي خهوړلي مهاتې خهو ظهالم چهې کلهه ، شهو ورداخهل تهه دربار دده حسين شاه صفوي

 د مطهابق قهانون د پښهتونولي  او پښهتو د ههم هوتهک محمهود شهاه پاچا پښتون نو ، ورسېد ته نيمايي

 يهې سهره ځهان د او ونيهو کهې غېهږ پهه احتهرام ډېهر پهه يهې پاچها ظهالم خهوړلي ماتې او شو والړ هيځا خپل

 د ايههران د الس خپههل پههه شهنشههاه ظههالم شههوي مههات ايههران د کههې وخههت دې پههه ، ېنويښههک څنههګ  پرخپهل

 کښښود يې سر پر هوتک محمود شاه پاچا پښتون  ځوان د او راواخيست څخه سر دخپل تاج سلطنت

 .    ورکړ يې مبارکي شهنشاهي د ايران د او

 :  چې وويلداسی  محمودهوتک شاه فاتح دايران کې وخت دې په

 يهوه د ، ورکوي پاچاهي ته هغه وي خوښه چاته چې( ج)خدای د ، دی حقيقت والي لوی د بنيادم د دا“   

 ښهه شهان پهه پهالر خپهل د بهه سهره سهتا چهې کهوم وعهده دا  زه ولهې ، سهپاري يهې ته بل او اخلي يې نه قام

 .    .    .   “   کوم عمل به مشوره په ستا ،او  کوم سلوک

 ښکاري پيروي قانون د پښتونولي  او پښتو د ډول صفا په څخه حرکت او بيان لنډ دې د محمود شاه د

 د او  وو مهربههان او فيههاض ډېههر کههې وخههت پههه فتحههي د خههو ،  وو توريههالي کههې جنههګ پههه پاچهها پښهتون ،

 حسههين شههاه متکبههر او مسههتبد ،  ظههالم ، اشههغالګر د خههاورې د پښههتنو د ، دښههمن ازلههي د ملههت پښههتون

 .   وکړي سلوک احترامانه هم يې کې مقابل په صفوي

 اصفهان پالزميني ايران د  حيث په شهنشاه د ايران د هوتک محمود شاه پاچا فاتح پښتون سبا دې په

 د ښههه يههو تههه شاحسههين صههفوي شهنشههاه معضههول ايههران  د چههې وو دا يههې کههار لههومړی ،او شههو داخههل تههه

 .    کړي مقرر ورته يې معاش اندازه ښه يوه او پيداکړي محل اوسېدو
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 هوتک محمود شاه اعليحضرت فاتح دايران

 

 ( : هه 0253- 0011:  ) سدوزيان:   2

 ورسهېد قتل په کال(  هه ۱۱۶۱) په خوا له اميرانو شيعه د ايران د افشار نادرشاه يرغلګر ايراني چې کله

 ايرانهي د چهې ازادي پښهتونخوا د چهې شهو برابهره موقهع دا بيها ځهل يهو تهه پښهتنو کهې وخهت دې په نو ،

 .    راوړي الس په بيا وه شوې غصب خوا له افشار نادر يرغلګر

 خههان بارکزی،محبههت خههان جمههال لکههه مشههران پښههتانه خههاطر پههه راوړلههو الس پههه د هههدف مقههدس ددې

 پښههتانه نههور داسههی او نههورزی خههان عليزی،نصههراهلل خههان زی،نورمحمههد اسههحق خههان پوپلزی،موسههی

 الرښهود ملهی يهو منځهه د پښهتنو د څهو تهر شهول راټهول سهره کهې زيهارت په سر  شېر د قندهار د مشران

 .   وټاکی

 په جرګې ددېرسيدل، ونه ته موافقی ک  پريو خاطر په ټاکلو د مشر دملی کښی ورځو اته په داجرګه

 .    ومني حيث په پاچا خپل د نومېده احمد چې ځوان  پښتون  يو مشرانو پښتنو  ورځ نهمه

 کې مياشت په جوالی يا رجب د( هه 0011 يا ع 0767) په احمد

 .    شو پاچا پښتنو د نوم په“   شاه حمد ا“ د 
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 کابلي شاه صابر کې جرګې په سر  شير د دقندهار               

 .    ټومبي  وږی غنم د کې لونګۍ په بابا داحمدشاه

 

 احمهد ههم نوم ښار شاهي احمد د ته ښار دې او دی ايښی بابا شاه احمد تهداب ښار اوسني د قندهار د

 .    وايي ښار احمدشاهي ته ښار قندهار د هم نن ول  عام ، دی ورکړی بابا شاه

 (  .  وو ستوري او وږي غنم د ، توره څوکې دوه)  نښان رسمي ددولت بابا احمدشاه د
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 بابا احمدشاه لوی موس  افغانستان د او پالرون ملت پښت د

 

 اهداف سلطنت د باباه احمدشاه د

 

 .    کوو ذکر داسی ډول لنډ په اهداف سلطنت د باب شاه احمد دلوی

 :  ازادول بيا پښتونخوا د:   1 

لمړنی هدف داوو چهی دپښهتونخوا پاکهه خهاوره د غليمهانو د السهه خالصهه کهړی او يهو بابا شاه احمدد

 ازاد او خپلواک  هيواد دافغانستان په نوم بيا د نړۍ په سياسی جغرافيه کښی  ثبت کړی.

 دپښتنو د بيدارۍ او اتفاق د پاره داسی ويل.لوی احمد شاه بابا 

  

 ځان به ويښ کړوهری خواته هری خواته رقيبان دی.

 يو  په بل  مو سره  و ژنی  وايی  خپل يو غلمان دی.

 

 لوی احمد شاه بابا د خپل سلطنت په لمړی کال داهلل)ج( په مرسته اود پښتون وياړلی ملهت پهه مرسهته

 .    کړل  ختم سلطه مغلو اشغالګرو د ډهلي د څخه برخو نورو د پښتونخوا د او پېښور ، کابل ،  دغزني

 عالمانه په بابا شاه ستراحمد پاچا لوی پښتنود د چې وو ځل لومړی دا کې کالو سوه نيم پنځه تېرو په 

 چټهل د ايرانيهانو او مغولهو د خهاوره پاکه پښتنونخوا ټولې د زور په تورې د پښتنو رهبرۍ مدبرانه او

 .    کړه پاکه لپاره تل د څخه  وجود
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 کهې وخت کم ډېر په بابا شاه احمد لوی

 يهو د نهوم پهه افغانسهتان د پښهتونخوا تهاريخي پرته پورې بحيري تر عربو د بيا ترمنځ اباسين او امو د

 څيههر پههه سههتوري ځالنههد يههو د بيهها کههې دنههړۍ پههه سياسههی جغرافيههه اوخپلههواک هيههواد پههه حيههث مسههتقل

 .    کړياو ثبت   راښکاره

 ، مشههد خهوا د غهرب د ، مهروه او دريهاب امهو د خهوا د دشهمال کهې شهنشهاهي په بابا شاه احمد لوي د

 دخهوا دشهرق ،او پهورې بحيهري تهر عربهو د سنداوکراچې خوا د دجنوب ، اوچابهار خراسان ،نيشاپور

 .    وو شامل اوپنحاب ،ملتان ،کشمير سرهند

احمدشاه بابا په افغانستان کښی دچاه بهار،ګوادر او کراچهی بحهری  په طبعی پښتونخوا يعنی دلوی

 بندرونه شامل وه.

 .    ده شوي سيم تر نقشه امپراطورۍ د دپښتنو کې وخت په بابا شاه احمد لوي د کې نقشه پورته په

 پنځهه دايرانيهانواومغلود خهاوره سپيڅلی دپښتونخوا دارزومطابق ملت دپښتون بابا شاه احمد لوی

  کهړه جهوړه امپراطهوری سهتره يهوه ئهی کهې  منطقهه دې په  او کړه ازاده څخه اشغال ظالمانه کلن سوه نيم

 سههرهند،، پنجهاب لهوري پههر شهرق د ، پښهتونخوا تههاريخي ټولهه کهې امپراطههوري  پښهتنی پهه دده ،چهی

 ، تربهت ، خهاف ، بهاخرز ، جهام لهوري پهر دغهرب ، او دکراچی بندر سند دخوا ،دجنوب ملتان کشمېراو

 .    وه شامل درياب امو د او مروه دخوا شمال د او اوشيراز ،چاه بهارنيشاپور

 

 :  ساتل امنيت ملي پښتونخواد د:   2
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 دار تنخهوا زره سهل ډول متوسهط پهه خهاطر پهه سهاتلو د امنيهت ملهي د پښهتونخوا د بابها شاه احمد لوی

 تردی شميرهم ډيريدل. وخت کښی دضرورت مطابق په کښيو لښکر د خو ،  ساتل فوجيان

لوی احمد شهاه بابها د خپهل فهوځ دوسهلی او لوجسهتيک ټهول ضهروريات پخپلهه پهه خپهل هيهواد کښهی 

 برابرول.

 

 .    ټاکل مرکز امپراطورۍ پښتني د پښتونخوا:   3

 دا څخهه امپراطوريهو د پښهتنو سهوري او لودي ، غلجي د کې هند په امپراطورۍ بابا شاه احمد لوي د

 .    درلودل خواص ممتاز ښکاره الندي

 .    وو ښار تاريخي قندهار د کې پښتونخوا په پالزمينه امپراطورۍ شاهي احمد د:   0

 امپراطوريهو د انګريزانو ايتالويانواو ، ديونانيانو لکه امپراطوري سترو د تاريخ د چې څنګه لکه:   2

 د ډول همهدې پهه ، وو اوانګلسهتان ،ايتاليا  يونان يعنې هېوادونه ذاتي خپل دوی د مرکزونه قدرت د

 .    وه پښتونخوا ښکلي   هېواد پښتنو د هم مرکز قدرت د امپراطورۍ پښتني د بابا شاه احمد

 د او وو ټهاکلي مرکهز قهدرت د خپل پښتونخوا او پښتانه ،  ول  خپل او هېواد خپل بابا شاه احمد:   8

 کهې منطقهه پهه څهو تهر کهولي کښهۍ لښکر مقصد دې په کې  شاوخوا په هېواد خپل د يې څخه ځای دې

 .    ونيسي مخه امنۍ بې د او تامين ثبات

 کهې هنهد پهه چهې داوه سهلطنتونو پهر شهاهانو پښهتني د کهې هنهد پهه برتري سلطنت د بابا احمدشاه د:   6

 پښتونخوا هېواد پلرني خپل او ول  پښتون خپل ،  وه مصروف ساتنه په هندوستان د شاهان پښتني

 .    وه پريښي الندي اشغال او بربريت ، ظلم نهايت تر سفاکومغلو د يې

 او وسهفاک خهو ، کول پاچاهي کې عشرت او عيش په هندوستان لوي پر ،غلجيانواو سوريانولوديانو

  جوړول منارونه څخه سرونو د پښتنو د کې پښتونخوا په او نورو بابر و مغلولکه ميرزا الغبيګ،ظالم

  . 
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 د څخهه ظلمونهو د مغلهو د څخهه زرايعو نظامي او مالي زياتو د هندوستان د شاهانو پښتنو کې هند په

 .    ده خبره افسوس د ډېره دا چې ونکړل استفاده هېڅ لپاره خالصون د پښتونخوا او پښتنو

.       بللهی مسهئول ځان يې لپاره ساتنې د هغه د او بللی هېواد خپل هندوستان شاهانو پښتني کې هند په

  .    . 

 د سهرونه جګهوغرو د او باغونهه شهينکي پښهتونخوا ښهکلې د خپهل بابها شاه احمد لوی پښتونسترخو

 دابدلپار کې زړه په ملت دسترپښتون بابا شاه احمد چې دی علت همدا ، ورکول نه تخت پر ډهلي

 .    ګټلی مقام او لقب وړ قدر د او وياړلی“   بابا“   د

 ده کړې بيان کې شعر حماسي  ښکلي دې په دده مينه پايه بې خپل سره پښتونخوا د بابا شاه احمد لوی

 : 

 

 ځيګرونههههههههههههههههههههههههه  شههههههههههههههههههههههههول وينههههههههههههههههههههههههواک د عشههههههههههههههههههههههههق د سههههههههههههههههههههههههتا

 سهههههههههههههههههههههرونه ځلمهههههههههههههههههههههي  بهههههههههههههههههههههايلي کهههههههههههههههههههههې  الره پهههههههههههههههههههههه سهههههههههههههههههههههتا

 شههههههههههههههههههههههي فههههههههههههههههههههههارغ زمهههههههههههههههههههههها ګههههههههههههههههههههههۍ زړ راشههههههههههههههههههههههمه تاتههههههههههههههههههههههه

 مارونهههههههههههههههههههههههههههه دزړه انديښهههههههههههههههههههههههههههني مهههههههههههههههههههههههههههي تههههههههههههههههههههههههههها بيلهههههههههههههههههههههههههههه

 کهههههههههههههههههههههړم رايهههههههههههههههههههههاد چهههههههههههههههههههههې هيرومهههههههههههههههههههههه تخهههههههههههههههههههههت دډهلهههههههههههههههههههههي

 غروسههههههههههههههههههههههههههههههرونه د پښههههههههههههههههههههههههههههههتونخوا  ښههههههههههههههههههههههههههههههکلي د زمهههههههههههههههههههههههههههههها

 شههههههههههههههههي ډېههههههههههههههههر ملکونههههههههههههههههه ددنيهههههههههههههههها مههههههههههههههههي څههههههههههههههههو هههههههههههههههههر کههههههههههههههههه

 باغونههههههههههههههههههه ښههههههههههههههههههکلي سههههههههههههههههههتا دا نشههههههههههههههههههي هيههههههههههههههههههر بههههههههههههههههههه زمهههههههههههههههههها

 تههههههههههههههههههارکړم پههههههههههههههههههه تههههههههههههههههههار بههههههههههههههههههه متههههههههههههههههههاع ژونههههههههههههههههههد د رقيههههههههههههههههههب د

 ګذارونهههههههههههههههههههههه کهههههههههههههههههههههړي پښهههههههههههههههههههههتانه تهههههههههههههههههههههورو پهههههههههههههههههههههه  چهههههههههههههههههههههې   

 بياشههههههههههههههههههههههههههههههههههي بههههههههههههههههههههههههههههههههههه دور حميههههههههههههههههههههههههههههههههههد د او فريههههههههههههههههههههههههههههههههههد د

 تاختونهههههههههههههههههههههههههههههههه پرهرلهههههههههههههههههههههههههههههههوري کانهههههههههههههههههههههههههههههههدم و زه  چهههههههههههههههههههههههههههههههې   

 يههههههههههههههې خههههههههههههههوا بههههههههههههههل تههههههههههههههه خههههههههههههههوا يههههههههههههههو دنيهههههههههههههها تمامههههههههههههههه کههههههههههههههه

 ګرونههههههههههههههههههههه ډ تههههههههههههههههههههش خههههههههههههههههههههالي سههههههههههههههههههههتا دي ښ خههههههههههههههههههههو زمهههههههههههههههههههها

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     362 
 

 نکههههههههههههههههههها هيهههههههههههههههههههر قهههههههههههههههههههدر سهههههههههههههههههههتا دغهههههههههههههههههههه بهههههههههههههههههههه احمدشهههههههههههههههههههاه

 ملکونهههههههههههههههههههههههههههه جههههههههههههههههههههههههههههان تمهههههههههههههههههههههههههههام د ونيسهههههههههههههههههههههههههههي کهههههههههههههههههههههههههههه 

 

 

 :  نجامولاواريو ذمه نړيوالو د ددولت پښتنو د: 4

 او پښههتنو د ، دسههاتنې امپراطههورۍ پښههتني د ، پراخههوالي د امپراطههورۍ د پښههتنو د بابهها احمدشههاه

 ځله( 08) ديارل  خاطر په نجاما د واريو ذمه نړيوالو د امپراطورۍ پښتني د او  حفاظت د پښتونخوا

 .    وکړي کښۍ لښکر

 .    شو بريالی کې جنګونو ديارل  ټولو په مالتړ په ملت پښتون ستر د او مرسته په پاک خدای د

 جهوړوي اشهوب کهې هېواد په ايران  د ګرايانو بنياد او تروريستانو شيعه کې غرب په هېواد د چې کله

 کې ايران  په او تامين د امنيت د سرحداتو غربي د پښتونخوا د بابا احمدشاه نو خرابوي يې امنيت او

 د يهې هرځهل او وکهړل سهفرونه جنګهي څهو  تهه ايهران خهاطر پهه مخنهوي د تهديهد د ګرايانو بنياد شيعه د

 يهې کهې ايهران  په ،  وځپل پرستان بنياد شعيه خاطر په نجاما د زمواريو نړيوالو د امپراطورۍ پښتني

 .    کړ تامين اوعدالت امنيت

 د يههې کههې هندوسههتان پههه او وکههړل سههفرونه جنګههي تههه هندوسههتان ځلههه څههو بابهها احمدشههاه ډول عههين پههه

 اشهوب د يهې مظلومهان هنهد د او ونيهول مخهه فسهاد او شهر د ګرانهو اشهوب نهورو او مرهټانو ، سيکانو

 د چههې ،ځکههه کههړي  تههامين امنيههت او عههدالت يههې کههې هنههد پههه ، کههړل خههالص څخههه اوسههتم ظلههم د ګرانههو

 امنيهت و منطقهي او پښهتونخوا د ګريهو اشوب مرهټانو او سيکانو د کې جنوب او شرق په پښتونخوا

 .    درلود خطر مستقيم ته

 د سهره مرهټهانو د هغهه وګټهۍ بابها شهاه احمهد چهې جنهګ مشهور ټولو تر کې جنګونو په تاريخ د هند د

 .    وو جنګ پت پاني
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 وسلې او لباس عسکرو احمدشاهي د                           

 جنهګ لوي ټولو تر وروسته جنګ تر بهارت مها د کې تاريخ په هند د جنګ پت پاني د بابا شاه احمد د

 .     شو تمام ګټه په پښتنو د ميړانه او جرئت نهايت په پښتنو د او تدبير په بابا شاه احمد د چې وو

 .    کوو ذکر لنډ جنګ د پت پاني د خاطر په معلوماتو د دوستانو د پښتنو د لته د موږ

 

 :  جګړه پت پاني د 

 واکمنهۍ نظهامي او اقتصهادي ،  سياسهي د هنهد د پښهتانه يعنهې رقيبان خپل کې هند په مغلو چې کله

 عهادت هميشهني د دوی د ههم شهاهان مغهول ،  کهړل قايمهه واکمنهي مغولي يې هند پر او کړل ليري څخه
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 پهالس چپلوسهانو او مهاالنو غهوړه څهو د چهاري هېهواد د او شهول ډوب کهې عشهرت او عهيش پهه مطابق

 . ورغلي

کله چی لوی احمد شاه بابا دمغولی امپراطوری لښکری د پښهتونخوا څخهه وشهړلی،او څهو ځلهه يهی د 

 کهې هېهواد سهتر پهه  هنهد د کهې وخهت دې پهههند په خاوره کښی مغلو ته دشهرمه ډکهی مهاتی ورکهړی نو

 .    وي شوي شروع ارامۍ پرهرلورنا

 .     وه اخيستي برخه ډېره قوم مرهټه هند د او سيکانو پنجاب د کې اراميو نا دې په

 مسهلمانان مخصوصا او مظلومان ټول هند د وجه په چپاول او چور د مرهټانو او سيکانو د کې هند په

 .    .    .    وو نه محفو  عزت او مال ،  سر هيچا د ،  شول عذاب په ډېر

 د سهترګي اوميهد د خاطر په ساتلو د مال او ،عزت ،ناموس سر خپل د ملت ستر هند د کې وخت دې په

 .     واوښتي ور ته بابا شا احمد پاچا عادل او ستر پښتنو  د او قندهار پالزميني پښتونخوا

 ليکونهه تهه بابا شا احمد و واهلل ولي شاه امام لوي هند د او مسلمانانو مخصوصا مشرانو زياتو هند د

 نجات څخه ګرانو چپاول او غلو د ته ملت هند د چې وکړه هيله  يې څخه هغه د او راوليږل پيغامونه او

 .    ورکړي

پهه ډيهره چهابکۍ د  خاطر په رسولو سرته د زمواريو نړيوالو د امپراطورۍ د پښتنو د هم بابا شاه احمد

 پښهتنو د هنهد د او بلهوڅ الره پهر سهره دده ،  شهو روان لهور پهر هنهد ديو واړه ديرش زره نفری لښکر سهره 

 شهمېر فهوځ النهدي امهر تهر بابها شها احمهد د ډول دې پهه چهې شهول ملګري سره فوځونو خپل د هم مشران

 .     رسيدي عسکروته پياده او سپرو زرو شپيتو

 مرهټهانو د ميهدان پهر پهت پهاني د(  ههه 0076) پر يې بيا او ورکړي ماتي ته سيکانو لومړي بابا شا احمد

 .    وکړل جګړه تاريخي ستره سره

 کې حال سېدا په  سره عسکرو اومرهټه هندو اضافه لکه نيم دوه تر ميدان پر پت پاني د بابا شاه احمد

 .    وه ورسره سپاهيان پياده او سپاره  زره شپيته سره دده چې شو مخامخ کې ميدان په جنګ د

 مرهټهه او سهيک ، هندو فوځيانو زره شپيته په تدبير او همت لوړ ،  نبوغ نظامي خپل په بابا شا احمد

 .    کېږي ليدل نه مثال داسې بل کې تاريخ په نړۍ او هند د چې  ورکړل ماته داسې ته فوځيانو
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 پنځهوس تهه فهوځ پښتني کې جنګ دې ،په  شول تير تي  تر فوځيان زيات ډېر دښمن د کې جنګ دې په

 ډول پهه غنمت مال د څخه دښمن د اوښان زره څو او پيالن سوه پنځه ،   غوايي زره سوه دوه ، اسان زره

 .    ورغلل پالس

 .    ونيول ډول په بنديانو دجنګي فوځيان (۲۲۱۱۱) زره ويشت دوه دښمن د کې جنګ دې په پښتنو 

 زيهات ډېهر کهې جنهګ پهه بايهد پښهتون يو چې اساس پر اصل دې د اوپښتونولي پښتو د بابا شاه احمد

 او وبخښهل بنهديان مرهټهه ،ټهول وي بخښهونکي او فيهاض بايهد بيا کې وخت په بري د خو وي توريالي

 .    کړل يې ازاد

 مرهټيهانوملګري د سهره فوج زره څلويښت د چې ګاردي ابراهيم محمد پښتون يو ددکن بابا شاه احمد

 .    کړي معرفي ته جرګې شاهي واحمد جنګيدي ضد پر پښتنو د ،او وو

 کهوي ژونهد يې کې دکن په او وو پښتون يو هغه چې بخښي ونه ځکه بندي نومي ابراهيم بابا احمدشاه

  د پهرخالف پښهتنو د ههم پښتون دا نو راروانولي لښکري جنګ د خالف پر پښتنو د مرهټانو چې کله ،

 خهالف پهر پښهتنو د او نفع په مرهټانو د يې وخته هغه تر او شو ملګري سره مرهټانو دښمنانو د پښتنو

 .    شو ونيول کې جنګ په  دخوا پښتنو د ترڅو وکړي جنګ

 د جنګيهدي خهالف پهر پښهتنو  د کهې قطهار پهه دښهمنانو د پښهتنو د چهې پښهتون نامرد دا بابا احمدشاه

 .    وغوښتل يهرا جرګې د پښتنو د يې کې باره په سرنويشت د هغه د او کړي وړاندي ته پښتنوجرګې

 مخهی لهه قهانون د اوپښهتونولی دپښهتو پښهتون خهاين ملی دا جرګې شاهي احمد چی ده خبره طبعی اد

 .   وايی چی

 د ، جنګيهږي کهې مقابهل پهه ورو و پښتنو دخپلو کې قطار په دښمنانو د پښتنو د چې پښتون هغه هر“  

 د اوپښهتونوالي ،دپښهتو  دي خهاين ملهي او ننګهه بې يو ک  دا اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو

 .   “   دي سزامرګ خاين ملي د اساس پر قانون

 .    شو اعدام پښتون  نومي ګاردی ابراهيم دا  اساس پر فيصلي د جرګې شاهي احمد د

 په ملت پښتون چې څو تر وي وړ عمل د کې پښتنو په وخته هغه تر بايد فيصله دا جرګې شاهي داحمد

 .    وي ژوندي کې پښتونخوا
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 سهتر ټولهو تهر وروسهته جنهګ تهر(  بههارت مهها) د کهې تهاريخ پهه هند د جنګ پت پاني د بابا شا احمد د

 .    کېږي بلل جنګ

 

 

 

 :  تامين يوالي او اتفاق د ترمنځ دپښتنو:  5

 وخهت دې پهه وټهاکي صهفت پهه پاچها خپل د احمدشاه پښتنو کې جرګه په سر  شير د قندهار د چې کله

 کهورنۍ باشاني د دازبکو يې برخه بله ،  دولت دمغولي هند د پورې ترغزني برخه يوه پښتونخوا د کې

 يې نه ، درلودي فوځ منظم نه دولتبابا  شاه ،داحمد  وه الندي کنترول تر ددولت ايران د يې برخه بله او

 .    .    .     وو راټول مرکز يو پر او ازاد ملت پښتون  ټول نه او درلودي پيسي کې خزانه په
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 ،  درک سياسهي نهږدي تهه نبهوغ خپهل د بابها شهاه احمهد کې وخت ډېرنازک او تاريخي حساس سېدا په 

 النهدي پهه تهه نوښهتونو نظهامي او ټهولنيز ،  سياسي احمدشاه د چې واخستۍ کار څخه تدبير او پوهي

 .    کوو اشاره لنډه ډېره ډول

 دولهت پښتني د قومونه پښتانه  ټول او راوړي پالس مالتړ قومونو ټولو د پښتنو د چې لپاره دې د:   0

 يې ته هغوی او ورکړل مختاري خود داخلي ته قوم هر پښتنو  د بابا شاه ،احمد کړي اماده لپاره ددفاع

 او پښهتو د چهاري ټهولي کهې  دننهه پهه قهوم د او وټهاکي خوښهه خپلهه پهه مشهر قوم خپل د چې ورکړي حق

 .    کړي فصل او حل مشوره او صالح په مشررانو د قوم د او جرګې قومي د مطابق دقانون پښتونولي

 پهه او ، کهړي شهامل کهې نظهام پښهتني پهه قبايهل پښتانه ټول چې شول وکړاي بابا شاه احمد ډول دې په

 بهه کهې وخهت پهه جنهګ د چهې کهړل  مقهرره نفهر مسهلح شهمېر معهين يهو باندې قوم هر پر يې کې حال عين

 .    کېږي ورکول څخه خزاني شاهي د به تنخوا فوځونو قومي دې د او ځي ته جنګ سره فوځونو دشاهي

 پښهتنو نههه د يهې کهې چهارو دې پهه او واخسهتي کې پالس پاچا خپله چاري دولت پښتني او ملت د:   2

 .     کولي مشوري يې به سره هغو د او کړيوه جوړه جرګه يوه سردارانو

 جرګههې سههتري مشههرانو د قومونههو پښههتني د يههې بههه کههې بههاره پههه تحرکههاتو فههوځي او مسههئلو دسههترو:   8

 تهه کهار هغهه زور پهه مالتهړ د قهوم پښتون ټول د يې به وروسته مشوري او صالح تر هغو د او راغوښتي

 .    کوي اقدام

 يوه قومونو پښتنو ټولو د نو کړي  برابر نظم يې ابتدا نظام خپل د بابا شاه احمد چې کله ډول په مثال د

 کومي وکړي مشوري ازادولو د مځکو هغو د پښتونخوا د يې سره هغو د او راوغوښتل  يې جرګه لويه

 .    .    .    وي الندي اشغال تر ددولت ايران او دولت مغولي د هند د ال چې

 يې لپاره اجرا د عمل ملي دې د او ورکړل مشوره ازادۍ د خاوري پاکي د پښتونخوا د جرګې پښتنو د

 د خهاوره پاکهه دپښهتونخوا تهرمنځ اباسهين او امهو د يهې کهې جريهان پهه کال يو د ،  ورکړل فوځونه خپل

 د پښتونخوا ټوله پر بيا ځل  يو وروسته کاله سوه نيم  پنځه تر او کړل پاکه څخه وجود چټل د غليمانو

 .    شو قايم حاکميت پښتنو

 د ملهت سهتر پښتون چې کړي شروع داکوښښ مهارت ډېر په هغه نو شو پاچا بابا شاه احمد چې کله:   6

 عظهيم يهو د څهو تهر کهړي راټهول سهره مرکز يوه پر بيا ځل يو وروسته تاړاک کلن سوه نيم پنځه تر مغولو
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 د بابها شهاه احمد لپاره نجاما د هدف ملي ستر دې د ،  وځليږي کې منظقه دې په بيا ځل يو شان په ملت

 .    وګرځولي عمل او نظر خپل کړني الندي  سره کشرانو او مشرانو پښتنو

 ملهي يهوه پهر  بيها پښهتانه شهوي پاشهل او تيت وهلي تاړاک کلن سوه نيم پنځه مغلو د چې لپاره ددې:  0

 خواسهت الفهاظو دې پهه هميشهه ته کشرانو او مشرانو پښتنو به بابا شاه احمد نو کړي راټول سره مرکز

 :   کوي

 (    شي موټي سرهيو خاطر په ددفاع ناموس او ننګ خپل د ،  وکړي ننګ لپاره خداي د پښتنو اي)

 او پههاکو ډېههرو د پيههروي پههه قههانون د پښههتونولي او پښههتو ، ديههن مقههدس د اسههالم د بابهها شههاه احمههد:   2

 .    وو خاوند صفاتو او اخالقو سپيڅلو

 وعده خپل پر  يې هميشه او ټينګ ډېر وعده پر مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د بابا احمدشاه:   8

 .     وفاکول

 سهتر د مقصهد او ههدف ژونهد د بابها شها احمد د مطابق  پښتونولي او پښتو د صفت په پښتون يو د:   6

 دمځکنههۍ پښههتونخوا د او سههاتل حاکميههت ملههي او خپلههواکي هغههه د ،  کههول خپلههواک ملههت پښههتون

 .   شو بريالي هغه کې هدافوامقدسو دې په چې نوروه اوداسې کول دفاع څخه بشپړتيا

 قوم د پښتانه ټول مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د هغه چې داوو صفت ستر يو بابا شاه احمد د:  5

 ځهل  يهو يهې پښتنوقومونوڅخه پرک او تيت اود ، وتړل سره تار شليدونکي نه په ګلوي عزيز او ګلوي

 النههدي کنتههرول خپههل تههر يههې منطقههه ټولههه چههې جههوړکړي ملههت اوسههپنيز کيههدونکي تجزيههه نههه داسههې بيهها

 .    ځليدل ستوري بريا د ملت پښتون ستر د تنها آسمان پر منطقي دې د او ، راوستل

 بابها شهاه احمهد د ،  کهولي ژونهد تشريفاتو بې او ساده ډېر حيث په پښتون اصيل ديو بابا شاه احمد:   1

 د پښتون ،اوهر کړيوو نورډېر ال قدراوعزت هغه د کې منځ په پښتنو د ژوند تشريفاتو بې او ساده دي

 .کوي احترام ته هغه کومي د زړه

 انګريزداسهی الفنسهټن چهی دی کبلهه لهه درنښهت زيهات بابهاد احمدشهاه د کښهی مهنځ پهه ملهت دپښتون

 :ليکی
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 بهل شهاه احمهد لهه پرتهه نهو وی وړ درنهاوی درښهتونی ملهت دخپهل پاچها يو کښی اسيا په رښتيا په ،،که

   (مخ ۳۸۱-افغانان الفنسټن)نشته،، څوک

 يهې ته هغه او شو رسولې ځان اسانه په ډېر عارض هر ته بابا شاه احمد خالف شاهانو د دنيا نوري د:   7

 .    شو کولي وړاندي عرض خپل

 د کې وخت په عدالت د هغه ، وو پاچا ډېرعادل بابا شاه احمد مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د:  3

 هغهه د هم هيچا چې کولي فيصلي عدالت په دومره يې ترمنځ طرفينو د او ،  کوي نه فرق پردي او خپل

 .     کوي نه شکايت خالف فيصلي د

 عهادي يهو د او کهړل نهه قطهع تعلقهات خپهل سره پښتنو د هغه هم بيا شو پاچا بابا شاه احمد چې کله:   01

 .    اخستل برخه کې جرګو په فصل او حل د شخړو منځي خپل د پښتنو د يې به صفت په پښتون

 نهه حکهم حيهث پهه پاچا د هغوی د ته هغوی خاطر په مرستي د څخه قومونو پښتنو د بابا شاه احمد:   00

 خواست مرستي د نوم په ولۍ عزيز او ولۍ قوم د څخه پښتنو  د هميشه به بابا شاه احمد بلکه ،  کولي

 .    ورکوي جواب مثبت تندي ورين په ته خواست بابا شاه احمد د هميشه هم به پښتنو  او کوي

 چهې دي علهت همهدا ، ږغيهدي پښهتو پهه سهره ملهت پښهتون خپهل د او وه پښهتو ژبه بابا شاه داحمد:   02

 .    بللي پاچا خپل هغه پښتنو

 د ولۍ عزيز او ولۍ قوم د ، کوي خطاب نوم په عزيز او قوم د ته پښتنو و هميشه به بابا شاه احمد:   08

 پهه ههم پهورې نهن تهر چهې دي ګهار يهاد خطهابو او خبهرو د بابها شهاه احمهد د الفها  ډګ نهه محبت او ميني

 .    استعماليږي کې  پښتنو

 شهنډ پالنونهه هغهه دښهمنانو د پښهتنو د هغهوی ،  کتهل سهترګه يوه په ته پښتنو ټولو بابا شاه احمد:   06

 به کله ، ، نوم په دراني او دغلجي يې به کله ،  استعمالول ضد پر بل د يو يې قومونه پښتنو د چې کړل

 پهه تهوري او بنګښ د به کله او نوم په څکزي ا او نورزي د يې به کله ،  نوم په خيل سليمان او دناصر يې

 .    جنګول سره نوم

 :  وايي داسې کې باره په برابرۍ د پښتنو د بابا شاه احمد
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 خههههههههههههههههههههههههههواده دکههههههههههههههههههههههههههوم راغلههههههههههههههههههههههههههي دعشههههههههههههههههههههههههههق قافلههههههههههههههههههههههههههه

  غوغهههههههههههههههههاده څهههههههههههههههههه کههههههههههههههههها شهههههههههههههههههپه مهههههههههههههههههي بانهههههههههههههههههدې پرزړګهههههههههههههههههي

 دي اودالهههههههههههههههههههههي کهههههههههههههههههههههه غلجهههههههههههههههههههههي کهههههههههههههههههههههه يهههههههههههههههههههههودي ټهههههههههههههههههههههول

 صهههههههههههههههههههههباده ښيښهههههههههههههههههههههه دزړه ئهههههههههههههههههههههې چهههههههههههههههههههههې هغهههههههههههههههههههههه ښهههههههههههههههههههههه

 هغههههههههههههههههههههه مېههههههههههههههههههههړه وي نېکههههههههههههههههههههۍ د يههههههههههههههههههههې عمههههههههههههههههههههل  چههههههههههههههههههههې   

 خمتههههههههههههههههههههههههههاده د ګدلههههههههههههههههههههههههههه يههههههههههههههههههههههههههې اغوسههههههههههههههههههههههههههتي کههههههههههههههههههههههههههه

 کانههههههههههههههههههههههههدي يههههههههههههههههههههههههو سههههههههههههههههههههههههره الس ټولههههههههههههههههههههههههه دي پښههههههههههههههههههههههههتانه

 شهههههههههههههههههههههاوخواده لهههههههههههههههههههههوري پهههههههههههههههههههههر مهههههههههههههههههههههو غهههههههههههههههههههههزا  چهههههههههههههههههههههې   

 نشهههههههههههههههههههههي مونهههههههههههههههههههههده چېهههههههههههههههههههههري راحهههههههههههههههههههههت زحمتهههههههههههههههههههههه بهههههههههههههههههههههې

 غههههههههههههههههههههههزاده لههههههههههههههههههههههوري هههههههههههههههههههههههر پههههههههههههههههههههههر ځکههههههههههههههههههههههه احمههههههههههههههههههههههد د 

 

 پهه  تنظهيم ښهه او پهوهي ،  ،تهدبير  قاطعيهت ،  عدالت ،  اخالقو ښو ،  پاکۍ خپل د بابا شاه احمد:   05

 وحشهي کهې زمانهه پهه بابها شاه احمد د چې وو سبب همدا ،  وو پاچا خاوند دبدبې ستري ډېري د خاطر

 .     څښلي اوبه ځای يوه پر به  وري پسه د مظلوم او ګناه بې او شرمښ ظالم او

 .    وو شاعر ښه  ژبې پښتو د هم خپله په او وو پاچا دوسته علم يو بابا شاه احمد:    01

 کلهن سهوه نهيم پنځهه تر مغلو د  پيروي په څخه قانون د پښتونولي او پښتو د بابا شاه احمد چې دا لنډه

 بيا يې خاوره سپيڅلي او پاکه پښتونخوا د ،  کړل راټول سره مرکز ملي يوه پر پښتانه وروسته تاړاک

 .     کړل متحده او  خپلواکه

 بلکه رسيدي ته پښتنو تنها نه يې  برکت چې کړل ايجاد امپراطوري پښتني ستره داسې بابا شاه احمد

 .    وه برخورداره فيضه د يې منطقه ټوله

 .    وو بريالي هميشه نو ځکه  چلوي مطابق قانون د پښتونولۍ او پښتو د نظام خپل بابا شاه احمد

 ويلهي ډول پهه نصهحت د ټکي الندي دا بابا شاه احمد  ته پښتنوپاچاهانو راتلونکو او تيمورشاه و:   07

 .    دي

 .    پريږده مه نږدي ته ځان  ماالن غوړه او چپلوسان کې ژوند خپل په:   1
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 .    سپاره مه چاري ددولت ته ماالنو غوړه او ،چپلوسانو  ناکسو:   2

 .    کوه برخورد عدالت او محبت په سره رعيت خپل د:  3

 کهې  تصهميم خپهل پهه وروسهته فيصهلي تهر ، کهوه مشوره او سال ،  تدبير ،  پوهه پوره په فيصله هره:   4

 .    اوسه قاطع

 

 

 

 

 

 

 ته متوجه خطرونه.:په پښتونخواکښی پښتنی دولتونو 3

 پههاتې دښههمنان پخالکيههدونکي نههه او ازلههي پښههتنو د کههې اوږدو پههه تههاريخ د ايرانيههان ننههي يهها پارسههيان

 .    شويدي

 د او کړيدي  حملي خپله په يې پښتونخوا پر نو کړيدی پيدا توان دوی هم چې کله کې اوږدو په دتاريخ

 .    دي وړي منځه د يې تمدن ونپښت

 سهره حاکمهانو د خاوري د دهند نو درلودي نه توان ماتولودولت د د ونپښت د خپله په ايرانيانو چې کله

 .    دي وړي منځه د دولت ونپښت دپه پښتونخوا کی  يې ګډه په او کړيدي يو الس يې

 پهاتې ښهمنان د پښهتنو د ايرانيهان هميشهه  پورې تاريخ معاصر تر بيا څخه شروع د تاريخ د چې څرنګه 

 د ايرانيهانو  ههم ضد پر امپراطورۍ معاصري د افغانستان د مطابق عادت دايمي خپل د ،نو  دي شوي

 .    يوړل منځه د يې امپراطوري پښتنو د او کړي يو الس سره برطانويانو د هند
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 اخونهدي ننهي تهر بيها رانيهولي څخهه هخامنشهانو د پرضهد دواکمنيهو پښتونخوا او پښتنو د لته د موږ 

 کهې باره دې په لوستونکي ګران څو تر ، کوو اشاره مختصره ډېره يو ته توطيو ايرانيانو د پورې ايران

 .    خبرشي ډېر  او لږ

 :   هخامنشان: الف

 ؟ وه څوک هخامنشان

 اريهن هغهه کهې جريهان پهه مههاجرت دې د ،  وتړل مال ته مهاجرت عمومي و قبايلو ايرين چې وخت کوم

 .    ياديدل نوم په“   پارسوا“   د وکړي مهاجرت يې ته  وسيمو ايران اوسني د چې قبايل

 برخهه يهوه شهول وويشهل برخهو دوو پر قبايل“   پارسوا“   دا وروسته رسيدو تر  ته سيمو ايران اوسني د

 اوسهيدو د ددوی او شهول مشههور نامهه پهه“   ماد“    د چې شول ميشته کې  غرب او شمال په ايران د يې

 .    ويل“   مادا“  يې ته ځای

“   نهومپخهوانی  ايهران د او شهول ميشهته کهې جنهوب پهه ايهران د نوم خپل په برخه بله قبايلو“   پارسوا“  د

 .    دي شوي اخستل څخه  نوم د وقبيل همدې د“   پارس

 .    کوي ژوند ترامرالندي سلطنت د“  ماد“ د قبايلو“   پارسوا“   ي د

 قبهايلو“   پارسهوا“   د ميشهته کهې  ايهران جنهوبې پهه قول په ډوټي  هيرو نوي  تاريخ يوناني مشهور د

 .    تيروي ژوند پونده يې څلور  او ميشه يې شپږ چې وو ل  شمېر

 .    ياديدل نوم په“   ګاد پارسا“  د مهمه ټولو تر کې قبيلو ل  دې په“    پارسوا“   د

 نو نوميدي“    هخامنش“   سردار څانګي ديوي“   پارساګاد“   د

 .     شو مشهور“    هخامنشي“   په نوم څانګي دې د قبيلي“   ګاد پارسا“   د 

 لور خپله“   ستاګ “   پاچا اخيري کورنۍ شاهي د“    ماد“   د

 يهاکوروش سايرس“   د څخه ښځې دې د او ورکړل ته“   کمبوجيه“   مشر قبيلي هخامنشي د“   ماندان“   

 .     شو پيدا زوی  نوم په“  
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 نيکه مورني خپل د يې لومړي څه هر تر شونو لوي چې“  کوروش“  

 .    ونيوي  سلطنت“    ا ماد“   د کې(  م.    ق 551)  په څخه“ ستاګ “   

 وکړل مخه خوا پر شرق د يې وروسته هغه تر او کړل پراخه حدود پاچاهي دخپل خوا پر غرب د کوروش

 يې کې پښتونخوا  په او

 .    يووړل منځه د پاچاهي“   پکوساتي“   د 

 ،يرغلګهر کهول دفهاع ميړانهه پهه څخهه هېهواد خپهل د شهپږکاله کهې مقابهل پهه کوروش يرغلګر د پښتنو 

  پښتونخوا د چې ښاريې ښايسته“  کاپيسا“    د او قهرشو په کې  نتيجه په مقاومت د پښتنو د کوروش

 .    ړۍ يو منځه د او وران بيخه د وو پايخت

 پښتونخوا د  چې   وو يرغلګر ظالم هغه“   کدمان“    داريوش دريم سردمدار اخيري دوري هخامنشي د

 دپښتنو يې څخه ،،واري،،د“   ورهران“   د بلخ د او کړي وران يې  ،بلخ  وکړل حمله يې بلخ پرپالزمينه

 تخههت“    مهها ۍ شههاهي خپههل پههه او لههوټ“   اويسههتا“   کتههاب فرهنګههي او ،اقتصههادي  تههاريخي ،  دينههي

 .     کړي پټ يې کې“    پولي  پري  يا جمشيد

 د وروسهته مهاتي شهرمناکي تهر  څخهه سهکندر مقهدوني د يونهان د داريوش دريم پاچا ايراني دا چې کله

 پښتنو د چې جرم په ظلمونو هغو د کورنۍ د دده او دده پښتنوهغه  ، راوتښتيدي ته لوري پښتونخوا

 اخيههري سلسهلي يرغلګههري دهخامنشهي ايههران د ډول دې پهه او ووژلههي وه کهړي يههې سهره پښهتونخوا  او

 دا ظالمانو ايراني د او ورسيدي سزا په اعمالو ناوړه خپل د خوا د پښتنو د کې پښتونخوا په يرغلګر

 .    والړل منځه د لپاره تل د سلسله

 :  ساسانيان:  ب

 د کههورنۍ يرغلګههره او دښههمنه پښههتون بلههه يههو کههې پههارس پههه شههان پههه هخامنشههيانو د کههې(  م 221)پههه

 .    ورسيدل ته قدرت نوم په ساسانيانو

 دپښههتونخوا ، وکهړې حملهې پښهتونخوا پهر نهوم پهه شهاپور لهومړيي د پاچها يهو کهورنۍ يرغلګهري ددې

 کنترول تر دولت ساساني د ايران د يې پښتونخوا ټوله او وران  يې نظام پښتنو د وخت هغه د او ابادۍ

 .    راوستل الندي
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 امپراطهورۍ د روم د کهې غهرب پهه شاهانو کورنۍ دې د چې معلوميږي څخه  تاريخ د دوري ساساني د

 .     وه مصروف جنګ په ډول هميشګي په سره پښتنو د کې شرق په او

 کې جګړو په“   نهاوند“   او“   جوال“   د کې(  هه 21-01) په ګر يزد دريم يرغلګر اخيري کورنۍ ساساني د

 .    راوتښتيدي پښتونخواته شان په داريوش ددريم او وخوړل ماته څخه عربو د

 .    وو“    سوري ماهوي“    مشر پښتنو د کې وخت دې په 

 دريهم خپلهه پهه او کهورنۍ ساسهاني چې جرم په جرمونو او جناياتو هغو د يزدګر دريم“  سوري ماهوي“  

 دا پښههتون هههيڅ چههې وواژه پههالس ګههړي ژرنههد يههو د ځکههه وه کههړي سههره پښههتونخوا او پښههتنو د يزدګههر

 ځنهي بهدل ملهت پښهتون خپهل د يهې ډول دې ،اوپهه  بللهي نهه سهيال خپهل پاچها ظهالم ايراني  راتښتيدلي

 .     واخستۍ

 

 : توطيي مغلو او ايرانيانو د ضد پر پښتنو د: ج

  

 د يهې سهلطنت هنهد د او وکهړل اسهتفاده څخهه اتفهاقۍ بهې د سهردارانو پښهتنو د کهې هنهد پهه مغهول بابر

 .    کړي غصب  څخه پښتنو د مرسته په پښتنو

 زوی هغهه د سهلطنت هنهد د او شو مړ مغول بابر ژر ډېر وروسته ترغصب سلطنت د هند د څخه پښتنو د

 او توريهالي ،  ښهاغلي ډېهر يهو کهې پښهتنو پهه کهې وخهت دې پهه.    ورسهيدۍ ميهراث پهه ته مغل همايون

 .    راپيداشو نوم په شيرخان د(فريد) پښتون ننګيالي

 بهل په يو يې برخي زياتي دهند او کړل  راټول سره بيا قوتونه پرک او تيت پښتنو د کې هند په خان شير

 .    کړي  خالصي څخه مغلو د پسي

 پنځهوس ههم شهيرخان او ووتهي تهه مقهابلي شيرخان د سره فوځ زره سل يو د څخه ګري ا د مغول همايون

 .    حاضرکړي مقام پر“   قنوج“   د ته مقابلي همايون د مجهز روحيه پښتني په فوځ پښتني زره
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 نهو شو شروع جنګ چې کله خو وو چنده دوه نسبت په پښتنو د تعداد فوځ د مغول د چې سره سره ددې

 .    وکړل تيښته  نه توري د دپښتنو فوج مغول

 پهر يهې ماشهومان او ښهځې ،دحهرم  ،خزانهي فهوځ ټهول خپهل چې شو خطا وار دومره همايون پاچا دمغلو

 .    وتښتيدي څخه ميدان د جنګ د او شو سپور آس شاتوري يو پر او پريښودل ځای

 .    ورغلل پالس سوري ه شيرشا د ټول ښځې دحرم او خزاني ، فوج مغول همايون د

 عهزت ډېهر پهه ماشهومان او ښهځې  مغل همايون د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د سوري شيرشاه

 .    واستول ور ته همايون عزت ډېر په يې وروسته او وليږل ته قلع“   رهتاس“   د لومړي سره

 .    يووړل پنا ته ايران ته دولت ضد پښتون ايران د وروسته بايللو تر سلطنت د هند د همايون

 څخهه مغلهو د هنهد بيها پښهتنو چهې  شهو خبهر څخهه واقعهي دې د چې طهماسپ پاچا ضد پښتون ايران د

 تښهتيدلي اسهاس پهر دښهمنۍ ازلهي د پارسهانو د سهره پښهتنو  د پاچها ضهد پښتون پارس د نو ، ونيوي

 ته پنا ورکړه .  همايون پاچا مغول

ايرانی طهماسب او همايون مغل دپښتنو دی ازلی دښمنانوپه خپل منځ کښی دپښهتنو پهر ضهد داسهی 

  توافق وکړی .

 .    ونيسي څخه پښتنو  د سلطنت هند د بيرته چې کوي مرسته همايون د به ايران:  ۱

 امنيهت د دولت شعيه د ايران د او دولت مغولي د هند د ،نو شول واکداران هند د بيا مغول چې کله:   ۲

تر  دولت مغولي د هند د به برخه يوه چې ويشي برخو دوو پر پښتانه  او پښتونخوا به خاطر په ساتلو د

 .    جوړيږي برخه دولت شعيه د ايران د به برخه بله ،اوکنترول الندی راځی 

 پښتانه به هرومرو نو شيبرخه  ايران د پښتونخوا ټوله که چې وه عقيده دې مشرانوپه مغلو او ايران د

 د بهه پښهتانه نهو شهي وتهړل سهره هنهد د پښتونخوا ټوله که او ، ونيسي څخه  پارسانو د سلطنت ايران د

 شي جوړ هېواد پښتني ازاد کې منځ په هند مغلي او ايران د که ،  ونيسي څخه مغلو د بيا سلطنت هند

 ايهران  او هنهد پښتانه چې شته هم خطر دې د حتي او ونسي ايران يا هند پښتانه چې شته خطر دې د نو

 .    ونيسي دواړه
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 دوام تهه پاچهاهيو خپل کې اونوش عيش په او ارام کې ايران په ايرانيان او هند په مغل چې دپاره ددې

 برخو پردوو پښتونخوا بايد دوی چې وکړل فيصله ضد پښتون مشرانودا مغلو او ايران د ،نو  ورکړي

 او انسهاني غيهري ههرډول خهالف پښهتنو  د طاقت او توان ټول خپل په دولتونه دواړه او ،  وويشي سره

 يهو سهره  چهې نکهړي پيهداا تهوان د بيها پښهتانه څو تر ،  وساتي جاري توطيي او ظلمونه اسالمي غيري

 ظلمونههو اسههالمي غيههري او انسههاني غيههري د ايرانيههانو او مغلههو د  هېههواد او ځههان خپههل ، شههي ځههای

 .     کړي خالص څخه اوغالمۍ

 تههر سههوري ه شيرشهها د ، شههو شهههيد کههې حادثههه يههو پههه سههوري شيرشههاه مرغههه بههده د وشههول هههم همداسههې

 دهنهد شهوي ګټهل خوا د دشيرشاه چې شو پيدانه پښتون قوي داسې بل پښتنوکې په وروسته شهادت

 مرسهته پهه ايرانيهانو د مغول همايون  زوی مغل بابر د سلطنت هند د باالخره او وساتي سلطنت پښتني

 .    ونيوي پښتنوڅخه د بيا

 يې پښتانه او وويشل سره کې منځ خپل په پښتونخوا مطابق قرارداد د ددوی دولتونو مغلو او دايران

  ونيول الندي فشار او تبعي  ، ستم ،  ظلم غيراسالمي او انساني غيري دايمي تر ډهلي او اصفهان د

   . 

 برخهورد ظالمانهه او دښمنانه د دولت دمغولي هند د او دولت ايراني د سره پښتنو مظلومو د دلته موږ

 .    بيانوو نموني څو يو

 هر د دولت شيعه ايراني نو راغلل الندي کنترول تر دولت شيعه د ايران د برخه يوه دپښتونخوا چې کله

 څخهه  مذاهبو خپل د زور په خلک شيعه غيري نور او پښتانه چې وکړل استفاده څخه ستم او ظلم ډول

 .    کړي قبول ورباندې مذهب شيعه او منکر

 شهيعه چهې ډلهي مهذهبې او قهوم ،  ډلهه ، څهوک هغهه ههر کهې قلمرو په دولت دشيعه ايران د کې لړ دې په

 مالونهه ،  کيدل وژل ډول ايز ډله په حتي ،  وي مخامخ سره اذيت او عذاب ډول هر د منلي نه يې مذهب

 .    کيدي ورکول سزاوي ظالمانه او برداشت قابل غيري نوري ډول اوډول ضبطيدل  يې

 :  چې وايي شفا الدين شجاع ډاکتر پوهه ايراني يو

 پهه دور صهفوي ، وه شهوي پښهوالندي تهر معيارونهه اخالقهي او انسهاني ههرډول کهې دور په صفويانو د

 .وو دور غوښتني ځان او ،فساد  وژني ورور ، توب زړه سخت د دور صفوي ، وو لړلي وينو
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   مونږدلته ګرانو لوستونکو ته دصفوی شاهی کورنۍ د ظلم او وحشت څو لنډ مثالونه ذکر کوو.

 خهان شهکيب سهني د وو مشههور ههم“   قهورچې“ پهه چهې خهوران زنده  سمعلا شاه پاچا صفوي ايران د: ۱

 د  يې سهاسرک د خان شکيب ،د ړلي وخو اومي يې غوښي اودهغه کړي ټوټي ټوټي غاښو خپل په مړي

 .    کړل جوړه ځني يې پياله شرابو د خپل او ونيول کې چوکاټ په سروزرو

 رودلهي شهيدي ال يې کوچني چې  ورو ه شپږ خپل سمعلا شاه دوهم لمسي خوران زنده سمعلا دشاه: ۲

 .    کړل پري سرونه صوفيانو سوه پنځه د يې ورځ يوه په او ووژل

 سهر زوی مشهر خپهل د ،  وسهاتلي کې  زندان په وخته تر مرګ د پالر خپل صفوي عباس شاه لومړيي: ۳

 .    کړي ړندي يې سترګي زوی ددوهم او کړي پري يې

 او ،  ووژل اکها ړونهد او زوی شيرخور مېرمن ، مور خپله شاه صفي ناستي ځای صفوي عباس شاه د :۴

 .    کړل ړانده يې غړي نور ګونو ل  په کورنۍ دخپل

 .    شول مړه شرابو په يې څلورشاهان چې څښل شراب دومره هانو شاه صفوي

 د چهې وي خلهک سهداف او ناترسهه خهداي ،  ظهالم ،  کهرداره بهد ، بدعملهه داسې چې پاچهان ملک يو د

 خهروار اي نمونهه مشهت)  کهوي جنايهات ضهد اسهالميت او دانسهانيت داسهې سره ول  او کورنۍ خپل

 څهه سهره پښهتنو  مهذهبو سهني مظلومهو او محکومهو د به ظالمانو وحشي ،  ناترسه خداي نودي( است

 دي معلوم ته( ج)خدای صرف حقيقت دا ،  کول

 دهغو شول الندي الس تر مغول دښمن ناترسه خداي او ازلي بل د ددوی چې برخه بله هغه پښتونخوا د

 .    وو ډېربد هم حال

 .    شول تيره کې لمبو په اور د دهشت او وحشت د مغولو د دوره ټوله مغولو د کې پښتونخوا په

 د دپښههتنو ، کولههو پههري پهه سههرونو د پښههتنو د بريهاوي خپلههي کههورنۍ خونخهواري هغههه د او مغههول بهابر

 .    نمانځلي لوټولو په عزت او ، مال ، سر د پښتنو  د ، جوړولو په منارونو د څخه سرونو

 نهه صهبر نيولهو پهه پښهنونخوا د او جوړولو په منارونو د څخه دسرونو دهغو او وژلو د پښتنو د مغولو

 .    وه نيولي الندي فشار تر ډول مسلسل په هم ډول اقتصادي او  معنوي په پښتانه هغوی بلکې ،  کوي
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 را اوبهه ژرنهده پهر يې به ،وروسته  وتړلي پورې پله په ژرندي د ويښتانو په سر د ښځې پښتني به مغلو

 ،فريهاد  څرخيهدل ورسهره هم به ښځه پښتنه مظلومه دا نو څرخيدي پل ژرندي د به کله چې کړي خوشي

 ، زاريههو ، ،عههذر مظلوميههت دې د ښههځو پښههتنو د بههه مغلههو ظههالمو او وحشههي خههو ،  کههولي بههه زارۍ او

 او خوشهحالي مغلهو د ځهورول او ترټهل ، وههل ،  وژل پښهتنو د ،  اخستلي خوند څخه نارو او فريادونو

 .    وه تيري ساعت

 .    اخستۍ کار څخه تبعي  خاص د کې باره په دپښتنو مغولو هم کې ساحو اجتماعي او اقتصادي په

 ونيهوي څخهه پښهتنو د هنهد مرسهته په ايرانيانو د مغل همايون لپاره ځل ددوهم چې کله ډول په مثال د

 او کړي صادر فرمان يو ،نوهمايون

  ضهبط شهتمنۍ او جايدادونهه ،شخصهي  جاګيرونهه پښتنو ټولو د کې هند په يې اساس په فرمان دې د 

 پسههي ډوډۍ ګولههه  يهوه پههه چهې مجبههورکړل پښههتانه ټهول هنههد د يهې عمههل ضههد پښهتون دې پههه او ، یکهړ

 .    شي پاتي ليري څخه سياست د او وګرځي

 .    کړل ليري چوکيوڅخه نظامي او ملکي د ددولت هند د پښتانه مغول همايون

 جملي د افسرانو نظامي رتبه ټولولوړ د هغه د کې درو په اکبر پاچا ستر د مغولو د هند د ډول په دمثال

 دوه د نفهرو دوو کهې افسهرانو پښهتنو تنهو نههو دې پهه او ،  وه موجهود افسران پښتانه تنه( 3) تنها څخه

 کښهته سهوي پنځهه تهر نفهرو درو اونهورو درلهودل منصبونه زري يو د کسو څلور ،  درلودي منصب زري

 .      لرل منصبونه

 برخهه يهوه چهې وويشهل برخهو دوو پهر پښتونخوا او چلونوپښتانه شيطاني خپل په مغولو او ايرانيانو 

 تر دولت شيعه متعصب د ايران د بيا يې برخه اوبله وه الندي ستم او ترظلم مغولو وحشي د ډهلي د يې

 .    سباکولي ورځي او شپي الندي ستم او ظلم

 دواړو دې د چهې وه دښهمنان ازلي او ابدي ، کيدونکي پخال نه پښتنو د سبب دې په مغول او ايرانيان 

 نهړوي امپراطهورۍ ددوی شان په پخوا د پښتانه دا به ورځ يوه چې پوهيدل دې په مشران امپراطوريو

 .    کوي رامنځته کې پښتونخوا په به دولت پښتني خپلواک يو او

 او جاګيرونههه ،  جايدادونههه شخصههي ، وه ورکههړي دالسههه واکمنههي کههې هنههد پههه پښههتنو چههې دې د سههره

 نظههامي او ملکههي ههرډول د پښههتانه ، وي شههوي ضهبط دخههوا دولهت ضههد پښههتون د مغلهو د يههې شهتمنۍ
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 پسهي ډوډۍ ګولهه يهوه پهه عيهال د اوزار خوار نن پاچاهان پروني دهند ،  وه شوي ليري څخه  منصبونو

 .   ګرځيدل  سرګردان خواته بلي او يوي حيران

 دې د مګههر ، واخسههتل امتيههازات مههادي ډول هههر څخههه پښههتنو د ظلمونههو خپههل پههه مغلههو چههې دې د سههره

 پهه ولسهونه هنهد د چهې ځکهه ، وو موجهود عهزت او قدر پښتنو د کې زړونو په ولسونو د هند د باوجود

 .    دي څخه  اوالده د“   سام“   د څخه زامنو ددرو( ع) نوح د پښتانه چې وه باور دې

 نوح د ټول انسانان سني او وروسته طوفان تر( ع) نوح د چې دي باور دې په ولسونه نړۍ نوري او دهند

 .    دې اوالد(  يافث او ،حام  سام) زامنو ددريو پيغمبر

 .    دې اوالد“   سام“   د ملتونه او نورقومونه ځني او پښتانه 

 .     دې اوالد“    حام“   د ولسونه دقاري هند د

 .    دې اوالد“    يافث“   د نورنورولسونه نژاد اوددی ،جاپانيان ،چينايان  مغل

 عادل ،  نيک ،  وړ احترام د کې منځ په انسانانو د پښتانه ياني اوالد“    سام“  د نظر په ولسونو هندي د

 د نهه قهدرت سياسهي د هنهديانو اسهاس همهدې پهه ، دي انسانان شوي پيدا لپاره سلطنت د او  فياض ،

 .    کوي حترام او قدر زيات پښتنو مظلومو لويدلو

 کهې ډار پهه حاکمهان مغهل  احتهرام او قهدر  زيهات دي ولسهونو د هنهد د تهه پښهتنو محکومهو مظلومواو

 مغلهو د واګي ددولت هند د بيا پښتانه ،او  شي راټول پښتنو پر هنديان بيا ورځ يوه نبايده چې واچول

 .    وباسي السه د

 پهر پښهتنو د چهې وهڅهول حاکمهان ډارن او حسهود مغهل احتهرام او قدر پښتنو د خوا د ولسونو دهندي

 .    شي کم احترام او قدر پښتنو د کې منځ په دولسونو دهند څو تر واچوي کار په توطيه نوي يوه ضد

 وحشهههي د مغلهههو د او امپراطهههورۍ دشهههيطاني ايهههران د لپهههاره کولهههو عملهههي د تهههوطيي شهههيطاني ددې

 پښههتون د چههې وسههپارل وظيفههه تههه چاپلوسههانو او نويسههانو تههاريخ خپههل ګههډه پههه مشههرانو امپراطههورۍ

 قدر ملت پښتون د کې منځ په ولسونو د منطقې د چې وکړي تبليغات ناوړه داسې ضد پر ملت وياړلي

 .     وګوري نظر کم ډېره  په ته پښتنو ولسونه منطقي دې د او شي کم بيخي احترام او
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 يهو کهې دربهار په جهانګير امپراطور مغل د هند د اساس پر توطيي شيطاني  دې د مغلو او ايرانيانو د

 ايهران د چهې  وه شهوي راټهول کهې پهه ګهان نماينهده قشهرونو بيلهو بيلهو د ټولنې د ،  شو جوړ مجل  لوي

 :   کړي وړاندي نظر دا سفيردپاچا شاه عباس صفوی 

  نهدي څخهه نسهل د انسان د پښتانه ،  ندي انسانان پښتانه چې دي شوي ليکل کې کتاب معتبر يو په“  

 .    دي څخه نسل يا ذات د“   ديو“   د پښتانه ،

  د پښتانه چې يم عقيده دې په هم زه چې کړل زياته سفير ايراني 

 .    .    .    ندي انسانان او دې اوالد“  ديو“  

 او غوړمههاالنو ناسههتو د کههې  دربههار پههه مغههول د خههاطر پههه تايههد د بيههان احمقانههه دې د سههفير د ايههران د

 .    شوي راپورته ډول په تايد د  ناري صدقنا ، امنا د خوا د چپلوسانو

 ترتيههب خهوا د اجنټهانو مهذهبې او اسهتخباراتي د ددوی امههر پهه امپراطورانهو د مغلهو او ايرانيهانو د دا

 .    واچوي نظره د هغو د او ذليل نظر په دولسونو منطقې دې د ملت پښتون چې وه توطيه شيطاني شوي

 مهوخي خاصهي خپلي دواړو دولت وحشي مغلو د او دولت دشيطاني ايرن د کې باره په دذات پښتنو د

 :   له وی عبارت چی تعقيبولي

 

 :  موخه مغلو دوحشی

 د کهې ټولنهه هندي په چی داوو هدف توطيی خنداوری او دروغجنی مغلودخواددی د ضد پر پښتنو د

 .    شي کم قدراواحترام پښتنو

 

 :  موخه ايرانيانو صفته دشيطان

 د ايرانيانوغوښهتل چهی داوو هدف ورکونکو اونظريه مشرانو صفته شيطان د دايران ضد پښتنوپر د 

 .    وو ورکړي ته دوی“  هوسروايا کاوه“  پاچا پښتون کوم کړي  ليري نوم هغه“   ديو“   د څخه ځان خپل
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“ پهر مازنهدران د مها چهې  وايهي“   هوسهروايا  کاوه“   پاچا پښتون مشهور سلسلي“    کياني“   د پښتنو د

 .    .    .    کړل فرار څخه دمازندران يا او رعيت مي هغوی وکړل حمله“   ديوانو

“   هغههو د مازنههدران د شههايد ولهه  زيههات ايههران وسههنيدا مطههابق بيههان دهوسههروايا  کههاوه پاچهها دپښههتون

 .    وه پرکړي حمله“    اسروايوه کاوه“    پاچا پښتون  چی وی  څخه نسل د“    ديبانو يا ديوانو

 او مغلهو د چهې ورکهړي تهوان دا تهه پښهتنو( ج) خهداي سهره سهره توطيهو شهيطاني د مغلو او ايرانيانو د

 .    يوسي منځه د پالس پښتنو د امپراطورۍ دواړي والړي وحشت او ظلم پر ايرانيانو

 شهههيطاني حسهههين شهههاه صهههفوي پرسهههت خرافهههات د ايهههران شهههيعه د محمودهوتهههک شهههاه عليحضهههرت

 خپهل پهه تاج سلطنت د ايران د حسين شاه صفوي او کړي  فتح يې اصفهان ،  يووړه دمنځه امپراطوري

 مبهارکي پاچهاهي د ايهران د يهې تهه هغهه او سرکيښهود پر هوتک محمود شاه پاچا پښتون  ځوان د الس

 .    وويل

 شههيطانيظالمانههه او مغلههو د بابهها شههاه احمههد لههوي پاچهها پښههتون بههل وروسههته کالههه څههو همدارنګههه

 د منطقه د چې کړل جوړه امپراطوري پښتني ستره داسې يوه يې کې منطقه په او کړه ورانه امپراطوري

 .    وو کې پالس امپراطورۍ د پښتنو د توازون قواوو

 

 

 : واملع دزوال امپراطورۍ حمدشاهیدا:4

 

 :   عوامل داخلی:  الف

 .    اغاز ثباتۍ بی دسياسي کې  هيواد پهاو   نفاق داوالدو دتيمورشاه

 پښهتون او بابهه احمدشهاه د چهې  امپراطهوري سهتره پښهتنو د نهو شو وفات بابا شاه احمد لوي چې کله 

 تهه شاه تيمور شهزاده و وه راغلي منځته کې نتيجه په مبارزو او ،قربانيو زحمتونو شهادتونو،د ملت

 .    شول پاتې
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 ميراث په څخه پالر خپل خود ورنکړي وسعت ته امپراطورۍ پالر خپل د هم څه که تيمورشاه شهزاده

 .    وساتل سالمه يې پراطوريما  ستره پښتنود ورپاتې

 قدرت پښتنو د او شول اتفاقه بې کې  خپلو په سر پر قدرت د زامنو دهغه وروسته مرګ تر تيمورشاه د

 پهه يهې ضهد پهر بهل د يهو ،  شهي اسهتعمال لپهاره  اسهتحکام او وسهعت د امپراطوري د چې ځای پر دې د

 .    کړي استعمال کې جنګونو داخلي

 د ،  کهړل شهروع کهول حکومهت خهالف اصهل د پښهتونولي او پښهتو د شهان په لودي ابراهيم د زمان شاه

 خهان اهلل رحمهت وزيهر لهوي خپهل يهې واګهي قهدرت اود شهو ګيهر کهې  حلقه په ماالنو غوړه او چپلوسانو

 .     سپارليروو مشهوروو نامه په خان وفادار د چې ته سدوزي

 .     وو شخص خاوند صفاتو دذليلو او مال غوړه پوست خوله په چپلوس نهايت يو خان وفادار دا

 هغههه يهوازي کههړي کهم ور واک سهردارانو پښههتنو د زمهان شهاه مشههوره پهه خهان وفههادار چپلهوس همهدې د

 خهان وفهادار د چهې شهول کيهداي مقهرر چوکيو لوړو پر ددولت او شول کيداي نږدي ته پاچا و اشخاص

 .    درلودل روابط او مالي غوړه ، چپلوسي ورته يې سره چپلوس

 يهې همايون ورور ،خپل  کړل خوابدي ځانه د مشران دپښتنو کې نتيجه په اعمالو دي خپل د زمان شاه

 وخت څه هم زمان شاه خپله په او ،  ړوندکړي مطابق دود د مغلو د وو شوي ياغي کې مقابل په دده چې

 د او برطهرف څخهه قهدرت د ،  ړونهد خهوا د هغهه د او وخهوړل ماتهه څخه محمود شاه ورور بل د وروسته

 .    شو کړل بندي کې حصار باال په کابل

 پهه مشهرانو پښهتنو  نهورو او نهورزي خهان احمهد ،  زي علهي خهان ،اکرم  بارکزي  خان فتح د محمود شاه

 .    کېنستۍ تخت پر کابل د مرسته

 څخهه پښهتنو د چهې داوو کهار لهومړي  هغه د او وو نه اثر هيڅ پښتونولي او پښتو د کې محمود شاه په

  هېواد د او  امنيت شخصي خپل ،  تاوکړي را قزلباشوفوځ د يې څخه  ځان خپل د ،  کړي ليري ځان يې

 سهردارانو قزلباشهو د محمود شاه خپله په او وسپارۍ ته بازانو سر قزلباشو يې امنيت کابل پالزميني

 .    شو ډوب کې نوش او عيش په سره افسرانو او

 د چې شو زيات دومره قدرت او رسو  ، اثر قزلباشو د کې ارګانونو دولتي په حمايت په محمود شاه د

 .    شول تنګ ځني  وګړي شيعه غير ټول کابل
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 ،  وه نشهه او مسهت کهې شهرابو په  ورځي او دشپي زور په دپاچا به افسران قزلباش شيعه محمود دشاه

 .    .    .    کول نه صرفه هم ناموس او ،عزت  مال پر اتباعو نورو د دهېواد يې به کې حال په دنشي

 د محمهود شهاه ههم بهه بيا وکړي عريضي ته محمود شاه و څخه ظلم د قزلباشو د ول  عام به چې خوکله

 .    پټولي سترګي يې به ظلمونو پر قزلباشانو د او نيوي نه غوږ شکايتونو او عريضو پر ول 

 د چهې کهړل برابهر حهاالت داسهې حاکميت قزلباشانو د پښتنو پر زور په هغه د او عياشۍ محمود شاه د

 دهېهواد شهجاع شاه ورور بل دده يې پرځای شواو چپه خوا د پښتنو  د سلطنت کيفايته بې محمود شاه

 .     شو پاچا

 کهې جنګونهو داخلهي پهه قهوت پښهتنو د کهې نتيجهه پهه اعمهالو زمواوارانهه غيهر د زامنهو د تيمورشاه د

 ټينګيدو د قبضي دايمي خپل د باندې هند پر برطانويان چې  شول مساعده موقع ته دي او مصرفيدي

 نفاق د کې منځ په سردارانو زو محمد او سدوزو د او وکړي سازش سره دولت شيعه د ايران د خاطر په

 .    کړي مصرف کې جګړو داخلي په النور پښتانه  او واچوي تيل النور اور شوي بل پر

 

 : عوامل خارجی:  ب

 .    توطيی اوايرانيانودانګريزانو دپښتنوپرضد

 يهو د پيهروي په قانون لرغوني د پښتو د کې منځ په اباسين او امو د  قوم پښتون کې اوږدو په تاريخ د

 ثباتي بې او ثبات هند د او وو پروت کې دروازه په هند د حيث په قوت منظم او نظامي ،  قوي ،  متحد

 .      وه تړلي پورې دوی په وخت اکثره

 د ددوی چې وه جنګ په سره دولتونو د هند د به کله او کوي حکومت هند پر خپله په پښتنو به کله کله

 .    غوښتل تلل ته آسيا مرکزي يې لياري د هېواد

 شخړه لومړي نو کړي فتحه هغه او تيرشي ته هند الري د افغانستان د چې غوښتل چی فاتح هر تاريخ د

 ډېهر يهې مالتهړ پهه پښهتنو  د نو دي کړي السه تر مالتړ پښتنو د چې فاتح هر ،  ده شوي سره پښتنو د يې

 .    دي افشار نادر او بابر ، تيمور ، سکندر  يې مثالونه چې دي نيولي هند اسانۍ په
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 السهه د پښهتنو د کهې پښهتونخوا  پهه هغهوی رسهيلي نهدي تهه موافقي سره پښتنو د چې فاتحان هغه او 

 وهلي ترک منطقه يې دمخه رسيدو تر ته هدف خپل و چې دي شوي مخامخ سره مشکالتو د حده تردي

 .      دي تښتيدلي څخه پښتونخوا د تيښته په او ده

 ځهای يهو ورسره کړي قبضه يې هند او  راغلي ته هند الري د بنګال شرقي د قواوي برطانيانوي چې کله

 پهه چهې شهي کيهدالی پهاتې لپهاره وخهت ډېهر د کهې سهلطه پهه ددوی وخهت هغهه هنهد چهې شول پوه دې په

 د يهې هنهد پهر چهې قوت يوازني کې سياا په چې ځکه ،  کړي کمزوري حکومت دپښتنو کې افغانستان

 کې پښتونخوا په ،هغه وو راوستلي الندي حاکميت خپل تر هند يې ځله  څو او درلودل دعوه حاکميت

 .    شو پيښوالی تهديد جدي ته سلطي برطانيا د يې کې هند په  چې   وو سلطنت عظيم پښتنو د

 سازش سره دولت شعيه د ايران د خاطر په ساتلو د سلطي خپل د هند پر برطانويانو چې شو علت همدا

 بههی د وګههان شهههزاده اتفاقههه دبههی افغانسههتان داوانګريزانههو ايرانيههانو  بنيههاد پههر سههازش دې د او وکههړي

 ګانوترمنځ شهزاده افغانی اود وکړل استفاده څخه ثباتۍ بی سياسي روانی د کې  هيواد په او اتفاقۍ

 .    وشندل النورپطرول اورئی شوی پربل دنفاق

 دولهت افغهان ثبهاتۍ بهی سياسهي داخلهی دهيهواد واوجګهړ سهر پهر قهدرت د ګانوترمنځ شهزاد پښتنو د

 .     ورکړی السه د نفوذ خپل ئی کې شاوخوا په امپراطورۍ خپل د جی  کړی کمزوری دومره

 يههو د هندوسههتان چههې شههول کمههزوری دومههره امپراطههوری پښههتنی وجههه پههه ثبههاتۍ شههخړواوبی دداخلههی

 .    شو مستعمره کې پالس قوت اروپايې

 دپرسهرجنګونو قهدرت د مهنځ ګهانوتر شههزاده افغان اود سازشونو مشترکو د ايرانيانو او انګريزانو د

 ووتلهی څخهه دکنتهرول ئهی برخهی ليهر امپراطهورۍ دپښهتنی تنها نه کړچی ضعيف دومره دولت پښتنو

 .    ورکړیته   ايران محمود شاه هم خراسان يعنی برخه لويه دپښتونخوايو حتی

 چهههی وشهههول سهههترجنګونه دوه ههههم خاطردپښهههتنواوانګريزانوترمنځ پهههه نيولهههو د پښهههتونخوا ټهههولی د

 .    وخوړل ماته څخه نو افغانا د کې  جنګونو دواړو په انګريزانو

 پښهتنودامپراطورۍ د کهې  نتجهه پهه اتفهاقيو بی د اوالدونوترمنځ د تيمورشاه او خان پاينده د باالخره

 پهه بورۍ لنډي يو او،  لکړ قبضه انګريزانو هم يې برخه نيمه هيواد دپښتونخوااو والړی منځه د توان

 برطههانوي او امپراطههورۍ تههزاري د روسههي د چههې افغانسههتان مسههتعميره نيمههه محههدود پههورې وچههه
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 تهه خهان عبهدالرحمن اميهر و ډول مسهتعميره نيمهه پهه درلهودي حيثيهت حايهل د يهې تهرمنځ امپراطهورۍ

 .     شو تسليم

 

 : اغاز ثبات ( کلن سياسي۹۳:په هيوادکښی د)5

 وچهه پهه بهوری لنهډۍ انګريزانوپهاتې ورسهته مهاتی تهر دانګريزانهو کهې  جنهګ انګلهي  افغان دوهم په

 .    کړی تسليم ته خان عبدالرحمن امير ډول مستعميره نيمه په افغانستان محدود

 ،اميهههر محمودابهههدالی شهههاه غوښهههتونکوواکمنانو اوځهههان النفسهههه دسدوزواوبارکزودنوروضهههعيف

 خههههان ،اميرمحمدافضههههل خههههان محمههههد ،اميردوسههههت محمههههدطاليی ،سههههلطان خههههان محمههههدعظم

 ههم کهې  روهد پهه امارت د خان عبدالرحمن دامير ن شا په خان يعقوب محمد اوامير ،اميرشيرعليخان

 بههوری دلنههډی او ونيههولی زوه پههه هنههد برطههانوی او روسههيی تههزاری برخههی زيههاتی  افغانسههتان دګههران

  . اميرعبدالرحمن خان ومنل په زوره په خالف دارادی ملت نجيب دافغان يی سرحدات افغانستان

 تهالش او زحمهت ډېهر  پهه کهې افغانسهتان مسهتعميره نيمهه او شهوي نيم دې په خان اميرعبدالرحمنخو

 وده او کيښهودل يې اساسات ادارو دضروري نظام عصري يو د او کړي قراره بر ثبات سياسي او سوله

 .    ورکړل يې

 سههرحدات افغانسههتان مسههتعميره نيمههه او شههوي نههيم د خههان ميرعبههدالرحمندا امپراطههورۍ برطههانوی

 پرتهه مهوافقی د دافغانهانو  سره اودايران امپراطورۍ د روس دتزاری او دساحی نفوذ د هند دبرطانوی

 .  کړل تعين خوښه خپله په

انګريزانواوايرانيانو دپښتون ملت ددښمنانو په حيث دنظامی زور پهه واسهطه دپښهتون ملهت دارادی 

خالف دپښتونخوا هغه سيمی چی د سمندرسره تړلی وی د افغانسهتان څخهه جالکهړی او پهه برطهانوی 

 افغانستان يی د سمندرڅخه بی برخی کړی .هند او ايران پوری يی وتړلی او نننی 

هرهغه هيواد چی وسمندرته الره ونلهری دتجهارت او پرمختهګ پهه سهاحو کښهی دسهترو سهتونزو سهره 

 مخامخ کيږی لکه نن چی زمونږ هيواد ورسره مخامخ دی.
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 سهخاوت ډيهر پهه سهيمی هغهه انګريزانهو غوښهتی ايهران او روس تهزاری چهی برخهی کهومی دافغانستان

 پاره د امنيت د هند برطانوی د انګريزانو چی برخی کومی اودافغانستان ورکړی ته هغوی ډول مندانه

 .    راوستلی الندی ترنفوذ هند دبرطانوی ئی هغه ګڼلی ضروری

 خپل انګريزانو ووخو مخالف ډول مطلق په ملت نجيب افغان کې  باره په دويش مځکو د دافغانستان

 .    ومنل خان عبدالرحمنامير زورپه وچ په فيصله دخوښی

 پههه ملههت نجيههب افغههان د تههاريخ( ع 0303)پههه خههان اهلل امههان عليحضههرت لمسههي خههان داميرعبههدالرحمن

 لههومړني کهې نههړۍ پهه او واخسهتي اسههتقالل بشهپړ زوردهيههواد پهه دتهوری څخههه برطانويهانو د بيهامالتړ

 .    کړل ماتي يې کړۍ استعمار د برطانيا د  چې   وو هېواد

 د خهوا د افغانهانو د خهو ، وپېژنهدي رسهميت په استقالل بشپړ افغانستان د ظاهره په برطانيا هم څه که

 اخسهتل زوراسهتقالل پهه تهوري د څخهه دبرطانيها خهوا د افغانانو د ،او  ورکول ماته ته  برطانيا ځله ری

 بههې سياسههي او نظههامي سههتره لپههاره وقههار او حيثيههت نړيههوال د امپراطههورۍ سههتري خپههل د برطانويههانو

 دوام تهه فعهاليتونو اسهتخباراتي خپهل ضهد پهر دولهت ځوان اماني د يې اساس دې په نو ، بلل حيثيتي

 .    ورکړي

 دريهم تر انګلي  او افغان( ع1919) د بيا څخه(ع22/4/1839)تجاوز لومړي د انګريزانو د افغانستان پر

 اتياکالهه دې په ، وو کړي دوام دښمنۍ ترمنځ انګريزانو او افغانانو د  کاله( 82)اتيا پوره پورې جنګ

 ځهاني ډول مستقيم غيري يا او مستقيم خوا د انګريزانو د شکل يوه په ته نۍکور افغان هر د کې وخت

 او وه مخهالف سهخت سهره انګريزانهو د افغانهان ټهول تقريبها سهببه دې د نهو ، وو رسيدلي تاوان مالي او

 .    کاوه ځني يې  نفرت

 چهې پيهداکړي جاسوسان داسې کې افغانانو په چې وه سخته ډېره دا لپاره وانګريزان د سبب همدې په 

 ملهي ضهد او ننګهين داسهې هغهوی انګريهزاناو وي خاونهد اعتبهار ناڅه څهد کې ټولنه افغاني په ویهغ

 او ، ودروي يهې کهې مقابهل پهه ملهت نجيب افغان او خان اهلل امان دعليحضرت چې کړي اماده ته  عمل

 اخستلو استقالل د څخه دانګريزانو ته ملت نجيب افغان خوښه په انګريزانو د جاسوس دا دانګريزانو

 .     ورکړي ګاني سزا سختي جرم په
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 پهه واسطه په سازمانونو استخباراتي خپل د انګريزانو خاطر په درسيدو ته هدف مقدس نا دي وخپل

 پهه کسهان نهور او پيهران ،  انيهمال ځنهي مطهابق روحيهي د ټهولنې دپښهتني مخصوصا کې ټولنه افغاني

 د يهې اسهتفاده پهه څخهه جهال اسهتخاراتي دې د خپهل او ،  کهړل تنظهيم کهې سهازمانو اسهتخباراتي خپل

 اود تبليغههات ضههد پههر خههان اهلل امههان عليحضههرت قهرمههان د ازادي د او دولههت مسههتقل د افغانسههتان

 .    کړل تنظيم عمليات سبوتاژ

 پهه او اوسيدونکي کوهدامن د شمال د کابل د چې غل هويته بې يو څخه مجبوري د انګريزانو باالخره

 سهقاو د ، وو مشههور نهوم پهه( زوی سهقاو) د چې وو اهلل حبيب نوم سړي دې د پيداکړي وو تاجک قوم

 قصههه د دپښههوروواو تښههتيدلي ويههري د تعقيهب دعههدلي څخههه وواودافغانسههتان متکررمجههرم يهو زوی

 ژوند يې حيث په دشاګرد ديوسماوارچی بيا او فروش بوټ صادق محمد د لمړی کښی بازار په خوانی

 .    کاوه

 هغهه ونيهوي ارتبهاط سره اهلل حبيب زوی سقاو د سبب په مجبورۍ د سازمانو انګريزانواستخباراتي د

 .    کېږدي څيرغاړه په دغالم انګريزانوهرامرته د خالف پر افغانستان د چې کړي اماده يې

 اکثريهت د ټولنې د رهبري دولتي او سياسي افغانستان د سره عمل دې په خپل چې غوښتل انګريزانو

 د ځهل دا لياری ددی او،  کړي نقل ته تاجکانو يعنې ډلي قومي محدودي يو ټولنې د پښتنوڅخه يعنې

 .    واچوي  جنګ په سره ملت نوپښتد تاجکان پرځای شهزادګانو پښتنو

 د واسهطه هدملګروپه دده او غلهه يهو تړلهی وریپه اقليهت تاجهک پهه پښتانه چې وو پالن دا انګريزانو د

 .اغازوشی ددښمنی منځ تر پښتنو او تاجکو د په ډول پدی کړي ليري څخه قدرت

 .     وو کار اسانه ډېر ته دوی بيا کول تابع  اهلل حبيب غله تباره تاجک د چی پوهيدل ښه هم پدی انګريزان

 مالتهړ دتاجکهانو مقابهل پهه دپښهتنو کړی مات  وحدت ملی ملت نجيب دافغان چې غوښتل انګريزانو

 د او وباسهههي څخهههه حاکميهههت سياسهههي د دهېهههواد پښهههتانه لپهههاره تهههل د واسهههطه پهههه هغهههو د او وکهههړي

 چههې کههې کومههو پههه واخلههي انتقههام جنګونههو درو هغههو د څخههه پښههتنو د واسههطه پههه سقاواوسههقاويانو

 .     وي خوړلي ماتي سختي څخه دپښتنو انګريزانو

 راوليهږي تهه شهمال کابهل د څخهه  پيښهور د سهقاوزوی د خهاطر پهه رسيدو د ته اهدافو وخپل انګريزانو

 .     کړي شروع چپاول چوراو ضد پر ملت او ددولت مشوره او مرسته هراړخيزه  په انګريزانو د يې دلته
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 د تاريخ اتويشتم پر جدي د( ش.    هه 0817) مالتړپه په سازمانو دانګريزانوداستخباراتي سقاوزوی د

 د خان اهلل امان عليحضرت او شو داخل کاميابه ته ما ۍ ګلخاني د دارګ دکابل بجي پنځه پر مازيګر

 .    شو وشړل څخه افغانستان

 دې د ، دي( تبهاهي کابهل د) نهوم کتهاب دې د ،  دي ليکلي کتاب يو کې باره په افغانستان د خارجي يو

 .    دي شوي ليکل داسې کې فصل ويشتم دوه په کتاب

 فرمهان چهور د دښهار کابهل د يهې  تهه فوځيهانو وحشهي خپل ، شو داخل کې ارګ په کابل د زوی سقاو د)

 ګرزيهات  غهارت بل هر تر ښاريې او شول پراګنده کې خواوو څلورو  په ښار د فوځيان سقاوي، ورکړي

 .    کړي غارت

 دوکاندارانو ، چورکړل څه هر يې  څخه کارخانو او ونويدځا دکار ،  چورکړل يې دوکانونه واړه او لوي

 او صهبر پهوره پهه وله  خهو تلهل الر خپهل پهر او اخسهتل ځنهي بهود او هسهت يهې سقاويانو خو کتل ورته

 .    دي غم لوي هم تماشا سوځيدلو د مال د چې وايي ،  تماشاکول بربادۍ د خپل تحمل

 پهه ددفهاع مهال خپهل د خلکهو دالوره شمېر يو نو وکړل شروع چور په غلو سقاوي کله چې کې  شروع په

 خلکهو نهو نهور ،  کهړل يهې شههيدان او وويشهتل مرميهو پهه هغوی غلو سقاوي خو وکړي مقاومت خاطر

 .    ودريدل ليري او کړل ايله يې  دوکانونه ،  وبيريدل او شول ،محکوم  ورکړي السه د جرئت

 تعهداد يهو بلکهه ونکهړي صبر هم يې  لوټ پردي تنها او کړل لوټ پسي بل په يو څه هر فوځيانو سقاوي

 .    کړل برابر يې سره خاورو د او واچوي هم اور يې تعميرونوته  ډول ډول او ،  دوکانونه

 کورونو خپل د خلکو ،ځينو  کړل  مخه يې ته کورونو و خلکو د چورکړي ښار فوځيانو سقاوي چې کله

 مهاتي روازي د وحشهيانو سهقاوي چهې وه ناسهت کې خونو په سره اوالدونو خپل د او وي تړلي دروازي

 نور او زر ،  طال ښځو د ، کړل لوټ يې څه  هر کورونو د ،  شول داخل ته کورونو خلکو د زور په او کړي

 د يهې به کې مخ په والدينو ،د لوټلي  هم يې به عزت پيغلو ښکلو د  او اخستل ځني  زور په يې زيورات

 کې غيږ په مور او پالر د څخه ترس د سقاويانو وحشي دې د به نجونو ،  اچوي الس ته لو و ځوانو هغو

 او راکشهولي زور پهه څخهه غيهږي د پهالر او مهور د نجهوني ا د بهه سقاويانو وحشي دي مګر اخستل پنا

 نهو کهوي کوښهښ دفهاع او ساتلو د ناموس د اوالد خپل د به مور او پالر کوم که ،  ورلوټلي يې به عزت

 .    وژلي پرځای ځای هغه به سقاويانو وحشي
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 اعمهال مشهرع نها سهره اوالدونهو د هغهوی د وړانهدي پهه سترګو د ميندو او پلرونو ډېرو د وحشيانو دي

 اوبهده ښهه بهې سهزا هغهي د واي سرغړولي څخه غوښتني د وحشيانو سقاوي د نجلۍ کومي که ، وکړل

 .    وو مرګ

 غهالوي يهې بانهدې سهړک او کوڅهه ههره پهه وه خپهاره کهې ښهار پهه کابهل د سقاويان وحشي نما انسان دا

 پهه وحشهيانو دې د وه غريبهان او ږيهري سهپين چې خلکو هغه ځني  ،  کول ظلمونه يې ول  پر او کولي

 ويهل ته هغوی وحشيانوبه دي چې  ،ځکه  شول ساتالی ابرو او عزت خپل تکليف ډېر په يې کې مقابل

 پهه او ايسهتل را دبانهدې څخهه کورونو د ظلم ډېر  په يې به هغوی او لري نه دولت او مال ولي تاسو چې

 ( .  مخ ۶۸-دوهم سقاوی.) وهل يې  به شالقو

 :  وايي داسې کې باره په زوی د سقاو غبارد محمد غالم

 سهري ههي  شهده در عرصهه يهک در ،تها ميشهدند ان بريهدن صهدد در يافتنهد مهي سر جا اينهاهر)  .    .    .  

 .    کردند مي تکيه اعدام و وزنجير شمشير به پ  ،  اند افراز سر  يې تنها به وانها نماند باقي

 راه تهازه ترقهي ، امد دېد په( انارشي) عمومي ثباتي بې يک افغانستان تمام در سقاو بچه حاکميت با

  وترقههي دانههش هههاي ،دروازه افتههاده خطههر در مههردم ومههال وحياوسههر وعههزت شههد زده عقههب بههه افتههاده

 وزارتهاي به اش کابينه در کرده سقاو بچه که کاري نخستين حتي که ،  شده بسته وپيشرفت ،فرهنګ

 .    .    .  (  نداده جاي عدليه و معارف

 بههې غونههدي زوی د سههقاو د چههې شههول وکههړاي انګريزانههو چههې معلههوميږي دا څخههه نويشههتو پورتههه د

 وي سهزا داسهې تهه پاچها قهرمان استقالل د هغوی د او ملت نجيب افغان ټول واسطه په غله شخصيته

 .     کېږي ليدل مثالونه  لږ يې کې  تاريخ په هېواد دې د چې   ورکړي

 خان اهلل امان عليحضرت دښمن خپل کې نتيجه په فعاليتونو استخباراتي دخپل برطانويانو هم څه که

 ،خههود ورکههړل سههزا سههخته يههې تههه ملههت نجيههب افغههان ټههول او کههړي  ليههري څخههه دسههلطنت دافغانسههتان

 ورځ کرکهه پښهتنو د مخصوصا افغانانوټولو د کې  باره په  ددوی دسببه اعمالو بدو دنهايتسقاويانو

 د او توافههق ضههمنی دانګريزانوپههه نادرخههان محمههد وروسههته مياشههتي نهههه څههو تههر ،  زياتېههدل  ورځ پههه

 يهی حاکميهت جاهالنهه او وحشهيانه سهقاويانود او  ړنهګ  رژيهم زوی د سهقاو دهراړخيزمالتړ پښتنوپه

 .    ویورس ته پاي
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 نيمهي د زحمهت او تهالش جدي په شان په کورنۍ د خان اميرعبدالرحمن د هم کورنۍ نادرشاه محمد د

 .    کړل تامين سوله او ثبات سياسي کې افغانستان په لپاره پيړۍ

 

 :ډيورند الين ،محکوم او ازاد سرحدونه :6

په بی پايه زحمتونو او د ستر پښتون ملت د پاکو وينو او تيرو توروپه قيمت ګټل  بابا شاه احمد دلوي

دبهی کفهايتۍ او ځهان  واکمنهانو اهلهه نها پوپهل زو او بهارګزو دځينهود امپراطهوري ستره شوی د پښتنو

 غوښتنی په سبب اهسته اهسته تجزيه شول.

رت پرسهر جنګونهه شهروع شهول او ددی جنګونهو پهه دتيمورشاه ترمرګ ورسته دده دزامنوتر مهنځ د قهد

نتجه کښی افغان دولت کمزوری شو او د افغانستان ځنی برخی ايران اودپنجاب د سهيګانو دولتونهو 

 د افغانستان څخه بيلی کړی.

کلههه چههی د شههازمان پههر ضههد دسههردار پاينههده خههان بههارګزی پههه مشههرتوب توطيههه رسههوا شههول او دپهها چهها 

( زامن د سهردار فتهيح خهان ۲۱ول نور توطييه ګران ووژل شول نودپاينده خان )دخوادپاينده خان په شم

په مشری د شازمان د مخالف ورور شامحمود ابدالی ملګری شول او د شاه زمان دولت يی ړنګ کهړی 

 او شاه محمود ابدالی يی پر تخت کښينوی.

ا د غزنهی پهر مقهام پهه ډيهره بهی کله چی وزير فتح خان بيا د شاه محمود ابهدالی د خهوا لمهړی ړونهد او بيه

رحمۍ ووژل شو،نو د فتح خان ورو و د شاه محمود دولت ړنهګ کهړی او افغانسهتان يهی تهر خپهل مهنځ 

 سره وويشی.

دفتح خان ورو و نه تنها د خپل حريف شامحمود نظام رنګ کهړی بلکهی هغهوی افغهان مرکهزی دولهت د 

ځونهو کښهی سهره  وويشهل او بيها د ګهور د منځهه يهوړی ،لمهړی يهی لويهه افغهان امپراطهوری پهه خپهل من

 چنجيانو په شان يو د بل سره د قدرت پرسر په جګړو اخته شول.

دپاينهههدخان د زامنهههو د بهههی کفهههايتۍ او بهههی اتفهههاقی پهههه سهههبب د افغهههان امپراطهههورۍ زيهههاتی برخهههی 

 اد کړل.سيکانو،انګريزانو او ايرانيانو ونيولی اوځنی نورو بيا ځانونه د افغان دولت د تسلط څخه از
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پښتنو داحمدشاهی امپراطورۍ هغه برخی چی دافغان شههزادګانو د بهی کفهايتۍ پهه وجهه دپرديهو تهر 

مسههتقيم کنتههرول النههدی را غلههی  وی محکههومی سههيمی بللههی او ددی محکومههو سههيمو سههره سههرحد يههی 

 ،،دمحکومو سيمو سره سرحد ،، يا محکوم سرحد بللی.

د افغانستان د نيولو فيصله وکړل نو په الهور کښی يی يو  ع( کال کښی چی کله انګريزانو ۱۸۳۸په )  

 ،، په نوم ياديږی. د الهور د مثلثتړون امضا کړی چی دا تړون ،، 

 

 :دالهورمثلث ګډون کونکی څوک وه

: دافغانستان پخوانی پاچا شاه شجاع چی دديرشو کلنو راهيسی د دافغانستان څخه تښتيدلی وواو ۱

 کښی  يی دجالوطنۍ ژوند تيراوه .په ښکاپور او لوديانه 

دنړی د هيڅ قانون پر اسهاس دديرشهو کلنهو راهيسهی تښهتيدلی او مخلهوع پاچها شهاه شهجاع دا حهق نهه 

درلودی چی دافغانستان په باره کښی يی کومه فيصله کړيوای ،اوکه يی کومه فيصله کړی هم وای نو 

 دده فيصلی هيڅ ډول قانونی مشروعيت نه درلودی.

 انو زوردرلودی نو د زوراوراوبه خو مخ پر لوړه ځی.خو انګريز

 : د پنجاب دسيکانو مشر رنجيت سينګ  چی عمالً د پنجاب حاکم وو.۲

 :د برطانوی هند حکومت چی عمالً يی پر هندوستان حکومت کوی.۳

دالهورد تړون په اسهاس انګريزانهو د افغانسهتان څخهه د ديرشهو کلنهو راهيسهی تښهتيدلی شهاه شهجاع 

 افغانستان د پا چا په نوم دا سی اقرار واخست:څخه د 

)...هغه مځکی چی د افغان دولت څخه په زور جالشوی دی دالهور د قراراداد په اساس نورد ا مځکهی 

 ...(دبرطانوی هند د قلمرو برخه بلل کيږی

شهغال ع( انګريزانو پر افغانستان حمله وکړل ،افغانسهتان يهی ا ۱۸۳۸دالهور د قرارداد په اساس په )

کړی او شاشجاع يی د انګريزانو د ګوډاګی په حيث د کابل پر تخت کښينوی اودانګريزانو پدی عمل 

 سره دافغان او انګلي  لمړی جنګ اغاز شو.

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     392 
 

افغان وياړلی ملت ګوډاګی شاه شجاع مړکړی او انګزيزی فوج يی تباه کړی او د الهورمثلث هم باطهل 

 وبلل شو.

نګ ورسته هم افغان دولت مردان پردی قادر نه شوه چهی يوداسهی قهوی د افغان او انګلي  تر لمړی ج

دولههت پههه افغانسههتان کښههی ايجههاد کههړی چههی خپههل د السههه وتلههی مځکههی بيرتههه د اشههغالګرانو څخههه 

ونيسی،او دافغانستان دښمنانو د پخوا په شان د افغانستان د مځکو د الندی کولوخاينانه هلی ځلی 

 جاری وساتلی.

لت د اميرشيرعلی خان ، اميرمحمهد يعقهوب خهان او اميهر عبهدالرحمن خهان پهه درو دبرطانوی هند دو

 کښی هم د افغانستان ال نوری مځکی الندی کړی .

 انګريزانو امير عبدارحمن خان مجبور کړی چی د،ډيورند،بدنامه کرښه ومنی.

 پدی وخت کښی چی دډيورند کرښه منځته راتلل د پښتوخوا حالت په الندی ډول وو:

کله چی په افغانستان کښی د محمد زايی ورو ود بی اتفاقۍ ،بی کفايتۍاو قدرت طلبهۍ پهه نتجهه :۱

کښههی دکابههل دولههت کمههزوری شههو نههو د تيههرا څخههه ترسههمندر پههوری د سههند درود پرغههاړه دافغانسههتان 

 مځکی د کابل دولت دکنترول څخه ووتلی.

د تيهرا څخهه بيها د عربهو تهر سهمند انګريزانو دپورته ذکر شووافغانی مځکهو داشهغالولوپه غهرض چهی 

پوری دسند درود پر دواړو غاړوپرتی وی دمقامی پښتنو سره تر سل کلنو زيات وخت کښهی تربيهاً تهر 

 سل زيات سخت جنګونو وکړل.

انګرزانو ددی سهل کلنهو جنهګ پهه جريهان تهر زيهاتو وينهو تويلهو ورسهته صهرف د پيښهور،ديره اسهمعل 

بيۍ او برطانوی بلوچيستان تهر خپهل مسهتقيم اشهغال النهدی خان،ديره غازی خان،پښين ،دوکۍ،سي

 راوستل چی دی سيمو ته پښتنو محکومی سيمی او سرحد ته يی محکوم سرحدات ويل .

نوری ټولی سيمی د انګريزانو د تسلط څخه ازادی او خپلواکی وی چی دی ازادو او خپلواکو سيموته 

 رحدات ويل.پښتنو ازادی سيمی او ددوی سرحداتو ته يی ازاد س

داسيمی د کابل د دولت څخه ياغی نوی بلکی د کابل دولت دومهره بهی کفايتهه اوکمهزور ی وو چهی پهر 

 دوی يی حکومت نشو کوالی. 
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دافغان دولت د ضعف څخه انګريزانو استفاده وکړل او پهه افغهان نهام نههاده مشهرانو لکهه مخلهوع شهاه 

عبههدالرحمن خهان ئهی پههه زوراو جبر،دالههور مثلههث،د شهجاع ،اسهير اميههر محمهد يعقهوب خههان او اميهر 

ګندمک ،اود،ډيورند ، بد نامی معاهدی د افغان نحيب ملت د ارادی خالف امضا کړی کومی چهی د 

 افغان نجيب ملت د عملی مقاومت په واسطه باطلی اعالن شوی.

يهولی بيها تهر سهمندر ددی بد نامو معاهدو په اساس انګريزانود پښتونخوا پر زياته برخه د تيرا څخه ن

پوری د برطانوی هند د حاکميت دعوه وکړل ،خوددی سيمو با غيرته پښتنوپه تش الس اضافه تر سل 

کالههه د برطههانوی اسههتعمار سههره جګههړی وکههړی او هميشههه يههی خپههل داخلههی اسههتقالل د تههوری پههه زور د 

 برطانويانو او بيا د مغلو او انګريزانو د ميراث خور پاکستان څخه وساتۍ.

په ډير افسوس سره بايد ووايو چی دپښهتنو او انګرزيهانو تهر سهلو کلنهو زيهات جنهګ  پهه دوران کښهی 

دکابل واکمنان تقريباً هميشه د خپل تاج اوتخت د ساتلو په فکهر کښهی وه،او دازادو پښهتنو سهره ئهی 

نو سره په دومره مرسته نه کول چی دهغی مرستی په واسطه ازاد پښتانه دانګريزانو اوبياد پاکستانيا

 جګړه کښی بريالی شوی وای.

هرهغه پښتون چی د هغه په رګونو کښی د پښتون بابا وينی جريان لری،او هغهه د پښهتنی مهور شهيدی 

رودلی وی نو د امو او اباسيند تر منځ پاکه پښتونخوا به خپل مور او ملی ناموس ګڼی او د هغی دفاع 

 به خپل ملی ، پښتنی او اسالمی فرض بولی.

هرهغه پښتون په هر ټولنيز مقام کښی چی قرار لری چی پورته ذکرشوی بهاطلی او نامشهروع معاههدی 

 منی هغه ک  پښتون نه دی او دپښتو او پښتونولی د قانون په اساس ملی خاين بلل کيږی. 

 

پهه زه دلته د ګرانو لو ستونکو توجه د لوی احمد شاه بابا د امپراطورۍ د تجزيی  شکل ته د يهو جهدول 

 ډول راګرځوم .

 .     کړيو بخښنه ته ما دي لوستونکي ګران وي غلطي څه کې نوم په زمامدار د او تاريخ په که
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 ايالههههههت دجالشههههههوي 

 نوم ښار او ،منطقي

دجههههال

کېهههدو

 کال

 د چهې زمامهدارنوم دهغه  جالکونکي

 جهههال د  کهههې وخهههت پهههه ده

 شههوي واقهع حادثههه کيهدو

 .     ده

 ابدالي محمود شاه  ايران 1803 ايالت دخراسان 1

 د پرغهههههاړه داباسهههههند 2

 قلع نظامي اټک

 رنجهههههههههههههت 1812

 سنګ

 ابدالي محمود شاه

 رنجهههههههههههههت 1818 ايالت دملتان 3

 سنګ

 ابدالي محمود شاه

 رنجهههههههههههههت 1819 لت ايا کشمېر د 4

 سنګ

 او خان  عظم محمد امير 

 ورو ه

 خههههان غههههازي ديههههره د 5

 ايالت

 رنجهههههههههههههت 1821

 سنګ

 او انخه عظهم محمد امير

 ورو ه

 خهان سماعيلا ديره د 6

 ايالت

 رنجهههههههههههههت 1821

 سنګ

 او خههان عظههم محمههدامير

 ورو ه

 رنجهههههههههههههت 1833 ايالت پښور د 7

 سنګ

 خهههههان محمهههههد سهههههلطان 

 طاليې

-1825 لت ايا سند د 8

1843 

 خان محمد  دوست امير انګلي 

-1854 ايالت  بلوچستاند 9

1876 

 ، محمههههههد اميردوسههههههت انګلي 

 محمههههد  ،اميرشههههيرعلي

 افضل

1

0 
 شيرعليخان امير ايران 1872 ايالت سيستان  د 

1

1 
 ،کههههههههرم دره دخيبههههههههر

 او ،کهههههوژک ،بهههههوالن

 پيوار

 خان يعقوب محمد امير انګلي  1878

1

2 
 خان يعقوب محمد امير انګلي  1878 کوتل لنډي
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1

3 
 او ،فوشههههنج شههههال

 کوژک

 خان يعقوب محمد امير انګلي  1878

1

4 
 او ،سههههههيبې کوئټههههههه

 ،ارناوي پښين

 خان يعقوب محمد امير انګلي  1878

1

5 
 خان عبدالرحمن امير  انګلي  1893 سوات

1

6 
 خان عبدالرحمن امير انګلي  1893 باجوړ

1

7 
 خان عبدالرحمن امير انګلي  1893 چترال

1

8 
 او ،داور وزيرسهههههتان

 چاګي

 خان عبدالرحمن امير انګلي  1893

1

9 
 خان عبدالرحمن امير انګلي  1893 چمن

2

0 
 تههههههههههههههزاری 1884 مرو

 روس

 خان عبدالرحمن امير

2

1 
 ،چمههن ،آقچههه پنجههده

 سليم اوچشمه بيد

 روس 1885

  تزاری

 خان عبدالرحمن امير

2

2 
 د خهوا هغه دريا دامو

 سيمي پامير

 تههههههههههههههزاری 1895

 روس

 خان عبدالرحمن امير
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 :  اغاز ثباتۍ بې نوي د کې هيواد :په7

 دپهاره کهالو(  93) د پهورې پايهه تهر سلطنت د شاه ظاهر محمد د بيا څخه وخت د خان اميرعبدالرحمن د

 محمهد سهردار د ثبهات سياسهي او سهوله ،خهودا شهو قهراره بر کې  افغانستان په ثبات سياسي او سوله

 .    والړي همنځ د وکړل( 21/6/0852) يې خالف پر سلطنت د چې پواسطه کودتا د خان داود

 نهايهت سهره سهره صهفاتو ښهو  دې د خهو ، وو افغهان پهاک او وطندوسهت ډېر يو خان داود محمد سردار

 .    وو انسان خوا خود او ضدي

 شههاهی اوپههه تضههاد شخصههي د سههره خههان سههردارعبدالولي زوی د تههره د خپههل خههان داود سههردارمحمد

 خهههالف پهههر سهههلطنت د شهههاه ظهههاهر محمهههد د اسهههاس پهههر ورقهههابت اواختالفهههاتو دشخصهههی کهههې  کهههورنۍ

 زوی تهره د رقيهب اوخپهل کهړي ړنهګ يهې  سهلطنت ،  وکهړل کودتا نظامي  تاريخ( ش.    هه21/6/0852)پر

 .    کړي بندي وو قوماندان قواوو مرکزي د کابل د چې لولي عبد سردار

 افغهان ټول او مګرهېواد ،  کړي  سره تر خو ضد شخصي خپل سره عمل دې په خپل داود محمد سردار

 .    وهي ټيل لور پر ثباتۍ بې سياسي پايه بې د يې ملت نجيب

 پښهتو د چهې ،ځکهه  وو عمهل خهالف قهانون د پښهتونولي  او پښتو د عمل دا خان داود محمد سردار د

 چهې دا نهه کړي قربان ګټو تر ملت پښتون د سراومال خپل بايد پښتون يو مطابق قانون د اوپښتونولي

 .    وهي ټيل ور ته کندي بربادۍ د ملت پښتون خاطر په نجاما د دښمنۍ شخصي خپل د

 پههه څخههه ازاديههو سياسههي نسههبې د کههې لسههيزه پههه سههۍاددموکر اصههطالح پههه کههې اواخههرو پههه سههلطنت د

 سهره درلودلهو پهه عقايهدو سياسهي پرديهو بيلو بيلو د نه جريانو سياسي څو ډول علني نيمه په استفاده

 .    وه شوي ايجاد

 نظريههو سياسههي شههوو وارد د څخههه خههارج د لحهها  نظريههاتي پههه ډلههو عمههده سههازمانو سياسههي نههوو ددې

  کمهونيزم ډولهه شوروي د( ښاخو پرچم او خلق د) خلق کراتيک دمو حزب ډول په مثال د ،  کول پيروي

 اخهوان نړيهوال د اسهالمي جمعهت او اسهالمي ،حهزب  کمهونيزم ډولهه چېنهي د سهازمان جاويهد دشعله ،

 .    کول پيروي نظريو شوو واريدي پرديو د المسلمين
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 جهدي لپهاره دې د سهازمانونو سياسهي افغهاني سمدسهتي وروسهته کودتها تر خان داود محمد سردار د

 خهان داود محمد سردار ري  جمهور يعنې واکمن اخرين کورنۍ شاهي د چې کړل شروع مبارزه کاراو

 محمهد سهردار د قهدرت سياسهي  دهېهواد سهازمان ددوی او کړي ليري څخه قدرت د الري د زور د بايد

 .    واخلي کې پالس زورپواسطه نظامي د شان په خان داود

 نهههورو سهههره کودتههها خپهههل پهههه ضهههد پهههر سهههلطنت د خهههان داود محمهههد سهههردار چهههې وړده ذکهههر د خبهههره دا 

 .    کړل ورزده طريقه کودتاکولو نظامي د هم سازمانوته سياسياشخاصواو

 څخه سازمانو نورو د خلق کراتيک دمو حزب کې مسابقه دې په نيولو قدرت سياسي د زور نظامي په

 سهردار د پواسهطه کودتها نظامي خونړي يوي د يې تاريخ اووم پر ثور د کال( 0857) د او شو قدمه پيش

 کراتيهک دمهو دافغانسهتان)د رژيهم خوښهي خپلهي د يهې ځای پر او يوړي منځه د رژيم خان داود محمد

 .    کړي ايجاد نوم په( جمهوريت

 بهده د خهو ،  وه پښتانه يافته تعليم کليوال کدرونه او مشران عمده خلق دموکراتيک حزب د هم څه که

  وو کمزوري زيات ډېر تناسب په نظريي سوسيالستي د عنصر پښتونولي  او پښتو د کې دوی په مرغه

  . 

 اسههاس پههر اسههنادو شههوو دافشهها بههې جههي کههي يعنههې سههازمان د جاسوسههۍ د اتحههاد شههوروي پخههواني د

 .    وه جاسوسان تنخواداره بې جي کي د مشران عمده يوشمير چميانو پر او دخلقيانو

 واسهيلی کارمنهد دپخهوانی بهی.    جهی.    کهی د چهی کتهاب(کهې  افغانسهتان پهه بهی.    جی.    کی) موږ که

 بهه نومونه مشرانو شمير  يو د دګوندونو اوپرچم خلق نود کړو مطالعه شويدی ليکل خوا د ميتروخين

 ددی ،داچهی کهړو پيهدا پکښهې حيهث په غړو د بی.    جی.    کی سازمان استخباراتی د اتحاد شوروی د

 .     ده پته ته( ج) خدا دا والړه حقيقت پر څومره منځپانګه کتاب

 اوداسهههی ،فرانسهههی ،جرمنهههی ،امريکههها ،انګلسهههتان ،سهههعودی ،هنهههد  ،پاکسهههتان ايهههران د چهههی کلهههه

 زيات يو د شايد شی ښکاره ارشيفونه داستخباراتو ښکيلوهيوادونوکښی  چارو په نورودافغانستان

 پرديهو د چهی افغهان ،خوکهوم شهی ښکاره پکښې حيث په جاسوسانو د ددوی به نومونه افغانانو شمير

 .    کيږی بلل خاين ملی پراساس قوانينو شوو منل ټولو د دنړۍ ک  هغه وی سازمانوغړی استخباراتی
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 بهه شهورويانو چهې کهول څه هغه مشرانو اوپرچمی خلقی پراساس اومشوری ،هدايت دامر شورويانود

 سهره عجلهه ډېهره پهه ظهاهره دستورپه او امر په بې جي کي د دشوروي پرچميانو او خلقيانو،  ويل ورته

 عمهل دا  چهې  کهړي ايجهاد دولهت سوسيالستي شان په اتحاد شوروي د کې افغانستان په چې غوښتل

 کهې ټولنهه سهنتياو مهذهبی افغهاني پههاو پراساس بنا زير اواقتصادی سياسي دکمزوری دافغانستان

 .    وو کار ناممکن

 د کهې پښهتنو پهه ،  جوړښهت قومي ، خصوصياتو د ملت پښتون خپل د مشران پرچميانو او خلقيانو د

 نفههوذاو پايههه بههی د ديههن مقههدس د اسههالم د کههې پښههتنو پههه ،  تههاثيراتو د قههانون د پښههتونولي او پښههتو

 ارزښهههتونو ملهههي نهههورو داسهههې او عنعنهههاتو او رواج ،  رسهههم پښهههتنی د کهههې  پښهههتنو پهههه ، تهههاثيراتو

 .    وه ناخبره څخهدتاثيراتو

 د نړۍ او منطقي ،د وه برابره سره صفر د تجربه دارۍ دولت دکشرانو دپرچميانواوخلقيانودمشرانواو

 .   وه نابلده مطلق سره سياست

 او اودپښهتو  ديهن مقهدس د اسهالم  د سهره نظريو کمونستي او سوسيالستي د مشران اوپرچمي خلقي

 .    وه ناخبره څخه مخالفت سخت د ن دقانو پښتونولی

 اتحهاد شهوروي د کهې سياسهت خارجي په دولت دافغان  ډول نامناسب ډېر په مشرانو پرچمي او خلقي

 د عمهل دي چهې ورکهړل خاتمهه يهې تهه سياسهت طرفهۍ بې د افغانستان د او راوستي تغير طرفداري په

 .    راوپارول سره دولت دخلقي دښمني مخصوصادامريکا نړۍ غربې

 کهار عجلهه ډېهره پهه لپاره تطبيق د نظريو سوسيالستي خپل د زور په دولت د مشرانو پرچمي او خلقي 

 عملهي تهرمنځ ملهت او ددولهت او شهول مخامخ سره مخالفت وګړود اکثريت مطلق د ټولنې د  کړ شروع

 .    شو شروع جنګ

 نهږدي او ليهري څخهه جنجهال او مخالفهت د ترمنځ پښتنو مخصوصا ملت نجيب افغان او دولت دخلقي

 او وکړل استفاده اياالتو متحده دامريکا او اتحاد شوروي طاقتونو سترو دنړۍ هېوادونواو ګاونډيو

 .    کړي  شروع مداخلي يې کې چارو کورنيو په افغانستان د

 داشهول نتيجهه تطبيق د پاليسيو او اعمالو ضد پښتونولي او پښتو د او عملي غيري د دولت خلقي د

 او نورمونهو شهوو منهل ټولهو د نهړۍ د اتحهاد شهوروي تهاريخ شهپږم پر جدي د کال( ش.    هه 0853) د چې

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     399 
 

  کړي اشغال ډول نظامی په  يې اوافغانستان وکړي يرغل نظامي مستقيم افغانستان پر خالف قوانينو

  . 
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 فصل تما

 

 . پرديو په الس کښينول شوی واکمناناود افغانستان شوی اشغال

  

 ضد پښتنو  د یهغو د او اشغال افغانستان د خوا له روسانو دالف:

 .  یپاليس

 او ،  ورسهوي تهه اوبهو تهودو ځانونه  خپل څنګه چې وه کې تالش دې په څخه وخت د کبير پتر د روسان

 د کې هند په خنډ لوي کې الره دې په خو ، وو افغانستان الر لنډه ټولو تر لپاره رسيدلو د ته اوبو تودو

 وکړل موافقه پردي طانويانو بر او روسانو  کې پيړۍ اتلسمه په چې وو علت همدا ،  وو وجود برطانيا

 .    شي پاتي حيث په دولت حايل د ترمنځ امپراطوريو برطانوي او روسي د دي افغانستان چې

( ش.     ههه 0367) پهه او کړي السه تر استقالل بشپړ خپل څخه برطانيا د افغانستان کې( ش هه 0303) په

 ته منځ هېوادونه پاکستان او هند د  چې   شو وويشل برخو دوو پر هنداو ووتل څخه نيادهند برطا کې

 .    راغلل

 الرې له پاکستان او افغانستان د چې شو کې تالش دې په بيا اتحاد شوروي سره تللو په برطانويانو د

 د سهازمان اسهتخباراتي اتحهاد شهوروي د لپهاره درسهېدو تهه ههدف همدې  ، ورسوي ته اوبو تودو ځان

 .    کېښود بنياد حزبونو پلوه شوروي د کې هېوادونو په منطقې

 پهه حلقهو اسهتخباراتي د ګټهه پهه اتحاد شوروي د څخه احزابو پلوه شوروي دې د استخباراتو شوروي

 .    کول استفاده هم حيث

 خههههو خپلواکههههو دنههههورو نههههړۍ د چههههی اودی وه کههههې  تههههالش دی پههههه هميشههههه اسههههتعمارچيان نههههړۍ د

 .     وکړی مداخلی کې  چارو کورنيو په کمزوروهيوادونو
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  مطهابق فرمهول اکثراًدمشابه کې  جريان په مداخلو دخپل کې  چارو په هيوادونو نورو د استعمارګران

 .    کوی عمل

ټيهټ همتهه او بهی  څخهه دمنځ ملتونو هغو د اکثراً خاطر په اشغال د هيوادونو کمزورو د استعمارګران

 اوتراشهغال ،  يواسهتخدام جاسوسهان فطرتهه پ څو تړلي پورې اقليتونو په مخصوصاًغيرته خلګ 

 .     مقرروی حيث په واکمنانو ګوډاګيو د ملت شوی پراشغال جاسوسان پرديو د همدا وروسته

 وخپهل شان په سپو ليونيو د ګوډاګيان خاطرخپل په سرکوب الښه د ملت شوی داشغال استعمارګران

 دومره څخه کړونو د خاينانو ملی داخلي د وګړی اکثره ملت مظلوم شوی داشغالاو شکاريرو ته ملت

 .    وباسي شکر پراطاعت يرغلګرو دخارجي تناسب په جاسوسانو داخلي د ترڅو شي تنګ په

)    پيهروي پهه انګريزانهو د او مطهابق فرمهول نړيهوال شهوي منهل د اسهتعمارچېانو د هم استعمار شوروي

 تهه ملهت نورپښهتون ځينهې او کارمهل ببهرک کهې افغانسهتان پهه( و کړی استخدام يې زوی سقاو د  چې

 جهي کی د کې حقيقت په خو سياسي نامه په يې الندې رهبرۍ تر ددوی او  کړل استخدام پښتانه غدار

 .    کړل جوړه کړۍ جاسوسۍ د يوه سازمان استخباراتي د  بي

 شپږمه پر جدي د( ش.    هه 0853) د استفاده په څخه کفايتۍ بې د مشرانو پرچمي او خلقي د شورويانو

 ، وکهړ تجهاوز نظهامي افغانسهتان پهر خهالف پهر قوانينهو او نورمونهو شهويو منهل ټولهو د نړۍ د يې نېټه

 شهوروي پهه چهې يهې کارمهل ببهرک جاسهوس الحهال معلهوم خپهل او کهړ اشهغال مستقيما يې افغانستان

 .    مقررکړ افغانستان پر نوم په واکمن ګوډاګی د افغانستان د وو پټ کې اتحاد

 :  وايي داسې خپله په کې باره په کارمل ببرک جاسوس نام بد دې د خپل روسان

 قهرمهاني و تهراژدی) بنهام کتهاب در افغانسهتان در جنگيهده جنهرال ، خوفسکي الکساندرليا جنرال:   0

 :  مينويسد چنين( افغانستان

 افهراط شهراب درنوشهيدن خهود حاکميهت و حکومهت اخهر در ، بهود بهي جهي کهی شهخص کارمهل ببرک))

 به مورد درين بود کارمل حامي و پشتبان که اندريفوف يوري بي جي کی وري  مسئول حتی ، ميکرد

 کارمهل کهه ميشهد معلهوم بيشهتر چهه ههر و روز به روز ،  نداشت يی فايده اما هاکرد نصيحت بار بار او

  يهی فيصهله او طرفهي بهر ويها گذاشهتن کنهار مهورد در کسی هم باز اما ندارد را راست راه در رفتن توان

 .(( بود ايستاده بي جي کی او پشت در که چرا گرفت نمي وتصميمي
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 :  وايي داسې کې باره په رسېدو د ته قدرتو  کارمل د کې ځای بل په کتاب همدې د جنرال نوموړي

 گهروپ قهبال امها بهود شهده تعهين جهدي( 6)دسهمبر( 25) شهوروي منظم قواوی فرستادن تاريخ انکه با))

 در دسهمبر 25 روز در ، بهود شهده جابجها شهوروي اتحهاد سهفارت در امهين کشهتن خهاطر به ضربتي های

 مسههلح قههواي در شههوروي مشههاوران تمههام از پنهههاني يههی جلسههه کابههل رواش خواجههه هههوايی ميههدان

 مسهلح قهواي کهه گرديهد صهادر ودسهتور شهده گرفتهه  تصهميم کهه بود همينجا ، دايرگرديد افغانستان

 .    گردد سلب ازانها شوروي قواي برابر در جنگيدن وتوان گرديده خنثی افغانستان

 و ، شهد يهاد (333 شهتورم)  شهفر يها مسهتعار بها امهين اقامتگا خاطرگرفتن به عمليات بي  تاج تپه در

  بي جي کی افسر دوش به ان قومانده

 قومانهده بها شهوروي مسهلمانان از يهی قطعه يی جابجا و تشکيل مقصد همين وبه ، بود (رينوف يا با)

 .     گرفت صورت داراالمان مسير در بگرام  هوايي ميدان از بايوف خال جگړن

 بهه وسهپ  شهب 3 نهه سهاعت بهه هها بعهد امها بهود شهده تعهين جهدي ششهم شب 01 ساعت عمليات شروع

 وطهرح نقشه اساس به امين که بود ان تغير علت نويسنده عقيده به ،  يافت تغير شام ونيم هفت ساعت

 ميهان از جبهرا نظاميهان وسيله به درن  بدون که افتاد مي ضرورت و بود نمرده زهر توسط بې جي کي

 .    شود برداشته

 سهاخته فعال غير شوروي مشاوران شانرا ثقيله سالح انکه با و ميکرد مقاومت سخت افغاني عساکر

 .    جنگيدند شورويها برضد جان پايان تا بود

 و شهدند يکجاکشهته ونزديکهان خهانواده اعضهاي ديگهر و کهش کهود فرزنهد دو همراي امين اهلل حفي 

 .  ((  گرديد  خاک زير بي  تاج تپه درنزديک شان هاي جسد

 :  وايي لوکين جنرال تورن افسر شوروي بل يو

 جي کي مسئول کابل از که بوديم نشسته اندروپوف بې جي کي عمومي ري  با جدي ششم  تاريخ به))

 گفهت و شهده احساسهاتي اندروپوف ، داد اطالع امين اهلل حفي  شدن کشته و موفقانه عمليات از بې

 .    سازد اماده را اش بيانيه ومتن پيداشود بزودي کارمل که
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 اعهالن ايهن و گرديد اعالن اشنا صداي بايک امين اهلل حفي  شدن کشته تاشکندخبر راديو از تر بعد

 را کابهل راديو بردند پي خود غلطي ،به تکرارشد تاشکند راديوي از باربار مفصل بيانيه يک با همرا

 .    کردند کابل راديوي نام به را خود ونشرات قطع

 مهمهان از اش فهراري همراههان بهاديگران همهرا کهرد حاصهل يقهين امهين شدن کشته از کارمل که همين

 طي روسي سران وديگر برژنيف ،  شد نصب تخت وبر اورده کابل به دوباره شد بيرون بي جي کی خانه

 .  ((  گفتند تبريک موفقيتش اواز به تلگرامي

 اشهغال هېهواد بهل غهواړي چهې کلهه دی فرمهول شهوی منهل داشغالګرانو نړۍ د دا کې اوږدو په تاريخ د

 قهدرت هيهواد شهوی داشهغال وروسته تراشغال نو ، راولي يې الندې ادارې مستقيمې  خپل تر او کړي

 .    باورنکوي اشخاصو لرونکو نظر ملي اود وطندوستو پر هم کې اقليتونو په او سپاري ته اقليتونو

 ، پليت هغه کې اقليتونو پهپه ټول ملت کښی مخصوصاً وروسته اشغال تر هېوادونو د استعمارګران

 او غالمههانو زرخريههده خپههل د اشههخاص ارزښههته بههې او وطنفههروش صههفته ټيههټ ، رزيههل ، فطرتههه پهه 

 اوشخصهي ملهي ، خپلواکۍ ملي ، هېوادوالو او هېواد خپل د چې  استخداموي صفت په جاسوسانو

 .    لري نه پروا هېڅ ارزښتونو ديني او ملي ډول هر او دين ، يسوامون

 خاطرداشهغال په سرکوب ښه ال د ملت شوی خاطراوداشغال په درسيدو ته اهدافو وخپل استعماګران

 خههاص کيههږی بلههل خاينههان ملههی کههې  حقيقههت پهه چههی  تههه جاسوسههانو شههوو واسههتخدام څخههه ملههت شهوی

 :  کوو اشاره لنډه ډيره تهوظايفو ځينو دلته  ئی مونږ چی سپاری وظايف

 ۍخپلهواک ملهي د ملهت دخپهل کهې ټولنهه خپهل پهه ګټهه پهه بادرانو خارجي خپلد بايد خاينان ملی دا:   0

 .    وکړي عمل برخالف نواميسو ملي اوګټو ،ملی بشپړتيا ،مځکنۍ حاکميت ملی،

 عمههل مشههروع تههه عمههل مشههروع نهها اشههغال د دهېههواد ددوی خههوا د خارجيههانود بايههد خاينههان ملههی ا د:   2

 .    اييوو

 .    ودريږي کې مقابل په ملت خپل د نفع په بادرانو خارجيد بايد خاينان ملیدا:   8

 سههره اکثريههت د ملههت شههوی شههغالدا حمايههت امراوهراړخيههز پههه ګرانههو شههغالدا بايههد خاينههان املههی د:  6

 ساحو فرهنګي او اقتصادي ،  سياسي د بايد اشخاص تړلی پوری اکثريت په هېواد د ، ړیکو دښمني
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 مټهي يهو دبيها ملهت شوی اشغال د څو تر کړی ،فراراوتطمع تهديد ، ،بندی مړه یهغوړی،ک ليری څخه

 .    پاڅيږي راونه کې مقابل په ګرانو  داشغال چې ونيسي مخه کيدو

 ارزښههتونه تههاريخي او فرهنګههي ملی،دينی،مههذهبی، هغههه ټههول هېههواد خپههل بايههد د خاينههان ملههی دا:   5

 ،دينی،فرهنګهی او داسهی نهورملي، تهاريخي دوګړو هېواد شوي اشغال د چې ړیک تخريب او تحريف

 ملت شوی اشغال د حيث په ارزښتونو ملي مشترکود ملت شوي اشغال دې د ،او کېږي بلل افتخارات

 .    شي ټوليدالیاپرر وګړي

“   نويسههنده روسههي يههو کههې  بههاره پههه اشههغال دې د کههړي اشههغال افغانسههتان اتحههاد شههوروي چههې کلههه

 :  وويل داسې“   ډولسانوفسکي

 تهه پهاي ديکتاتوري“   پښتنو“   يعنی اکثريت د چې کړل و ېشک لښکر افغانستان پر خاطر دې په موږ)

 (  .  وسپارو ته اقليتونو و قدرت دولتي او ورسوو

 دهغهه اورهبهری مشهری هېواديو د چې دی اصل شوی منل دا خوا د متمدنوانسانانو د کې نړۍ ټوله په

 .    وي ورسره مالتړ اکثريت د دوګړو هېواد هغه د چې دی حق ډلی يا ک 

 ،  ورکهوي ثبهات اوسياسي مشروعيت ته رهبريت او نظام  مالتړ اکثريت د لپاره رهبرۍ او مشرتوب د

  وي کهې پهالس مشهرانو هغهو او قومونهو هغهو د رهبرۍ ملتونو د کښۍ نړۍ ټوله په چې دي علت همدا

 اوباما بارک“   لکه رهبر ملت د ډول  استثنايي په که او ،  لري تعلق او اړه پورې اکثريت په ټولنو د چې

 او قهدرت د مالتهړ پهه اکثريهت د ټهولنې د ههم بيها خو لري تعلق پورې اقليت په ټولنې دامريکايي چې“  

 .    دی رسيدلی ته مقام رهبرۍ

 بهې او اساسه بې دې په ته تجاوز ظالمانه او قانوني غيری خپل افغانستان پر اشغالګرانو شوروي خو

 منځهه د حاکميهت“    پښهتنو“   اکثريهت د يهې کهې افغانسهتان پهه چهې  ورکاوه مشروعيت منطق شرمانه

 په حاکمانو د ملت او هېواد  د جاسوسان زرخريده خپل نوم په حاکميت د اقليت د يې پرځای او يوسي

 .    کړ اشغال يې افغانستان هېواد ګران افغانانو د او وتپل ملت نجيب افغان پر نوم

 کوم ته جاسوسانو افغاني خپل و روسانو وروسته سمدستي اشغال تر افغانستان د خوا د شورويانو د

 چوکيههو حزبههې او دولتههي لههوړو پههر شههورويانو او وه تړلههي پههورې اقليتونههو پههه  دهېههواداکثههره يههی  چههی
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 او ملههت نجيههب افغههان د چههې وحههدت ملههي ملههت نجيههب افغههان د چههې وسههپارل وظيفههه وه مقررکههړي

 .    کړي مات وو ضامن من ډاډ بقا د افغانستان

 کولهو عملهي د چهې کهړی طرحهه پالن منظم لپاره ماتولو د وحدت ملي د ملت نجيب افغان د شورويانو

 او پرچميهانو د او مسهئولينو د“   خهاد“   د ،  مسهئولينو د“   بي جي کی“   د کې افغانستان په يې وظيفه

 .      وه جاسوسان زرخريده“    بي جي کی“  د چې وه پرغاړه اړ  هغه د  خلقيانو

 د مسهئوليت نظهارت او تطبيهق ،  حمايهت د پالن کرغيړن او خيرن دې د دښمنانو د ملت نجيب دافغان

 نجههم ، نههور نوراحمههد ،  ريهه  عمههومي خههاد د اهلل ډاکترنجيههب ،  کارمههل ببههرک انوګوډاګيهه شههورويانود

 ،نبهې صهديقي الهدين جهالل ، راتبهزاد اناهيتها ، يهاليرب محمهود ، احمهدمزدک فريهد ،  کاويهاني الدين

 شههادان عبههداهلل ، کاويههان داود ، حبيههب اهلل حبيههبزيههری،  صههالح محمههد، جاويههد پروفيسههر ، عظيمههي

 نههورو دداسههې شههورويانو اود دستګيرپنجشههيري  مههومن جنههرال ، تالقههاني ،نههوراهلل رزمنههده ،جههالل

 .    وه پرغاړه جاسوسانو

 ملههي پههر افغانسههتان دامههر پههه بههادارانو خپههلد جاسوسههانو ذکرشههوو پورتههه سههم سههره داشههغال دشههوروی

 :  بيانوو دلته يې مثالونه لنډ څو چې کړل  شروع يرغلونه افتخاراتو

 :  چې کوی تبلي کوښښ او  به جاسوسانو شوو ذکر شوريانوپورته د:   0

 .    .    .     وو امپراطوران ويرونکي او څښونکي وينې ،  ظالم شان يو خان چنګېز او بابا شاه احمد لوی  

 .    .    .    وو نماينده انګريزانو د اکبرخان وزير غازي:   2

 .    .    .     لري نه ناموس او ننګ قبايل او دي خلک قبايلي پښتانه:   8

  شي بدل خراسان په بايد نوم دافغانستان:   6

 .    کړي بدل“    خراساني“   په“   افغان“   هويت ملي افغانانو د چې غالمانوغوښتل دې دشوروي:  5

 کوي ژوند پښتنو چې کې برخه هره په دافغانستان چې غالمانوغوښتل بګوش حلقه دي دشوريانو:   1

 پاکستان يا جنوب د زوره په پښتانه څخه شمال د هېواد د او کړي بل اور جنګونو د کې کليو په هغو د

 .   کولومجبورکړي مهاجرت په خواته
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 د چهی رويهه لهه تعصهب او عقهدی هغهه د امهراو پهه بهادرانو خپهل د غالمانو بګوش حلقه دی دشوروی:7

 نهورو داسهی او فرهنهګ سهر،ناموس،عزت،مال،تاريخ، پهر ملهت ويهاړلی دپښهتون لهرل ئی سره پښتنو

 . کړل شروع يرغلونه ارزښتونو تاريخی او ،پښتنی ملی

 يهک بهه ديګهر نفهر چنهد درحضهور مهن: )چهی وايهی روههی اسهتاد محقهق او عهالم پښهتون ډول په مثال د

 ههي  کهه شود تدري  کتاب چنين کابل دانشګاه در که ميدهيد اجازه چکونه شما:  ګفتم کالن پرچمی

 شهده رواداشهته پشهتونها به تمسخری ان در که ميشود تدري  خاطر بدين وفقط ندارد علمی ارزشی

 قبايهل و هسهتند قبيلهوی مهردم ،،پشهتونها مينويسهدکه صهديقی جالاللدين پروفيسر نمونه ګونه ،به

 ميههان در کههه پههذيرفت خواهههد کسههی چههی را مطلههب ايههن همينګونههه شناسههند،، نمههی را نههاموس و ننههګ

 داشههته خههوب نسههبتاً صههفتهايی خههان اهلل امههان واګراميههر  نداشههته وجههود شههريف حههاکم کههدام پشههتونها

 ميهان در که دارد علمی بنياد موضوع اين ايا. بودند کرده تربيه اورا اصيل تاجکهای که بود ان علتش

 باشد؟ نداشته وجود خوب انسان هي  ديګر ودرقوم بد انسان هي  قوم يک

 بهه حهال تها کهه ميکهنم احتهرام خهاطر ايهن بهه را صهديق الهدين جهال فيسهر پهرو مهن: ګفهت مهن پاسهخ به او

 حهريم از پشهتونهارا نخسهت بهاری بهرای او ولهی ميشهد شمرده ممنوع يعنی تابو ګفتن چيزی پشتونها

 (مخ ۳۷ دوم سقاوی(.)شکست را شان وغرور کرده بيرون شان مقدس

 پهر دپښهتنو ټهول قهوت داور ددوی او اشهغالګرانو دشوروی به غالمانو بګوش حلقه دی دشورويانو:8

 کليههو پههر پښههتنو د ۹۹ څخههه راکټونههو سههکات ۱۱۱ هههرو د ډول پههه مثههال د ، اسههتعمالوی بانههډو او کليههو

 .اوريدل

 چهی خهان اهلل ،امهان نلهری وجهود سهړی ښهه ههيڅ کښهی پښهتنو پهه چهی ويهل بهه غالمانو دی دشوروی: 9

  ...وو شوی تربيه خوا د تاجکانو اصيلو د هم هغه درلودل خويونه ښه نسبتاًځنی

 وباسهي څخه مطبوعاتو او تعليم ، دفتر د“   پښتو“    ژبه رسمي او ملي دهېواد او مورني پښتنو د:   10

لوری دډير  د شاهانو تاثيرالندی تر ژبی ايرانی د ال خو دښمنی اګاه خود نا سره ژبی دپښتنو هم څه ،که

 .    راشروع شوی وه پخوا څخه ال

 اوسهي کهې پهه پښهتانه اکثريت چې سيمي هغه هېوادبادارانود ددوی او جاسوسانو دی شوروی د:   11

 .    ليستراو الندي فشارونو سختو فرهنګي او اقتصادي ،  سياسي ،  نظامي تر
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 هغهوی د وظايف او حقوق مسلم پښتنو د کې ساحو ،  فرهنګي او اقتصادي ،  سياسي په هېواد د:  12

 .    شول لورکړ   ته واقليتونو  هېواد د او غصب څخه

 سياسههي او ،معنههوي مههادي ټههول  دولههت ګههوډاګي شههورويانو د کههې  افغانسههتان شههوی اشههغال پههه:  13

 پښهتون د چهې  ورکړل کې اختيار په اوافرادوته اشخاصو هغو تړلو پورې اقليتونو افغان په امکانات

 ټهولنې ضهد پښهتني اول امکانهاتو پهه ددولهت هغهوی ،  کيهدل بلهل مخالفين او دښمنان ازلي ملت ستر

“   د او مجلهي د“   غرجسهتان“   د دلتهه مهوږ چهې کهول يهې بهه نشرات ضد افغاني ډول ډول او کړي جوړي

 علهي شهاه ، سهرابي عبدالواحهد د چهې  ، کهوو يادونه ډول په مثال د څخه“  مرکز د انسجام د ملت هزاره

 عبهداهلل ، نبيهزاده ،عهوض توفيهق ،عبدالحسهين نايهل حسهين ، سهمياراق سهماعيلا، شهرستاني اکبر

 .    کيدي رهبري او شوي جوړي دخوا نورو داسې ،او کشتمند

 کهرملين د ، کهړل پيهل غزا ملي ملت ستر پښتون کې مقابل په اشغال د افغانستان د خوا د شورويانو د

   چهاودی هزار او ناکامهه پسهي بهل پهه يهو يهې ګوډاګيهان هغهوی د کهې   ګلخانه په دارګ کابل اود مشران

 .    کړل

 د ، تکرارشههو بيهها ځههل يههو تههاريخزور قربانيوپههه مثالههه بههې او ميړانههي ،  تههوري د ملههت سههتر پښههتون د

  د بيا ځل يو خاوره سپيڅلي او پاکه پښتونخوا

 پههه امپراطههوري یسههترد بربريههت او دوحشههت  اتحههاد شههوروي د،  امپراطههوري سههتره یبلهه ديههوی نههړي د 

 .     شول بدله هديره

 غالم ملت پښتون او ندی اشغاليدو د هيواد پښتنو د چی شول پوه دې په اشغالګران شوروی چی  کله

 ځهان څخهه مهاتي ذليلهي دداسهې  السهه د پښهتنو د څنګهه چهې شهول کهې تهالش دې په،نو  نشی الی کيد

 .    وي ورکړي کې  نو جنګو دری په  ته امپراطورۍ نګريزانودا چیپښتنو لکه وژغوري

 د څههوتر وکههړل مراجعههه تههه ايههران دښههمن ابههدي او وازلينتښههپ څيههرد پههه اشههغالګر دهربههل هههم شههورويانو

 .    کړي خالص يې څخه پښتنو

 وه معلومهه دا څخه مطالعي د تاريخ د منطقې د ته ،روسانو  وه نه تصادفي رجوع دا دروسانو ته ايران 

 امهاده تهه سهازش ذليل هر خالف پښتنو د هميشه ايران دښمن ازلي پښتنو  د کې اوږدو په تاريخ د چې

 د ډهلهي او اصهفحان د کهې وخهت پهه واکمنهۍ د مغلهو د کهې هنهد پهه يهې مثالونه تازه او ژوندي چې وو
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 دامپراطهورۍ پښهتنو د تهرمنځ هند برطانوي او ايران د کې وروستيو دې په او ، وو اتحاد ضد پښتنو

 .    وه نمونه بله يې سازشونه ذليل برخالف

 نهه ماتهه د غازيهانو نهورو او پښهتنو  د کې افغانستان په دوی چې شول متيقين پردي يانوشور چې کله

 بهل يهو د يهې شهان پهه ړي ګيهد زړي د نهو ،  دي مخهامخ سهره مهاتي حتمهي د سهبب په مقاومت خوړونکي

 .    واخستۍ کار څخه  نيرنګ

 .    جوړکړي پالن استخباراتي مشترک يو سازمانونو استخباراتي ايران او شوروي د

 مجاههدينو د برخهه،او زياته دولت پلوه شوروي د کابل د مطابق پالن ضد پښتون د ايران او روسيې د

 ضد افغانستان او ضد افغان ،  ضد پښتون سازمانوکوم استخباراتي ايران  او دروس چې کې منځ په

 يهې ټولوتهه هغهو درلهودل پلويهان او اجنټهان،امکانات ،  ريزرفونه ، اشخاص ، افراد ، عناصر ،  حلقي

 .    کړل راټول سره مرکزيې  يومشترک پر او امروکړي

استخباراتی سازمانونه غهافلګيره کهړل  سعودی او دامريکا،پاکستان استخباراتو ايران او دشوروي

 ورواچوي خاوري سترګوکې په نړۍ ټولي او پښتنو د چې کړي  و کوښښيی  سره شرمۍ بې ډېره په او

 نهام بد کې  منځ په اودملتمشهور نظر کمونستي په پخواني خپل يې مطابق پالن استخباراتي ديو او

 رټلهې او منفورې ، خيرني، تورنی تور په خيانت دملی اهلل نجيب ډاکتر او کارمل ببرک د يعنې اجنټان

 .    کړل معرفي ته نړۍ او افغانانو پلويان نوي خپل يې ځای پر او ويستلې منځه د څېرې

 پرځههای اهلل نجيههباوډاکتر کارمههل ببههرک لننيسههت ، مارکسيسههت ناسيوناليسههت دانتههر اوايههران روس

 ،عبدالرشههههيد مسههههعود احمدشههههاهپههههه مشههههرۍ  ربههههاني الههههدين برهههههان اخههههوانی انترناسيونالسههههتد

 کهړل معرفهی حيهث پهه مشرانو دافغانی ته نړۍ او ټولنی نورافغانی اوداسی مزاری دوستم،عبدالعلی

 احمد، ربانی الدين برهان چاری افغانستان تړد مال په اوايران دروس پرځای اونجيب کارمل د ،يعنی

 .    شوی وسپارل  ته ملګرو ددوی او،رشيد دوستم،عبدالعلی مزازی  مسعود شاه

 .    ورکول شعارونه اخوانيزم د ځای پر کمونيزم د پلويانو نوو دې ايران او دروس

 د اهلل حبيهب زوی سقاو د  جاسوس د انګريزانو د هم ايتالف نوي دې شوي جوړ خوا له ايران او روس د

 .    کړ شروع کار مطابق پروژې
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 نهورو ځينهو او کابهل پايتخهت د افغانسهتان د کهې  نتجهه په سازش پلويانوديو ايران او دروس چی کله

 ګلبهدين ه نماينهد وفهادارترين خپهل ههم اسهتخباراتو پاکستان ،نود واخستی کې  پالس چاری واليانو

 جنههګ د ضههد پههر اتحههاد پلههوه ايههران او روس د کههې  هيههواد ټههول پههه تههه اسههالمی حههزب دده او حکمتيههار

 تهر پلويانو د پاکستان او ايران ، دروس کې  ښار په کابل د مخصوصاً هيواد ټول په او وکړی کولوامر

 .    شول شروع جنګونه سخت منځ

 ضهد پښتون ، ضد اسالم د زيات ډېر  کې دوران په واکمنۍ خپل دډلو پلوه اوپاکستان ايران ، دروس

 انوافغانهه زيههاتود يههې نههوم پههه جهههاد او اسههالم د ، ورسههول سههرته  اعمههال ضههد انسههان او ضههد افغههان ،

 لهوټ نهاموس او ،عهزت  مهال ، سهر اوسېدونکو د بانډو او ښارنو نورو د هېواد د او کابل د مخصوصا

 .    کړ

 اوشخصهي دولتهي ټهولې ملهت نجيب افغان او دولت افغان د ډلو پلوی دې پاکستان او ايران ، دروس

 .    کړې لوټ شتمنۍ

  نظههامي،  ملکههي امردهېههواد پههه مالتههړو خههارجی خپههل د طرفههدارانو دې اوپاکسههتان ايههران،  روس د

 .    يووړې منځه د څخه اساس د زيربناوی اقتصادی او ادارې،

 نفهاق ، جنګ د  ترمنځ ملت نجيب افغان د امر په بادارنو خپل دپلويانو دې پاکستان او ايران،  دروس

 .    يووړ منځه له عمال يې وحدت ملي  ملت نجيب افغان کړاود اوربل اونفرت

 اتويهوال د ارتباط ولسواليو د هېواد د وجه په اعمالو ناوړه دپلويانو دې د اوپاکستان ايران،  روس د

 ووېشل برخو څو پر الهم ښار کابل د حتی ، شو قطع سره کابل مرکز د هېواد د ارتباط اتويوال د او سره

 مصهروف لوټلهو په مال او عزت ، ناموس ، سر د ول  د زورواکان بېل بېل يې کې برخه هره په چې  شو

 .     وو

 د ، راغلل ته هېواد تروريستان خارجي زرګونو په اجازه په نډيواالنوا دې د اوپاکستان ايران،  دروس

 د شههواوهغوی ورکههول تابعيههت افغههاني  تههه تروريسههتانو نړيوالههو دی خههوا لههه دډلههی  مسههعود او ربههاني

 د يهې مثهال ژونهدی يهو چهې شهول مصهروف کهار پهه صادرولو د تروريزم د ته نړۍ ټولې څخه افغانستان

 او پهالن چهې دي حملهې تروريسهتي( 3/00)د بانهدې واشنګټن او نيويارک پر خوا له سازمان د القاعده

 .     کېدل څخه افغانستان د يې رهبري
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 کهې کابل په انتقام ماتو ذليلو واره درې خپل د څخه افغانانو نور او پښتنو د انګريزانو چې څنګه لکه

 بيها ځهل يهو اوايرانيهانو روسهانو ډول همهدې پهه ،  واخسهتۍ کيهدو واکمهن په اهلل حبيب زوی د سقاو د

 شهمالي د پرهېهواد جهرم پهه ورکولو ماتي د ته وشورويانو تهپښتنو مخصوصاً ملت نجيب افغان وټول

 حبيهب زوی د سهقاو د ملهت افغهان ټهول او پښتنو چې ورکړل سزا داسې سبب په کيدو مسلط د ټلوالي

 .    کړل نجهار پورې سترګو په ظلمونه اهلل

 نهاموس او ،عهزت  مهال ، سهر د ملت نجيب افغان د نو  کړ اشغال کابل کله چې پلويانو ايران او روس د

 او دکارمهل فرهنهګ او تهاريخ پهر پښهتنو د يهې امهر پهه بهادرانو دخپهل او ،  شهو نهه سوړ زړه يې لوټلو په

 .    راوړو دلته  يې مثالونه لنډ څو چې ، کړل شروع تعرضونه شان په ادارو د نجيب

 ته رباني او مسعود و واک کابل د ځای  پر نجيب او کارمل د مطابق پالن د روس او ايران د چې کله:   0

 سهره دنهدي مصهروفي او جنجهالي د ښهاروالي د ښاروال  وخت د ښار کابل د کې وخت دې په شو تسليم

 غهاړه پهر ههم ورکهول درس تهاريخ معاصهر د افغانستان د کې پوهنځي په حقوقو د پوهنتون کابل د سره

 .    واخستل

 تخريب په خان عبدالرحمن امير او خان اهلل امان غازي ،  بابا شاه احمد د وخت زيات تدري  خپل د ده

 .    تيروي

 ،  لهري يهې چهې هندوان متعصب ځني لکه درلودي تعصب دومره سره بابا شاه احمد لوي د ښاغلي دي

 :   ويل داسې کې باره په بابا شاه احمد د هدايت په بادارانو خپل د به ښاغلي دي

 نهادنههد افغانسههتان را خطههه ايههن نههام ،  ګرفتنههد نههه درنظههر را سههرزمين ايههن ميلتهههاي ديګههر حقههوق او)

 .  .    .  (  کردند توزيع خويش قبيله اعضاي به را شمال سمت مردم زراعتي هاي زمين بعضي ،عالوتاً

 (مخ ۱۲۲- دوم سقاوی)

 د پوهنځيهو نهورو او نجينرۍاي د پوهنتون کابل د استاد يوبل څخه جملي د غالمانو د ايران او دروس

 :  کړل مطرح سوالونه داسې کې امتحان په څخه محصلينو

 ؟ نه نهاي پښتو از و ګرفتند مي باج جکها تا از شاه احمد چرا)

 ؟ دهيد ارايه معلومات احمدشاه جنايات درمورد
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 ارائههه معلومههات شههاه احمههد حاکميههت دوران يههې قبيلههه وخصههلت ګرايههي عقههب ، فرهنګههي فقههر درمههورد

 ؟ نماييد

  ؟ بود اور زيان چقدر کشورما بر ،  همسايه کشور عليه شاه احمد وتهاجمات ها کشي لښکر

 (مخ ۱۲۴-۱۲۳ دوم سقاوی)

   کول مطرح  سوالونه جاهالنه نور داسی شان په سوالونو ددی به زرخريدغالمانو دی ايران او دروس

 :  ويل داسې کې باره په خان اهلل امان غازي د به غالمانو دي ايران او دروس

 سوي به مارا ،مملکت بودند تماس در انګليسها با سيارمواردبودر بود وبزدل عياش شخص يک او)

 اهلل حبيهب رهبهري به شمال مردم باالخره ،  پيداکرد دوام زمان درين ملتي تک نظام ،  کشانيد عياشي

 در را واسهالمي ملهي نظهام يهک وهسهته دراوردند پا از را او و ، کرد قيام او عليه اهلل رسول دين خادم

  .  (  اورد ميان به افغانستان

 (مخ ۱۲۳- دوم سقاوی)

 غهازي چهې معلهوميږي څخهه  دې د خيالونهه ضهد افغهان او ضهد پښهتون غالمهانو دې د ايران او دروس

 غهل زوی و سهقا د کهې مقابهل پهه او اسهتعمالوي الفه  بهد نهور اوداسهې بهزدل ، عيهاش ته خان اهلل امان

 .    بولي هلل رسول دين خادم  اهلل حبيب

 د زوی د سقاو د او نظام عياشي د ته نظام مترقي او ملي شوي ايجاد خوا د خان اهلل امان عليحضرتد

 .    وايي نظام اسالمي او ملي ته نظام چپاول او،غال  غالمۍ

 د تهه افغانهانو و امهر پهه انګريزانهو د ههم اهلل حبيب زوی سقاو د چې ځکه رښتياوه خبره دا نظره د ددوی

 او ،عهزت  ،مهال سهر افغانهانو د يهې نهوم پهه اهلل رسول دين خادم د او وو شوي ګمارل پاره ورکولود سزا

 دوام ژوندتهه اونظهامی سياسهي مالتړخپهل پهه ايهران او روس د ههم یټلوال شمالي ،  کړي لوټ ناموس

 ورکولهو سهزا د تهه پښهتنو مخصوصها افغانهانوخواو د ايهران او روس يعنهی مالتهړو د ددویوا ورکاوه

 سر ملت نجيب افغان اود شتمنی دولت افغان د نوم په جهاد او اسالم د هم ،اودوی کيدل تشويق لپاره

 شهکر چپهاول او چهور پهر زوی د سهقاو د افغانهانو چهې لولوټه سهره رحمهۍ بهې سهېدا پهه  مهال او ،عزت

 .    وايستي
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 افرادو د ډلو دې د او جنګونوسر پر دقدرت  ترمنځ ډلو پلوی د استخباراتو پرديو د کې افغانستان په

  ههم جنګونهه دا ،او  شو عذاب په ډېر ول  څخه  چوراوچپاول د شتمنيو د دولت او ملت دافغان خوا د

 يوبلههه نههوم پههه طالبههان د ابتکههار داسههتخباراتوپه پاکسههتان د بههاالخره ،  ورسههيدل تههه حالههت والړ ټپههه پههه

 .      شول ته رامنځ ډله جنګي

 غهرا دمحمهدي“   تهه پښتنو وهلي وجنګ طالبانو ياني ډلي شوي رامنځته نوي دي خوا د اي اي  اي د

 ال ای ايهه  ای سههازمان اسههتخباراتی دپاکسههتان شههعارچی ،کههوم کههړي شههعارړاندي“   انفههاذ د شههريعت

 .    کړيوو امتحان برياليتوب په کې  منځ په پښتنو د پښتونستان د پخوا

 .    کړي حاصل مالتړ پښتنو د واسطه پهدشعار  شريعت نفاذ د طالبانو

 دروسمالتړ لوژيستيکي او مالي په هېوادو عربې او اي اي  داي ،  مالتړ نظامي پهپښتنو د طالبانو

( %35) افغانسهتان د يهې څخهه هغهوی د او ،  کهړي مهاتي ډلهي جنګهي ټهولي پخواني پلوی هند او ،ايران

 .    کړل الندي خاوره

 مقابهل پهه طالبهان د مرسهته په ايران  او هند ،  روس د کې اوبدخشان پنجشير په صرف ټلوالي شمالي 

 .    ورکړي دوام ته مقاومت کې

 .    کړل شروع ظلمونه سخت سره پښتنو د  نوم په دشريعت امر په استخباراتو پاکستاني د هم طالبانو

 بهې هرځهای يهې ،هغهوی  وکهړل شهروع کولهو عزتهه بهې په پښتنو د امراومشوره په ای اي  ای طالبانود

  چهې  ولکټ او وهل مخ تر ميړه د يې  به ،ماندينه اوټکوۍ وهي ترمخ مانديني د يې به ميړه ،  کول عزته

 .    وو مخالف سخت قانون د پښتونولي او پښتو د او دين مقدس د اسالم د عمل دا طالبانو د

 واسهطه پهه اودطالبهانو اسهتفاده په څخه توب دطالبانودساده پاکستانخور مغلواوانګريزانوميراثد

  اوهغوی کړي غرورمات پښتني او ملی پښتنو د چې وښتلغ اخستنه ګټه په څخه نوم پاک د دشرعيت

 .    کړي عزته بې او ذليل

 پښتنو يافته تعليم پر چې ځکه ،  کړي سلب حق تعليم د څخه پښتنو د مشوره په اي اي  اي د طالبانو

 اسههالم د بيهها پښههتانه تعليمههه خههوبې ، وو کههار سههخت کههول حکومههت جاسوسههانو د اي ايهه  اي د بيهها

 بيسواده دې د هم او ، شول کيداي برخي بې ډول اسانه په څخه حقوقو ډول هر خپل د نوم په اوشريعت
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 او هنهد پهه لپهاره کولو دپلي پالنونو تروريستي د اي اي  اي د  نوم په اوشريعت اسالم د څخه پښتنو

 .     شول کيداي استفاده ښه کې نړۍ ټولي

 اوريههدلو موسههيقي ، دتللهو تههه ډاکتههر ، ،تعلهيم کههار د څخهه پښههتنو د مشههوره پهه اي ايهه  اي د طالبهانو

 پهه يهې هېهواد او کهړل غصهب حقوق حقه انساني نور داسې او لرلو د مطبوعاتو ازادو د ، خريلو ،ږيري

 .    کړي بدل ورته زندان يو

 چههی راغلههل وخههت هغههه زحمتونههه او مشههکالت شههوی ذکههر پورتههه ټههول ملههت نجيههب پرپښههتنواوافغان

 شخصهی او ګټهو شخصهی خپهل د ،او  وبللهی مقهدمی ګټهو ترملهی ګټهی شخصهی مشرانوخپل دپښتنو

 داسههتخباراتی هيوادونههو پرديههو د افغانههان ځنههی شههول،اويا جنههګ پههه سههره بههل د خههاطريو پههه قههدرت

 خپهل د کښهی افغانسهتان پهه مطهابق دامهر بهادرانو دخپل خاينانو ملی دی او شول جذب سازمانودخوا

 .کړی شروع مبارزی او کار پاره د کولو پلی د اهدافو شومو د بادارانو خارجی

 پههه بههری د جنههګ شههوی دشههروع ورورسههره خپههل غوښتونکومشههرانود ځههان او ځنيونااهلههه دافغانسههتان

 ،نننهی ،بريتانيها ايران دښمنانويعنی ازلی او تاريخی د پښتونخوا اوګرانی ملت نجيب افغان د خاطر

 .    وغوښتلی مرستی نظامی او مالی څخه روسيی او کستان پا

 د خهاطر پهه درسهيدلو ته اهدافو شخصی خپل ورکولواو ماتی د ورورته وخپل خوا د مشرانو دافغانی

 کورنيهو په هيواد د زموږ ته هغوی اساس په غوښتلو د مرستو نظامی او مالی د څخه پرديوهيوادونو

 کهې  تهاريخ معاصهر پهه سهبب مداخلوپهه د هيوادونو ،دپرديو شول مساعده موقع مداخلی د کې  چارو

 .     شو ټوټه اوټوټه والړه دمنځه امپراطوری لويه دپښتنو شوی تاسي  خوا د بابا شاه احمد دلوی

 د هېههواد د پههوری تههرنن بيهها اغازڅخههه غمجههن د دزوال امپراطههورۍ داحمدشههاهی کههې  پښههتونخوا پههه

 .    شو یالستاخ نتجي الندي دا کې وټکو لنډڅو په موږ څخه مطالعي د حوادثوويرلړلو تاريخي

 

 .    والړل دمنځه امپراطوری لويه دپښتنو:  1
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 د ځای پر اتفاق د برخالف قانون د پښتونولي او پښتو د شهزادګانو پښتونخوا د کې پيړي اتلسمه په 

 د يې لپاره تمويل د جګړو دې د او شول اخته جګړو په سر پر قدرت د سره بل د يو ، کړل غوره الره نفاق

 .    وغوښتل مرسته څخه  ايران دښمن دايمي او دازلي پښتنو او پښتونخوا

 یپښههتن  سههبب پههه اتفههاقيو بههې او جنګونههو ثمههره بههې د سههر پههر قههدرت د شهههزادګانو د پښههتونخوا د

 وو قهوت تهرين عمهده لپهاره ثبهات د منطقهې د او ځهواک  نظهامي ستر ټولو تر منطقي د چی امپراطوری

 السهه د کنتهرول خپهل ئهی منطقهه اوپهر وبهايللی ئهی رول دسهوپرطاقت دمنطقهی چې لشو هضعيف دومره

 .    ورکړی

 د امپراطورۍ پښتنی د چې شول مساعده موقع دا ته انګريزانو سببه د ضعف د امپراطورۍ د دپښتنو

 د او راولهی النهدی  حاکميهت خپهلتر هندوسهتان ،بهاالخره وکهړی مداخلهه کهې  هنهد يعنی ساحه نفوذپه

 .    کړي  پښ خطر جدي ته منطقي ټولی دساحی نفوذ د امپراطورۍ پښتنی

  پښهتنودولت د کهې پيهرۍ اتلسهمه په سبب په مسئوليتۍ بې او غوښتني ځان د ګانو شهزاده پښتنو د

 .    ورکړي دالسه سيمي پنجاب او سند د يې لومړي چې شو ضعيف دومره اساس په شخړو دداخلي

 خپهل تنهها نهه پښهتنو سهبب پهه اتفاقۍ اوبې مسئوليتۍ بې د مشرانو پښتنو او ګانو شهزاده پښتنو د

 ديره ، پيښور يعنې برخه نيمه( پښتونخوا پاکي)هېواد ګران  خپل د ،بلکه  ورکړل السه د  امپراطوري

 .    والړل سه ال د او داسی نور سيمی يی هم کشمېر، بلوچستان ،  خان غازي ديره ، خان سمعلا

 

 

 

 

 .    تلل منځه د استقالل دافغانستان:   2

 افغانهانبيا مطهابق پهالن شهوم خپهل د اسهتخباراتو خهارجي کښهي لسيزو دروو اخيرو په پيړۍ دشلمي

 .    کړل اخته سره کې جنګونو داخلي په پرسر قدرت د کې منځ خپل په واسطه په اجنټانو دخپلو
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( ش.    ه 1/01/0853) يها(ع 27/02/0373) اوپه وکړل استفاده څخه اتفاقۍ بې د افغانانو د اتحاد شوروي

 کارمهل ببرک جاسوس معلومالحال يو خپل او کړي اشغال افغانستان زور په قوت نظامي د يې  تاريخ

 .    کړي مقرر حيث په واکمن نوم په دتش افغانانو پر شان په شجاع شاه دوهم د يې

 ځههل دا افغانههانو کههې نتيجههه  پههه جنګونههو داخلههي شههوو تپههل د افغانههانو پههر خههوا د اسههتخباراتو پرديههو د

 .    وبايلل ارزښونه ملي نورټول او استقالل سياسي خپلبيا

 

 :  دپښتنو د جهاد ګټی چاته ورسيدی ؟: ب

 مطههابق قههانون د اودپښتواوپښههتونولی دارزښههتنوديههن مقههدس  د داسههالم  ورسههته تراشههغال دشههوروی

 .    کړل پيل غزا مقدسه ضد پر اشغالګرانو شوروی د کې  هيواد ټول په پښتنو

 ،معيوبيههت پښتنودشهههادتنودميلينو غوښههتلوغزا ازادۍ پښههتنودد اشغالګرانوپرضههد دشههوروی

 بربهادۍ د داغزادپښتنودسهراومال داچهی لنډهدبربادۍ   اومالدارۍ ،زراعت ،بانډو ،کليو ،دښارونو

 .    شول تمامه ته پښتنو قيمت په

 برکههت پههه قربههانۍ مههالی او ځههانی مثالههه بههی د دپښههتنو کههې  دوران پههه جهههاد د دروس پرضههد د پښههتنو

 افغانسهتان د سهر ځهوړ پهه شورويان او ،  وخوړل ماتي ډکه نه شرم د څخهپښتنو د امپراطورۍ شوروي

 .    شول وشړل څخه

 د نړۍ د افغانستان سم سره اشغال نظامي د افغانستان د خوا د شورويانود چی ده وړ ذکر د هم خبره دا

 د طرفهه يهو ،د شهو بهدل ميهدان تهرين مههم پهه جنهګ سهاړه د تهرمنځ غهرب او شهرق يهاني ځواکونهو سترو

 پرځهای ځهای کهې افغانستان په وي مسلح پورې ترغاښونو چې قواوي نظامي بالک شرقي او يوشور

 .    شوي

 مجبههور واسههطه پههه اجنټههانو د اسههتخباراتو د پاکسههتان د نههړۍ اسههالمي او غربههې، امريکهها طرفههه بلههه د

 .    واچول کې جنګ انډوله نا په يې سره فوځ دسره ورویش د او سنبال وسله چېزه نا په پښتانه

 قيمهت په اومعيوبيت پښتنودشهادت ميلنونو د چی وکړو اشاره ته موضوع دی ډول لنډ ډير په موږبه

 .    وسيدی ته چا ګټی جهاد شوی ګټل د
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 :  ګټې جهاد د پښتنو د ته امريکا:   1

 شهوروي حريهف جنهګ سهاړه د خپهل امريکها قيمهتپهه  قربهانۍ مثاله بې د مال او دسر پښتنو  ميلينو د

 .    کړي مات اتحاد

 ، کهړل ړنګهه امپراطهوري شهوروي امريکها برکهت پهه جههاد او دقربهانيو مال او سر د پښتنو ميلينونو د

 پههه ،هغههه وشهه طاقههت سههوپر يههوازني نههړي د ،اوامريکهها  واخسههتي ځنههي يههې بههدل مههاتي د ويتنههام د خپههل

 اتحهاد دشهوروی مجبهوراً کهې  جريان په جنګ دساړه ملګرو غربی دده امريکااو چی ډالره ميلياردونو

 .    .    .    شوی ورپاتې کې  جيب په پيسی هغه مصرفولی ضد پر

 

 :   ګټې جهاد د پښتنو د ته پاکستان:  2

 د ، پيههداکړي نجههات څخههه  حملههي حتمههي راتلههونکي د شههوروي د پاکسههتان برکههت پههه جهههاد د پښههتنو د

 .    شو بدل طاقت اټومي په پاکستان واسطه په امکاناتو شوو غال د څخه مصارفو جهادي د پښتنو

 افغانسهتان ئهی پراسهاس چهی  تهه بريهاليتوب پهالن کرغيهړن دهغه خپل پاکستان دپښتنودجهاددسببه

 .    شو ډيرنږدی  جوړيږی عمق ستراتيژيک دپاکستان

 دولهت ګهوډاګی خپهل کهې  افغانسهتان پهه پاکسهتان بهه کهې  قهدم اول په مطابق پالن خيرن د دپاکستان

 او راولهی ترکنتروالنهدی ابهاد اسهالم د مسهتقيما افغانسهتان پاکسهتان به کې  قدم دوهم په او جوړوی

 .    جوړوی ځنی به صوبه پنځمه هيواد دخپل

 

 

 

 :  کيسه
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 يهو چهی وويهل(نهورزی عبهدالحکيم)ماتهه اڅکهزی خهان محمهود مشهر ګونهد عوامی نشنل دپښتونخوا

 وويهل راتهه )شايد چی نوم می  ئهی نهوی غلهط کهړی( حسين مدارمشاهد سياست مذهبه شيعه پنجابی

 بوديجوی د خاطر په کولو وړاندی د بوديجی کلنی د دپاکستان صفت په نماينده د سنا د زه يوځل چی

 .    ورغلم ته دفتر خان سحقا غالم ري  جمهور د دپاکستان سره ټيم

 حکومت فدرالی د پاکستان د ته خان سحقا غالم ري  جمهور ټيم بوديجوی چی وايی حسين مشاهد

 وړانهدی بوديجهه(سرحداوبلوچسهتان ،صهوبه ،سهند پنجهاب)صهوبو څلورو او ،استخباراتی ،نظامی

 .    کړل

 افغانسهتان د چهی وکهړی سهوال څخهه زمهوږ خهان سهحقا غهالم ريه  جمههور چهی وايهی حسهين مشاهد

 ؟ ده کومه بوديجه

 .    شو نه پوه سوال په ستاسو چی وويل مو ته اوهغه کړو متعجب سوال ري  جمهور د موږ

 درڅخهه سهوال کهې  بهاره پهه بهوديجی د افغانسهتان د مها چهی  وويهل راتهه خان اسحق غالم ري  جمهور

 حيهث پهه صهوبی پنځمهی د پاکسهتان د ورسهته نن تر او ده صوبه پنځمه پاکستان د ،افغانستان  وکړی

 .    کوی ځانګړی ورته بوديجه

 هنهد کهې  جنهګ نظهامی يهو پهه چهی جهوړکړی وخهت هغهه پهالن کرغيهړن نيولهو د افغانستان د پاکستان

 .    کړی بيل څخه دپاکستان بنګلديش اوسنی يعنی پاکستان شرقی

 نظههامی پنجههاب خههورد ميههراث دمغلواوانګريزانههو ورسههته سمدسههتی بههايللو تههر پاکسههتان دشههرقی

  دی الندی تهديد تر هند د هم پاکستان بوری لنډی دا چی ورسيدل ته نتجی دی مشران اواستخباراتی

  . 

 ستراتيژيک يو ته پاکستان وکړايشوبايد مقابله کې  مقابل په حملی داحتمالی هند د چی پاره د ددی

 .    کړو پراخه پاکستان پيداکړويعنی عمق

 نشهته امکهان پراخيدو د پاکستان د طرف پر ايران او چين ، هند د چی پوهيدل دې په   مشران پنجابی

 .    دی افغانستان هغه لری دولت کمزوری او لری قرار کې  ګاونډ په دپاکستان چی هيواد يوازنی ،نو
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 صوبه يوه پاکستان د او اشغال افغانستان بايد دوی چی وکړل مشرانودافيصله پنجابی سببه دهمدی

 ،دپښتنو دمور دپښتنو کې  کال( ع ۱۹۷۲) په پنجابيانو تورمخو اساس همدی په ،نو کړی جوړه ځنی

 کرغيهړن خپهل پهاره د نيولهو د افغانسهتان ګهران ټهاټوبی د نيکهه ميهروي  او بابها ،داحمدشاه ناموس د

 .    جوړکړی پالن

 او ،وطنفهروش غهدار تهه هيهواد او ،ملهت  همته ټيت ځنی پاره د اجرا د پالن ناولی ددی خپل پاکستان

 خاينهانو ملهی دهمدی، کړل استخدام نوم په دجاسوسانو افغانان پښتانه اوغيری پښتانه خاينان ملی

 خپهل د پنجابيان تور او لری الس بر هيواد بل تر کې  چارو په افغانستان د پاکستان نن سببه د دکړونو

 .    کارکوی ډيرسرعت په بيشرمۍ ډيره په پاره د نيولو د افغانستان ګران د يعنی پالن کرغيړن

 

 :   ګټې جهاد پښتنود د ته ايران:   3

 السه د کنترول خپل يې دولترپ هيواد دخپل چې شول ضعيف دومره پښتانه واسطه دپښتنودجهادپه

 .    ورکړي

 اداره واسهطه نورواجنټانوپهه د ايهران مشهرانواود د اقليتونهو پلهوه دايران برخه زياته دولت فغاندا نن

 .    کېږي

 د سرنويشهت د افغانسهتان د ايهراناو خاونهد نفهوذ دپهوره کهې دولهت پهه دافغانسهتان نهن دولهت دايران

 .     لوبوي رول مهم کې باره ټاکلوپه

  

 :  ګټې جهاد دپښتنو د ته اقليتونو افغان:  4

 حسهابه بهې دښهمنانو نهورو د پښهتنو د او اتحهاد دشهوروي ته اقليتونو افغان برکت په جهاد د پښتنو د

 سياسهي په ځای پر پښتنو د نن اقليتونه زورافغان په مرستو دې د چې ورسيدي مرستي اوهراړخيزي

 .    دي واکمنان افغانستان د  لحا  ټولنيز او ،اقتصادي
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 :  ګټې جهاددپښتنو د ته سياا مرکزي:  1

 د هېوادونهه بالتيهک او سهياا مرکهزي د ،  شهول ړنګهه امپراطهوري شهوروي برکهت پهه جههاد د پښتنو د

 .    شول ازاد څخه جوغ استعماري د شوروي

 

 :  ګټې جهاد د پښتنو د ته اروپا شرقي:   6

 څخهه  جهوغ اسهتعماري د امپراطهورۍ د شهوروي د هېوادونهه اروپها شرقي د برکت په جهاد د پښتنو د

 .    ازادشول

 

 :  ګټې جهاد د پښتنو د ته جرمني:   1

 ديهوال ،دبهرلين شهو ازاد څخهه ظلهم د امپراطهورۍ د دشهوروي جرمني شرقي برکت په جهاد د پښتنو د

 .    شو متحد بيا هېواد جرمني د او ړنګ

 :  ګټې جهاد د ددوی ته پښتنو:   8 

 وحشهي او ظهالمي شوروي د قربانۍ  مثاله بې په مال او ،عزت  ناموس ، سر ،  خپل د پښتنو هم څه که

 د ملههت پښههتون د واګههي چههارو د هېههواد د ورسههته ترمههاتی دشههوروی،خو  ورکههړل مههاتي تههه امپراطههورۍ

 پرديهو د مشهرتوب سياسهي پښهتنو د کهې دوران پهه جهاد دې د چې ځکه ،  ورنغلي ته الس نمايندګانو

 .    وو کې پالسملګرو د استخباراتو

 .    ورکړل دالسه هېوادخپلواکي دخپل کې نتيجه په جهاد پښتنوددې 

 .    ورکړل قرباني مالي او ځاني سبب په جهاد دې د کورنۍ هري پښتنو د
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 کهې نتيجهه پهه جهاد د پښتنو د چی سبب په تفاوتۍ بی او توجه نه د پښتنو د چاروته سياسي دهيواد 

 او ،اقتصهادي سياسهيد هيهوادد پښتانه شمير زيات يو دولت دې ، راغلي منځته دولت ګوډاګي کوم

 .     وايستل څخه ساحو ټولنيزو

 څخهه هېهواد خپهل د شورويان حيرتان پر قربانۍ په معيبوبينو او ميلينونوشهيدانو پښتنود هم څه که

 سهپين ، تهورخم د خهاطر پهه مالتهړ خپهل د مشهرانو تنظيمونهو جههادي فغهانيپردی پلوه ا  خود ،  وشړل

 پهه دتروريسهتانو نهړۍ ټولي د عرباناو ، ايرانيان ،  پاکستانيان الري د حيرتان او قلع ،اسالم  بولدک

 .    کړل  داخل را ته هېواد بيرته شمول

 

 :  ګټې جهاد د دپښتنو ته تروريستانو دنړي:   9

 خپهل د او وايسهتل څخهه هېهواد  خپل د شورويان قربانۍ مثاله بې په مال او سر خپل د پښتنو چې کله

 مشهرانو سياسهي جههادي افغهانی همهدی، وسهپارلی مشهرانوته جههادی اصهطالح پهه ئهی چهاری هيواد

 د يهې تروريسهتان نهړۍ دټهولي او ،  کهړي بهدل مکهان محفهو  يهو پهه تهه تروريسهتانو نړۍ د افغانستان

 .    برابرکړل ورته يې اسناد الزم اوسيدو د او کړل ميشته کې  سيمو په پښتنو

 هيځا دې د او ،  شول خاوندان افغانستان نيعي هېواد يو د تروريستان نړۍ د برکت په جهاد د پښتنو د

 .    وکړل شروع صادرولو په تروريزيم د ته جهان ټول يې

 ،روسهيي  ايهران د وروسته ماتي تر شورويانو د سبب په لرلو نه د دولت زمواره يومنظم د کې هېواد په

 پهه پښهتنو د تروريسهتان نړۍ ټولي د سبب په مداخلو استخباراتي  د عربستان سعودي او پاکستان ،

( ع 3/00/2110) امريکا پر څخه خاوري د افغانستان د تروريستانو دي او ، شول پرځای ځای کې خاوره

 او سهل يهو نږدي متحدينو د هغه د او امريکا د چې کړل مساعده يې موقع دا او وکړل حمله تروريستي

 بانهډي او کلهي پښتنو د راهېسې کلنو لسو تيرو د ،او راشي ته افغانستان قواوي نظامي زره پنځوس

 .    دي ګرځيدلي ميدان جنګ د امريکايانو او تروريستانو نړيوالو د
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 فصل منه

 

 .  غلطۍ سترې پاليسۍ د مريکادادافغانستان په اړه :  1

 څخهه برطانيها د مشرۍ په خان اهلل امان عليحضرت غازي د کې( ع 0303)  په ملت نجيب افغان چې کله

 کهې جملهه پهه هغهو د هېوادوسره زياتو د نړۍ د يې حيث په هېواد ازاد يو د نو  واخستۍ استقالل خپل

 امريکا خو ، وغوښتل جوړول روابطو ديپلوماتيکو او سياسي ښه د هم سره اياالتو متحده د دامريکا

 درجهه لهومړي دافغانسهتان کهې وخهت هغهه پههچهی  کهوم کهولي چلن خوله په برطانيا د سره افغانستان د

 .    کيده بلل دښمن

 برخه يوه چې شو وويشل برخو دوو پر هند وروسته ټوليدلو تر استعمار برطانوي د څخه قاري د هند د

 .    شو وبلل پاکستان  يې برخه بله او هند يې

 افغانسهتان د کهې جريهان پهه جګهړو څهو د برطانيا چې شول جوړه جغرافيه هغه پر برخه زياته دپاکستان

 .    وي تړلي يې پورې هند برطانوي په او وي کړي جال څخه

 .    کوي مالتړ هېواد د پاکستان د خالف پر افغانستان د هميشه خوله په برطانيا د امريکا

 ښهه سهره امريکها د چهې وکهړي کوښهښ زيهات ډېهر واکمنهانو افغانستان د کې مواقعو ډېرو په هم څه که

 دوسهتانه روابط امريکا او افغانستان د چې شول وکړاي هميشه خوبرطانيا ،  وساتي روابط دوستانه

 :  ډول په دمثال شي نه

 ع ۱۹۵۱ پهه)چهی ليکهی کې  کتاب خپل په ميګی جورج معين وزارت د چارو خارجه د وخت د امريکا د

 نظهامی د چهی يهم راغلهی تهه دفتهر ستا پاره د ددی نن زه چی وويل ماته خان نعيم محمد سردار کې  کال

 حاصهر تهه مرسهتو نظهامی پهاره د افغانسهتان د امريکها که ،چی  وکړم خبری سره ستا ارتباط په مرستو

 .    وکړی خبری سره شورويانو د پاره له مرستو نظامی د چی دی مجبور ،افغانستان  نشی

 تلفون د سفارت د اتحاد دشوروی چی وويل ته سکرتر خپل سمدالسه ما چی کوی اضافه ميګی جورج

 او وليکهی کاغهذ پهر نمبهر سهفارت د دشهوروی مها او ، وکړ کار دا ،ده راکړی يی ماته او پيداکړی نمبر

 (ورکړی ته خان نعيم محمد سردار می هغه
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 هغهه او کړيهدی سهره خهان نعهيم محمهد سردار د عمل متکبر څومره يان امريکا چی دا معنی خبری ددی

 خهان داود محمهد سهرادر صهدراعظمد او خاونهد خور د ،دپاچا کاکازوی د پاچا د افغانستان د هم ک 

 .    وو ورور

 او وکههړی سههفر تههه افغانسههتان نيکسههن ريچههرد مرسههتيال ريهه  جمهههور د امريکهها د کههې(  ع۱۹۵۴) پههه

 .    کړی اعالن مخالفت مرستو نظامی د يی سره دافغانستان

 نظهامی دامريکها څهو تهر وکهړی سهفر رسهمی تهه امريکها خهان داود محمهد صهدراعظم کهې(  ع۱۹۵۸) په

 .    منل ونه غوښتنه دده امريکا خو کړی جلب را ته افغانستان مرستی

 غيږکهې پهه امپراطهورۍ شهوروي د چهې شهول مجبهور دولتونهه دوخهت افغانستان د چې شو علت همدا

 .    ولويږي

 وراچولهو د دولتونهو افغهان د کهې غيهږ پهه شهوروي د چهې معلهوميږي ښهکاره په دا څخه لويدال پورته د

 .     دي پرغاړه ددولتونو وخت د امريکا د مسئوليت

 ملت نجيب افغان او کړي و يرغل نظامي افغانستان پر اتحاد شوروي چې کال( ش.    هه 1/01/0853) په

 چهې ورغلهل پالس موقع دا ته امريکا نو کړي شروع قيام ملي الس تش په ضد پر اشغال د شورويانو د

 .    واخلي کې افغانستان په څخه اتحاد شوروي د غ  ماتي خپل د کې ويتنام په

 سياسهي او ،معنهوي  لوژيسهتيکي ، مهالي ههرراز سهره مجاههدينو افغهان د امريکها چهې شو علت همدا

 شهروع ههم غلطهۍ نهوري امريکها د کهې بهاره پهه افغانستان د څخه ځای  همدې د او کړي  شروع مرستي

 .    کوو ذکر ډول لنډ په يې موږ چې شوي

 

 :  غلطي لومړۍ

 د پاکسهتان د مرسهتي خهالف اتحهاد شهوروي د سهره افغانهانو د دوی چهې داوه غلطهي لهومړۍ دامريکا 

 او پښهههتنو د يهههې چهههاري افغانسهههتان د او ،  کهههولي واسهههطه پهههه اي.    ايههه .    اي سهههازمان اسهههتخباراتي

 .     وي ورکړي پالس پاکستان دښمن ازلي د افغانستان
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 دخههوا اداري دخپههل پرځههای افغانههانو وطندوسههته او ملههي د مرسههتي غههرب او دامريکهها اي.    ايهه .     اي

 د چههاري افغانسههتان د امريکهها چههې داشههول معنههي خبههري دې د کههولي سههره سههازمانو اجنههټ شههوو تربيههه

 چهې ځکهه ، وه غلطهي سهتره يهوه امريکها د عمهل داسهې چهې ، بيهولي مهخ پهر النهدي رهبهرۍ تر پاکستان

 ازلهي د بهه وختهه هغهه تهر او دي دښهمن ابهدي او ازلهي،وو دښهمن ابهدي او ازلهي افغانسهتان د پاکستان

چی پاکستان هغه مځکی بيرته افغانستان ته ورنکړی چی انګريزانهو د  څو تر شي پاتي حيث په دښمن

 افغانستان څخه جالکړيوی او فعالً د پاکستان تر اشغال الندی دی. 

 هغه د کې وخت په مجبورۍ د هغه د سره  هېواد تاريخي او ازاد يو د چې وه نه مناسبه دا لپاره دامريکا

 .     وکړي برخورد مطابق نظر د دښمن ازلي د

 

 :  غلطي مههدو 

 پرځهای مالتهړ د افغانهانو ملهي د اسهتخباراتو پاکسهتان او امريکها د چهې داوه غلطهي دوهمه امريکا د 

 کهې منطقهه پهه عمهل دي ددوی  چهې  کهړل تقويهه او ايجهاد سهازمانونه پرسهته بنيهاد اسالمي او اخواني

 .    کړل ور نمو او وده زياته ته پرستي بنياد اسالمي

 پرسههته بنيههاد کههې پاکسههتان او افغانسههتان پههه تنههها نههه سههبب پههه غلطههۍ د اي ايهه  اواي اي ايههي سههي د

 منځتهه جنهبش پرسهت بنيهاد اسهالمي نړيهوال يهو کهې نهړۍ اسهالمي ټولهه پهه بلکهې وکړل وده اسالميزم

 .     کړي ايجاد خطر ستر امنيتۍ بې او دتروريزم  يې ته نړۍ اسالمي اوغيري واسالمي چې راغلي

 اسهالمي شهوي پهرورش او شهوي ايجاد پالس اي اي  اي او ايي اي سي د وروسته ماتي تر کمونيزم د

 .     شوه ه څرګند را حيث په خطر ستر د ټولو تر  لپاره غرب او امريکا د پيروان هغي د او پرستي بنياد

 “    ريبې به هغه کري چې څه:   “   وايي چې لري متل يو پښتانه 

 پاکسهتان او امريکها د پرسهتان بنيهاد او ايهډيالوژي پرسهته بنيهاد کهې منطقهه دې په چې دادي حقيقت 

 .    کړل  تقويه او ايجاد استخباراتو

 د بههاالخره کههړل تقويهه او تربيههه لپههاره جنهګ د سههره کمههونيزم د امريکها چههې پرسههتان بنيهاد اسههالمي هغهه

 .     شول بدل دښمنانو سرسختو په هېوادونو  دوستو د اودهغي امريکا
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 ايجهاد سهازمان پرسهت بنيهاد دالقاعهده  الدن بن اسامه شوي پرورش پالس اي اي  اي او اي اي سي د

 يهې لپهاره تبهاهي د هغي ،اود کړي تعين حيث په دښمن نمبر دلومړي نړۍ داسالمي يې امريکا او کړي

 پهه امريکها د کهې ترځ په حملي ترورستي يو د سپتامبر 00پر يې اساس پر دښمنۍ همدې د او وتړل مال

 د او ووژل يههې انسههانان زرګونههو پههه او وويشههتل پنتههاګون او خراشههان سههمانا ملههيج نيويههارک د طيههارو

 .     کړي قايم ريکارډ وژونکي ستر ټولو تر حملو تروريستي د يې کې تاريخ په بشريت

 قهدرت ددولهت افغانسهتان د مجاههدينو  وروسهته مهاتي تهر شهوروي د چهې ده شوي ذکر ترمخه خبره دا

 .    واخستي کې پالس

 د نهړۍ د او الدن بهن اسهامه مشهر دالقاعهده ، غهړي القاعده د څخه نړۍ ټولي د دولت مسعود او درباني

 داراوسهتل وروسهته ترواکمنهۍ ددوی او ، راوسهتل تهه وافغانستان پرستان بنياد اسالمي برخو نورو

 پههه هههم اوطالبههانو ، شههول پههاتي حيههث پههه ميلمنههو د تههه رژيههم طالبههانو د پرسههتان بنيههاد اسههالمي شههوي

 .    ورکړي دوام ته پالني مېلمه تروريستانو نړيوالو ددې ډېردرنښت

  دا  وروسته پيښي تر سيپتامبر 00 د وروسته کاله ل  تقريبا ترماتي اتحاد دشوروي کې افغانستان په

 پر طالبانو پرستو بنياد دهيواد   کوربه پر القاعده د کې افغانستان په عسکرو غربې او امريکايې ځل

 .    کړي ړنګ   يې نظام دهغو او وکړل حمله نظامي رژيم

 

 :  غلطي درېيمه

 رژيهم طالبهانو پرستو بنياد د کې نتيجه په اقدام نظامي يو د امريکا وروسته سپتامبر( 00) تر چې کله 

 سهپارلي تهه افغانهانو وطندوسهته  ملهي و يهې دچهاروواګي افغانسهتان د چې داواي به ښه نو کړي ړنګ

 چهارود ولتد افغان د وروسته ماتي تر طالبانو د امريکا چې ووايو بايد سره افسوس ډېر په ،خو  واي

 نظار شوراي ، اسالمی ،حزب  اسالمي جمعت اخوانيانويعنې خطرناکه طالبانو تر حده زياته تر واګي

 .    وسپارلي ياديدل نوم په جبهي شمالي د چې ته اسالمي جنبش او وحدت حزب ،

 وه ډلهه وړ کرکهي او نفهرت دسهخت کهې مهنځ نانوپهه افغها د سبب په واکمنۍ تيري خپلي د جبهه شمالي

 لهوټ هرڅهه دولت او ملت نجيب افغان د کې وخت په واکمنۍ تيري غړودخپلي جبهي دې د چې ،ځکه

 .    وکړي مالتړ خالف پر ددوی سر طالبانو د ملت وجه په دهشت او وحشت د ددوی ،او  وه کړي
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 کههرزي حامههد غههړي يههو جريههان د دروم  کههې سار پههه دولههت افغههان د وروسههته مههاتي تههر طالبههانو د امريکهها

 شهمال د يهې  واک ټهول نهور ددولهت خهو وسهتۍ را حيهث پهه دولهت ريه  موقهت د لپهاره مياشتو دشپږو

 .     وسپاري ته جبهي

  شول کول ورنه برخه مناسبه جوړوي  اکثريت مطلق نفوس د فغانستان دا چې ته پښتنو کې نظام دې په

 پهه طالبانو د سره ملت پښتون ټول د نو وه پښتانه هم اکثريت طالبانو د چې شو وبلل دا جرم پښتنو د ،

 .    وشو چلن ډول

 خپل په قوم هر او وو شوي جوړ څخه  قومونو ټولو د افغانستان د تحريک طالبانو د چې دادي حقيقت

 .    شول ورکول ته پښتنو و تنها يې سزا خو ، درلودل کې په غړي تناسب

 د کههې منطقههه پههه او مالتههړ د نظههام نههوي افغههان د غههرب او امريکهها وروسههته مههاتي تههر رژيههم د طالبههانو د  

 .    کړل پرځای ځای کې افغانستان په عسکر خپل نوم په ايستلو د جرړو د تروريزم

 او وو ورغلي پالس ددوی واک کابل د مرسته په ايران  او دروس ځل لومړي بخته ښه د جبهي دشمالي

 ري  اداري موقتي د کرزي حامد چې هم څه که.     شول واکمنان کابل د دوی زور په امريکا د بيا ځل دا

 .    شو متمرکز کې پالس جبهي شمالي د قدرت ټول اصلي ددولت خو شو

 

 :   استفاده ايران د څخه  غلطيو د دامريکا:   2

 د طالبهانو سهني پلهوه پاکسهتان او الرو تنهد د کهې افغانسهتان پهه رژيهم مهذهبې شهيعه ايهران د هم څه که

 ډېهر خهو ، شهو خوشهحاله کيدو واکمن په ټلوالي شمالي پلوي د ددوی يې ځای پر نړيدواو په حکومت

 غربهې او امريکهايې ضهد دايهران ځل دا ځای پر طالبانو سني د چې دا هغه شو متوجه ته غلطۍ خپل ژر

 .    .    .      شو تيدو زيا پر مخ ورځ په ورځ يې تعداد او پرځای ځای کې افغانستان په قواوي

 جهدي تهه ګټهو ملهي او امنيهت ملهي خپهل ايران زياتوالي او شتون قواوو امريکايې د کې افغانستان په

  تهر راولهي منځتهه حاالت داسې کې افغانستان په چې شو کې فکر دې په اساس همدې په نو وباله خطر

 او امريکا څو
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 پالس جبهي شمالي پلوي د ددوی واګي چارو د کابل د او ترک افغانستان چې شي مجبور يې ملګري 

 .    شي پاتي پاره د تل د کې

 پههه چههې وو مالتړموجههود ديپلوماتيههک نړيههوال نههه سههره هغههه د لپههاره رسههيدو د تههه هههدف دي ايههران د

 د امريکايېهان چهې ځکهه کهړي تهرک افغانسهتان هغهه څهو  تر واچوي فشار امريکا پر ډول ديپلوماتيک

 ههم نهه او،  وه راغلهي تهه افغانسهتان پراسهاس قرارداد قانوني د متحد ملل د برخالف اشغال د روسانو

 اتيها پهه يې چې کوم کړي  شروع قيام ملي داسی ضد پر عسکرو د امريکا د کې افغانستان په افغانانو

 کهې  موجوديهت پهه شهرايطو شهوو ذکهر پورته د ، وو کړي  شروع ضد پر اشغال د روس د کې لسيزه يمه

 :  چې وکړي فکر سوال دي پر چې شو مجبور ايران

 مقاومهت نظهامي او سياسهي کې  افغانانو په ضد پر امريکا د کې افغانستان په چې شي وکړاي څنګه 

  ؟ کړي ايجاد

 .    کړل  اختيار یپاليس زهمخي دوه ايران خاطر په درسيدو ته هدف دي وخپل 

 :   پاليسي لومړۍ

 ګونهو سهل په او واخستل برخه پراوږه اوږه سره امريکا د کې بيارغاونه په افغانستان د ظاهره په ايران

 .    وکړل ژمنه دمرستی سره دولت افغان د نوم په بيارغاوني د افغانستان د يې ډالره ميلونه

 د حيهث پهه دولهت زمهواره يهو د ايهران  چهې وښهايې تهه نهړۍ طرفه يوه د چې داوه مقصد مرستو د ايران د

 پلهوه ايران د قدرت 35% چې کې کوم په وکړي مالتړ دولت نوي د کابل د طرفه بله د او دې  ضد تروريزم

 .    وو کې پالس جبهي شمالي

 پلويهان خپهل کې کابل په يې هم او ورکړل بازي ته نړۍ هم سره سياست دي خپل په ايران کې حقيقت په

 .    وساتل کې قدرت په

 

 :   پاليسي دوهمه
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 چهې مجبورشو پيداکړي را مقاومت ولسي يو ضد پر امريکا د کې افغانستان په ايران چې لپاره دې د

 په به اهداف مثلث شيطانی د.  )  کړي ايجاد“  مثلث شيطاني“  دامريکاضد همږغۍ په سره پاکستان د

 .  (  شی تشريح ځای پرخپل سره تفصيل

 افغانستان د چې پښتانه څنګه چې وکړي فکر چارو الرو پرداسې چی داوی به وظيفه مثلث شيطاني د

 پهه تهاريخ د چهی ،ځکهه کهړي امهاده تهه مقاومهت نظهامي  ضهد پر امريکا د جوړوي زيات 75% تر نفوس د

 کې  وخت تاريخی دې په ،او  وه خبره توان د پښتنو د تنها کول مقاومت پرضد داشغالګرو کې  اوږدو

  په پرته پښتنو د کې  افغانستان په هم

 .    وکړايشی مقاومت کې  مقابل په خارجيانو د چی نشته توان دا کې  اقليتونو ورو؛؟:ونتا ت

 پههه مطههابق پاليسههۍ د مثلههث دشههيطاني اسههتخباراتو پاکسههتان او ايههران د پههار د نجههاما د کههار همههدې د 

 پهورې الس تهاژ سهبو په کې خل دا په ددولت چې ورکړل وظيفه ته پلويانو خپل کې اوملت دولت افغان

 کهې مقابهل پهه نظهام د او ناراض څخه ددولت هغوی څو تر وکړي سلوک بد هرډول سره پښتنو اود کړي

 .    شي راپورته

 را کهې مقابهل پهه امريکها د کهې حقيقهت په نو شي پورته را کې مقابل په ددولت کابل د پښتانه چې کله

 امريکها او پښهتنو د بهه ډول دې ،پهه  ده غهاړه پهر امريکا د خو دفاع ددولت کابل د چې ځکه شول پورته

 مقاومهت ولسهي پهه تهه امريکها کهې افغانسهتان پهه يعنهې ههدف خپهل بهه ايهران او شي جوړ جنګ ترمنځ

 .    شي بريالي کې ايجادولو

 افغانسهتان ټهول پهه اجنټهانو مثلهث شهيطاني د کې حکومت افغان په مطابق اهدافو د مثلث شيطاني د

 شهو وبلهل طالب پښتون هر کې قانون په ددوی ،  کړل شروع نارواح او ظلم ډول هر باندې پښتنو پر کې

 مهړه څهوک شهول ګرفتهار پښهتانه زره ګونهو له  پهه.    .    .     کيدي بلل ليالم يې مال او سرچټ طالب د او

 ته امريکاېانو څوک او شول بنديان ،څوک  شول واخستل ځني کې  رشوت يا او زور په شته ،دچا شول

 .    شول بنديان کې ګوانتنامو او بګرام په کلونوراهېسې د چې شول ورکول نوم په تروريست او طالب د

 طالب اوغيری طالبان پښتانهشمېر يو او شول ناراضه څخه حکومت د پښتانه اکثره سبب په ظلم ددې

  او ايران يا او وختل غروته پښتانه

 .    وتښيدل ته پاکستانګکبلي
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 :   استفاده پاکستان د څخه غلطيو د امريکا د: 3

 تنظهيم وفهادار خپهل چهې غوښهتل پاکسهتان وروسهته سهکوت تهر ددولهت نجيهب د او ترماتي دشوروي

.    اي تهر اسهتخبارات ايهران او روس د کهې مسهابقه دې پهه خهو ورسهوي تهه قدرت و اسالمي حزب يعنې

 د کهې کابهل پهه جبههه شهمالي يعنهې وفهاداران خپهل مخهه د پاکسهتان تر هغو او شول وړاندي اي.    اي 

 .    کېنول پرګدۍ قدرت

 د سهره پلويهانو د پاکسهتان د پلويهان ايهران او روس د کهې افغانسهتان ټهول او کابل په يوځای سره ددې

 .    شول اخته جګړو په سر پر قدرت

 پراساس پروژو شوی دطرحه استخباراتو د پاکستان او ،ايران  روس د چې جنګ کورني افغانستان د

 پهه او وران ښهار ښهکلي کابهل د يهې کهې نتيجهه پهه وکهړي دوام تهرمنځ دافغانهانو يهې کلونو په او شروع

 .    شول زخميان او مړه کې په افغانان لکونو

 افغانسهتان 35% او کابهل پهه چهې وتوانيهدي پاکسهتان بهاالخره کيدو وړاندي را په تحريک د طالبانو د

 .    راولي منځته حکومت خوښي خپل د کې

 بههه يهها چههې شهو مخههامخ سههره فيصههلي سهختي ډېههري يههو د پاکسههتان وروسهته پيښههي تههر سهيپتامبر( اا) د

 پهه ددفهاع څخهه طالبهانو د بهه يها او کېهږي ملګهري ضد پر  طالبانو د به سره امريکا د او ساتي پاکستان

 .    وردانګي ته ميدان جنګ د سره امريکا د خاطر

 .    واخستۍ کار څخه  پالسۍ دومخي د څير په ايران د کې حاالتو سختو دې په هم پاکستان

 :  پاليسي لومړۍ

 د يهې تهه هغهوی او شهو طهرف پهر امريکها د کهې جنهګ دې پهه خاطر په دفاع د ګټو ملي خپل د پاکستان 

 .    کړي برابري اسانتياوي هرډول کې جنګ ضد پر طالبانو
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 امريکها د چهې ځکهه ، وسهاتي څخهه  جنهګ د امريکها د هېهواد خپهل عمهل دي خپل په دولت پاکستان د

 خپهل چهې وو ورليږلهي اخطهار تهه مشرف پرويز مشر نظامي پاکستان د بوش ډبليو جورج ري  جمهور

 .    سره دامريکا که او دريږي سره طالبانو او القاعده د کې جنګ دې په چې کړي معلوم دريځ

 د چهې کهړي بمبار يې به دومره نو ودريږي ضد پر امريکا د که چې وو شوي واضيح دا کې اخطار دې په

 .    برابرکړي يې به سره عصر د ډبرو

 او القاعهده ، طالبهانو د چې وکړل فيصله دا ډاره د حملي دنظامي امريکا د مشرتابه نظامي پاکستاني

 .    ودريدل طرف پر امريکا د کې جنګ په امريکا

 خپهل يهې ههم چهې وښهودل ځانهه د چهاالکي داسهې شهان په ګيدړي دچاالکي مشرتابه نظامي پاکستان د 

 .    وساتل القاعده او طالبان پرورده خپل يې هم او وساتي څخه حملو نظامي د امريکا د هېواد

 

 :  پاليسي مههدو

 .    ودريدي کې مقابل په القاعده او طالبان د طرفداري په امريکا د کې جنګ دې په ظاهره په پاکستان 

  وسهاتۍ څخهه جنهګ بربهادونکي د امريکها د هېهواد خپهل ههم پاليسي مخيزه دوه دي خپل په پاکستان 

 .    ورکړل پنا وروسته ماتي تر ته القاعده او طالبانو ملګرو خپل يې ،اوهم

 پرځهای ځهای کهې پښتونسهتان پهه افهراد او رهبهرۍ ټولهه القاعدي او نو طالبا د اي اي  اي پاکستان د

 .    کړل مسلح او ټراين يې انتظار په وخت مناسب او موقع دمناسبې او کړل

 مخهالف سهخت وجهود د عسهکرو امريکايې د افغانستان په شان په دايران هم پاکستان کې  حقيقت په

 ههيڅ نهور افغانسهتان النهدي حمايهت اقتصهادي او نظهامي تهر امريکها د نظر په پاکستان د چې ځکه وو

 نشههي صههوبه پنځمههه پاکسههتان د يهها عمههق سههتراتيژيک پاکسههتان د يهها او ګههوډاګي پاکسههتان د وخههت

 .    جوړيدالی

 شي پاتي کې افغانستان په لپاره وخت ډېر د امريکا که چې درلودي ډار سخت هم څخه دې د پاکستان

 ژر ډېهر څيهر په  جرمني غربې او کوريا جنوبې د مرسته اقتصادي په اوامريکا غرب د افغانستان شايد

 پهه جرمنهي غربهې او شهرقي د کهې حالت دې په چې شي  هېواد يوغښتلي لحا  نظامي او اقتصادي په
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 اباسهين او امهو د او وغواړي  کيدل يوځای سره افغانستان د هم به بلوڅ او پښتانه پښتونستان  د شان

 دا چهې وي حتمهي بهه ماتيهدل دپاکسهتان او جهوړه پښهتونخوا يها افغانسهتان تهاريخي بيالوي به ترمنځ

 .    وو نه وړ قبول د لپاره پاکستان د عمل

 د چهې مجبهورکړل پاکسهتان او ايهران  يعنهې سهياالن پهرون د وجهود نظهامي امريکها د کې افغانستان په

 .    شي متحدين ورځي نن د حيث په دغړو مثلث شيطاني

 دسهتور يې ته هغوی درلودل کې داخل په دولت افغان د چې فوتنسيال کوم هم پاکستان شان په دايران

 هغهوی او راضهه نها څخهه ددولهت پښهتانه چهې وکهړي کوښهښ او کړي پورې الس سبوتاژ په چې کړيرو

 .    واچوي الس ته مخالفت نظامي کې مقابل په ددولت کابل د چې مجبورکړي
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 فصل ملس

 

 اشغال افغانستان د خوا د دامريکا

 

 دجنجهالو پرمسهئلی داشهغال افغانسهتان د خهوا دامريکهاد تهرمنځ اوپښهتنو امريکها د چی دی تر دمخه

 لوسهتونکوته کهې  بهاره پهه رول تهاريخی د پښهتنو د کهې  منطقه په چی داوی به ښه ، والړشو ته تفصيل

 .    کړو وړاندی معلومات لنډ

 

 :  رول تاريخي پښتنو د کې منطقه په:   1

 

 ترمنځ اباسين او امو د چې لري نفوس ميلونه 31 تقريبااو دی اوسيدونکی اصلی دپښتونخوا انهښتپ 

 .    دی راتهپ

 .     ده روح اوملی فطرت ملت دپښتون پښتواوپښتونولی

 .    دي مسلمانان سني فيصده سل تقريبا او ده پښتو ژبه ملت پښتون د

 .    دي مسلمان فيصده سل چې دی ملت يوازينی کې نړۍ په پښتون 

 .    دی نه پښتون  مسلمان هر خو دی مسلمان پښتون هر چې شو ويالی موږ

 .    دي کړي جوړي امپراطورۍ سترې کې اوږدو په تاريخ د پښتنو کې منطقه دې په

 کړې خپله په رهبري ژوند اوټولنيز فرهنګي ، اقتصادي ، سياسي خپل د اوږدوکې په تاريخ د پښتنو 

 .    ده
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 د لپهاره فصهل او حهل د نجهوال د ژونهد ورځنید ، دي مسلمانان معتدل مين استقالل او دين پر پښتانه 

 .    کوي پيروي قانون د پښتونولي پښتواو

 .    وي والړ ټينګ خورا بيا فيصلو شوو پر خو ، دي محتاط ډېر کې فيصلو خپل په پښتانه

 ژونهد الندې اصولو تر پښتنولۍ پښتواو د يوځای سره اصولو اسالمي د کې ژوند روزمره په پښتانه 

 .     کوي

 يهې سهره اوږدوالهي د  تهاريخ د ملهت پښهتون د چهه دي قهانون لرغهوني هغه دپښتنو پښتونولي پښتواو

 .    دي کړي  دوام پورې نن تر موازي

  سهرحد تر چېن د او وغرتردپامير بيا څخه عربودبحري ،د ترمنځ اباسيناوامو د ټاټوبې ملت پښتون د

 .     ياديږي نوم تاريخي په“  پښتونخوا“  ا پا که تاريخی خاوره دد او رسيږي پورې

 .    لري حيثيت“    پل“   ديو ترمنځ سياا اومرکزي وچې نيمي د هند د پښتونخوا 

 مجبور نو ونيسي هند چې غوښتل(بغير اوعربو دانګريزانو) فاتح يو هم کله چې کې اوږدو په تاريخ د

 نوبهه ونيسهي سهياا مرکهزي چهې غوښهتل فهاتح يهو هنهد د کهه او شهي تير څخه خاوري د پښتنو د چې وو

 .    تېرېدې څخه خاورې له پښتنو  د مجبورا

 جيهههو او پوليټيهههک جيهههو خپهههل د  ملهههت پښهههتون کهههې اوږدو پهههه تهههاريخ د چهههې داده معنهههي خبهههري ددې

 د به فاتح هغه چې ځکه وکړي جګړه سره فاتح هر د دنړۍ چې مجبوروو اساس په موقعيت ستراتيژيک

 .    برعک  يا او وای رسېدلې ته هند چې تېرېدې خاوره پر پښتون

 نهده جهوړه يې سره پښتنو د او دي لويدلي کې  جنګ په سره پښتنو د چې فاتح هر کې اوږدو په تاريخ د

 او عهذاب ډېرزيهات د کهې  خهاوره پهه پښهتنو د يا او ده خوړلي ماتي کې خاروه په پښتنو  د يا هغه کړي

   ...نور داسې اوانګريز، چنګيزخان لکه شويدي مخامخ سره مشکالتو

 دي نيهولي هنهد سهره اساني په ډېر فاتح دپښتنو په مالتړ هغه کړيده جوړه سره پښتنو د چې فاتح هر او

 .    .    .    نور داسې او افشار نادر ، ،بابر سکندر لوي يونان د لکه
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 کهړي تربيهه وراوجنګيالي زړه ښه هغوی  موقعيت جغرافيايې ټاټوبې د جوهراودهغوی ذاتي دپښتنو 

 فاتح کوم د او شويدي خاوند هندوستان د اسانه په ډېر هغه شويدي ملګري چې سره فاتح کوم د ،  دي

 .    شويده شروع څخه افغانستان د ماتي امپراطورۍ دهغي ده کړي چته او توره پښتنو چې برخالف

 نهاممکن ژونهد موجهود ژونهدي يو د بغير څخه  زړه د چې څنګه لکه دي پراته کې زړه په سياا د پښتانه 

 .    دي مکمل نا او نيمګړي تاريخ منطقي دې د بغير څخه تاريخ د پښتنو د ډول همدې په ، دي

 :  وايي داسې الهوري اقبال کې باره په ارزښت دايمي او تاريخ د پښتنو د کې سياا په

 اسههههههههههههههههههههههههههت وگههههههههههههههههههههههههههل پيکههههههههههههههههههههههههههراب يههههههههههههههههههههههههههک سههههههههههههههههههههههههههياا

 اسهههههههههههههههههههههت دل( نپښهههههههههههههههههههههتو) افغهههههههههههههههههههههان پيکرملهههههههههههههههههههههت دريهههههههههههههههههههههن

 اسهههههههههههههههههههههههههههههههههت سهههههههههههههههههههههههههههههههههياا کشهههههههههههههههههههههههههههههههههاد او کشهههههههههههههههههههههههههههههههههاد از

 اسههههههههههههههههههههههههههههههههههت سههههههههههههههههههههههههههههههههههياا فسههههههههههههههههههههههههههههههههههاد او فسههههههههههههههههههههههههههههههههههاد از

  

 کهه ،يعنهې  دي لوبهولي رول تاريخي  ډېرستر کې منطقه او پښتونخوا په کي اوږدو په تاريخ د پښتنو 

 پهه نهو وه قهراره نها پښهتانه ،کهه هو قهراره بر سوله کې منطقه او پښتونخوا په نو وه کې  سوله په پښتانه

 .    وه هخپر امني نا کې منطقه او پښتونخوا

  دي تيرشهوي ارام پهه څخه پښتونخوا  د نو کړيده جوړه سره پښتنو د چې لګرغهريروياليشو هم داسی

 د کهې پښهتونخوا په قوت خارجي هغه نو کړيده اوچته توره پښتنو چې کې مقابل په يرغلګر هر خود ،

 .    دي وتلي څخه پښتونخوا  د شرميدلي او شوي مخامخ سره ماتي

 پښهتونخوا پهه ملهت اوپښتون دي پاتي ځای خپل پر شان په پخوا د ارزښت تاريخي دا پښتنو د هم نن

 دي ضامن ګټلويوازني د جنګ او سولې د کې

 هېهواد پهه ملهت پښهتون   ،تنهها  تشهکيلوي“   ملهت پښهتون“    ههم نهن فقهرات ستون ملت نجيب افغان د

 ځکهه شي کوالی ضمانت تامين د وحدت ملي د او ثبات د نظام سياسي د ،  مشروعيت د نظام د کښي

 پهوری ترنن افغانان عام سببه همدی ،د تشکيلوي ملت پښتون اکثريت مطلق ملت نجيب افغان د چې

 .    لري معني ملت پښتون د ملت افغان نظر په اوددوی يادوی نوم په ملت پښتون د ملت افغان
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 ، ايمهاق ، ،نورسهتاني تهرکمن ،  ازبک ، هزاره لکه قومونه واړه نور اجزاوي نوري ملت نجيب افغان د

 .    تشکيلوي نور اوداسې سيک ، هندو ، پاميري ، بلوچ ، عرب ، تاجک

 شا تر نظام د اکثريت مطلق ملت نجيب افغان د چې لري معني دا والړوي شاه تر نظام د ملت پښتون که

   نظام سياسي او دي والړ

 .    کوي السه تر“  مشروعيت“  

 د پښهتنو د ، کهوي ترالسهه“   ثبهات سياسهي“   نظهام نهو وکهړي مالتړ نظام د ملت پښتون که ډول عين په

 .     دي کار ممکن نا تلل را منځته نظام سياسي ثباته دبا کښي افغانستان په بغير نه مالتړ

 اصهولو مهمترينهو درې دالنهدې لپاره پايښت د نظام سياسي يو د چې دی اصل شوي منل نړيوال يو دا

 :  دی ضروري نهايت موجوديت

 .    دی شرط ضروري“   مشروعيت نظام“   د لپاره پايښت د نظام يو د:   0

  دی شهرط ضروري“   ثبات سياسي نظام“   د لپاره پايښت د نظام يو د:   2

  . 

 وحههدت ملههي د“   تههرمنځ اجههزاوو د ملههت د لپههاره پايښههت د نظههام ديههو:   8

 .    دی شرط ضروري“   تامين

 افغانسهتان په ضمانت تامين د شرطونو ضروري درې شوو ذکر پورته د

 .    ب  او شي کوالی“   ملت پښتون“   تنها کې

  نورستاني ،  پاميري ، ترکمن ، ازبک ،  هزاره ،  تاجک لکه قومونه نجيب او شريف نور افغانستان د

 افغان د او جوړوي اجزا بيليدونکي نه ملت نجيب افغان د نور داسې او ګوجر ، ايماق ، بلوڅ ، عرب ،

 .    دي کونکي مکمل ملت نجيب
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 دي ،( جاسوسان پردو د شمېر په ګوتو  د بغيرڅو)  بولي افغان ځان افتخار ډېر په فرد هر قومونو ددې 

 کې برخو فرهنګي او سياسي ، اقتصادي په هېواد د کې اوږدو په تاريخ د ملت نجيب افغان قومونود

 .    دي لوبولي رول ډېرارزښتناکه

 خيال جالوالي د څخه دهېواد يې  کې قوم يوه هيڅ په چې داده خوشبختي لويه يوه ملت نجيب افغان د

 .    .    .    مورګڼي خپله او هېواد خپل افغانستان او بولي افغانان ځانونه ټول راځي نه کې سر په هم

 کړيهدي کوښهښ دا يهې نولهومړي  دي درلودلي نيت بد ته افغانستان هم کله چې دښمنانو دافغانستان 

 يهو دخپهل او کهړي اتفاقهه بهې کې خپلو په پښتانه بيا وروسته کړي  متضرر وحدت ملي افغانانو د چې

 .    کړيدي  کوښښ استقرار د رژيم ګوډاګي خپل د کې هېواد په يې واسطه په  اجنټ

 لنهډ پهه نومونه حاکمانو دګوډاګيو پرديو د کې تاريخ معاصر په هېواد ګران د کې کرښو الندي په موږ

 .    ذکرکوو ډول

 خپهل د يهې شهجاع شهاه پاچها تښهتيدلي دهېواد ،نو  وکړل هڅه نيولو د دافغانستان کله چې انګريزانو

 نهه قبهول خوا د ملت نجيب دافغان خو کېنوي تخت پر دکابل زور په عسکرو انګريزي د حيث په اجنټ

 .    شول ناکامه داپروژه دانګريزانو او شو

 مالتړ لوژيستيکي او مالي په شورويانو د امين حفظاهلل او کي تره نورمحمد کې لسيزو دريو تيرو په

 .    شول مخامخ سره دمقاومت ملت نجيب دافغان خو وچلوي واک مياشتي شل تقريبا افغانستان پر

 تمثيهل واکمنهۍ د کهې کابل په زور کروپهلښ سرو د دروس مستقيما اهلل نجيب ډاکتر او کارمل ببرک

 نتيجهه پهه چهې وکهړي قيهام ملهي ضد پر ګوډاګيانو د ددوی او دشورويانو ملت نجيب ،خوافغان  کاوه

 .    شوه رنګه امپراطوري ظالمه شوروي د کې

 ،  ايهران د مسهعود شهاه احمهد او ربهاني الهدين برههانبيا  ورسته ماتی تر ګوډاګيانو ښکاره د دشوروی

 سخت د ملت نجيب دافغان چی  چلول کمنياو  ډکه دشرمه برخه يوه پر ښار  کابل د زور پهاوهند روس

 .     ځيدل ګر  و ړ و نفرت

 او نظامی ،  مالی په ای اي  دای شخص ترين وفادار اي اي  اي د پاکستان د حکمتيار ګلبدين

 زياتو خوتر کړی ايجاد دولت بوڅی ال پاکستان د کې  افغانستان په چی غوښتل مرستو لوژيستيکی

 .     شو ناکامه کې  نيت شوم دی خپل په ورسته وينوتويولو
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 په عربستان سعودی اماراتواو ،دعربی اي اي  داي دپاکستان هم طالبان دده او عمر محمد مال 

 هم کې  مقابل په خوددوی ورسيدل ته کاو کې   افغانستان په مرستو نظامي او  لوژيستيکي ، مالي

 د پاره د ملت نجيب افغان د ،اودطالبان نظام درلودی دوام مقاومت پلويانو د هند او ،ايران  روس د

 .    وو وړنه قبول

 او پښتنو  د معقول نا ،نامشروع  ثباته ،بي  ترين نام بد  تاريخ د زموږ نظامونه ټول کرشوي ذ داپورته

 .     وه مونه نظا  ضد اقليتونو  ټولونورو حتی

 

  ايجاد مثلث شيطاني خاطرد په دپښتنواوامريکادجنګ:  2

 قهواوي نظهامي غهرب او امريکها د چې غواړي اونه غوښتل نه استخباراتو پاکستان او ،ايران روس د 

 او ،ايهران  روس کهې افغانسهتان پهه موجوديت قواوو شوو ذکر د چې ځکه شي پاتي کې افغانستان په

 .    ګڼي خطر ته امنيت ملي خپل پاکستان

 ايران د لپاره تل د افغانستان نو وي موجودي کې افغانستان په قواوي غرب او امريکا د که طرفه دبله

 د اسهتخباراتو د پاکسهتان او ايهران د چهې دي ،همداعلت  خارجيږي څخه ساحي د نفوذ د پاکستان او

 .    شو ايجاد“   مثلث شيطاني“   يوه خوا

   ملهت او دولهت افغهان پهه يهې ضهلعه اودرېيمه پاکستان يې ضلعه بله ايران  ضلعه يوه مثلث شيطاني د

 .    دي استخباراتواجنټان د شووهېوادونو ذکر د کې

 کهې  مهنځ هيوادونودافغانانوپهه اونهورو ،پاکسهتان ايهران چهی پيداکيږی سره دهرافغان داسوال اوس

 ؟ پيداکړل څنګه جاسوسان زيات دومره

 هجهرت تهه پاکسهتان او ايهران چهې  شول مجبور افغانان کې وخت په جهاد د خالف پر اتحاد شوروي د

 د او کهولي السهه تهر مرسهتي مهالي او نظهامي الري د استخباراتو د هېوادونو مجاهدينوددې او وکړي

 .    وساتي جاري جهاد ضد پر اتحاد شوروي د کې هېواد په يې واسطه په مرستو دې

 هېوادونهو ټولهو دخيلهو کهې جنهګ پهه شهوروي افغهان د کهې جريهان په کلنو جنګونود داخلي او جهاد د

  تهر شهول مسهاعده موقهع ښهه ډېره ته سازمانونو واستخبارتي پاکستان او ،ايران شوروي د مخصوصا
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 د وړافغانههان ضههرورت خپههل د منځههه د افغانههانو د او وکههړي اسههتفاده څخههه مجبههورۍ د افغانههانو د څههو

 .    کړي استخدام ډول په جاسوسانو

 د لپهاره راوړلهو پالس د اهدافو دستراتيژيکو هېواد خپل د سازمانو استخباراتي پاکستان او دايران

 .    کوي هم يې نن او کول استفاده څخه  جاسوسوافغانانو شوو استخدام دې

 

 :   :دملی خاين تعريف3

 داستخباراتوجاسهوس هېهواد  پهردي د چهې شهخص هرهغهه اسهاس پهر قوانينهو شهوو منل ټولو د نړۍ د

 پهه ملهت دخپهل شهخص ،هغهه کېهږي بلهل خهاين ملهي تهه ملهت خپهل او هيهواد خپهل شهخص ،هغهه  کېږي

 ،  ،هېواد  ملت خپل د دي چې ځکه ، کېږي بلل انسان ټيټ ټولو اوتر خاوند صفاتو بدو دټولو وړاندي

 .    کوي جاسوسي ته هېواد پردي خالف پر ارزښتونو ملي نواميسواو ملي ، منافعو ملي

 ههيڅ د کهې  مهنځ پهه ملهت نجيب افغان د جاسوسان هېوادو نورو او مثلث شيطاني د کې افغانستان په

 ملههت نجيههب افغههان د ،  جاسوسههان پرديههو د صههرف هغههوی ، کههوالی نشههي نماينههدګي ملههت ټههول يهها قههوم

 .    دي خاينين ملي او دښمنان

 ملهت ټهول يهااو قوم يو منځه د ملت نجيب افغان د موږ جاسوسان پرديو د دا چې وي ظالمانه ډېره دابه

 پرديهو د کهې قهوم هغهه پهه چهې وګهورو سهترګه سپکه په سبب دې په ته قوم يو يا او ،  وبولو منسوب ته

 .    .    .     ډېردي جاسوسان

 نظهامي تهه قواوو امريکا د کې افغانستان په چې واخستل وظيفه مثلث شيطاني شوي ايجاد نوي دي

 .    پيداکوي اومشکالت مزاحمت

 چهې دي او وه عقيده دې په حواله په تاريخ د افغانستان د سازمانونه استخباراتي پاکستان او دايران

 شهي ايجاديهدالی مزاحمهت نظهامي قهوي وخهت هغهه کهې بل مقا په غرب او امريکا د کې افغانستان په

 .    شي کړل پورته را کې مقابل په خارجيانو د پښتانه يعنې اکثريت مطلق افغانانو د  چې

 د بايهد پښتانه چې ورکړل وظيفه ته اجنټانو خپلو کې افغانستان په موسيسو استخباراتي شويو ذکر

 .    شی اماده ته مقاومت نظامی کې مقابل په غرب او امريکا
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 پهه اسهتخباراتو پاکسهتان او ايهران  د چهې شو وسپارل ته اجنټانو هغو رول عمده وظيفي خاينانه ددې

 چهې ،ځکهه درلهودل کهې ډلهو او سازمانو افغاني نور او نظار ،شوراي  اسالمي حزب ، اسالمي جمعت

 دنظار او اسالمي جمعت د طرفه بله د ،او  وي کې الس په احزابو دې د هم چوکۍ مهمي دولت دافغان

 .    درلودي هم نفرت او دښمني پايه بې سره پښتنو  د ال خو غړو اکثريت شورا

 

 .  دپښتنوصبراوتحمل کې مقابل په دظلم مثلث دشيطاني:  4

 د زيهات مياشهتي يهوي تهر امريکها او شهو شروع جنګ کې( 2110)په ترمنځ طالبانو او امريکا د چې کله

  مجبهورکړل ته ماتي  يې هغوی او يوړي منځه د مورچلي طالبانو د پواسطه راکټونو او بمباريو هوايي

 خپل د مرکزونوڅخه نظامی او ملکی د ډول پراګنده او تيت ،په والړی دمنځه يی سيستم ،دقوماندی

 .     والړل پرخوا کورونو

 پهه قهواوو دامريکهايې جبههي شهمالي  شهمول پهه کابهل د برخهي شمالي دهېواد ورسته فرار تر دطالبانو

 جنهګله   بې ول  عام تونهيوال پښتني جنوب د  دهېواد مګر ،  راوستي الندي کنترول خپل تر مرسته

  تخهت پهر کابهل د اسهاس پهه داد قهرار د بن د حامدکرزي چې کله او کړل تسليم څخه طالبانو د جګړي او

 .    اووسپارل تسليم يې ته اداري هغه د کېناستي

وزارتونهه او  عمهده دولهت افغهان د وروسهته مهاتي تهر طالبهانو د شهان پهه ايرانيهانو او دروسهانو امريکا

 .    وسپارلي ته جبهي شمالي نوری اداری

 سهتراتيژي د مثلهث دشهيطاني ،  درلهود  يهې عضهويت مثلهث شهيطاني د چهې غهړو هغهو جبهي شمالي د

 .    وکړي تيري او ظلم نهايت پښتنو پر دهېواد کې دورو انتقالي او موقته په مطابق

 ، وکهړل تيهري حسهابه بهې ارزښهتونو پښتني ونور او ،مال  ،عزت سر پر پښتنو د غړو مثلث شيطاني د

 او موقتهه حکومهت د حامهدکرزي د او کهړل تحمهل حوصله او صبر ډېر په تيري ټول دا پښتنو هم بيا خو

 د وواو النههدي اداري تههر دولههت مرکههزي د هېههواد ټههول او شههوي تيههري سههره ارامههۍ پههه اداري انتقههالي

 .    معلوميدي نه نښي هيڅ مزاحمت نظامي د کې مقابل په اشغال  امريکايې
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 را تهه کهرزي حامهد ريه  جمههور خلهک ډله ډله څخه اتويوال پښتنو د به کې دورو انتقالي او موقته په

 موږ عسکر يې  امريکا چې ويل ورته يې به دا او کوي ورته شکايت يې به څخه  حاکمانو خپل د او تلل

 .    .    .    کړي خالص موږ څخه ظلم د ساالرانو جنګ منطقوي او مامورينو حکومتي د چې واستوي را ته

 منطقهوي او مهامورين حکهومتي هغهه کهې حقيقهت پهه چهې پوهيهدل نهه دې پهه پښهتانه بيچهاره او غريب

 يهې مطابق پالن د مثلث دشيطاني او دي غړي مثلث شيطاني د  کوي ظلمونه پردوی چې جنګساالران

 .    وه کړي شورع ظلمونه پرپښتنو

 له  پهه دي کهې پالس نظار شوراي ضد پښتون د تنها يې کنترول چې اداري امنيت دملي دافغانستان

 دامريکايېهانو او  ورچهورکړل يهې مالونهه ،  کهړل يهې عزتهه بې ، وهل ويې ، کړل  بنديان پښتانه زره هاو

 .    وليږل يې زندانونوته ګوانتنامو او بګرام د چې ورکړل يې پالس

 پهه پښهتنو د خهواوو دواړو پهر ليکهي خيرني د دډيورند نن چې داشوه نتيجه توطيو د مثلث شيطاني د

 .    شو جوړ غم کورکې

 صهبر بهه هغهوی کيهدي ظلهم څهومره ههر لهوري د غړو د مثلث شيطاني د کې حکومت په به چې پښتنو پر

 ديههو نههو راشههي منځتههه اداري انتخههابې او انتقههالي ،کههه  ده اداره موقتههه چههې وه بههه هيلههه دې پههه او کههوي

 ،دا  وي سهاتونکي مهال او ،عهزت نهاموس ، سهر د ددوی مطهابق قهانون د نظام به راتللو په نظام قانوني

 .    شي ارام پر به دوی او شي ليري به حاکمان ظالم

 د يهې کهرزي حامهد او واخسهتل برخهه ميړانهه پهه ښهه کهې انتخابهاتو په هيله په دوري انتخابې د پښتنو 

 .    کړي انتخاب حيث په جمهوري  منتخب لومړي

 دشهوراي شهان پهه دپخهوا چهاري ددولت هم يې بيا ورسيدي ته قدرت رايو په پښتنو د چې کرزي حامد

 .    وسپارلي ته اشخاصو ضد پښتنو اونورو اسالمي حزب ،  اسالمي جمعت ، نظار

 شهو وسهاتل جاري ظلم شان په پخوا د پښتنو  پر خوا د غړو د مثلث شيطاني د هم کې دوره انتخابې په

 هغهوی ترڅهو وشهي ظلم بايد پښتنو پر چې وه پروژه استخباراتو د پاکستان او ايران  د خو دا چې ځکه

 د کهې حقيقهت پهه قيهام کهې مقابهل پهه ددولت  چې  وکړي قيام کې مقابل په ددولت او خفه څخه ددولت

 .    دي قيام کې مقابل په امريکا
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 بهه سهبا يها نن چې وو منتظر هيله دې اوپه کړي ونه قيام ضد پر خارجيانو د کې کلنو لومړيو په پښتنو 

 خهدمات الزم بهه تهه ملهت او وکهړي حکومهت عهدالت پهه بهه پښهتنو پهر چې راشي منځته حکومت ښه يو

 .     کړي وړاندي

 او نظهامي پهه امريکها د چهې وه ميهدوا دې پهه وګهړي عهام حتي او مشران قومي ،  روشنفکران پښتنو د

 ځهان  بهه څخهه تسهلط د هېوادونهو همسهايه د او ودريهږي پښهو خپهل پر افغانستان به مرستو اقتصادي

 اور شوي بل د خوا د مثلث شيطاني د هيلي نيکي دا افغانانو عامو نورو او پښتنو د خو ، کړي خالص

 .    شوي وسوځول کې لمبو په

 کاميابهه ډول ښهه ډېهر پهه پهروژي اسهتخباراتو د پاکستان او دايران چې ووايو بايد سره افسوس ډېر په

 پلههوه امريکههايې خلکههو 33% ملههت پښههتون د  چههې   دا ،حههال  شههول خفههه څخههه ددولههت اوپښههتانه شههوي

 دوستان نړيوال دده او کرزي حامد چې ورکړي راي خاطر دې په کې انتخاباتو لومړيو په ته حامدکرزي

 او ،  شهي متوجهه تهه توطيهو ضهد پښهتنو  د مثلث شيطاني د او مظلوميت پښتنو د به امريکايان يعنې

 .    .    .     کړي خالص څخه اوستم ظلم د اجنټانو د مثلث شيطاني د به پښتانه مظلوم

 پښههتنو د  دوسههتان يههې امريکهها مغههروره دده او کههرزي حامههد چههې ووايههو بايههد سههره افسههوس ډېههر پههه خههو

 .    شول نه متوجه ته مظلوميت

 پښهتنود ،د  شهوه ميهدهوا نها او خفه څخه  امريکا او کرزي حامد د اکثريت ملت پښتون د کې نتيجه په

 ايهران د ډول شهعوري غيهري په تفاوتۍ بې امريکا او کرزي حامد د کې مقابل په رنجونو او مظلوميت

 .    کړل مساعده موقع ښه کيدوته پالنووعملي د ستخباراتو ا د پاکستان او

 پههه سهبب پهه تفهاوتۍ بهې د کهې بهاره پههه مظلوميهت د پښهتنو د دوسهتانو امريکهايې دده او کهرزي حامهد

 .    ورکړي السه د چان  طاليې او تاريخي يو لپاره دتامين سولې د کې منطقه او افغانستان

 وريهن پهه حضهور خارجيانو د کې خاوره خپل په پښتنو چې وو ځل لومړي دا کې تاريخ په افغانستان د

 .    وو منلي تندي

 د بلکهې نهه حيهث پهه اشهغالګرو د عسهکر پښهتنوخارجي ځهل دا چهې ښهکاري داسهې څخهه حقيقت ددې

 .    پېژندل  حيث په بخښونکو ازادي
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  تاجهک لکهه قومونهه پښتانه غيري ولي نو بلالی اشغالګر امريکايېان افغانانو که چې دادي ثبوت بل

 ؟ اخلي نه برخه ځای يو سره پښتنو د کې جهاد دې په ضد دامريکا هزاره او ،ازبک

 پهه دپښهتنو بهه قومونهو وړو ټولهو ميشهت کهې افغانسهتان پهه چې وو داسې به خو کې اوږدو په تاريخ د

 ددولت پښتانه صرف ځل دا خو ،  اخستل برخه کې جهاد په ضد پر قوت اشغالګر د اتفاق يوه په مالتړ

 لپاره اتويوال خپل د څخه دولت او خارجيانو د قومونه  واړه افغان نور او جنګيږي ضد پر خارجيانو او

 .    اخلي پروژي بيارغاوني د

 څخههه دولههت دافغههان چههې شههول کههړل مجبههور پښههتانه خههوا د دغههړو مثلههث شههيطاني د چههې دادی حقيقههت

 جنهګ پهه سهره امريکها د پراسهاس توطيهو د مثلث شيطاني د مجبورا يې  فيصده څو يو او شي ناراضه

 .    شول کړل اخته کې

 يې سره ددولت او شول قطع څخه تولني اونړيوالي دولت د اميدونه خواهي عدالت د پښتنو د چې کله

 او دولهت مخهالفينود امريکهااو ددولهت اسهتفاده پهه څخهه موقهع همهدې د نهو کهړل  تهرک همکاري خپل

 .    پټيږي منځکې په دول  بيرته کې وخت په شاتګ پر د او کړي شروع جنګ ضد پر خارجيانو

 برخهه سهازمانو اسهتخباراتي هېوادونهو  دواړو پاکسهتان او ايهران د کهې تجهيهز او ټهراين پهه طالبانو د

 .    ده اخستي

 

 :  اغاز جنګ د امريکا او پښتنو د:   5  

 پهههه او اسهههالمي جمعيهههت ، نظهههار شهههورای د مطهههابق سهههتراتيژۍ شهههيطاني د غهههړو د مثلهههث شهههيطاني د

 الرو نهورو او امکانهاتو د ددولت چې شوه وسپارل وظيفه ته نورواجنټانو مثلث شيطاني د افغانستان

 ، شي ياغي کې مقابل په نظام د پښتانه څو تر کړي شروع ستم او ظلم پښتنو پر استفاده په څخه چارو

 .    دي کېدل ياغي کې مقابل په امريکا د خپله په کېدل ياغي کې مقابل په نظام د چې

 سههتراتيژۍ د مثلهث شههيطاني د اجنټهانو نهورو مثلههث شهيطاني د او اسهالمي جمعيههت ، نظهار شهورای د

 ظلهم پښتنوداسهې پهر درلهودل يهې سره پښتنو د چې اساس پر کرکې او تعصب پايه بې هغه د او مطابق
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 ملهت پښهتون پهر اشهغالګر يهو ههم کلهه پخهوا کهې تهاريخ ليکلهي پهه افغانسهتان د چې  کړ  شروع ستم او

 .    ووکړی نه ظلم دومره

 .    وکړې بمبارۍ امريکايانو په يې خوشحاليو پر  ودونو د پښتنو د

 .    وکړي بمبارۍ واسطه په امريکايانو د يې جنازو پر پښتنو د

 .    وکړي بمباري پواسطه امريکايانو د يې سيمواپرمر پښتنودخيرات د

 .    کړل عزته بې سپيو امريکايې په يې پښتنومړي د

 .    کړل عزته بې سپيو امريکايي په يې مشران قومي پښتنو د

 .    کړې عزته بې سپيو امريکايي په يې ښځې پښتنو د

 .    ورواغوستي کڅوړي توري کې مخ په قوم د يې سر په مشرانو د پښتنو د 

 .    ننويستل خارجيان کورونو په پښتنو د يې پرخالف عنعناتو او دکلتور پښتنو د 

 دوظيفهو يې پښتانه ، واخستل ځني يې مالونه پښتنو د ، کړل بنديان يې ،پښتانه کړل مړه يې پښتانه 

 اسهتخباراتي خپهل په امر په بادارانو خپل د اړ  افغاني مثلث دشيطاني  چې   دا لنډه، کړل ليري څخه

 کهې تهاريخ پهه چهې وکړي لوبې داسې مال او عزت ،  ناموس ،  سر په ملت پښتون د لوبو اوپراتيفي او

 .    نشته مثال بل يې

 چهې کړي شروع ظلم دومره پښتنو  پر مطابق ستراتيژي د مثلث شيطاني د اړ  افغاني ملث شيطاني د

 پاکسهتان او ايهران چهې شهول مجبور شمېرپښتانه يو ،او  وګرځاوه تنور سور ته پښتنو يې هېواد خپل

 .    شي مهاجر ته

 شمېر يو او شول ناراضه څخه  ددولت سبب په ناکردو د اړ  افغاني د مثلث دشيطاني پښتانه چې کله

 د يعنهې ارمهان شهيطاني غهړو د مثلهث شهيطاني د نو وتښيتدل ته پاکستان او ايران و څخه هېواد د يې

 .    شو پوره مقصد کيدو شروع د جنګ د ترمنځ امريکا او پښتنو
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 عملهي ضهد پهر دولت د او وه نه شوي ناراضه سخت څخه دولت افغان د پښتانه چې پورې وخته هغه تر

 پهه ددوی چهې کهوالی نشهوه سهازمانو اسهتخباراتي پاکسهتان او ايهران د ،  نهوه شهوي امهاده تهه مبارزي

 .    راوليږي ته جنګ ضد پر قواوو د ناټو د کې افغانستان په تروريستان نړيوال ميشت کې خاوره

 عزت ،  ناموس ، سر خپل د پښتانه  سببه د سبوتاژ او ظلم د اړ  افغاني د مثلث شيطاني د چې کله خو

 ،  شهي اماده ته اقدام عملي کې مقابل په ناټو او دولت افغان د چې شول مجبور خاطر په ددفاع مال او

 مسهلح پښهتانه ناراضهه ورتښهتيدلي ته هېوادونو ددوی سازمانو استخباراتي پاکستان او ايران د نو

 ،دسههپا مليشههو د اي.    ايهه .    داي ،  طيبههه لښههکر ، ،چچههن  القاعههده ، طالبههانو د يههې دوبههاره او کههړل

 تهه کولهو  وجنهګ ضهد پهر دامريکها  تهه وافغانسهتان ځهای يهو سره تروريستانو نورو او دغړو سدارناپ

 .    راوليږل

 هههر څخهه جملهي د پښهتنو  ورتښهتيدليو د تهه پاکسهتان او ايهران و مطهابق پاليسهۍ د مثلهث دشهيطاني

 او ايهران د هغهه کهوي انکهار څخهه کولهو جنهګ د ضهد پهر قهواوو د ناټو د کې افغانستان په چې پښتون

 او طالب خطرناک د ته امريکايانو ، کېږي نيول يا او کېږي مړ خوا د سازمانو استخباراتي د پاکستان

 پهه“   بهي ګوانتنهامو“   او“   بګهرام“   د کلونهو پهه څهو تر کېږي حواله او معرفي حيث په غړي د القاعده د

 .    .    .    شي پاتي بندي کې زندانو

 د چې دي مکلف او مجبور هغوی چې  راوست حالت داسې پښتنو پر غړو مثلث شيطاني د چې دا لنډه

 .    ویانتخاب يو حتمابه   څخه انتخابو بدو نهايت دريو الندې

 غاښو تر او ،عصري  ستر د امريکا د به وسله چېزه نا يوه په خوابدي او دي خوشحاله پښتانه که:   الف

 .    ندي شي بل پرته څخه وژني ځان يا انتهار د جنګ داسې چې ، کوي جنګ سره فوځ مسلح

 د مثلهث شهيطاني د چهې منهي بهه دا نهو کهوي نهه جنهګ کهې افغانسهتان پهه ضهد پر ناټو د پښتانه که:   ب

 .    ورسيږي قتل په دخوا سازمانو استخباراتي

 د مثلهث شهيطاني د چهې منهي بهه دا نهو کهوي نهه جنهګ ضهد پهر نهاټو د کهې افغانسهتان پهه پښهتانه که:   د

 نههوم پههه القاعههده او طالههب نههاک خطههر د بههه تههه وامريکايههانو او ګرفتههار خههوا د سههازمانو اسههتخباراتي

 کهې عزتهۍ بهې ډېهره پهه ليري هېواده د کې زندان په ګوانتنامو د برخه پاتي ژوند د څو تر ورتسليميږي

 .    کړي تيره ژوند
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 داسهې د سهره فهوځ د امريکها د کالشهنکوف يهو پهه چهې کهړل خوښه دا نه مجبورۍ ډېري د پښتنو اکثره 

 .    .    .    دي حتمي کې په مرګ ددوی چې راووزي ته ميدان جنګ

 اوامريکايهان پښهتانه چې  وتوانيدل لوبو اپراتيفي شيطاني خپل په غړي مثلث شيطاني د ډول دې په

 .    واچوي سره کې جنګ انډوله نا او خطرناک يو په

 

 ؟ کوي دوام وخت څومره به دپښتنواوامريکاجنګ:  6

 چهې پيداکړيهدي شهدت دومره جنګ امريکا او پښتنو د اساس په پالن منظم د غړو د مثلث دشيطاني

 عسکرو زياتو څخه زره پنځوس سوه دري افغاني او ، زره پنځوس او لک يو د ايساف او ناټو د يې نن

 .    کړيدي مخ مخا سره خطر د دواړه ثبات سياسي او مشروعيت نظام د  سره سره موجوديت د

 څهو تهر وکهړي دوام پورې وخت هغه تر تويول ويني او جنګ دا امريکا او پښتنو د به کې افغانستان په

 جعرافيهه دې پهه او شهرايطو دې پهه ،  مقطهع دې پهه تاريخ د چې شي پوه دې په دواړه امريکا او پښتانه

 دښهمنان مشهترک ددوی غړي مثلث شيطاني د او دي دوستان او ملګري طبعي بل د يو دواړه دوی کې

 .     دي

 .    کړي پوهه ځان تاريخ په پښتنو د بايد امريکا

 ثبهاتۍ بهې او ،ثبات  سوله په منطقي دې د کې اوږدو په تاريخ د چې کړي پوهه ځان دې په بايد امريکا

 .    دي خاوندان اهميت عين د هم نن او دي لوبولي رول څومره پښتنو کې

 نفهوس اکثريهت مطلق د افغانستان د او ونکړي برخورد حيث په ملت غالم د سره پښتنو د بايد امريکا

 دوی دوبهاره حيث په حق مشروع د ددوی بايد حاکميت ټولنيز او ،اقتصادي  سياسي دهېواد حيث په

 .    وسپاري ته

  اقتصههادي پههه دوی چههې کههې شههرايطو ننههي پههه چههې شههي پههوه دې پههه بايههد هههم کشههران او مشههران پښههتانه 

 د پاکسههتان او ايههران ګههانو همسههايه بههدو ددوی ،او  دي کمههزوري نهايههت لحهها  نظههامي او ،سياسههي

 غهړو د مثلهث شهيطاني د بغير مرستو د غرب او امريکا د دوی ، کړيدي بدنيت داشغال پښتنودهېواد

 .    ساتالی نشي بشپړتيا مځکنۍ او حاکميت ملي ،  استقالل خپل څخه
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 دمځکنهۍ هېهواد دخپهل حاکميهت ملهي ،  اسهتقالل دخپل پښتانه چې داده تقاضا زمان او عقل سالم د

 کهې  جغرافيهه سهتراتيژيکه دې پهه نهړۍ د خهاطر په ساتلو د نواميسو ملي او ګټو ملي دخپل ، بشپړتيا

 هېههواد خپههل د مرسههته پههه غههرب او امريکهها د کههې مقابههل پههه او وسههاتي ګټههې مشههروع غههرب او دامريکهها

 همسايه بدو او حريثو خپل د نوامي  ملي او ګټې ،ملي  حاکميت ملي ، بشپړتيا ،مځکنۍ  استقالل

 .    وساتي څخه ګانو

 او ايهران د مطهابق ارزو د غهړو د مثلهث دشهيطاني او ونکړي عمل فرمول ذکرشوي پورته پر پښتانه که

 د ،شهايد  ورکهړي دوام تهه جنهګ کهې مقابهل پهه غهرب او امريکها د خهاطر پهه ددفاع بمب اتم د پاکستان

 دافغانسهتان او وخهوري ماتهه کهې جنګ دې په اوغرب امريکا قرباني زياته ډېره په مال او دسر پښتنو

 او ايهران يهې بهه کهه او شهي پهاتي تهه افغانهانو بهه افغانسهتان چې پيداکېږي خوداسوال ،  والړشي څخه

 او دايههران ځههای پههر امريکهها د بههه افغانههان ټههول او پښهتانه او ، وويشههي سههره کههې مههنځ خپههل پههه پاکسهتان

 ګيهران دعوي او غله کلتور او تاريخ ،  مځکي د افغانستان د چې هېوادونه کوم شي غالمان پاکستان

 .    دي

 دريهم دي پراتهه کهې مهخ پهه انتخابهه دوه الندې صرف ته افغانانو ټولو او پښتنو کې شرايطو اوسني په

 .    انتخابوي حتما يو به څخه انتخابو دوه دې د چې دي مکلف او مجبور ،دوی  لري نه وجود انتخاب

 

 :   انتخاب لومړيي

 او اقتصهادي پهه څهوددوی تهر وکهړي مهدارا سهره غهرب او  امريکها د پهاره د وخهت څهه دېهو بايهد پښتانه

 يهوا د شهان پهه دهېوادونهو کوريها حنوبې او جاپان ، جرمني غربې د چې شي جوګه دې د مرستو نظامي

 .    وکړي تبارز حيث په هېواد خپلواک او ازاد

 زمهوږ نهه او ، ګډوالی نشي هېواد خپل په مځکه زموږ غرب او امريکا چې شي پوه دې په بايد پښتانه

 .     شي اخستالی راڅخه کلتور او رواج ،رسم  دين

 

 :  انتخاب دويم
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 کلنهو سهونو د يها او لپهاره دتهل شهايد چهې ده غالمهي ايهران او دپاکسهتان انتخاب دوهم پاره د دپښتنو

 .    وکړي ژوند کې حقارت او ذلت نهايت په الندي اسارت تر ددوی لپاره

 .    دي ګيران دعوي او غله دين حتي کلتور ،  تاريخ ،  مځکي د افغانانو د پاکستان او ايران 

 

 ؟ رسېږي چاته ګټه دجنګ دپښتنواوامريکاترمنځ: 7

 اجنټانو هغوی د کې افغانستان په او پاکستان ،  ايران چې ولوستل مو کې عنوان پنځم په فصل ددې

 نظهامي واسهطه پهه پښهتنو د ته وامريکا کې افغانستان په چې کړي  جوړ مثلث شيطاني يو لپاره دې د

 شهان پهه شهورويانو د څهو تهر ورکهړي دوام وخته هغه تر ته مزاحمت نظامي دا او ،  کړي ايجاد مزاحمت

 د ډول شهرميدلي پهه شان په شورويانو د هم امريکايان ،  وخوري ماته کې افغانستان په هم امريکايان

 ځهل دا شهان پهه صهفويانو ايرانهی او مغلهو د دډهلهی افغانسهتان بيها وروسته ، وباسي څخه افغانستان

 .    وويشي سره کې  منځ خپل په پاکستان او ايران

 ځکه کړي انتخاب ملت پښتون  لپاره جنګيدو د مقابل په امريکا د مثلث شيطاني چې شول ذکر هم دا

 شهته داتهوان کهې پښتنو په تنها حيث په اوسيدونکو اصلي د دافغانستان چې وه باور دې په دوی چې

 .    شي وکړاي مقاومت نظامي سره امريکا د چې

 اسهاس پهر سهتراتيژي شهيطاني د ددوی مثلهث شهيطاني چهې وشهو ههم ذکر خبري دې د کې پا و تيرو په

 .    شي داخل کې جنګ په سره امريکا د الس تش په چې مجبورکړي ملت پښتون

 خپهل د پرخالفګټهو ملهي خپهل د چې کړل مجبور پښتانه چلونو شيطاني خپل په غړو مثلث دشيطاني

 سههره امريکهها د خههاطر پههه ددفههاع منههافعو ملههي د پاکسههتان او ايههران يعنههې دښههمنانو دايمههي او ازلههي

 .    وجنګيږي

دا   تهرمنځ پښهتنواوامريکايانو د شهوي ډيهزاين خهوا د سهازمانونو اسهتخباراتي د پاکسهتان او ايران د

 .    لری ګټی الندي دا غړوته مثلث شيطاني د جنګروان 
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 :  ګټه پاکستان د:  1

 نظهر په ای اي  ،دای  راليږي ته جنګ ضد امريکا د او مسلح ،  ټراين پښتانه مقصد دې په پاکستان 

 د نو مړشو امريکايې که خو ، مړشو ګير دعوي يو پښتونستان د نو شي مړ پښتون کې جنګ دې په که

 .    مړشو مخالف يو بمب اټوم د پاکستان

   .ګيربولي ويعد دپښتونستان پښتون رښتني هر استخبارات دپاکستان

 هغهه تر ته جهاد افغان اصطالح په ددوی خاطر په ساتلو د ګټو ملي د ددوی به استخبارات پاکستاني

 څخهه امهو د خهاوره پاکه پښتونخوا د او تبا ملت پښتون ټول څو  تر ورکوي دوام پالس پښتنو د وخته

 .    راشي الندي کنترول تر پنجابيانو تورو د پورې اباسين تر

 اسهاس پهر  سياست پيداکولود د عمق ستراتيژيک د لپاره پاکستان د مطابق پالن د اي.    اي .    اي د

 پنجهاب د ملهت پښهتون ټهول او راغلهي نهوي النهدي قبضه تر پنجاب د پښتونخوا ټوله چې پورې څو تر

  وژني سره نوم په جهاد د بل يو کې پښتونخوا په خوله په اي.    اي .    اي د به پښتانه ،  نوي شوي غالم

  . 

 

 :   ګټه ايران د:   2

 کې جنګ دې په که چې راليږي ته جنګ ضد امريکا د او مسلح ،  ټراين پښتانه مقصد دې په هم ايران 

 ماتهه ګوتهه يو شيطان لوي د نو مړشو امريکايې که خو ، مړشو دښمن يوازلي ايرن د نو شي مړ پښتون

 .    .    .     شوه

 

 :   ګټه وحدت اوحزب اسالمي جمعت، نظار دشوراي: 3

 پاره د نوروحلقودهغوغړو او وحدت ،حزب نظار شوراي،  اسالمي جمعت د جنګ امريکا او دپښتنو 

 د ددوی دښهمنی سهره دپښهتنو او پيژنهی حيث په دښمنانو خپل د ،پښتانه لری نفرت څخه دپښتنو چی

 .    لري فايدي النديدا دی هدف ژوند
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 او دولهت دافغهان دوی نظهر پههغړو کټګهورۍ ذکرشوو دپورته اسالمي جمعت او نظار دشوراي:    الف

 نظار شوراي پښتانه چې دا حال ، اخلي غ  مستقيما څخه پښتنو يعنې دښمنانو دخپل زور په امريکا

 ههيڅ دښهمنۍ د سهره دهغهوی او بهولي ورو هه او وطنداران خپلنور او وحدت ،حزب اسالمي جمعت ،

 .    لري نه خيال

 دشيطانی چی غړی هغه حلقو نورو او وحدت ،حزب نظار ،شورای اسالمی ،جمعت دولت دافغان:  ب

 برخه فعاله زياته کې کولو عملي په پروژو وپراتيفيبادارانودا خپل دخاطر دی په لری غړيتوب مثلث

 شهی تبها او بربهاد خهوا د امريکها د پښتانه کې  جنګ کونکی تبا په امريکا نواوپښت د که چی واخستل

 .    .    .    شي پاتي کې  الس په ضلع دافغانی مثلث دشيطانی لپاره تل د به وافغانستانن

 پهه ملهت نحيهب دافغهان کهه او لهری اړه پهوری پښهتنو پهه فغانسهتاندا کهه غهړی دا مثلهث شيطانی خود 

 دوی بغيهر څخه پښتنو د افغانستان چې پوهوي نه ځان يا او پوهيږي نه دې په لری اړه پوری اقليتونو

 .    ساتالی نشي هم ورځ يوه

 پښتنو د چی پوهيږی حقيقت دې په   ټول کشران او مشران لرونکی فکر دملی داقليتونو دافغانستان

 عقيده او باور دې په   ،دوی درلودالی نشی وجود کې  جغرافيه سياسي په دنړۍ افغانستان بغير څخه

 دفهاع دډاډمنی بشبړتيا ،مځکنۍ حاکميت ملی ، دخپلواکۍ افغانستان د ملت عظيم پښتون چی دی

 او سهولی پهاتې ،تهل دټولنيزعهدالت کې  هيواد ،په راوړلو دمنځته نظام سياسي ثباته با او ،دمشروع

 .    دی ضامن ډاډمن تامين د وحدت ملی

 هههر بههل او پاکسههتان ،  ايههران ،  کههړی پههوه ځههان ښههه حقيقههت دې پههه   دی اقليتونومشههران د دافغانسههتان

 صههرف هغههوی ،  بههولی دوسههت اقليتونههو پښههتون دغيههر او دښههمن دپښههتنو ځههان چههی هيههواد خههارجی

 (  .  پروکړه حکومت او واچوه تفرقه) چی کوی استفاده بيا ځل يو څخه فرمول زاړه داستعمارددی

 په  تړلی ندی پوری سازمانو استخباراتی په پرديو د چی کشران او مشران داقليتونوهغه دافغانستان

 کههول پښههتنوتبا د چههی هيههواد خههارجی هههر بههل او ،ايههران پاکسههتان ،  کههړی پههوه ځههان ښههه دی  حقيقههت دې

 او تبها پسهي بل په يو اسانۍ ډيره په هم قليتونهدهيوادا حتما  به وروسته تباهۍ تر نودپښتنو غواړی

 .       کړي غالمان خپل
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 مهړ چهې پښهتون ههر ځکهه اخلهي لهذت زيات ډېر غړي مثلث شيطاني د څخه جنګ د امريکا او پښتنو د

 دغهړو مثلهث شهيطانید پښهتون ههر نظهر پهه ددوی ،  کيهږي مړ دښمن ازلي ددوینظر په ددوی نو کيږي

 او دطالهب يعنهې دښمن د دنړۍ  ته نړۍ پښتون يعنی دښمن ازلی دا خپل بيا ،خودوی  دي دښمن ازلي

 .    ویک معرفيهم   نوم په القاعده

 غهړو د مثلهث شهيطاني د نو کېږي مړ فوځي ناټو د يا امريکايې هر چې کې جنګ په امريکا او دپښتنو

  تربيهه نظهامي او سلحها ته طالب دښمن پروني خپل ايران نن چې دي علت همدا ، کېږي مړ دښمن ازلي

 څخهه امريکهايې او طالهب د وکهړي جګهړه کهې افغانستان په سره دښمن دامريکايې دايران چې ورکوي

 .    کميږي دښمن يو دايران کېږي مړ يو هر چې

 .     دي جنګ ګټور ډېر  او ېئطال يو جنګ امريکا او پښتنو د  لپاره غړو د مثلث شيطاني د

 ځکهه شهويدي تپهل دوی پهر چهې دي جنګ کرغيړن او خيرن ټولو تر دوی د دا کې تاريخ په پښتنو د خو

 .    جنګيږي لپاره ګټو د ښمنانو د ازلي د ول  او هېواد دخپل خالف بر ګټو ملي خپل د دوی چې

 هغهه ،پهه  دي مالمهت ملهت پښهتون  مظلهوم په غړي مثلث شيطاني د څومره چې کې جنګ خيرن دې په

 ههم مشران قومي او مذهبې ، سياسي تفاوته بې پښتنو  د او امريکا ،  کرزي حامد جمهورري  اندازه

 يهې  الس لهوي پهه ،او  نيهولي نهده يې مخه چلونو شيطاني د مثلث شيطاني د چې دي مالمت پښتنو په

 .    ورکړيدي ګروګان کې پالس هغه د او وهلي پورې ته غيږي مثلث شيطاني د ملت مظلوم پښتون

 د مجبهورا بايد چې کړيدي  تحمل جنګ داسې پښتنو پر لوبو اوپراتيفي خپل په غړو مثلث دشيطاني

 وخهت او شهرايطو اوسهنيو پهه چهې ځکه ،  جنګيږي و ګټه په دښمنانو خپل د او برخالف ګټو ملي خپل

 پښهتا کهې شرايطو نن په ،او  دي نغښتي کې دوستۍ په سره غرب او امريکا د ګټې ملي پښتنو  د کې

 حريثهو او بهدو خپهل د مرسهته پهه اوغهرب امريکا د تنهابغير څخهدمرستی اوملی وحدت  پاک داهلل نه

 .     شي ساتالی خپلواکي او هېواد خپل څخه پاکستان او ايران ګاونډيو

 .    رسيږي ته غړو مثلث شيطاني د تنها ګټه دجنګ ترمنځ امريکا او پښتنو د 

 چهې دي جال لوبو اوپراتيفي د مثلث دشيطاني کې حقيقت په جنګ روان دا ترمنځ امريکا او پښتنو د

 .    دي ګيرشوي را کې په دواړه امريکا او پښتانه
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 شهيطاني د يعنهې ايجهادونکي جنهګ دې د ګټهونکي اصلي جنګ روان دې د ترمنځ امريکا او دپښتنو

 .    دي امريکايان او پښتانه بايلونکي او قربانيان اصلي جنګ خيرن دې د او ،  دي غړي مثلث

 د ، کهړي خالص څخه جال شيطاني  د مثلث شيطاني د ،ځان شي منظم ليح  سياسي په پښتانه خوکه

 ملګرتههوب سههتراتيژيک داسههی سههره غههرب او دامريکهها برکههت پههه درايههت او پههوهي پښههتني او اسهالمي

 ،ملهی  بشهپړتيا ،مځکنهۍ حاکميت ملی ، خپلواکی ملی افغانستان د اساس پر هغه د چی کړي ايجاد

 پښتانه ، ورسيږي ته پښتنو به ګټې زياتي جنګ خيرن روان دې د نو وی خوندی نوامي  ملی او ګټی

 پښههتونخوا تههاريخي لويههه بيهها مرسههته پههه انههډيواالنو سههتراتيژيکو خپههل اود همههت پښههتني خپههل پههه بههه

 .    کېږي بلل ځواک اونظامي ستراقتصادي منطقي دې د  به ګونوکلنودپاره سل اود ايجادکړي

 

 ؟ ګټې څوک به جنګ ترمنځ پښتنواوامريکا د:8

 ؟ کړي شروع جنګ پښتنو ضد پر امريکا د ولي وروسته ماتي تر طالبانو د چې دا

 دي څهه رول اجنټانو د ددوی کې افغانستان په او استخباراتو د پاکستان او دايران ترشا جنګ دې د 

 ؟

 .     وشو بحث سره تفصيل په کې فصل تير په هکله دې په

   ؟ ګټې څوک به جنګ روان دا ترمنځ امريکا او پښتنو د چې ږغيږو موضوع دي پر اوس

 افغان د وړاندي کاله څو چې داوي به ښه  ووايو څه کې باره په ګتونکي د جنګ دې د چې دي تر دمخه

 ، کهړو مقايسه سره جنګ د امريکا او پښتنو د جنګ هغه بيا او وکړي اشاره لنډه يو ته جنګ شوروي

 روان د امريکا او پښتنو د چې شو ويالی ډول ښه ډېر په اساس پر واقيتونو عيني ځينو د بيا وروسته

 .    وي څوک به ګټونکي جنګ

 

 

 .    کتنه لنډه يو ته جنګ شوروي دافغان
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 پهه يها، ورکهوي تلفات اومالي ځاني لږ چې  ګټې څوک هغه جنګ ،  دي قانون شوي منل کې دنيا په دا

 بهايلونکي ،اودهرجنهګ  ورکهوي تلفات مالي او ځاني لږ چې ده خوا هغه ګټونکي جنګ هر د وينا هبل

 .    ورکوي تلفات مالي او ځاني ډېر  چې ده خوا هغه

 تهر بهه موږ: )  چې وه ويلي ريګن رونالد ري  جمهور امريکا د کې جريان په جنګ د روس دافغانانواو

 (وي ژوندي افغان اخيري ترڅو وجنګږي پرضد دشوروي چې ورکړو سلحها افغانانوته وخته هغه

 او سياسهي خپهل څخهه مهاتي د جنګ د ويتنام د ال امريکا چې کولي وخت هغه خبري دا ريګن ښاغلي 

 .     کړي ووبرحاله نه دوباره حيثت نظامي

 څو تر کولي مرستي لوژيستيکي او مالي کلونو په سره ويتناميانو د شورويانو کې جنګ په ويتنام د

 .    ورکړل ماته ته امريکا يې باالخره

 پرافغانستان تاريخ( 27/02/1979) په روس چې شوي تير نوه کاله څو ال ماتي د امريکا د کې ويتنام په

 بهه افغانسهتان چهې وپتيهل يهې دا او وبلهل غنمهت لپهاره ځهان د موقهع دا امريکها ،  وکهړي يرغل نظامی

 .     اخلي کې افغانستان په بدل جنګ د ويتنام د به څخه دشورويانو او بدلوي ويتنام په دشوروي

 جنګ ،د  درلود نه وجود انډول هيڅ قواوو د ترمنځ خواوو متقابلو د کې جنګ په افغانانو او دروس 

 ،  عهزت ، نهاموس ، ،سر دين خپل د ډګرکې په جنګ د الس تش په افغانان مجبور باغيرته ته طرف يو

 پهه فهاع دد نواميسهو ملهي ګټواو ملي ،  بشپړتيا مځکنۍ د هېواد د ، حاکميت ملي ،  استقالل ، مال

 مسهلح ترغاښهو چهې لښکري سري امپراطورۍ ستري د اتحاد شوروي د طرف بل او ،  جنګيدل خاطر

 .    خاطرجنګيدي په رسيدو د ته اوبو تودو و الري دې د او اشغال د افغانستان د وي

 پهه عسهکرو مفتهو د څخهه مجبوروافغانهانو  د چهې ورغلهل پهالس موقهع ښه ډېره دا ته غرب او امريکا

 .    ودروي يې  مقابل په طاقت سوپر اودروسي مسلح وسلو چېزه نا په هغوی وکړي استفاده حيث

 :     وه متوجه تاوانونه جنګ د تهخواو عمده دري الندی  کې جنګ په شوروي_ افغان د

 :   اشغالګران شوروي:    1

  تاوانونههه اقتصههادي خاطرسههتر پههه چلولههو د ماشههين د جنههګ د کههې افغانسههتان پههه تههه اتحههاد شههوروي 

 .    رسيدل هم تلفات انساني اندازه يوه او تاوانونه ،نظامي
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 :  پښتانه :  2

 چهې امکانهات مهالي ډېهر او لهږ ،کهوم  رسيدل تلفات انساني زيات چا هر تر  کې جنګ دې په پښتنوته 

 .    تلل منځه د کې جنګ دې په هم هغه درلودل يې

 

 :  امريکا:   3

 د هغهوی د تهاوان مهالي دا خهو رسهيدي تاوان مالي محدود صرف کې جنګ دې په ته ملګرو او امريکا 

 .     وه برابر سره هيڅ د تله پر په اقتصاد قوي

 .     رسيدل نه تلفات انساني ډول هيڅ کې جنګ په شوروي او دافغانانو ته غرب او امريکا

 سهتراتيژي او پهالن جنهګ د شهوروي- افغهان د ماهيرينو استخباراتي او نظامي پاکستان او امريکا د

 اوشههوروي وکههړي دوام وخههت زيههات څخههه زيههات د جنههګ شههوروي -فغههان دا  چههې وه کههړي طرحههه داسههې

 .    وساتي مصروفي کې  جنګ په کې افغانستان په لپاره وخت ډېر د قواوي

 کهال ههر پهه چهې وه مجبهور شهورويان شي وساتل فعال کې افغانستان په ماشين جنګ د چې لپاره ددې

 پهه خهو ، شي زخميان او مړه روسان زرګونو په او ،  وکړي مصرف جنګ پردي ډالره ميلياردونو په کې

 .    رسيدي تاوان مالي چېزه   نا ته امريکا کې مقابل

( 05/00/0833) پهر او وخوړل ماته کې  افغانستان په شورويانو وروسته جنګ سخت کاله ل  تقريبا تر 

 او تهزار د روسي د سببه د هغو د چې ورسيدل ور تاوانونه مالي دومره او شول وشړل څخه افغانستان د

 .    والړل منځه د لپاره تل د امپراطوري شوي جوړه ه واسطهپ کمونيزم

 د افغانانومخصوصها مظلومهو د چهې  شهول وکهړاي امريکها استفاده په څخه جنګ د شوروي_  دافغان

 خپههل د کههې ويتنههام پههه څخههه شههورويانو د قيمههت پههه قربههانيو حسههابه دبههې مههال او سههر د پښههتنو مظلومهو

 .    واخلي کې افغانستان په بدل ماتي نظامي

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     453 
 

 کړي ختم نفع په ځان د جنګ سوړ ،  چې  شول وکړاي امريکا استفاده په څخه جنګ د شوروي_ دافغان

 .    شول څرګنده را حيث په طاقت سوپر يوازني د نړي د امريکا او

 او مالي ، نظامي ستر ته افغانانو او شورويانو شول ذکر چې پورته لکه کې جنګ په شوروي– افغان د

 .    رسيدل تاوانونه مالي لم  قابل غيري او محدود ته غرب او ،خوامريکا  رسيدل تلفات انساني

 دوام وي ممکهن چهې وخهت زيهات څهومره  جنهګ دا چهې غوښهتل امريکها اسهاس پهر سهتراتيژي دهمدې

 .    وکړي

 پهه وينهو مفتهو د پښتنو مظلومو د چې  ورکاوه خوند ډېر خاطر دې په جنګ شوروي افغان د ته امريکا

  غريهب د ،  اخسهتي بهدل مهاتي نظامي خپل د کې ويتنام په څخه اتحاد شوروي دښمن خپل د يې قيمت

 سهرباز اشهغالګر روسهي پهر ، وو پروت ټوپک امريکايې اوږه پر پښتون اومجبور مظلوم ، تنخوا ،بې

 .    .    .    سوځوي يې  ټانک روسي ،  کولي زخمي يايې او وژلي يې هغه ، کول فيرونه  يې

 د رحمهي بهې نهايهت او تهوان ټهول خپهل پهه قهوت اور د  فهوځ  رحمهه دبهې اتحهاد شهوروي د کهې مقابل په

 .    وړل منځه د او بربادول مال او پښتنوسر مجبورو او مظلومو

 يهې تهه امپراطورۍ ،شوروي کړي بدل ويتنام په دشوريوانو افغانستان سره مهارت ډېر په امريکايانو

 پهه تنهها نهه کهې  افغانسهتان پهه زور په قربانيو ځاني مثاله بې د پښتنو مظلومو د مخصوصا دافغانانو

  حيثيههت نړيههوال امپراطههورۍ دشههوروي ، امپراطههوري شههوروي بلکههې کههړل ور ماتههه کههې ګههر ډ نظههامي

 هم يې طاقت سوپر اوشوروي ، سيستم نظرياتي ،شوروي سيستم اقتصادي شوروي ، نظام ،شوروي

 .    يووړۍ منځه د يې  لپاره تل اود کړي ړي و دړي

   استفاده په څخه مطالعي لنډي د جنګ د شوروي_  افغان د 

 .    کوو ذکر ډول الندي په ليدال  ښکاره  ځني  ماتي د امريکا د کې جنګ په امريکا_ پښتنو د اوس

 نظهامي او اسهتخباراتي د پاکسهتان او ايهران د اسهتفاده پهه څخهه تجريبو د جنګ د شوروي افغان د:   0

 يو د چې کړيدي  طرحه داسې پالن جنګ د امريکا او پښتنو د مشوره په سره دالقاعده ماهيرينو چارو

 .    کېږي پيدا قيمت ارزانه ډېر په کې منطقه په عناصر ضروري لپاره  ددوام جنګ اوږد
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 کلونهو ډېهرو د يهې شهيخ عهادي يهو عربو د چې دي ضرورت ته بوديجي لږ دومره لپاره ددوام جنګ ددې

 .      شي تمويلوالی  لپاره

 :  کوو اشاره لنډه ډېره ته عناصرو ضروري و لپاره  ددوام جنګ دې د کې کرښو الندي په

 

 :   قوت انساني لپاره دوام د جنګ پښتنود د خالف پر دامريکا:   الف

 .    دي پيداکول قوت انساني اماده د ته جنګ و عنصر مهم ټولو تر لپاره ددوام هرجنګ د

 کهې حالهت په بختۍ بد نهايت د پښتانه کې وخوا شا پر ميلونو اتيا د وو خوا دواړو پر خط د دډيورنډ

 مهين اسهالم پهر او عقيهده بها ،ټول  لري نه اسانتياوي ډول هيڅ تقريبا لپاره تيرولو ژوند د ،  کوي ژوند

 ئهی کهې  بهاره پهه ديهن دمقهدس م اوداسهال دي بيسهواده يهې اکثريهت مطلهق هغمر خودبده دي مسلمانان

 .    دی محدود معلومات

 ،  سياسي د هميشه دوی چې دي داسې جوړښت ټولنې پښتني د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 خپهل د ههم دوی ،او کېهږي رهبهري خوا د مشرانو قومي د ددوی کې ساحو په ژوند ټولنيز او اقتصادي

 .    مني مشوري مشرانو قومي

 غهړود مثلهث دشهيطاني ،  شهي عملهي ډول اسهانه پهه پالنونهه شهيطاني مثلهث شيطاني د چې لپاره ددې

 علمهها لرونکههي خيههال ملههي د ،  مشههران قههومي پښههتنو دې د لههومړي مطههابق سههتراتيژي شههيطاني خپههل

 مجبهور او مظلهوم پښهتون څو تر ، ده روانه  هم نن ال لړي دا او ووژل ځني مشران منور نور او ،معليمان

 .    کړي رهنما بې او سرپرسته بې ملت

 جنهګ پهه خالف پر امريکا د چې کړل  مجبوره پښتانه الري د تبلي  او تطميع ،  فشار د بيا يې وروسته

 .    واخلي برخه کې

 جهاد اصطالح په ددوی خالف پر امريکا د مطابق امر د اجنټانو د مثلث شيطاني د چې پښتون هغه هر

 اسههالم د ، دښههمن( ص) محمههد ،د ښههمن د(  ج)خههداي د ، کافر،ملحههد شههخص هغههه اخلههي نههه برخههه کههې

 .    دي القتل واجب او الدم مباح ، جاسوس دامريکا ، دښمن دين دمقدس
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  والههي شههاته تعليمههي او اقتصههادي ، ،بيسههوادۍ مجبههورۍ ، مظلوميههت  ، سرپرسههتۍ بههې د پښههتنو د

 مثلهث شهيطاني د اسهتفاده پهه څخهه لرلهو عقيهدي ټينګي د هغوی د باندې اسالم پر او ، ،تطمع ،فشار

 سههر مفتههه څخههه ځوانههانو پښههتنو  د لپههاره کلونههو ډېههرو د چههې لههري تههوان دا انيههمال اجنههټ پرسههت بنيههاد

 لپهاره  بريهدونو تروريسهتي نهورو او مرګهي ځهان د کهې جنګ پرخالف دامريکا هغوی ، وکړي بازګيري

 .    کړي اماده

 ددوام جنهګ د پهرخالف دامريکها تهه غړو مثلث شيطاني د چې شو ويالی موږ پراساس لويدال دپورته 

 .    دي ورغلي پالس مفت لپاره وخت دزيات( انسانان اماده ته جنګ)عنصر مهم ټولو تر لپاره

 شي کوالی استفاده په څخه دتجريبو جنګ د شورويانو او افغانانو د غړي مثلث دشيطاني وينا هبل په

 خهالف پهر امريکها د او واغوندي واسکټ انتهاري پښتون مجبور او مظلوم په لپاره کلونو ډېرو د چې

 .    راوباسي ته ميدان جنګ د يې

 او غريهب نهايهت اکثريهت مطلهق ملهت پښهتون  مظلهوم او دمجبهور چهې ووايو بايد سره افسوس ډېر په

 ،  مها ۍ ښه ، کور ښه لکه اسانتياوي داسې هيڅ تقريبا لپاره تيرولو ژوند ،د دي شوي ساتل بيسواده

 ښههه ، څښههاک او خههوراک ښههه ، معشههوقي ،ښههکلي  مېرمنههي ښههکلي ،  سههيلونه خههارج ،د ژونههد ارام ښههه

 .    پيداکړي سره کولو ژوند د ځوانانومينه پښتنو د هغه چې لري نه نوري داسې او لباسونه

 د کهې اخيهرت پهه صهرف رنجونهه او خوارۍ  پايه ،بې ژوند دوزخي نيا د دې د پښتانه مجبور او مظلوم

 ، شههههرابونو ، شههههيدو ، ،عسههههلو غلمههههانو ، حههههورو ښهههکلو ،  مهههها يو دښايېسههههته  جنههههت شههههوي وعهههده

 .    تيروي اميد په نعمتونو ښوميواونورو

 شهي کوالی اسانه ډېر په استفاده په څخه  مظلوميت د پښتنو د اجنټان ددوی او غړي مثلث دشيطاني

 دې د چهې ورکهړي قناعهت اسانۍ ډېره په او کړي اوتشويق مجبور نور ال پښتانه  مجبور او مظلوم چې

 د  تهه جنهت شهوي وعهده ابهدي و کې لحظه يوه په او خالصون د څخه عذابونو د دنيا دوزخي او نابودي

 .    کړي نجام ا اعمال نورتروريستي او بريدونه ځانمرګي خاطر په لو داخليد

 

 :  اړتيا دايډيالوژۍ لپاره دوام د دجنګ:    ب
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( وژنهه ځهان) حتمهي کې په مرګ دده چې  اخلي نه برخه کې جنګ داسې په بغير څخه استثني د انسانان

 .   باور ونلری  روايښت پر يې لحا  ذهني په ترڅو وي

 پهه حتمها خپله په دي چې وي متيقين دې په دي چې اخلي نه برخه کې جنګ سېدا په  انسان وينا هبل په

 .    لري ونه قناعت روايښت پر يې لحا  اوايډيالوژيک ذهني په څو تر کېږي مړ کې

  استعمالوي حيث په ي ايډيالوژ د جنګ د دين مقدس اسالم د اجنټان دوی د او غړي مثلث دشيطاني 

  . 

 پهه بيهانيو دېنهي د  هم او مجبوروي هم پښتانه شوي مجبور او مظلوم ، سواد بې غړي مثلث دشيطاني

 د ضهد پهر ډلهي پالنهۍ يها نظهام پالنهي د چهې کهوي حکهم ته تاسو دين داسالم چې   وايي ورته کې شکل

 .    کړي  پيل جهاد مقدس اهلل سبيل في امر په( ج) خداي

 خهاليق ستاسو چې ورفهموي ته پښتنو  بيسواده او بيچاره ، شوو کړل ،مجبور مظلومو پرستان بنياد

  واخلهي برخهه کهې  جهاد شوي درښودل خوا د مال د چې کړيده فرض تاسو پر يې دا او کوي امر ته تاسو

 د او کهوي کهافر انسهان انکهار څخهه عهين فهرض د او ،  دي عين فرض او امر(  ج) خداي د کول جهاد د ،

 .    .    .     دي دوز  لپاره ابد د ځای کافر

 وعهدي د اخيهرت د ژونهد دوزخهي دنيا دې د چې پښتانه  بيسواده او بيچاره شوي کړل ،مجبور  مظلوم

 ابدي د او خالصون د څخه مشکالتو د دنيا دې د او مني خبره مال د مجبورا تيروي اميد په جنت شوي

 .    اخلي برخه کې جهاد په هيله په جنت

 هغهوی ، کړيهدي تربيهه انيمال پرست بنياد شمېر زيات يو سازمانونو استخباراتي ايرن او پاکستان د

 د او، کړيهدي  مقهرر کهې سار په سازمانونو مذهبې پرسته بنياد او مدرسو ،ديني  مساجدو لويو د يې

 د نفهع خپهل پهه څخه دين دمقدس اسالم د یي پواسطه اجنټانو استخباراتي نما اسالم پرستو بنياد دې

 ديهن مقهدس د اسالم د ډول مطلق په عمل دا دغړو مثلث دشيطاني چې کړيده  جوړه ايديډلوژي جنګ

 .    دي خالف

 ،  بيسههواده زور پههه ايههډيالوژۍ شههوي ډيههزاين د دخههوا ددوی او تطميههع ،  ظلههم د غههړو مثلههث دشههيطاني

 پهه او اميهد په خالصون د څخه خواريو د ژوند دوزخي د دنيا دې د پښتانه شوي کړل مجبور او مظلوم
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 را ته ميدانه جنګ د سره امريکا د هيله په وعدو د ژوند دابدي کې جنتونو شوي وعده په کې دنيا هغه

 .     دي ايستلي

 

 

  ؟  دي څومره مصارف جنګ د ترمنځ امريکا او پښتنو د:    ج

 القاعهده او پاکسهتان ، ايران د لپاره ددوام جنګ د ترمنځ امريکا او پښتنو د شول ذکر پورته چې لکه 

 ثبهات ، دسولې کې  منطقه ،په تجريبو د جنګ تير د شوروي افغان د ماهيرينو نظامي او استخباراتي

  طرحهه سهتراتيژي او پهالن داسې استفاده په څخه رول تاريخي د ملت پښتون د کې باره په ارامۍ نا او

 مظلومهو د او ايايهډلوژي جنهګ د څخهه  ديهن مقهدس د اسهالم د يهې بنيهاد پر ستراتيژي هغي د چې کړل

 .    کړل جوړ بازان سر مفت جنګ د يې څخه پښتنو

 مصهرف مهالي ډېرلږ په ددوی چې کړيدي  طرحه داسې پالن جنګ د امريکا او پښتنو د مثلث شيطاني

 او مهالي زيهات څخهه دزيهات پيژنهي صهفت پهه دښهمنانو ازلهي خپهل د يهې دوی چې  ته امريکا او پښتنو

 .    رسوي تلفات ځاني

 منفجهره د ډالهرو سهل د پښهتون شهوي کړل  مجبور او مظلوم ، بيسواده هر په چې غړي مثلث دشيطاني

 پهه حملهي دې د ،  کهړي  اجهرا پهه حملهه ځهانمرګي بانهدې قهواوو امريکايې پر واغوندي واسکټ موادو

 :   رسيږي تاوانونه الندي لحا  تقريبې په ته خواوو نړيوالو او افغاني کې نتيجه

 څخهه پنځهو د ، وژنهي سهربازان افغان او نړيوال پورې پنځه تر څخه يو د لږه تر لږ کې مواردو 31% په:    0

 .    کوي مبتال مرض روحي په يې يا او کوي ټپي پورې ل  تر

 .   کوي زخمي هم رقم چنده دوه او وژني افغانان ملکي زيات دلسوڅخه

 پهورې ول  په همدارنګه او ، رسوي ور تاوان يا او تخريبوي وسايط نظامي څلورو تر څخه دوو د:    2

 .    رسوي ور تاوان افغانۍ لکونو په او وړي منځه د شتمنۍ نوري او کورونه ،  وسايط مربوط

 کهه چهې پيهداکوي ساانعک دومره کې  مطبوعاتو په نړۍ او ،غرب  دافغانستان حمله انتحاري هره:   8

 .    کړاي  ونشي تبليغات دومره نفع په ځان د هم به بيا کړي مصرف ډالره ميلونونه څوک
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 وجود د انويګريال د ته عامه راي کښي نړۍ او افغانستان په حمله تروريستي بله يا او انتحاري هره:   6

 .    .    .    ورکوي پيغام ناتوانۍ د ټولنې نړيوالي او دولت افغان ، دامريکا ځواک او

 پهروژي شيطاني د مثلث شيطاني د يې غړي کورنۍ د چې کېني ټغر پر غم د هم کورنۍ پښتني هغه:   5

 .    کړيدي اجرا بريد مرګي خاطرځان په کول عملي د

 چېهزه   نا خپل په چې شي مجبورکړل ځوانان  پښتانه يوګروپ امر په غړو د مثلث شيطاني د کله کله:  1

 قهواوو د نهاټو د ګهروپ  ټهول دا کهې نتيجهه پهه چې وکړي حملي وسلوالي کاروانو پر ناټو د وسلو ساده

 چهې شهي اوتالشي بمباري خوا د قواوو د ناټو د هم بانډي او اوخواکلي ،دشا شي يووړل منځه د دخوا

 د نهاټو د پښهتانه ګنهاه بهې نهور ، شهي زخميهان او شههيدان پښهتانه ګنهاه بې شمېر زيات يو کې نتيجه په

 .   شي وران سبب په جنګ د يې مالونه او کورونه ،  شي بنديان دخوا قواوو

 .    شي زيات ال نفرت سره ناټو د او کېني  ټغر پر غم د کورنۍ پښتني شمېر زيات يو ډول همدې په

 ګونههو لهه  د يههې ارزښههت نههو کههړي  محاسههبه څههوک تاوانونههه معنههوي او مههادي شههوي ذکههر پورتههه دا کههه

 .    دي برابر سره ميلونوډالرو

 سهره مصرف په ډالرو دسل غړي مثلث شيطاني د چې رسيږو ته نتجي دي موږ څخه مثال ساده پورته د

 دولتهي پهر يها ، چاودنهه پهه مهاين کنتهرول دريمهوت غهاړي د دسهړک يها ،  اجهرا پهه عمهل  انتحهاري يوه د

 ګونهو دل  ته دښمنانو افغانی او يې امريکا خپل کې نتيجه په حملي د ناټوپرکاروانو د او تاسيساتو

 .    رسوي تاوان معنوي او مادي ارزښت په ميلونوډالرو

 دې د چهې ځکهه شهي ورکهوالی دوام کلونهو ګونهو له  پهه تهه جنګ دي استخبارات پاکستان او ايران د

 ، شههي تمويلههوالی جنههګ دا لپههاره وخههت څههه د قاچههاقبرهم عههادي يههو چههې دي لههږ دومههره مصههارف جنههګ

 .    ده بوديجه برابره سره هيڅ داد خو ته سازمانو استخباراتي ددولتونو

 ههر وسهاتي فعال دولت افغان او ماشين جنګ د کې افغانستان په چې لپاره دې د امريکا کې مقابل په 

 .    لري ضرورت ته ډالرو ميليارده ګونو سل په کال

 مصههارف جنههګ دې د ټههولنې نړيههوالي او امريکهها پههر انههدازه هغههه پههه اوږديههږي جنههګ دا چههې هرڅههومره

 پهه پښهتنو شوو نيول ګروګان په او مظلومو د ټولنه نړيواله او امريکا مرو هرو کې پاي په او درنديږي
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 د مهوږ يهې مثالونه ژوندي  چې  خوري ماته کې مقابل په مثلث شيطاني د تلفاتو مالي او ځاني پايه بې

 .    وينو کې افغانستان په ماته اتحاد شوروي د او کې ويتنام په ماته امريکا

 خپلو د بايد لومړي چې کړيدي طرحه داسې پالن جنګ دې د ماهرينو سخباراتيا پاکستان او ايران د 

 څخهه ددولهت وله   سببه د هغو د چې کړي نجاما اعمال داسې کې چوکاټ په ددولت پواسطه اجنټانو

 ددولهت څخهه بانهډو او کليهو د اهسته اهسته ضد پر ددولت منځه د ول  ناراضه د بيا او شي خوابدي

 ، ډاکتر ،  متعلم ؛ ،معلم  مکتب لکه وکړي حملي اهداف نرمو پر  ،اول  شي شروع جنګ ګريال  ضد پر

 مطهرح ځهان کهې  ميهډيا پهه طرفهه بلهه د او واچوي وهم کې ول  په طرفه ديوه چې نور اوداسې روغتون

 .    کړي

 کنتهرول الرو د تهرمنځ ښهارنو  او دولسهواليو مخهالفين ،  پيهداکړي شدت کرار کرار جنګ بيا وروسته

 پهه شهي اوږديدالی جنګ دا چې هرڅومره او کړي محاصره ښارونه لوي کرار کرار او واخلي کې پالس

 .    کېږي حتمي برياليتوب ددوی او دي ګټه په ګريالوو د  اندازه هغه

 نکهړي بدلهه سهتراتيژي خپهل کهې  بهاره پهه پښهتنو د امريکها کهه  چهې   اخلهو نتجه دا څخه لويدال دپورته

 دپښهتنو کهې  جنهګ او سوله په کې منطقه دې ،په باسي راونه څخه منګلو د مثلث شيطاني د ،پښتانه

 تههه پښههتنو ، ونکههړي جههوړه حيههث پههه ملههت سههيال ديههو سههره پښههتنو د سههره درک پههه اهميههت دتههاريخي

 دوبههاره دي حههق مشههروع تههاريخي پښههتنو د چهې حاکميههت ټههولنيز او اقتصههادي ،  سياسههي دافغانسهتان

 ماتهه وړانهدي پهه مثلهث شهيطاني د تلفهاتو ځهاني پهه پښهتنو د امريکها بهه کهې جنګ دې نوپه ، ورنکړي

 بهايلونکي جنهګ دې د دواړه بهه پښتانه او امريکا، وي ګټونکي جنګ دې د به مثلث شيطاني، خوري

 .    وي

 ورکهړي ماته ته امريکا قربانيو مالي او ځاني حسابه بې خپل په کې جنګ دې په پښتانه به خو ظاهر په

 غهړي مثلهث دشهيطاني بهه فهاتحين اصهلي جنهګ ،ددې نهوي پښتانه به فاتحين  اصلي جنګ دې د ،خو

 يهې بهه تاوانونهه او ورسهيږي ته پاکستان او ايران به ګټې جنګ دې د چې ځکه ،  وي پاکستان او ايران

 .    ورسيږي ته پښتنو  او امريکا

 خپهل حيهث پهه طاقهت سهوپر د نهړۍ د شهان پهه اتحهاد شهوروي د ځای يو سره بايللو د جنګ د به امريکا 

 .    وبايلي حيثيت نړيوال
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 .    شي غالمان پاکستان او ايران د لپاره تل د سم سره رسېدو ته پای د دجنګ به پښتانه 

 

 : مقايسه جنګونو د شوروي - افغان او امريکا -پښتنو د:  9

 ؟ لري تفاوتونه بنيادي څه څخه بل له يو جنګونه امريکا پښتنواو او شوروي -افغان د

 اشهغال يهې هغهه وکهړي غهل يهر افغانسهتان پهر شهورويانو چې مجردي په کې جنګ په شوروي -افغان د

 .    کړي شروع قيام ملي ضد پر ګرانو اشغال شوروي د پښتنو مخصوصا افغانانو ټولو سمدستي کړي

 افغههان د نههړۍ اسههالمي او نههړۍ غربههي ، ايههاالتو متحههده دامريکهها کههې سار پههه دهغههه ټههولنې نړيههوالې

 .     وکړ مالتړ لوژيستيکي او مالي ، سياسي ډول هر مجاهدينو

 مهالي او ځهاني مثالهه بهې د پښهتنو بهاتورو د مخصوصها ملهت نجيهب دافغان ضد پر اشغال د شوروي د

 کههې نتيجههه پههه مرسههتو اوسياسههي لوژيسههتيکي ،  مههالي د نههړۍ ضههد شههوروي د او ورکولههو پههه قربههانيو

 سهخته ډېهره کهې سهاحو نظهامي او سياسي ، اقتصادي په کې مقابل په افغانانو د امپراطورۍ شوروي

 .    شول وړې دړې امپراطورۍ شوروي کې نتيجه په او وخوړه ماته ډکه شرمه د او

 شهو تمهام نفع په امريکا د جنګ سوړ روان ترمنځ غرب او شرق د کې نتيجه په جنګ د شوروي افغان د

 دړې  امپراطههوري شهوروي يعنههې پايګها  نظهامي او اقتصههادي ، سياسهي هغههه د او“   تهړون وارسها“   د ،

 .    شول وړې

 ،  شهول خالصهه شهره د زبرځواک ظالم د شوروي د نړۍ سره قربانيو ځاني او مالي مثاله بې په پښتنو د

 پهه جنهګ سهاړه د هرکهال  يهې سهره امپراطهورۍ شهوروي د چهې ډالهره تريلينهو په هغه ته غرب او امريکا

 .    شول پاتې کې جيبونو په مصرفول کې جريان

 د صهفت پهه طاقهت سهوپر ديو امپراطوري شوروي قربانيو ځاني او مالي مثاله بې په پښتنو باغيرتو د

 .      شو پاتي حيث په طاقت سوپر يوازني د نړۍ د اياالت متحده امريکا د او والړل منځه
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 ستراتيژي شيطاني د غړو د مثلث دشيطاني بلکې نده نتيجه قيام ملي د جنګ امريکا او پښتنو د خو

 مقابهل پهه دامريکها سهبب په ظلم دنهايت چې شول کړل مجبوره پښتانه شمېر يو سبب په کيدو عملي د

 .    کړي شروع جنګ ګريال کې

 .    کړي اماده ته قيام ملي ضد پر امريکا د پښتانه چې ده هم نن او داوه دغړوستراتيژي مثلث دشيطاني

 د او کههړل خوابههدي څخههه ددولههت پښههتانه اسههاس پههر سههتراتيژۍ شههيطاني دخپههل غههړو مثلههث دشههيطاني

 دنههړۍ او وکههړل اسههتفاده اسههتخباراتو پاکسههتان او ايههران د اسههتفاده پههه څخههه والههي خفههه دې د پښههتنو

 .    کړل پرځای ځای کې بانډو او کليو په دپښتنو يې تروريستان

 بهانو ډول ډول په مشران قومي دپښتنو لومړي چې وکړي امر ته تروريستانو دي غړو مثلث دشيطاني

 د کهې واليهت قندهار په يې مثالونه ژوندي  چې   رهنماشي اوبې پرسته سر بې پښتانه  ترڅو کړي ترور

 رسهول شهادت په علماوو لرونکو فکر اوملیمشرانو قومي( 737) د کې وزيرستان شمالي په او( 785)

 .    دي

 امهر تهه اجنټهانو خپهل او تروريسهتانو دنهړۍ غهړو مثلهث دشيطاني وروسته نجاما تر کار ظالمانه دې د 

 په څو تر ، وکړي عمليات( ګريال) انسرجنسي ضد پر امريکاېانو د څخه  دکورونو پښتنو د چې وکړي

 دا او کړي شروع بمباري کورونو پر پښتنو د کې  جواب په چې شي مجبور امريکايان عمل خاينانه دې

 .    کړي شروع جنګ خالف پر امريکا د چې مجبورکړي پښتانه  به عمل

 بانهډو او کليهو پر پښتنو د کې جواب په حملو ګريال د امريکاېانو مطابق دستراتيژۍ مثلث دشيطاني

 پهه دپښهتنو ، کړل زندانيان يا او زخمي مړه يې پښتانه مظلوم ګناه بې شمېر زيات يو او وکړي بمبارۍ

 ،  کهړل عزتهه بهې خهالف کلتهور پښهتني د يهې کشران او مشران ،  نارينه ، ښځې دپښتنو ننوتل کورونو

 .    لري دوام هم اوسه تر او وکړي دوام کلونو ډېرو تر لړۍ دي چې

 برخي زياتي اتويوال پښتنو د چې داشول نتيجه حملو جوابيه د هغو د خوا د امريکا د او حملو ګريال د

 .    وګرځيدل ځايونه مناسب لپاره فعاليت مخالفينود د امريکا د

 مجبور به پښتانه اوټول شي پوره به ارمان زړه د مثلث دشيطاني نو وکړي دوام ډول همدې په جنګ که

 .    وکړي قيام ملي هم کې مقابل په امريکا د شان په شوروي د چې شي کړل

 .    وکړي سرايت ته هېواد ټول  هم به څپي  قيام ملي د نو دي پراته کې هېواد ټول په پښتانه چې څرنګه
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  ورکهړي دوام لپهاره کلنهو ډېهرو د تهه جنګ امريکا او پښتنو د چې شي وکړاي به غړي مثلث شيطاني د 

 د داعمل  چې   وجنګوي  يې ضد پر امريکا د او وکړي ګيري سرباز منځه د پښتنو  د لپاره ډېروکلنو ،د

 .    دي ګټه په ډېر مثلث اودشيطاني دي تاوان په سخت امريکا او پښتنو

 پښتنو د يا او  کړو مقايسه سره جنګونه ترمنځ امريکا او پښتنو د او شوروي -دافغان چې تردي دمخه

 جملهو لنډو څو په چې داوي به ښه کړو مقايسه سره برخورد امريکايانو او ګرانو  اشغال شوروي د سره

 .    وکړيو اشاره لنډه ډېره يو ته تاريخ پښتنو د کې

 

  

 :  کتنه لنډه کې جملو څو په ته پښتنوتاريخ د

 تهاريخ د لحها  پهه موقعيت جيوستراتيژيک او پولټيکي جيو خپل د چې دې هېواد هغه پښتونخوا   

 .    پرشويدي يرغلونه ډېرخارجي  هېواد هر بل تر نړۍ د کې اوږدو په

 .    کوو اشاره مختصره ډېره ته يرغلونه تاريخي څو ډول لنډ په دلته موږ ډول په دمثال 

 ټول هغه پښتنو خو وشول يرغلونه  هېواد پر پښتنو د خوا د پاچاهانو اشوري د کې( م.    ق 0011) په:   0

 د څخهه زمهاني د شهاهانو اشهوري د ثبهوت خبهري ددې، کهړي ازاد يهې   هېهواد او وتمبول شا پر يرغلونه

 .    معلوميږي څخه ترجمي د دنسخو خطونو ميخي راغلو پالس

 يرغهل هېهواد پهر پښهتنو د نيت په نيولو د هندوستان د سکندر لوي يونان د کې( م.    ق 823-827) په:   2

 سهره مقاومهت سهخت د پښهتنو د لپهاره کلنهو دريهو د کهې هېواد  په پښتنو د فاتح نړيوال دا خو ، وکړي

 .    شو زخمي کې  لته په صوات د هم خپله په او ورکړل السه د يې سربازان ډېر او شو مخامخ

 وختهه هغهه تهر سهره چلنجونهو سختو د کې هېواد په پښتنو د وه نيولي يې نړۍ نيمه چې فاتح نړيوال دا

 اسانه په ډېر هندوستان بيا يې مرسته په پښتنو د او کړل و جوړه سره پښتنو د يې چې ترڅو وو مخامخ

 .    ونيوي ډول
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 ،بربريهت  ظلهم ، دهشهت او وحشت ، قتال او دقتل چې اوالدي دهغه او چنګيزخان امپراطور مغول:   3

 .    کړاي نشوه غالمان پښتانه بربريت او توان ټول خپل په کېږي بلل شهزاده جهالت او

 او جهوړه وروسهته جنګونهو زيهاتو تهر سهره پښتنو د هم بابر ظهرالدين موس  دولت مغولي د هند د:   4

 .    ونيوي هندوستان يې  توره په پښتنو د او وکړل دوستي

 څخهه پښهتنو د او وکړ روغه وروسته جنګونو ترسختو سره پښتنو د هم افشار نادر ماش بد ايراني:   5

 .    ونيو هندوستان يې مرسته په لښکر پښتني دې د او کړل استخدام کې  فوج خپل په نفر( 61111)يې

 په دوی او وکړل يرغلونه نظامي افغانستان پر يې ځله درې نو ، ونيو هندوستان انګرېزانو چې کله:   6

  يهې هرځل خو ، کړي څېرغالمان په ملتونو نورو د نړۍ د او هنديانو د هم پښتانه چې وو کې تالش دې

 .    ورکړل السه له کې افغانستان په يې عسکر زره لسګونو په او وخوړله ماتې سخته څخه پښتنو د

 او اقتصهادي ، سياسهي د هېهواد د يهې پښهتانه ، وکړ يرغل افغانستان پر شورويانو 0373/02/27 په:   7

 اجنټانو خپلو او لږکيو هېواد د يې واګي سياسي افغانستان د او وايستل زور په څخه ساحو فرهنګي

 .    وسپارل ته

 د او کههړي غالمههان هههم پښههتانه  مخصوصهها افغانههان شههان پههه ملتونههو نههورو د چههې غوښههتل شههورويانو

 .    ورسوي ته اوبو تودو ځان الرې له پښتونخوا

 جنهګ دې پهه او شهول مخهامخ سهره مهاتې سختې د خوا له دپښتنو وروسته جنګ سخت کاله ل  د خو

 .     شوه پارچه پارچه امپراطوري کمونستي روسي سببه له تاوانو ورسېدلو د کې

 افغانسهتان پهه نهاټو او امريکا وروسته بريدونو تر القاعده د 00/3/2110 د واشنګټن او پرنيويارک:   8

 اقتصهادي او سياسهي ، نظهامي خپهل تهر يهې ځهای پهر او ړنګ يې هغه وکړه حمله رژيم پر طالبانو د کې

 .   کړ قايم نظام خوښې خپلې د الندې حمايت

 او هزاره ، ازبک ، تاجک لکه اقليتونو هېواد  دې د قدرت دولتي شان په شورويانو د وهمامريکايان 

 .    وسپاره تکنوکراتانوتهپشتنو اعتباره بې څو

 دقيقههې او ژورې د وړو کههړو د فاتحههانو ، مقههاومتونو پښههتني ، جنګونههو ، يرغلونههو تههاريخي پورتههه د

 :  چې اخلو نتيجه دا کې جملو لنډو څو په څخه اناليز او مطالعي
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 دی کهړی السهه تهر يهې مالتړ پښتنو د ، ده کړې جوړه سره پښتنو د هرفاتح چې کې اوږدو په تاريخ د:   1

 .    دی رسېدلی سره برياليتوب په ته هدف خپل کې منطقه دې په مرسته په پښتنو د فاتح هغه

 نظهامي د چهې دی کهړی يې کوښښ او دی اخيستی کار څخه تکبر او غرور د چې يرغلګر يا فاتح هر:   2

 پهه يرغلګهر هغهه ، کهړي مهات يها غالمان پښتانه استفاده په څخه استعمال د بربريت او خشونت ، زور

 .    ده خوړلې ماتې ننګينه او ډکه شرمه د ډېره کې هېواد دې

 :   چې شو ويالی موږ استناد په شواهدو منونکو نه انکار تاريخي پورته د

 .    ده کې الس په پښتنو د کيلي ماتې او برياليتوب د جنګ هر او تامين د سولې د کې افغانستان په

 مالتهړ پهه پښهتنو د  هم به جنګ روان دا او دی شوی ګټل جنګ هر کې افغانستان په مالتړ په پښتنو د

 .    شي وګټل

 د جنهګ روان دا ههم بهه ،امريکا دی بايللی جنګ کې هېواد دې په فاتح هر سببه له مخالفت د پښتنو د 

 .    وبايلي تلفاتو ځاني او مالي  په پښتنو د کې مقابل په مثلث شيطاني

 .    ورسېږي غړوته ملث شيطاني د  يې به فايده او رسېږي ته امريکا او پښتنو به تلفات جنګ روان ددې

 شهيطاني پهه مثلهث شهيطاني د ځانونهه او نکهړي بدله ستراتيژي روانه خپل دواړه امريکا او پښتانه که

 او پښهتانه  نهو ، نکړي خالص را څخه جال اوپراتيفي او شيطاني د هغوی د  ځانونه ، نکړي خبر موخو

 .    وي ګټونکي جنګ دې د به غړي مثلث شيطاني د او وي بايلونکي جنګ دې د دواړه به امريکا

 ، اشهتباهات او   عوامهل مهاتې د هغهو د ، يرغهل د شهورويانو د افغانسهتان پر کې جدول الندې په  موږ

 .   کوو مقايسه سره اشتباهات او عوامل مشکالتو  د ، يرغل د اوناټو امريکا د پرافغانستان

شمار

 ه

 يرغل  امريکاد شماره يرغل شورويد

  0373/ 27/02پهههه شهههورويانو ۱

  نظامي افغانستان پر تاريخ

 .    وکړي يرغل

 پههر کههې  2110 پههه نههاټو او امريکهها ۱

 وکړي يرغل نظامي  افغانستان
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 د افغانسهتان پهر شورويانو ۲

 متحههد ملههل د لپههاره يرغههل

 .    درلودل نه موافقه

 يرغههل د افغانسههتان پههر امريکهها ۲

 لري موافقه متحد ملل د  لپاره

 دشههورويانو افغانسههتان پههر ۳

 پههه سههره اواشههغال  يرغههل د

 ازادي ټههههولي ځ ور لههههومړي

 او کههههړي  و مخالفههههت نههههړۍ

  يههههې  اشههههغال دافغانسههههتان

 قوانينهو شوو منل دنړيوالو

 تجههههههاوز ښهههههکاره  خهههههالف

 .    وبللي

 يرغهل د امريکها د افغانستان پر ۳

 د حتههههههي  هېهههههواد  هههههههيڅ  سهههههره

 او ايههران  غههړو  مثلههث شههيطاني

 ،  ونکهړي مخالفهت هم پاکستان

  يههههههههې  تههههههههګ را امريکهههههههها اود

 .    بللي ونه تجاوز ته افغانستان

 د سههره يرغههل د دشههورويانو ۴

 بغيهر ګيانو ګوډا د شوروي

 ټولهههههههو ورځ لهههههههومړۍ پهههههههه

 مخالفهههت  عملهههي افغانهههانو

  اود   کههههههههههههههړي  شهههههههههههههروع

 د  يههههې عمههههل شههههورويانودا

 .     وبللي اشغال هېواد خپل

 لهومړي پهه سهره ديرغهل دامريکا ۴

 حتهي افغانهان ټول تقريبا کې سر

 د ،او وه موافهههههق ههههههم پښهههههتانه

 د يههههههههههې عمههههههههههل دا امريکهههههههههها

 ازادي افغانانواوافغانسهههههههههتان

 .    وبلل

 تههاريخ ليکلههي پههه افغانسههتان د

 چهههههې  دي ځههههل لهههههومړي دا کههههې

 کههههې هېههههواد خپههههل پههههه پښههههتنو

 تنههدي وريههن پههه عسههکر خههارجي

 .    ومنل

 يرغهل نظامي د دشورويانو ۵

 د کههې  مقابههل پههه اشههغال او

 د څخههههههه ورځههههههي لههههههومړۍ

 د ضهههههههد پهههههههر شهههههههورويانو

 د مخصوصههههههها افغانهههههههانو

 نظهامي عمهال خوا د پښتنو

 .    شو شروع جنګ

 کههې مقابههل پهه يرغههل د امريکها د ۵

 عمليهات نظهامي تنهها نهه پښتنو

 د عکهههه  ،بههههر  کههههړل نههههه شههههروع

 قههومي ډلههه ډلهه بههه څخههه  اتويهوال

 د او راتلل ته دولت ري  مشران

 چههې غوښههتل يههې بههه څخههه هغههه

 تههه ولسههواليو او اتويههوال ددوی

  وروليههههږي امريکايههههان نظههههامي

 منطقهههههههههههههوي د دوی ترڅهههههههههههههو

 څخههههههه ظلههههههم د جنګسههههههاالرانو
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 امريکا د چې ،کوم کړي  خالص

 ولسههواليو پههه  سههم سههره يرغههل د

 دولتهي پهر کهې کابل او اتوي،وال

 او ،  وه شهههههوي مقهههههرر چوکيهههههو

 د مثلهههث شهههيطاني د يهههې اکثهههرو

 مطهههههابق سهههههتراتيژۍ شهههههيطاني

 د  اسهتفاده پهه څخه زور ددولتي

 د مهههال او ،عهههزت سهههر د پښهههتنو

 .     وه تړلي مال لپاره لوټولو

 تههر افغانسهتان د شهورويانو ۶

 پرخپههههل وروسههههته اشههههغال

 تکيههه حههزب ګههوډاګي چپههي

  ولهه  پههه چههې کههوم ، وکههړل

 د ، وو منفهههور نهايهههت کهههې

 اقليتونههو د ټههولنې افغههاني

 د او ، کههول يههې ګههي نماينههد

 اکثريههههت  مطلههههق د ټههههولنې

  زيهههات ډېهههر  پښهههتنو يعنهههې

  د روسههههههههههانو.     وو ضهههههههههد

 پههههه کولههههو دغههههالم پښههههتنو

 او پرکليههو پښههتنو د خههاطر

 زيهههههاتي نهايهههههت کورونهههههو

 نظهههههامي نهههههور او بمبهههههارۍ

 لکونو د چې وکړل عمليات

 ژوبلهههي او مهههرګ د پښهههتنو

 شههههورويانو.    شههههول سههههبب

 او بربريهههت د چهههې غوښهههتل

  پښتانه پواسطه ظلم نهايت

 کار دې په خو کړي  غالمان

  د او شهههول نهههه بريهههالي کهههې

 تههاريخي يههې دالسههه پښههتنو

 .    خوړل ماتي ډکه دشرمه او

 تههههر افغانسههههتان د امريکايههههانو ۶

 پههه دشههورويانو وروسههته اشههغال

 راسههههتي پههههر اقليتونههههو د شههههان

 او ،  وکهههړل تکيهههه ډلهههو مهههذهبې

 په يې چاري عمده دولت دافغان

 بههههې ،  کفايتههههه بههههې لحهههها  هههههر

 پههههه  ضههههد پښههههتنو د او تجربههههې

 تهههافرادو تړلههو پههوری اقليتونههو

 افغههاني پههه چههې ،کههوم وسههپارلي

 نهههاوړه تيهههرو د ددوی کهههې ټولنهههه

 پلههوه روسههي تههر سههببه د اعمههالو

 د وله  د او  بدنام ډېرال  چپيانو

 .     وه وړ تنفر سخت

 تړليهههههو پهههههورې اقليتونهههههو پهههههه

 د او ډلهههههو راسهههههتي متعصهههههيبو

 د اجنټهانو نهورو  مثلهث شيطاني

 سههههتراتيژي د مثلههههث شههههيطاني

 پايههه بههې سههره پښههتنو د مطههابق

  کههړل شههروع  دښههمني او تعصههب

   يههې سههبب پههه ښههمنۍ د دې د ،او

 چهههې سهههببه دې د صهههرف پښههتانه

 پهههه قهههدرت ددولتهههي وه پښهههتانه

 او سياسهههههههههي د هېهههههههههواد د زور

 د.    وشهړل څخه  چارو اقتصادي
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 پههه يهې نهوم پههه القاعهده او طالهب

 پښههتانه ګنههاه بههې زره ګونههو  لهه 

  يههې ،مالونههه  کههړل بنههديان او مهړه

  اطالعاتو غلطو د ، کړل لوټ ور

 عسههکر مريکههايې ا يههې سههبب پههه

  ايسهههههتل ورننهههههه کورونهههههو پهههههه

 پهههههههر خيراتونهههههههو او دودونهههههههو،

.       وروکههړی بمبههاری ئههی مراسههمو

 ډولهو او بهانو ډول ډول پهاو.    .  

 .    .    .     کړل عزته بې  پښتانه ئی

 کههه ګوډاګيههان شههورويانو د ۷

 منفههور کههې ټولنههه پههه هههم څههه

 کهې چهارو دولتهي پهه خو وه

 کفايههههت څههههه نهههها څههههه يههههې

 ، رشههههوت پههههه او درلههههودي

  يههې کهې  اخهتالص او فسهاد

 .    درلودي الس کم ډېر

 دولههت افغههان د پههالس دامريکهها ۷

 شههوي کېنههول  ګههدۍ پههر دقههدرت

 ډول مطلهههق پههه اکثريهههت کسههانو

 کفايههت درهبههرۍ اداري ددولتههي

 سهههل تقريبههها ،ددولهههت لهههري نهههه

  رشهههههوت پهههههه اراکهههههين فيصهههههده

 سههخت کههې اخههتالص او ،فسههاد

 د چههههې دا لنههههډه.    دي مصههههروف

 کېنههول قههدرت پههر خههوا د امريکهها

 د اکثهههره اراکهههين دولتهههي شهههوي

 ، سههر د پښههتنو د نظههر پههه پښههتنو

 او غلههه ،اومههال ،عههزت نههاموس

 ملکيتونههههو د ملههههت او ددولههههت

 .    دي ماران لوټ

 پههههه اشههههغال د شههههورويانو د ۸

 نجيههب افغههان د کههې مقابههل

 سهههره دې د اقليتونهههو ملهههت

 ددولهت شهورويانو چې سره

 ورکهړي پهالس ددوی واګي

 ځينهههو داقليتونهههو  ههههم بيههها

 څنههګ پههه پښههتنو د کسههانو

 پهههه اشهههغال شهههوروي د  کهههې

.     کهوي مقاومهت کې مقابل

 د کهې  مقابهل په ديرغل دامريکا ۸

 هيڅ اقليتونو ملت نجيب افغان

 ځکهه ښهودلي ندي العمل عک 

 تهههههه دوی واګهههههي ددولهههههت چهههههې

  ههههم څهههه کههه.     دي شهههوي سههپارل

 د شههان پههه شههورويانو د پښههتانه

 او سياسههي د خههوا د امريکايههانو

 برخهي بې څخه قدرت اقتصادي

 خهوا د پښهتنو د ههم بيا دي شوي
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 پهههههه اشهههههغال د شهههههوروي د

 د پښهههتنو خههود کهههې مقابههل

 شهروع قيهام ملهي عمال خوا

 قابهل غيهري دې د چې ، شو

 نتيجهه په قيام ملي کنترول

 .    وخوړه ماتي شوروي کې

 

 قيام ملي کې مقابل په امريکا د

 شههيطاني د.     شههوي شههروع نههدي

 يهو اسهاس پهر ستراتيژي د مثلث

 شهوي مجبهوره پښهتانه شمير کم

  پهههه ضهههد پهههر امريکههها د چهههې دي

 برخهههه کهههې اعمهههالو انسرجنسهههي

 ډېههر پههه جنههګ دا چههې  ،  واخلههي

 .    دي کنترول قابل ډول اسانه

  

 افغان ټول څخه دشورويانو ۹

 پهه پښتانه  مخصوصا ملت

 د او شهههههههول خوابهههههههدي دې

 کيدونکي پخال نه په روس

 چههههې شههههوه بههههدل انودښههههمن

 اشغال هېواد  دوی د هغوی

 .    وو کړي

 د پښههههتنو سههههببه همههههدې د

 قيام ملي ضد پر شورويانو

 ملهههي دې د او کهههړي شهههروع

 کههههههې نتيجههههههه پههههههه قيههههههام

 او وخهوړل مهاتي شورويانو

 روسههههههههههههي کمههههههههههههونيزم د

 د لپهههاره تهههل د امپراطهههوري

 .    والړل منځه

نو د پښهههههههتد څخهههههههه دامريکههههههها ۹

تهههه  لهههويدال خوابهههدۍ څهههو لنهههډ و

 .    اشاره کوو

 تههههههر افغانسههههههتان د امريکهههههها:  0

 هېواد د  پښتانه وروسته اشغال

 او نظههامیاقتصههادي ، دسياسههي

 .    کړل  برخي بې څخه ساحي

تههههههر  افغانسههههههتان د امريکهههههها:  2

 چههارواشههغال ورسههته دهيههواد د

دافغهههانی ټهههولنی داسهههی  واګهههي

افرادو او ډلهو تهه وسهپارلی چهی 

کښی   ټولنې اکثره يی په افغانی

 د او کفايتهه بې و، سداف ټولو تر

 تهه ډلهو دښمنو سخته سر پښتنو

 .    وسپارلي

 ځيني دولت پلوه امريکايې د:  8

 حههال عههين پههه چههې اراکههين سهداف

 او دي غړي مثلث شيطاني د کې

 سهههتراتيژي د مثلهههث شهههيطاني د

 سههخته پهه سههره پښهتنو د  مطهابق

 د هههم بيهها دي مصههروف دښههمنۍ

 او ،اقتصههادي  سياسههي امريکهها
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 دا څخهه جهدول مقايسهوي پورته د

 خهههود نهها امريکههها چههې معلههوميږي

 خپل د چې ده روانه الر هغه پر اګاه

 مشهههههکالت نهههههور ال لپهههههاره ځهههههان

 تهههه مثلهههث اوشهههيطاني  پيهههداکوي

 .    رسوي ګټه

 

  

  دي من برخه څخه مالتړ نظامي

 د مثلهههث شهههيطاني د امريکههها:  6

 اطالعهاتو  ډکهو ښهمنيو د د غړو

 ،رسم  کلتور د پښتنو د بنياد پر

 د خهههالف پهههر عنعنهههاتو او ،رواج

 ، کشهههرانو ، مشهههرانو د پښهههتنو

 ،  کور ، زړو او ،وړو  ښځو  نراو

 بههههې فههههاتحي او واده ،  مسههههجد

 .     کړيده عزتي

 بيهها سههره سههره نههاکردو ټولههو ددې

 ملهي ضهد پر امريکا د پښتنو هم

 .     کړي  شروع ندي  قيام

 په څخه ناراضيتوب د پښتنو د

 غړي مثلث شيطاني د استفاده

 پښتانه شمير يو چې وتوانيدل

 پر امريکا د چې کړي مجبور

  شروع عمليات انسرجنسي ضد

 .      کړي
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 فصل لسميو 

 

  . حالت اوسياسي ،اقتصادی اوسنی امنيتیدپښتنو پښتونخواکې په

 

 :  حالت امنيتیاوسنی  دپښتونخوا:  1

 ورسههېدل تاوانونههه سههخت تههه افغانههانو ټولههو کههې بحههران کلههن دېههرش پههاس د څههه دې پههه دافغانسههتان

 .    ورکړل السه له څه هر خپل لحا  فرهنګي او اقتصادي ، سياسي په پښتنو مخصوصا

 قانون لرغوني د پښتونولي  او پښتو د پښتنوځينو کې وختونو اخيرو په سلطنت د شاه ظاهر محمد د

 .    وکړه مخه ته ايډيالوژيو شويو وارد خارجي خاطر په نجات د ملت د پرځای

 څخههه اوچههين دمسههکوشعار پههه خوشههبختۍ د ملههت د کههې  سههر لمههړی پههه مههدارانو سياسههت نظههره چههپ

 .  کړل وارده هېوادته ايډيالوژي سوسيالستي

 .    غواړی ولک خدمت الرې ددې ته ملت خپل چې ويل والوبه سياست نظره چپ

 خوکلهه ، برابروی اوډوډۍ ،کالی کور ته ملت افغان مظلوم دوی چی ويل مدارانوبه سياست چپی دی

 نهوددوی شهول حاکمهان ملت افغان مظلوم پر مالتړ په بادارانو خارجی خپل د وال سياست چپی دا چی

 ايهډيا شوی وارده خوا د ددوی چی شول معلومه اعمالوڅخه د ،اوددوی وليدل ملت افغان ټول اعمال

 ولويهدل کهې  غهاړه پهه ملهت نجيهب دافغهان چهی وه حلقهه دغالمهۍ يوکرغيړنهه استعمار روسی د لوژی

 را ملګهری او پلويهان  امپراطهورۍ دخونخهواری شهوروی د اکثهره واردونکی ايډيالوژی پردۍ اوددی

 .    ووتل

 سهعودي ، مصر، ايران دشعار په خوشبختۍ د ملت د سرکې لمړی په هممدارانو سياست نظر راست د

 .    یکړ واردې  ته هېواد ايډيالوژي وهابيزم او اخوانيزم د څخه اوپاکستان عربستان

 داوو شهعار ،ددوی غهواړی ولکه خهدمت الرې ددې تهه ملهت خپهل چې ويل والوبه سياست نظره راست 

 .    .    .    ده الر ښيګڼی د اودنيا الرددين ددوی چی
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 واکمنهان ملهت افغهان پرمظلوم مرسته په بادارانو خارجی خپل د مداران سياست راست دا چی کله خو

 ايهډيا شهوی واردی دا چهی شهول معلومهه اعمالوڅخهه د ،اوددوی وليدل ټولوافغانانو يی اعمال شول

 پهه ملهت نجيب دافغان چی وی حلقی دغالمۍ استعمارکرغيړنی اوپاکستانی ،روسی ايرانی د لوژی

 پاکسهتان او ،سهعودی ،ايهران روس د اکثهره واردونکهی ايهډيالوژی پهردۍ اوددی ولويهدلی کې  غاړه

 .    ووتل را ملګری اوپلويان سازمانو استخباراتی دخونخوارو

 جنهګ تهرمنځ ملهت او ددولهت تطبيهق هغهوی د زور پهه بانهدې ملهت پهر او پيهروي ايهډيالوژيو خارجي د

 .    راوړي منځته

 کولهو مهداخلي د اسهتخباراتو خهارجي د کهې چهارو کورنيهو پهه افغانانو د جنګ ترمنځ دولت او ملت د

 .    کړه مساعده موقع

 جنګونهه داخلهي افغانهانو پر وجه په مداخلو د استخباراتو خارجي د کې چارو کورنيو په افغانستان د

 .    شول تحميل

 مسههتقيما چههې شههول مسههاعده موقههع دا تههه خارجيههانو سههبب پههه جنګونههو دداخلههي تههرمنځ افغانههانو د

 پهه واکمنهانو د افغانسهتان د نامهه پهه تش حيث په ګوډاګيانو  د پلويان خپل او کړي اشغال افغانستان

 .    کېنوي ګدۍ پر واک د نوم

 تړليهو پهورې پرديهو پهه کهې   هېهواد خپل په پښتانه چې داشوه نتيجه يرغلونو خارجي د افغانستان پر 

 .    شول ګوډاګيانوغالمان

  کې هېواد  خپل په نن  حيث په اکثريت مطلق د ملت افغان د او خاوندانو اصلي د افغانستان د پښتانه

 ژوند کې  درپردرۍ او ،محروميت ،خوارۍ ډيرذلت په حيث په ملت غالم او مظلوم ،  محکوم يو د

 .     کوي

 افغانسهتان د او کهړي مهات رژيهم طالبهانو د غرب او امريکا وروسته پيښي تر سپتامبر( 00) د چې کله

 کې افغانستان په قواوي ناټو د او وسپارلي ته ټلوالي شمال د يعنې پلويانو ايران او روس د يې چاري

 .    راغلي منځته ټکر ګټو د قواوو اومنطقوي ناټو د ځای يو سره دې د شوي ميشته

 کې  مقابل په دغرب پار د ساتلو د منافعو ملي خپل د قواوو منطقوي
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 .    کړي ايجاد“  مثلث شيطاني“  

 د کهې افغانسهتان پهه بايهد چهې  ورسيدل ته نتجي دي خاطر په ددفاع ګټو خپل د غړي مثلث دشيطاني

 .    کړي ايجاد مزاحمت مسلح کې مقابل په ناټو

 ور تهه نتجهي دي وروسهته مطهالعي د واقعيتونهو عينهي او تاريخ د افغانستان د غړي مثلث شيطاني د

 دوی چې شو علت همدا ،  لري ملت پښتون تنها توان مزاحمت مسلح د کې مقابل په ناټو د چې رسيدل

 .    کړي  اوعملي طرحه پالن کولو ياغي د ملت پښتون د کې مقابل په ناټو د

 عمهده پروژي استخباراتي د کولو ياغي د پښتنو د ضد پر امريکا د غړو مثلث شيطاني ضد پښتنو د

 اجنټهانو دوی د کهې  حلقهو نورواو اسالمي جمعت ، نظار شوراي په  يعنې ضلعي داخلي مثلث د برخه

 .    وسپارل ته

 پهه القاعهده او طالب د مشران هغو د کوي ژوند کې سيمو الندي ترکنترول حکومت د چې پښتانه هغه

کښههی  حلقههو نههورو او اسههالمي جمعههت ، نظههار شههوراي پههه يعنههې ضههلعي دداخلههي مثلههث شههيطاني د نهوم

 پهه يهې جايدادونهه ،  شهول ووژل حتهي او شهول عزتهه ،بهې  شهول بنهدي خوا د جنټانودا مثلث دشيطانی

 .    .    .    شول مجبور ته وفرار څخه کورونو ،د  شول ونيول زوره

 د ، کېږي بمباري يې کورونو پر اوسېږي پښتون چې ريچې ورځ نن اساس پر توطيو د مثلث دشيطاني

 ،  ځوانهان ، ږيهري سهپين ، کېهږي بمبهاري يهې غونهډو پهر دخيهرات ، کېهږي بمباري يې سموامر پر واده

 .    .    .     کېږي وژل يې ماشومان او ښځې

 دشهيطانی کهې اونوروحلقهو اسهالمي معيهت،ج نظار شورای په چې مجبورشول پښتانهشمير يوزيات

 د چهې  يړکه وفهرار تهه سهاحې هغهې څخهه سهاحې النهدې ترکنټرول دحکومت څخه دظلمداجنټانو مثلث

 .    ده باندې د څخه ساحې د کنترول د حکومت کابل

 دوی ، کهړي مشهره بهې او سرپرسهته بهې ټولنهه پښهتني چهې لپهاره دې د مطهابق پهالن د مثلث شيطاني د

 روشنفکران ، انيمال لرونکی فکر دملی ، مشران قوم د ملت پښتون د چې دی امرکړی ته تروريستانو

 سر بې ملت ترڅو وژني سره رحمۍ بې ډېرې په نوم په جاسوسانو د امريکا د سړي شملې د پښتنو د او

 .    نشي راپورته کې مقابل په تروريستانو د سببه د ډار او وهم د ، شي پرسته
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 ، انويههمال ،  کشههرانو ، مشههرانو پښههتنو د امههر پههه بههادارانو خپههل د ترورسههتانو اجنټههو مثلههث دشههيطاني

 دوامههم  پهورې نهن تهر رحمهۍ بهې ډېهره په ته لړۍ وژنې د خلکو د شملې د اونورو اندو روڼ ،  روحانينو

 .    دی ورکړی

 سهموامر پر واده د ،  بمباريږي يې کورونه پر اوسيږي پښتون چې چېري ترمنځ باسين او امو د ورځ نن

 انههدي ،روڼ ږيههري ،سههپين مشههران ،دقههوم کېههږي بمبههاري يههې غونههډو پههر دخيههرات ، کېههږي بمبههاري يههې

 .    کېږي وژل مطابق پالن منظم ديو يې ماشومان او ،ښځې  ،ځوانان

 څخهه مهخ د مځکي د( ج)دخدای ملت پښتون مظلوم چې غواړي دښمنان ملت مظلوم دې د چې دا لنډه

 نسهل عملهي ملهت پښهتون مظلهوم د خهوا د غهړو د مثلث دشيطاني وينا هبل په ،يا  کړي ورک لپاره تل د

 .      دي روان عام قتل او وژنه

 بچېهانو د پښهتنو د مطهابق پهالن مهنظم يهو د کهې شهکل پهه عهالم او مهال د جاسوسان تهران او پنجاب د

 .    کړي محروم څخه ر ا د علم او تعليم د پښتانه څو تر سوځوي ښونځي

 د ،  سهوځوي نهه هلکانوښهونځي او نجونهواي د پنجهاب د مهال پاکستاني چې ده وړ توجه د ډېره خبره دا

 ټولههه پههه اجنټههان دوی د ،خههو  شههته اجههازه تعلههيم عصههري د تههه اوهلکههانو نجونههواي تهههران او پنجههاب

 هلمنهد ، کويټهه، قنهدهار ، ،لغمان ننګرهار ،  پيښور ، مالکنډ ، کنړ صوات ، دير لکه کې پښتونخوا

 ،کنههههدز ،کابههههل ،هههههرات ،تخههههار ،فاريههههاب ،بلههههخ وزيرسههههتان ،  خوسههههت ، پکتيهههها ، کوټههههه ،  ،ژوب

 .    سوځوي ښونځي بچېانو د پښتنو د کې  ونويځا نورو په پښتونخوااود

 د کهې پښهتونخوا ټوله په مطابق پالن منظم يو د کې شکل په طالب او مال د اجنټان تهران او پنجاب د

 سهر تهه غالمهۍ ددوی او شهي سرپرسهته بهې ملهت پښتون ترڅو رسوي شهادت په مشران قومي پښتنو

 .     کړي ټيټ

 يهوه د ،هغهوی  صهبرنکوي ههم عهام قتهل سيسهتماتيک پهر پښهتنو د غهړي مثلث شيطاني پښتنوضد د 

 مسلسهل پهه طرفهه بلهه د او ورکړيهدي دوام رحمهي بې ډېره  په ته وژني نسل ملت پښتون مظلوم د طرفه

 ټههول چههې ورلېههږي پيغامونههه  الرې د چينلههو د ميههډيا او دپلومههاتيکو ، اسههتخباراتي د نړيوالوتههه ډول

 .    .    .     دي تروريستان القاعده د ټول بيا طالبان او دي طالبان پښتانه
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 د مثلهث شهيطاني د کهول مسلح او ټراين ، تربيه ، تشويق ، ايجاد پرستۍ بنياد د چې داده خبره رښيتا

 نهههړۍ نهههورې اود انهههډيواالن دده ، الدن بهههن اسهههامه مشهههر تروريسهههتانو د نهههړۍ د ، ده پهههروژه خپلهههه غهههړو

 د پاکسههتان او ايههران د کههې  حکمرانههۍ پههه مسههعود احمدشههاه او ربههاني الههدين برهههان د تروريسههتان

 سهيمو اسهتوګنې د پښهتنو د مخصوصا افغانستان څخه نړۍ ټولې او سوډان د مرسته په استخباراتو

 .    شول برابر ورته اسناد استوګنې د کې هېواد دې په او لشو راوستل ته

 او کليهو پهه پښهتنو د اسهاس پهر پهروژو د مثلهث شهيطاني د تروريسهتان نهړۍ د چې شو ويالی موږ پ 

 .    دي شوي مېشت زوره په پرخالف ارادې د پښتنو د کې بانډو

 يعنهې دښهمن ازلهي د دوی د ضهد پهر ملهت پښتون  مظلوم د چې شو ويالی موږ بنياد پر حقايقو دپورته

 د دوی د چههې دي روانههې ال او شههوي نجههاما تههوطيې او اعمههال ظالمانههه داسههې خههوا لههه مثلههث شههيطاني

 ملهت مظلوم پښتون ټول او  ده روانه وژنه نسل ملت مظلوم پښتون د عمال نن سبب په توطيو شيطاني

 .    دي القاعده او طالب نظر په نړيوالو د

 نهوم پهه القاعهده او دطالهب  نړيوالوتهه پښهتانه ټهول مثلهث شهيطاني دښهمن ازلهي ملت مظلوم پښتون د

 پهه نړيوالهو د چهې ځکهه خوشهحالېږي قتهل پهه هرپښتون د نن نړيوال چې دی علت همدا کړيدي معرفي

 .    دی القاعده او طالب پښتون  هر نظر

 .      کړي ورک لپاره تل د څخه  مخ د مځکي د( ج)خدای د پښتانه غواړي دښمنان ملت پښتون دمظلوم

 ملههي ، بشهپړتيا مځکنۍهېهوادد ، مهال ، عهزت ، نهاموس ،  سهر ، ديهن پښهتنو د کهې افغانسهتان پهه نهن

 خطهر جهدي پهه ارزښهتونه پښتني او ملي ، نوراسالمي داسې او نوامي  ملي او ګټې ملي ، خپلواکي

 دې پهه نهو ، لهري دوام وژنه  ټول ملت مظلوم دپښتوناو دی محکوم مرګ په ملت پښتون ټول ، دي کې

 پورتهه د ملهت پښهتون مظلهوم د چهې کېهږي بلل فرض پښتني او اسالمي پښتون رښتني هر د دا اساس

 .    وکړي ننګ قيمت په مال او سر د دفاع پر ارزښتونو شويو ذکر

 د کوي نه ننګ مال او عزت ، ناموس ، سر ، دين پرخپل چې څوک ، دی وخت ننګ د نن لپاره پښتنو د

 .    دی ننګه بې شخص هغه اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو

 ننهګ د پښهتانه بابها نوخوشهال لوټهولې مهال او ،عهزت  ،ناموس سر پښتنو د شان په نن د مغلو چې کله

 :  دي فرمايلي يې داسې او  کول منع يې څخه ننګۍ بې اود رابلل خواته
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 کههههههههههههههههههې دامههههههههههههههههههنځ پههههههههههههههههههه نشههههههههههههههههههې ليههههههههههههههههههدلی هههههههههههههههههههېڅ بلههههههههههههههههههه

 خهههههههههههههههههوار پښهههههههههههههههههتون يههههههههههههههههها ورک ملکهههههههههههههههههه لهههههههههههههههههه مغهههههههههههههههههول يههههههههههههههههها

 دی  ننهههههههههههههههګ او نههههههههههههههام د وخههههههههههههههت چههههههههههههههې  وخههههههههههههههت هسههههههههههههههې دا پههههههههههههههه

 رفتههههههههههههههههههههههار څههههههههههههههههههههههه کهههههههههههههههههههههها پښههههههههههههههههههههههتانه ننګههههههههههههههههههههههه بههههههههههههههههههههههې دا

 مغلههههههههههههههههههههههو تههههههههههههههههههههههر دي ښههههههههههههههههههههههه تههههههههههههههههههههههوره پههههههههههههههههههههههه پښههههههههههههههههههههههتانه 

 ښهههههههههههههههههيار ههههههههههههههههههو څهههههههههههههههههه وي پښهههههههههههههههههتانه  پوههههههههههههههههههه پهههههههههههههههههه کهههههههههههههههههه 

 کهههههههههههههههههههاه يهههههههههههههههههههو بلهههههههههههههههههههه يهههههههههههههههههههو سهههههههههههههههههههند چهههههههههههههههههههې اولسهههههههههههههههههههونه

 اختيهههههههههههههههههههههههار کانهههههههههههههههههههههههدي سهههههههههههههههههههههههجود ورتهههههههههههههههههههههههه پادشهههههههههههههههههههههههاهان

 پوههههههههههههههههههههه جههههههههههههههههههههل کهههههههههههههههههههه اتفهههههههههههههههههههاق ،کهههههههههههههههههههه نفهههههههههههههههههههاق کهههههههههههههههههههه

 چهههههههههههههههههار ههههههههههههههههههره ده الس خپهههههههههههههههههل خپهههههههههههههههههل پهههههههههههههههههه يهههههههههههههههههو ههههههههههههههههههر د

 کهههههههههههههههههههها څههههههههههههههههههههه  ګههههههههههههههههههههوره  شههههههههههههههههههههينواري مهمنههههههههههههههههههههد افريههههههههههههههههههههدي

 ننګرهههههههههههههههههههههههههههار پههههههههههههههههههههههههههر پههههههههههههههههههههههههههروت لښههههههههههههههههههههههههههکر مغلههههههههههههههههههههههههههو د

 يهههههههههههههههم ننهههههههههههههههګ او نهههههههههههههههام د غهههههههههههههههم پهههههههههههههههه کهههههههههههههههې پهههههههههههههههه تنهههههههههههههههها زه

 کهههههههههههههههههههههار و کښهههههههههههههههههههههت پهههههههههههههههههههههه فراغهههههههههههههههههههههت پهههههههههههههههههههههه يوسهههههههههههههههههههههفزي

 کهههههههههههههههها ناموسههههههههههههههههي بههههههههههههههههې ننګههههههههههههههههي بههههههههههههههههې هسههههههههههههههههې چههههههههههههههههې اوس

 چهههههههههههههههههههههار خپلهههههههههههههههههههههه شهههههههههههههههههههههي ښهههههههههههههههههههههکاره ور بهههههههههههههههههههههه عاقبهههههههههههههههههههههت

 دی ژونههههههههههههههههدون تههههههههههههههههردې ښههههههههههههههههه  پوهههههههههههههههههه پههههههههههههههههه زمهههههههههههههههها مههههههههههههههههرګ

 روزګار زيست نوي چې  سره عزت د

 :   چی وياليشو موږ اساس داليلوپر واقعاتواو عينی دپورته

 پښتون دمظلوم نن غيږ ډکه موردمحبته ګرانی د ملت دپښتون ،دا پښتونخوا ګرانه

 پکښې پښتانه مظلوم لحظه هره ،او دی ګرځيدلی سوردوز  تشبه بال پاره د ملت

 .    سوځيږی

 

    ؟ کړه اغاز چااوڅنګه غميزه داروانهپښتنود: 2
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 اونههږدي ليرينههورو اوداسههی ،عربههو  ،ايههران  پاکسههتان،د يرغلونههو امريکهها او دشههوروي پرافغانسههتان

 تفهاوتۍ بهې ماليهانو فکره مشرانواوملی ،قومی روشنفکرانو پښتنو د او مداخلو هېوادونو  همسايه

 .    کړل مبتال حالت نني په پښتانه

 پهه کولهو دغالمهيهواد يو د اشغالګران او استعمارګران چې دي فرمول شوي منل سطحه نړيواله په دا

 دخپههل کههې  هيههواد شههوی اشههغال پههه خههوا د ددوی چههی کههوی کوښههښ دا کههې مههواردو اکثههره خاطرپههه

 پراکثريهت اقليهت اويها کهړی حاکمهان ګيهان ګهوډا او ګهان پيشهه غهالم همتهه ،ټيټ اجنټان استخباراتو

 .    يړک حاکم

 نشهي بغهاوت کهې مقابهل پهه بهادار خهارجي خپهل د ههم کلهه ګهان نماينهده اقليهت د اساس په فرمول ددې

 ضهرورت اشهد تهه مرسهتي بهادار خهارجي خپهل د دي لپهاره کولو حکومت د اکثريت پر چې ځکه کوالی

 .    وي قيمت په غالمۍ د هميشه مرسته دا او لري

 سهاتي به ګټې بادار خپل د چې داوي هميشه وظيفه رژيم ګوډاګي د پرديو د کې هېواد شوی اشغال په

  بيا استقالل هېواد د خپل او نشي اتفاق په هغه څو تر کوي سازشونه به خالف بر  اکثريت د هېواد د او

 .    ګټې ونه غاصبانوڅخه د

 شهجاع شهاه ، دي راغلهي منځتهه پيښهي نهاوړه داسهېڅو ههم کهې تهاريخ معاصهر پهه هېهواد ګران د زموږ

 مهالی پهه دانګريزانهو اهلل حبيهب زوی دسهقاو،  کېنهوي تخهت پر کابل د حيث په اجنټ خپل د انګريزانو

 ايرانيانو ، شورويانو، راهيسیلسيزو دريو تيرو ،د ننونۍ ته ګلخانی مالتړ سياسي او  استخباراتی

 ګههوډاګی د ملههت افغههان مظلهوم پههر زور پههه پيسههو او وسهلو د پلويههان يانوخپههل امريکهها اوپاکسهانيانو ،

 .    وتپل حيث په واکمنانو

  ثباتههه ،بهې  تهرين بهدنام  تهاريخ د زمهوږ نظامونهه او واکمنهۍ ګوډاګيهانو ددی پرديهود مطهابق معمهول د

 .     کيږی شميرل نظامونه او واکمنۍ ضد اقليتونو  نورو حتي او پښتنو د معقول نا ،نامشروع

 روسهي د ههم دوی ورکهړل مهاتي تهه رژيهم طالبهانو د امريکايهانو چې کله ووايو بايد سره افسوس ډېر په

 ، نظهار شهوراي د لپهاره ځهل دوههم د يهې چاري افغانستان د او شول روان پله پر ايران او ګرانو داشغال

 سهپارلي و تهه ډلو بدنامو او خوړلو ماتي ملي جنبش او وحدت حزب، اسالمی حزب ، اسالمي جمعت

 .    بلل ګان نمايند داقليتونو هېواد د ځانونه چې کومو
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 خهوا د ايهران او روس د کهې لسهيزه نوييمهه په چې وه ډله بدنامه او ناکامه هغه کې کل په ټلواله شمالي

 پهه واکمنهۍ کلنهي څهو خپهل د او شهوه مسهلطه افغانسهتان نهور او کابل پر واسطه په ايتالف جوړشوي

 .    کړل لوټ څه هر دولت او ملت نجيب افغان د يې کې وخت

 .    وه ډله شوي رټل خوا د ملت د او بدنامه چا هر بل تر وړاندي په ملت نجيب افغان د ټلواله دا

 مههاتي او بههدنامي دي بيهها ځههل  يههو سرنويشههت ملههت نجيههب دافغههان امريکهها وروسههته ترمههاتي طالبههانو د

 .    وسپاري ته ډلي خوړلي

 هم او کړل اوږده لړۍ رنجونو د ملت نجيب افغان د هم عمل نادرست او غيرعادالنه دي خپل په امريکا

 .    کړل مساعده موقع ښه لپاره اغاز د جنګ نوي يو د خالف پر خپل يې

 کهې کابهل پهه مرسهته پهه امريکها د ځل دا چې اسالمي جمعت او نظار شوراي کې سار په جبهه شمالي 

 النهدې کنتهرول ترخپهل ههم تونههيوال هېهواد د زور پهه دامريکها يهې  اهسهته نواهسهته کړي ټينګي پښي

 .    راوستل

 پههاجنټانو اسهتخباراتي متعصهبو مثلهث دشهيطانی کې اونوروحلقو اسالمي جمعت، نظار شوراي په

 دغه  څخهه پښهتنو د اسهتفاده پهه څخهه قهدرت دولتهید مطهابق پهالن د مثلهث دشيطاني کې هېواد ټول

 .     کړي کاراوبارشروع اخستلو

 ،يهو کهړل غصهب ځنهي يهې مالونهه ،  کهړل بنهديان نهوم په القاعده او طالب د يې پښتانه زره ګونو ل  په

 رشهوت د بهه چهې چها ، کړل بنديان بيا يې سبا خو ازاد نن کې بدل په پيسو د يې څه او کړل مړه شمېريې

 تسهليم نهوم پهه القاعهده او طالهب خطرنهاک د تهه امريکايهانو يې به هغه درلودي نه پيسي لپاره ورکولو

 .     يدیوش ساتلي بندي راهيسی کلنود کې ګوانتنامو او بګرام په اوسه تر ال هغوی او کړي

 د کهې جنهګ پهه ضهد پهر طالبهانو د چې منلي ځکه خبرې اسالمي جمعيت او نظار شورای د امريکايانو

 .     وې کې الس په چارې امنيتې ټولې حکومت د يې هم او وو ملګري هغوی

 د دا پښهتنو د خهوا لهه اجنټهانو د مثلهث دشهيطانی کهې نوروحلقو او اسالمي جمعيت ، نظار شورای په

 .    لري جريان هم نن لړی دا او درلوده نه يې پای او وه جاري لړۍ ځورونې او توهين ، ګيرۍ بندي او بند
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 خوا لهاجنټانو د مثلث دشيطانی کې حلقو اونورو اسالمي حزب ،  اسالمي جمعيت ، نظار شورای په

 ځکهه ږینجهامېا مخې له پالن يومنظم د استخباراتو د پاکستان او ايران د ځورونه او توهين پښتنو د

 پهه قهواوې نظهامي غهرب او امريکا د چې غواړي نه او غوښتل نه استخباراتو پاکستان او ايران د چې

 پاکسهتان او ايهران کهې افغانسهتان پهه موجوديت قواوو شوو ذکر د چې ځکه شي پاتې کې افغانستان

 د هيهواد ،دا موجوديهت قهواوو دغربهی کهې  افغانسهتان پهه طرفه ،اودبله ګڼي خطر ته امنيت ملي خپل

 .    باسی څخه ساحی د دنفوذ پاکستان او ايران

 او ايههران د لپههاره تههل د افغانسههتان نههو وي موجههودې کههې افغانسههتان پههه قههواوې غههرب او امريکهها د کههه

 .    خارجېږي څخه ساحې د نفوذ د پاکستان

 ددفهاع ګټهو ملهی د هيوادونو خپل د سازمانو استخباراتي پاکستان او يراندا داليلوپراساس دپورته

 يهوه مثلهث شهيطاني دې د چهې ،کهړی ايجهاد“   مثلث  شيطاني“    امريکا ضداو پښتونضد يو خاطر په

 د شهووهېوادونو ذکهر د کهې ملت او دولت افغان په يې ضلع اودرېمه  پاکستان يې ضلع بله ايران ضلع

 .    دي اجنټان استخباراتو

 نظهامي تهه قهواوو دغهرب کهې افغانستان په چې واخيستل وظيفه مثلث شيطاني شوي ايجاد نوي دې

 .  پيداکړي اومشکالت مزاحمت

 چې دي او وه عقيده دې په حواله په تاريخ د افغانستان د سازمانونه استخباراتي پاکستان او ايران د

 چهې ايجاديدايشهي مزاحمهت نظهامي قوي وخت هغه کې مقابل په غرب او امريکا د کې افغانستان په

 .    شي کړل پورته را کې مقابل په خارجيانو د پښتانه

 د بايهد پښهتانه چهې ورکهړل وظيفه ته اجنټانو خپلو کې افغانستان په موسسو استخباراتي شويو ذکر

  اسهالمي جمعت په رول عمده وظيفي خاينانه دې د چې شي کړل پورته را کې مقابل په غرب او امريکا

هغوکسههانو پههر غههاړه ورکههول شههول چههی د  د کههې  نوروحلقههو داسههیاو اسههالمي ،حههزب نظههار شههوراي ،

 د او وي کهې الس په احزابو دې د چوکۍ مهمي ددولت طرفه ديوه چې ځکهوه،  جنټانا مثلثشيطانی 

 .    درلودي نفرت او دښمني پايه بې سره پښتنو د غړو شورا دنظار او اسالمي جمعت د طرفه بله
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 سهره پښهتنو د چهې اسهاس پر کرکې او تعصب پايه بې هغه د هم ډلو اسالمي جمعيت او نظار شوراي د

  اشغال يو هم کله کې تاريخ ليکلي په افغانستان د چې کړی شروع  ستم او ظلم پښتنوداسې پر لري يې

 .    ووکړي نه ظلم دومره قوم پښتون پر ګر

  د ، وکهړي بمبهارۍ امريکايهانو پهه خوشهحاليو پهر  ودونهو د پښهتنو اجنټهانود افغهانی مثلث شيطانید

 په يې ښځې او نر ، ژوندي او مړي دپښتنو ،  وکړي بمباري پواسطه امريکايانو د يې جنازو پر پښتنو

 ور کڅههوړي تههوري کههې مههخ پههه قههوم د يههې سههر پههه مشههرانو پښههتنو  د ، کههړل عزتههه بههې سههپيو يههې امريکهها

 خپهل پههاجنټانو مثلث دشيطانی  داچې لنډه ايستل ننه ن خارجيا يې کورونو په پښتنو د ،  واغوستي

 په چې وکړي لوبې داسې مال او ،عزت ،ناموس سر په ملت  پښتون  د لوبو اوپراتيفي او استخباراتي

 .    نشته مثال بل يې کې تاريخ

 اوپراتيفهي خپهل پهه چهې شهول وکهړاي مطهابق پالن شوي طرحه خپل د غړو مثلث دشيطاني ډول دې په

 د او خطرنههاک يههو پههه امريکايههان او پښههتانه بيهها وروسههته او نههارض څخههه ددولههت پښههتانه لههومړي لوبههو

 .    واچوي سره کې جنګ تباکونکي لپاره پښتنو

 .    دي شوي راوستل خوا د مثلث شيطاني د حالت مريتوب او اللتذ ،  غالمۍ د اوسني دا پښتنو پر

 .     دي جنګ ګټور ډېر او يوطاليي جنګ ترمنځ امريکا او پښتنو د لپاره غړو د مثلث شيطاني د

 ځکهه دی شهوی تپل دوی پر چې دی جنګ کرغېړن او خيرن ټولو تر دوی د دا کې تاريخ په پښتنو د خو

 د پاکسهتان او ايهران يعنیدښهمنانو ازلهي د وله  او هېهواد خپهل د خهالف پر ګټو ملي خپل د دوی چې

 .    جنګېږي لپاره ګټو

 ګټهو ملهي خپهل د مجبهورا بايهد دوی چهې دی کهړی تحمهل جنهګ داسې پښتنو پر غړو مثلث دشيطاني

 .    وجنګېږي ګټه په پاکستان او ايران يعنیدښمنانو ازلی خپل د او پرخالف

 .    دي راګيرشوي کې په دواړه امريکا او پښتانه چې دي جال لوبو وپراتيفيدا مثلث دادشيطاني

 امريکايهان او پښهتانه ترڅو وي جاري پورې وخت هغه تر تويول وينې او جنګ دا به کې افغانستان په

 او ملګهري طبعهي بهل د يهو دواړه دوی کې جعرافيه او شرايطو ،  وخت  دې په چې شي پوه دې په دواړه

 .    دی غړي مثلث شيطاني د دښمنان مشترک دواړو د او  دي دوستان
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 ،اقتصهادي  سياسهي هېهواد د حيث په اکثريت مطلق د ملت افغان د او کړي درک پښتانه بايد امريکا

 دې پهه بايهد ههم پښهتانه او  وسهپاري تهه دوی دوباره حيث په حق مسلم د دوی د بايد چارې ټولنيزې او

 څخهه غهړو د مثلهث شهيطاني د بغيهر مرسهتو د غرب او امريکا د دوی کې شرايطو ننني په چې  شي پوه

 .    .    .    ساتالی نشي بشپړتيا مځکنۍ او حاکميت ملي ،  استقالل خپل

 د غهرب او دامريکها کهې جغرافيهه سهتراتيژيکه دې پهه نهړۍ د  پښهتانه چهې داده تقاضها وخت او عقل د

 هېههواد خپههل د مرسههته پههه غههرب د او وسههاتي ګټههې مشههروع ددوی حيههث پههه دوسههتانو او ملګههرو طبعههي

 خپههل د نهوامي  ملهي او ګټهې ملهي ، سهوله پهاتې تهل ،  حاکميهت ملهي ، بشهپړتيا مځکنهۍ ،  اسهتقالل

 .     وساتي څخه ګانو همسايه حريثو

 د يعنهې دښهمنانو ازلهي پښهتونخوا  او پښهتنو د ناورين روان دا ملت مظلوم پښتون پر چې داده نتيجه

 :  وياليشوچی داسی ډول لنډ ،په دي راوستلي غړو مثلث شيطاني شوي ذکر پورته

 .    کړيده بدله دوز  په غيږ ډکه محبته د پښتونخوا مور ګرانی د ددوی ته پښتنو غړو مثلث دشيطانی

 

 

 ؟ کړی معرفی نوم په القاعده او طالب د چا ته نړۍ پښتون:   3

 پښهتانهشمير يهو مطهابق پهالن د چهې  شهول بريهالي پهردي غهړي مثلهث شهيطاني ضهد پښهتون د چهې کله

 پههه تههامين د ګتههو دښههمنانود ازلههي خپههل د او خههالف پههر ګټههو ملههي خپههل د اګههاه خههود نهها چههې مجبههورکړي

 جنهګ دې د نهو کهړي شهروع جنهګ انډولهه نها ډيهر يهو ضهد پهر قهواوو خهارجي د کهې  افغانستان خاطرپه

 تربيهه اسهتخباراتو ايرانهي او اي ايه  اي د نهوم پهه طالبهانو د استخباراتو خارجي رهبري او مشرتوب

 ،د کهړي حهالل تهار پهه نيلهون د انسهانان چهې وګمهارل يهې ډلهه دا او ، ورکهړل کهې پهالس اجنټانوته شوو

 په نيلون د خاطر په عذاب ډېر د ژوندني په ،انسانان  ورکېږدي يې پرن  او کړي غوڅ سرونه انسانانو

 ووژنهههي نههرس او ډاکتهههر ، مههامور ، مشههر قهههوم د ، مههال ،  معلهههم ،  مههتعلم ، کههړ ټهههوټې دوی پههرن  تههار

 ،د کېږي سوځول کې په هم مجيد قران  کې مواردو اکثره په چې واچوي اور ته ښونځيواوروغتونون،

 انتحهاري کېجنهازو او مسهاجدو پهه حتهی سهاحو پهه ګو ې ګڼې د خلکو د، منفجرکړي پلونه الرو لويو

 .    .    .     کېږي شهيدان کې په انسانان ملکي ګناه بې شمېر زيات يو چې وکړې چاودنې
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 شوو ذکر پورته د اجنټاننما طالب شوي ګمارل او شوي تربيه خوا د استخباراتو خارجي د چې دا لنډه

 صورت د انسان د نه وحشت ډېر د چې استوي پيغام داسې  نوم په پښتنو د ته نړۍ کولو په اعمالو بدو

 .    .    .    درېږي شخ ويښتيان

 نهړۍ چنلونههرسهمی   ټول ارتباط د ددوی سره نړۍ د او ميډيا ددوی غړي مثلث شيطاني ضد پښتنو د

 فعالهه يهوه سهازمان تروريسهتي د القاعهده د طالبهان او دي طالبهان ټهول پښتانه چې ورکوي پيغام دا ته

 .    .    .    ده برخه بيليدونکي اونه

 لپهاره دافغانسهتان) ههولبروک ريچهرد د مهوږ نتيجهه تبليغهاتو ګينو زهرا د ملث شيطاني ضد پښتنو د

   شهته طالب يو کورکې هر په دپښتنو)  وويل هغه چې کړل مشاهده کې بيان په( نماينده خاص دامريکا

 ضهد پښهتنو د مثلهث شيطاني د چې معلوميږي ډاګه په دا څخه خبرو دې د هولبروک ښاغلي د.    .    .  ( 

 .    کړيدي تاثير منفي څومره اذهانو پر مشرانو د نړۍ د تبليغاتو ګينو زهرا

 او القاعههده ،  طالبههانو د پښههتانه  تههه نههړۍ و ماشههين پروپاګنههد د مثلههث شههيطاني ضههد پښههتنو د چههې دا 

 پښهتنو د او عمهل وړ بخښهني نهه د پرضهد پښهتنو د داعمهل ددوی ،  کهوي معرفهي نهوم پهه تروريستانو

 قومونهه متمهدن  نهړۍ د کهې پيهړۍ يويشهتمه پهه چې ،ځکه ده توطيه منطقوي ستره يوه لپاره دبدنامۍ

 مهخ پهر مځکهي د رسهوي سهرته اعمهال ظالمانهه شهوي ذکهر پورته چې وجود ملت يا ډلې وحشي دداسې

 پښهتون مظلوم د کې پښتونخوا ټوله په راهېسې کلنو لسو تيرو د چې دي علت همدا ،  نشي زغمالی

 د عمهال او کېهږي رسول قتل په خوا د دښمنانو د ددوی رحمۍ بې ډېره په نر او ښځې ، ،زاړه  واړه ملت

 دبشهري ملهت مظلهوم دې د سهازمان يهوه ههيڅ نهړۍ د خوبيا ، ده روانه وژنه نسل ضد پر ملت مظلوم دې

 ټههول خههوا د غههړو د مثلههث شهيطاني د خههو نړيوالوتههه چههې ځکههه راوړي نهده خولههه پههر خبههره ددفههاع حقوقهو

 د ، دي شهههوي معرفهههي دښهههمنان مهههدنيت او انسهههانيت د او تروريسهههتان ، القاعهههده ، طالبهههان پښهههتانه

 .   ګڼي بريا يو وژنه هغوی د او کېږي خوشحاله نړيوال قتل او مرګ پر تروريستانو

 تروريسهتانواو د نهړۍ د پښهتانه  ګونهو له  پهه ورځ ههره راهېسهې کلنهو لسو تيرو د چې دي علت همدا

 ده روانههه وژنهه نسهل  ملهت پښهتون مظلهوم د عمهال او کېهږي وژل کهې نتيجهه پهه حملهو د قهواوو خهارجي

 .    بولی نه عام قتل وژنه نسل دا ملت پښتون دمظلوم ،خونړی
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 دطالبهانو ،نهړۍ ووژل مخهالفين ههزاره شمير يوخپل  کې  ولسوالی په يکاولنګ د طالبانو چی کله خو

 پناهنهدګی دسياسهي وګړوتهه ههزاره نهړۍ غربهی ټهولی او ومنلهی نهوم پهه عهام قتل د هزارګانو د عمل دا

 .    وو متوجه خطر ژوندته وګړو هزاره د نظر په ددوی چی ځکه کړی خالصی دروازی

 تقريبها کهې  پيښهو پهه سهقوط د دطالبهانو خهوا د امريکها د او کې  معامله په طالبانو او ماليک دجنرال

 .    شول سيرانا جنګی کې  پالس ټلوالی شمالی د پښتانه زره څلويښت

 څلويښهت تقريبها دا ټلهوالی شمالی ،خو دی محفو  ژوند سيرانوا دجنګی پراساس قوانينو دنړيوالو

 قتهل وژنه سيرانوا جنګی ددی دولت اوافغان ټولنی ،مګرنړيوالی ووژل ټول تقريبا سيرانا جنګی زره

 .      بللی ونه عام

 اومهال ،عهزت ،نهاموس پښتنوپرسهر لکونهو د کهې  شهمال پهه دهيهواد ورسهته سقوط تر دطالبانودرژيم

 پريهږدی جايدادونهه او کورونهه خپهل چی شول مجبور ،اوداپښتانه وشو تجاوز خوا د ټلوالی دشمالی

 د کهې  کمپونهو پهه مسهلخ د او شهيدايی پهه ،دههرات ژړۍ په کندهار د مخصوصاً کې  هيواد فعالپه او

 چپهه نهړۍ ټوله او دولت افغان کې  باره په ظلم پښتنوددی مظلومو ،خوپر  کوی ژوند حيث په مهاجرو

 .  ده پاتې خوله

  : حالت اقتصادی دپښتنو:   4

 کهړی تبها او بربهاد ژوند ،اوټولنيز دپښتنوسياسي چی څنګه لکه ارامۍ نا او جنګ ديرشوکلنو دتيرو

 .    کړل اوبرباد تبا سره زيربنا دهرڅه ژوند پښتنوداقتصادی د ئی ډول همدی په

 .    دی اوغريب خوار هرملت بل تر منطقی د ليحا  اقتصادی په پښتانه پښتونخوا ټولی د ورځ نن

 .    شو وسوځول کې لمبو په اور د جنګ کلن دتيرديرش اقتصاد ضعيف خواراو دپښتنو

 .    کوی ژوند الندی سطحی تر فقر د اکثريت مطلق ول  دپښتون نن

 .    دی مصروف بيکارۍ پټه په اکثريت ځوانانو دپښتنو

 بهوس ،پوکانی،دسهت فروشهی،پروړيا ،ايسهکريم اوبهه ،دنيشهکر جهواری کې ښار په نان ځوا دپښتنو

 .    خرڅوی شيان ارزانه نور اوداسی ،لرګی ،سکاره
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 .    اوسيږی پښتانه کې  خيمو او کورونو نقشی بی په

 تهوب ،چپراسهتی تهوب ،پيهاده  داری ،پيهره ،روزمهزدوری ،دخښهتوجوړول کنهی ،جهوی  ګيری جوالی

 .    دی ګرځيدلی حق پښتنو د مزدورۍ نوری ورته ته ،موټران خالی کوی اودی وانی ،موټر

 شهيان نهور او ،کاغذان پالستيکان زاړه څخه ډيرانونو د ځای پر ښونځی د بچيان شميردپښتنو زيات

 .    کوی کارونه شاکه نور اوداسی مينځی ،موټران رنګوی بوټونه خلکو ،د ټولوی

 هغههه اويهها دی نظههارغړی اوشههورای اسههالمی دجمعههت چههی ژبوتههه پښههتو هغههه کههې  ادارو دولتههی پههه

 دډکولوپهه جيهب د ځهان د تنهها چی کوم کيږی ورکول چوکۍ لوړی دولتی ماالنوته غوړه او چپلوسانو

 .    لری نه تعلق هيڅ سره اودرد غم د دپښتنو او دی کې  غم

 او روغتيههايی ،چههی کههوی ژونههد النههدی فقرترسههطحی د نههن اکثريههت مطلههق ملههت دپښههتون داچههی لنههډه

 .    دی برابری سره حالت اقتصادی د ددوی هم يی چاری تعليمی

 

 :    حالت سياسي نننی ملت پښتون د:  5

 حاکميهت سياسهي پښهتونخوا  د چهې ښهکاري ډاګهه پهه دا څخهه تاريخ ليکلي د پښتونخوا او پښتنو د

 .    وو کې پالس ملت پښتون د هميشه

 پښهتنو د تهاريخ منطقي دې د چې معلوميږيتری   ډاګه په دا کړي مطالعه تاريخ منطقي دې د څوک که

 .    دي نامکمل بغير څخه تاريخ د

 تهوازن او ثبهات د پهار د منطقهې دې د کهې اوږدو پهه تاريخ د ملت پښتون پروت ترمنځ اباسين او امو د

 .    دي شوي عنصربلل مهمترين

 پښهتون د امنيت او ثبات منطقي دې د او ده تړلي سره ثباتۍ بې د ملت دپښتون ثباتي بې منطقي ددې

 .    دي تړلي سره امنيت او ثبات د ملت
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 ملهت پښتون ،د لري اونشيب فراز تاريخ ملتونو د چې معلوميږي دا څخه مطالعي د تاريخ د بشريت د

 خپهل د بيها يهې کلهه ،  وه حاکمهان کهې خهاوره خپهل پهه دوی کلهه نهدي مسهتثني امرڅخهه دې د ههم تاريخ

 .    دي راوستلي الندي واکمنۍ خپل تر مځکي قومونو نورو د دباندې څخه سرحداتو د  هېواد

 لپهاره کلنهو د او دي راغلي الندي يرغلونو تر پردو د پښتنوهېواد د چې دي شوي هم داسې بيا کله کله

 .    دي شوي پاتي مصروف مبارزو غوښتونکو ازادي ملي په خاطر په خپلواکۍد هېواد خپل د پښتانه

 پښتانه دېخوا راپه سلطنت د بابا شاه احمد لوي د يعنې دشروع تاريخ معاصر نږدي ددې افغانستان د

 .    وه حاکمان افغانستان د هميشه

 او افغانستان د خوا دې راپه کلنو وروستيو د سلطنت د شاه ظاهر محمد د ډول لنډ ډېر په دلته موږ که

 پښتنو د هم اقتدار افغانستان د چې معلوميږي ځني حقيقت دا نو وکړ مطالعه سرسري حاالت پښتنو

 حزب اقتداراو حزبدهيواد يعنې ، وو کې پالس دپښتنو هم اپوزيسيون اقتدار د او وو کې پالس په

 .    وه کې پالس پښتنو د هميشه دواړه اختالف

 او راسهت خهالف پهر سهلطنت خود ،  وه حاکمان افغانستان د پښتانه کې وجود په سلطنت د وينا هبل په

 چههی وه انهپښههت هههم ی انههد روڼ ناراضههي څخههه اودنظههام اشههخاص ،  سههازمانونه سياسههي راديکههال چههپ

 .    کول مبارزه يې ضد رپ دسلطنت

 حهزب هېهواد د کې دوران په تاريخ دمعاصر افغانستان د چې شو کوالی تبصير هم داسې موږ حالت دا

 .    وه کې پالس دپښتنو هميشه دواړه اختالف حزب او اقتدار

  جنګونههه کههورني کههې هېههواد  پههه سههم سههره رسههيدو تههه دپههاي حاکميههت د کههورنۍ د نادرخههان محمههد د

 .    شول شروع اشغالونه دخوادهيواد دخارجيانواو مداخلي ،دخارجيانو

 ،  سياسههي ملههت پښههتون د کههې  ټولنههه اوپههه حههاالتو دهېههواد ورځ نههن وروسههته جنههګ کالههه ديههرش تههر کههه

 .  راځي  ته الس نتيجه الندي نو شي واچول نظر ته حالت ټولنيز او اقتصادي

   

 

 :  پای دواکمنۍ دکورنۍ نادرشاه محمد دعليحضرت:  الف
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 ديموکراتيههک دخلههک يعنههی اپوزوسههيون راديکههال د پښههتنو د حاکميههت کههورنۍ د شههاهنادر محمههد د 

 .    والړي منځه د واسطه په کودتا نظامید ګوند

 واردی د شوروی مالتړد او اشاره په داستخباراتو اتحاد شوروی د تهداب ګوند دموکراتيک دخلک

 .    وو شوی ايښودل کې  افغانستان په پيروی په ايډيالوژی سوسيالستی شوی

 او جنګ کورني ، مداخلی دخارجيانو کې  هيواد په ځای يو سره دواکمنۍ ګوند دموکراتيک دخلک

 .     شول اغاز غميزه روانه

 

 .    دی شوی ايستل څخه اختالف اقتداراوحزب دحزب پښتانه:  ب

 او راسهت دريپيهرو ايهډيالوژيو واريهداتی دخهارجی کهې منځ په پښتنو د کې لسيزو څلور تيرو دې په

 سهازمانونه(  تحريهک اسهالمي طالبهان د او حهزب اسهالمي ،  ګونهد دموکراتيهک دخلق)  انقالبې چپ

 او سازشهونو د دوسهتانو نړيوالهو خپهل د بهاالخره او ورسهيدل تهه قدرتمالتړ په استخباراتو دخارجی

 واردو د ددوی کې ټولنه په او ګۍ تجربه بې د ددوی کې چارو اداري او سياسي ،په مداخلو مستقيمو

 .    شول مخامخ سره ماتو سختو د پواسطه قبوليت نه د نظريو انقالبې شويوو

 دهيهواد ،او  تجريبګهی بهی د سهازمانو ذکرشوو دپورته کې  چارو په اواداری رهبرۍ د قدرت ددولتی

 ،ددی درلهودل نهه داسهتقالل ددوی سهبب پهه مهداخلی د بهادارانو دخهارجی ددوی کې  چارو په درهبرۍ

 هم ته ملت پښتون سبب پاليسيوپه ناکامه د ددوی ،او  شی ناکامه سازمانونه سره دری چی شول سبب

 .   ورسيدل تاوانونه کيدونکی جبران نه

 پهه او دي شهوي ايسهتل ههم څخهه موقف د داپوزيسيون حتي او اقتدار ددولتي عمال ملت پښتون نن  

 د مخصوصها داقليتونهو هېهواد د عمهال اقتدار ،دولتي  لري نقش سمبوليک صرف اقتدارکې دولتي

 .    دي کې پالس هزارو او تاجکو

 ډول نمايشهي پهه يهې ملګروتهه شهمېر يهو خپهل او سهمبالوي اقتهدار دولتهي ډله يوه اقليتونو د هېواد د

 .    کړيدي  غاړه په ور رول اپوزيسون د ددولت
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 مرسهته پهه مشهاورينو او دوستانو خارجي خپل د مشران داقليتونو دهېواد عمل کانه چاال دې په خپل

 اخهتالف حهزب او اقتهدار حهزب قهانوني د دهېهواد پښهتانه مههارت او هوښياري ډېره په چې وتوانيدل

 .    کړي محروم څخه  دواړو

 

  .    لری نه نمايندګی سياسي هيڅ نن ملت پښتون:  ج

 پهه سهازمان دا او وي وړ قبهول د دخوا دول  چې لري نه سازمان سياسي يوداسې ملت پښتون ورځ نن

  د کې حالت بحراني دي په ټولنې د او وکړي دفاع څخه ګټو د ملت پښتون ټول د سطحه نړيواله او ملي

 .    شي وکړاي نمايندګي پښتنو

 .    والړل منځه د يې تشکيالت او شو متالشي ډول مطلق په سازمان خلق دموکراتيک حزب د

 او ايههران د يهې افهراد محههدود څهو يهو او دي شههوي متالشهي تقريبها حههزب اسهالمي حکمتيهار ګلبهدين د

 الرښههودنه او مالتههړ مههالي او لوژيسههتيکي پههه دهغههوی ،  حيههث پههه اجيرانههو د اسههتخباراتو د پاکسههتان

 .    .    .    لري تحرکات نظامي او سياسي محدود

 غيهر ډېهر پهه او يهوړۍ منځهه د  رژيهم دطالبهانو په افغانستان کښی  امريکا وروسته پيښي تر( 3/00) د 

 او شههورا نظههار د يعنههې  مالتههړي اسههتخباراتو د ايههران د واکددولههت  دافغانسههتان يههې ډول عادالنههه

 .    وسپاري ته  ملي جنبش او وحدت حزب ،  جمعت اسالمي

 پهر يهې نهور او وتښهتيدل تهه پاکسهتان مشهران درجه لومړي طالبان د وروسته ماتي تر رژيم د طالبانو د

 .   کېناستل کورونو خپل

 

  

 .    جنګيږی پاره د ګټو د پرديو د نن پښتانه:   د

 .    پرسرکيږی ګټو د هميشه جنګونه اکثره کې  نړۍ په چی دی حقيقت ښکاره يو دا
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 سهررا ګټهوپر د ههم دا راغلهل منځتهه جنګونهه کهوم کهې  هيهواد پهه زمهوږ چهی کې  لسيزو څلورو تيرو په

 .    شول منځته

 پهه سهره دبهل يهو کهې  هيهواد پهه زمهوږ خهاطر په ګټو خپل د هيوادونه همسايه او ،منطقی ،غرب  دشرق

 .    دی مصروف جنګ

 دې پهه   خهو ، دی اختهه جنهګ په سره بل د پرسريو دګټو کې  غولی په زموږ هيوادونه پردی وينا بله په

 څهه هر او ځوريږی مو ،ول  ورانيږی مو ،هيواد کيږی مړه ډير بچی زموږ چا هر بل تر کې  جنګ پردی

 .    .    .    برباديږی او تبا مو

 خاطرمسههلح سههاتلوپه د ګټههو هريودخپلههو هيوادونههه ښههکيل کههې  جنههګ دې پههه   چههی ده خبههره داطبعههی

 .    لری ضرورت ته قوی انسانی

 د کهې  جنهګ روان دې پهه   او کړيهدی اومسهلح اسهتخدام مجبهوراً پښهتانه شهمير يهو پاکسهتان ورځ نهن

 .    جنګيږی دپاره ګټوددفاع د پاکستان

 ګټو د ايران د کې  افغانستان په پالس ټوپک او استخدام خوا د ايران د پښتانه شمير يو ډول عين په

 .    جنګيږی پاره د ددفاع

.    .      جنګيهږی پاره د ګټو د هيوادونو ددی او ورکړيدی ټوپک پراوږه دپښتنو اوهندهم ،روس امريکا

  . 

 ګټهو د هيهوادو دپرديهو مجبهورا افراد شمير زيات يو ملت پښتون د کې  جنګ روان دې په   داچی لنډه

 .    جنګيږی دپاره ګټو د پاکستان او ايران يعنی دښمنانو ازلی د دپښتنو مخصوصاً

 نظهامی يهو ههيڅ کې  منځ په دپښتنو ورځ نن چی کړو قبول حقيقت تريخ دا يد با سره ډيرافسوس خوپه

 دلم  سياسي يا نظامی خاطر په ددفاع ګټو د ملت پښتون دمظلوم چی لری نه وجود ډله سياسي اويا

 .    ولری وړفعاليت

 څخه ځان د قوت يوملی او شی متحد سره داصولوپراساس پښتونولی او پښتو او داسالم پښتانه که

 دا کهه ،خهو کهړی ليهری څخهه کوردغهولی خپهل د جنهګ پهردی دا چهی مونداليشی نوداتوان ، کړی جوړ

 ګټوڅخهه د جنهګ ددی به بيا نو کړی ليری څخه کوردغولی خپل د جنګ پردی دا چی نکړی پيدا توان
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  وی ملهت پښتون به قوت بنيادی ګټلو جنګ ددی چی ځکه کيږی برخه په دپښتنو برخه غوښنه ټولو تر

  . 

  

 .   جنګيږی پاره د ددفاع داټومی قوت اوپاکستان دايران نن پښتانه: ز

 خهاطر پهه ددفهاع دګټهو هيوادونو خپل د کې  جنګ افغان په سازمانو استخباراتی پاکستان او دايران

 پاکسهتان او ايهران د چهی مجبورکړيدی او يو شمير نور يی بيا پهه پيسهو رانيوليهدی  پښتانه شمير يو

 .     وجنګيږی خاطر په ددفاع دګټو

 نهور لکهه ههم طالبهان ناسهت کورونهو پهر هغهه مطهابق پروژو د مثلث دشيطاني ورسته ماتی تر دطالبانو

 .    وتښتي ته پاکستان او ايران چې شول مجبورکړل پښتانه

 مجبهورکړل پښهتانه ناراضهه ورتښهتيدلي نهور او طالبهان دا سهازمانو استخباراتي پاکستان او دايران

 برخهه کهې جګهړه وسهلواله پهه ضهد پهر قهواوو خهارجي د دلتهه او راشهي تهه افغانسهتان واخلهي وسله چې

 څخه کولو جګړي د کې  افغانستان په او اخستلو وسلي د چې پښتون مهاجر او طالب هغه هر ، واخلي

 د تهه امريکايهانو او شهوي خوابندي د سازمانو استخباراتي د هېوادونو شوو ذکر د هغه کړيدي انکار

 .    دي شوي معرفي حيث په طالب خطرناک

  او پاکستان د او داسی نوری اجيری حلقی  اسالمي حزب حکمتيار اود تحريک اسالمي دطالبانو نن

 د مجبهورا خهالف دګټهو پښهتنو د مطهابق پهالن د غهړو د مثلهث شيطاني د حيث په قوت اجير ديو ايران

 نها يهو پهه سهره طاقهت سهوپر د نهړۍ د خهاطر پهه سهاتلو د ګټهوداټومی قهوت اونورو  د پاکستان او ايران

 .    دي مصروف کې جنګ انډوله

 

 

 .    دی القتل واجب او الدم مباح نظر په دنړيوالو نن پښتانه:   س
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 خههههواوو ښههههکيلو کههههې  جنههههګ روان افغههههان پههههه اونههههورو ،پاکسههههتان ايههههران چههههی شههههول ذکههههر پورتههههه

 کړيهدی اسهتخدام خهاطر په ددفاع ګټو دخپلو پښتانه شمير يو استفاده په دپښتنودمجبوريتونوڅخه

 .    کوی ځنی استفاده حيث په موادو دارزانه سونګ د کې  جنګ روان دی په او

اويهو شهمير پلهورل   شهميرمجبوره ديهو خهاطر پهه سهاتلو د ګټهو د پرديهو د کهې  جنګ پردی په دی روان 

 .    دی وراړولی نامی بد ستره سطحه نړيواله په ته ملت پښتون استخدام پښتنوشوو

 پاکسهههتان او يهههراندا نهههوم پهههه اسهههالمی حهههزب او شووپښهههتنودطالبانو اسهههتخدام يوشهههميرمجبوراً 

 نظههامی خالفپرنههاټو دخههاطر پههه ددفههاع دګټههو اوايههران  دپاکسههتانامر پههه سههازمانو خباراتيداسههت

 .   کړل شروع فعاليتونه

خههو د طالبههانو او حههزب اسههالمی د فعههاليتونو تههر پوشههش النههدی د ايههران او پاکسههتان داسههتخباراتو 

 جاسوسان بيها دافغانهانو د بچيهانو مکتبونهه سهوځوی،بی ګنهاه افغانهان پهه تهار حاللهوی،معلم،متعلم

 اوداسی نور بد اعمال انجاموی. ډاکتر،عالم دين او د قوم مشرپه ډيره بی رحمۍ  شهيدانوی

اسهههالمی او نهههورو  ،حزبطالبهههانو پاکسهههتان اوايهههران داسهههتخباراتی سهههازمانو پهههه امهههر او مشهههوره دد

 سههبب پههه فعههاليتو دې د بلکههې نههدي ګټههه پههه پښههتنو د تنههها نههه فعاليتونههه نظههامي اسههتخدام شههووحلقو

دمخههدره مههوادو د قاچههاق ،تروريسههت او القاعده، طالههب د ملههت پښههتون غړوټههول مثلههث دشههيطاني

 .    کړيدي معرفي ته نړۍټولی   نوم په وړونکی

 يهې پهرخالف دنهاټو او کهوي مسهلح او ټراين هغوی مجبوروي پښتانه طرف يو د غړي مثلث دشيطاني

 د تروريسهتانواو د تهه نهړۍ الري امکانهاتود چنلونهواو ټولهو دخپهل   يهې طرفهه بلهه د ،  راليږي ته جنګ

 .    کوي معرفي نوم په مالتړو د القاعده

 تروريسهتانواو د نهړۍ د پښهتانه  ګونهو له  پهه ورځ ههره راهېسهې کلنهو لسو تيرو د چې دي علت همدا

 ده روانههه وژنهه نسهل  ملهت پښهتون مظلهوم د عمهال او کېهږي وژل کهې نتيجهه پهه حملهو د قهواوو خهارجي

 .    بولی نه عام قتل وژنه نسل دا ملت پښتون دمظلوم ،خونړی

 دطالبهانو ،نهړۍ ووژل مخهالفين ههزاره شمير يوخپل  کې  ولسوالی په يکاولنګ د طالبانو چی کله خو

 پناهنهدګی دسياسهي وګړوتهه ههزاره نهړۍ غربهی ټهولی او ومنلهی نهوم پهه عهام قتل د هزارګانو د عمل دا

 .    وو متوجه خطر ژوندته وګړو هزاره د نظر په ددوی چی ځکه کړی خالصی دروازی
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 تقريبها کهې  پيښهو پهه سهقوط د دطالبهانو خهوا د امريکها د او کې  معامله په طالبانو او ماليک دجنرال

 .    شول سيرانا جنګی کې  پالس ټلوالی شمالی د پښتانه زره څلويښت

 څلويښهت تقريبها دا ټلهوالی شمالی ،خو دی محفو  ژوند سيرانوا دجنګی پراساس قوانينو دنړيوالو

 قتهل وژنه اسيرانو جنګی ددی دولت اوافغان ټولنی ،مګرنړيوالی ووژل ټول تقريبا سيرانا جنګی زره

 .      بللی ونه عام

 اومهال ،عهزت ،نهاموس پښتنوپرسهر لکونهو د کهې  شهمال پهه دهيهواد ورسهته سقوط تر دطالبانودرژيم

 پريهږدی جايدادونهه او کورونهه خپهل چی شول مجبور ،اوداپښتانه وشو تجاوز خوا د ټلوالی دشمالی

 د کهې  کمپونهو پهه مسهلخ د او شهيدايی پهه ،دههرات ژړۍ په کندهار د مخصوصاً کې  هيواد فعالپه او

 چپهه نهړۍ ټوله او دولت افغان کې  باره په ظلم پښتنوددی مظلومو ،خوپر  کوی ژوند حيث په مهاجرو

 .  ده پاتې خوله

 طرفهه اوبلهه ورکړی دوام ته جنګ خالف ناټو د چی مجبوروی پښتانه طرفه يو د غړی مثلث دشيطانی

 او ،القاعهههده طالهههب د تهههه نهههړۍ پښهههتانه دخهههوا ميهههډيا او ديپلواتيکوچينلونهههو ، اسهههتخباراتی دخپهههل

 .    کوی معرفی نوم په تروريست

 بشهريد ملهت پښهتون دمظلهوم اداری ټهولی سهاتنی د حقهو د بشهر د کهې  نهړۍ پهه نهن چی دی علت همدا

 ملهت پښهتون مظلهوم د ولهي حيهث په بشر د چی وايی نه دا ،او دی پاتې خوله چپه پرپايماليدو حقوقو

 .    دي روان تيري حقوقو پربشري

 د خهو ،  کهړي پورتهه نړۍ ټولي خو اواز ظلم د ګړوو پرهزاره کې يکاولنګ په باميانو د خوا د دطالبانو

 .    .    .    ده پاتي خوله چپه نړۍ متمدنه ټوله وژنه نسل روانه پر ملت پښتون مظلوم

 ټهول غهړو مثلهث شهيطاني د چهې  ده پهاتي خولهه چپهه ځکهه نهړۍ ټولهه عهام قتل پر ملت پښتون مظلوم د

 شهوو منهل د نهړۍ د ، کړيهدي معرفهي نهوم پهه ترويسهت او القاعهده ،  طالهب د ته نړيوالو و ملت پښتون

 د دنهړي ،  دي دښهمنان سهولې اونړيهوالي بشهريت د تروريسهتان او القاعده ،  طالبان اساس پر قوانينو

 کېهږي غمجهن نهه څهوک عهام قتهل پر دښمنانو د سولې نړيوالي او دبشريت اساس پر قوانينو شوو منل

 .    کېږي خوشحاله کومي د زړه د بلکې
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 پښتون چې ځکه کړيدي مخامخ سره نابودۍ د موجوديت ملت دپښتون توطيو دغړو مثلث شيطاني د

 ټهول د لپاره دفاع د ګټو د پاکستان او ايران د خاطر په کيدو پاتي ژوندي د چې کړيدي مجبور يې قوم

 شهي بهل ده بربهادي دايمهي ملهت هغهه د جنهګ ملت وړوکي يو د سره جهان ټول د ، وجنګيږي سره جهان

 .    ندي

 خطهاب پاکسهتانی د او ورکهوی نهه تذکره دتابعيت ته پښتنو کې  ادارو دولتی په دافغانستان ورځ نن

 .    کوی ورته

 داسهې ههيڅ ملهت پښهتون  مظلهوم ورځ نهن چهې معلهوميږي روښهانه دا څخهه مثهالونو لنهډو څهو پورته د

 ملهت دپښهتون سهطحه نړيوالهه او ملهي پهه چهې لهري نهه جبهه سياسي يا حزب سياسي ،  ادرس سياسي

 موضههوع دا سههره نړيوالههو د چههې لههري مشههرتوب سياسههي داسههې اونههه ، شههي وکههړاي نماينههدګي سياسههي

 او نفسهياتو پښهتني ، اخالقهو ،دپښهتني خويونهو پښهتني دعهالي ددوی ملهت پښهتون چې کړي سپينه

 ،  نههدي تروريسههت او پرسههت بنيههاد اسههاس پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د يعنههې فطههرت دپښههتني

 غهړو د مثلهث شيطاني ضد پښتون  د کول پرځای ځای تروريستانو او القاعده د کې خاوره په دپښتنو

 .    ده پروژه استخباراتي

 د کهې نهړۍ او ،منطقهه  هېهواد  خپهل پهه ملهت پښهتون چې ووايي ته نړيوالو چې سازمان سياسي داسې

 .    دي ملت ضد تروريزم او بنيادپرستۍ ډول دهر او طرفدار سولې

 مثلهث شهيطاني د طالبان حتي  ول  عام ،  کشران ،  مشران ملت پښتون د چې سازمان سياسي داسې

 .    کړي خالص څخه  ګيرۍ ګروګان نظرياتي او نظامي د

 :  چې دا لنډه

 ډول په غالم د حيث په ملت محکوم او مظلوم يو د کې هېواد خپل په خالف پر پخوا د ملت پښتون نن

 .    کوي ژوند

 ډول همهدی ،پهه  ده ګنګهۍ او ،کڼهه ړنهده کهې  بهاره پهه مظلوميهت د ملهت مظلوم پښتون د چی نړۍ لکه

 ړونهد کهې  بهاره پهه مظلوميهت دخپهل سبب په لرولو نه د تشکل سياسي  ملی مناسب د هم ملت پښتون

 .    دی ګونګی او ،کوڼ
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 په هېواد او دي شوي ايستل زور په اقتدارڅخه ټولنيز او اقتصادي دسياسي دهېواد ملت پښتون نن

 .    دي شوي برخي بې کې ساحه ټولنيزه او اقتصادي سياسي

 .    ده خطرکې جدي په ساتنه مال او ،عزت  ناموس ،  سر ، دېن د ملت دپښتون نن

 .    ده غاړه پر دده رهبري اپوزيسيون د نه او لري برخه کې اقتدار په نه خالف پر پخوا د ملت پښتون نن

 .    کوي ژوند حيث په ملت مظلوم او غالم يو د کې پښتونخوا په ملت پښتون نن

 ضههميره بههی شههمير يههو سههببه د لرلههو نههه د تشههکل سياسههي نماينههده ديههو پښههتنو د سههطحه ملههی پههه نههن

 پهه خاينهانو ملهی خهاطردهغو پهه راوړلهو پهالس ډالهرود دڅهو اوغدارپښهاته خاينهان ،ملهی  ،وطنفروش

 پلهورلی پرپرديوهيوادونهو افغانسهتان ګهران يعنهی اومهور ناموس ددوی چی چا دی پراته کې  دروازو

 وطنفروشهانواوغدارانو ضهميره بهی دی پهر يهی دلتهه او دی راوړی ډالهر څو يی کې  بدل په دهغه او دی

 .    بولی اورهنما رهبر ددوی ځان او ويشی

 .    لري نه نماينده يا سرپرست لحا  سياسي په ملت پښتون مظلوم نن 

 .     وږغيږي سره نړۍ د واسطه په دهغي چې لري نه اواز سياسي او ژبه سياسي ملت پښتون مظلوم نن

 خپهل سهره نړۍ د دوی څخه ادرس دې د چې لري نه ګي نمايند او ادرس سياسي ملت پښتون مظلوم نن

 .    کړي  مطرح ورسره مشکالت خپل او وکړي جعه مرا ته ادرس ددوی نړۍ يا او کړي مطرح مشکالت

 د چهې دي ضرورت عاجل نهايت دا خاطر په رسيدو ته پاي د غميزي رواني دې د ملت پښتون دمظلوم

دقانون مطابق  پښتونولي او پښتو د بچېان رښتني ملت پښتون  د  مطابق دقانون پښتونولي او پښتو

 سهره نظهر شهوي منهل او معقهول پهر  پښهتو او اسهالمد   دخپل مقدس دين او لرغونی ايهين يعنهی 

 ، ګهي نماينهد سياسهي ، ژبهه سياسهي پښهتنو د خهاطر پهه نجهات دتهه   ملهت پښهتون اومظلوم شي راټول

 .      پيداکړي ادرس سياسي او مشرتوب سياسي
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 فصل دوولسم

 

 .    کوی تالش غالمۍدپاره دپښتنوددايمی غړی مثلث دشيطانی

 

 يهو افغانهانو د کهې نتيجه په کودتا نظامي يو د خان داود محمد سردار( ش.    هه 21/6/0852)پر چې کله

 بهې د هېهواد د ځهای يهو ورسهره ، يووړو منځه له نظام شاهي مسلط حاالتو پر هېواد د او ثباته با نسبتا

 .    وشو اغاز ثباتۍ

 نظهامي دثهور خهوا د ګونهد ددموکراتيهک خلهق د( ش.    ههه 7/2/0857)پهر کهې نتيجهه پهه ثبهاتۍ بې ددې

 کهههې نتيجهههه پهههه پاليسهههيو غلطهههو د مهههدارانو سياسهههت تجربهههه بهههې دې د چهههې راغلهههي منځتهههه بهههدلون

 کهړي مسلح عناصر تړلي پورې استخباراتو په ددوی چې شول مساعده موقع دا ته ګاونډيوهېوادونو

 .    کړي شروع جنګ نظامي يې ضد پر دولت افغان او

 منهل نړيوالهو ټولهو د يهې( ش.    ههه 1/01/0853)پهر او وکهړل اسهتفاده شهورويانو څخه جنګ داخلي ددې

 .    کړي  اشغال افغانستان خالف نورمونو شوو

 ورسهره ههم مرغهي بهد وسهترهنپښت د ورځ هغهه پهه کهړي اشهغال شورويانوافغانسهتان چهې ورځ کومه په

 .    شو بدل ميدان په جنګ دساړه ترمنځ غرب او شرق د افغانستان، شول شروع

 دخپههههل مطههههابق قههههانون د اوپښههههتونولی پښههههتو اود ديههههن مقههههدس د داسههههالم ملههههت عظههههيم پښههههتون

 سهرو د امپراطهوری وحشهی ټولهو تر او ستری ټولو تر ددنيا الس تش په شان په باغيرتونيکواوپلرونو

 .    ووتۍ ته ميدان جنګ د دپاره لښکرودمقابلی

 وحشهی بلهی يهو د دنهړۍ قربهانۍ مثالهه بهی په سراومال اودخپل مرسته په( ج) داهلل ملت عظيم پښتون

 پهه تورونيکونهو بها پښهتنودخپل يعنی کړی اضافه کې  خاوره که پا په دپښتونخوا قبرهم امپراطورۍ

 وحشهی ددی بشهريت د او ورکهړل ماته ډکه نه شرم د ته امپراطورۍ اتحاد دشوروی ميړانه ډيره په شان

 .    کړی ټول څخه مخ د مځکی د پاره د تل د ئی ټغر ناولی امپراطورۍ
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 دنهړۍ بيها ځهل يهو ملهت پښهتون اسهاس پهه ورکولهو مهاتی دشهرمناکی تهه امپراطورۍ وحشی وشوروی

 .    وځليدی څير په ملت فاتح او قهرمان ديو پرآسمان

 يعنی امپراطورۍ وحشی ترينی خونخوار دنړی پښتانه مخصوصا ملت نجيب افغان چی پاره د ددی

 حيث په ملت فاتح يو د کې  نړی او منطقه په ورسته ورکولو ماتی ترشرمناکی ته اتحاد شورووی

 .    بارزونکړیت

 .    نشی کې فکر دجوړولوپه پښتونخوا دلويی بيا ملت فاتح تاريخی دا نړۍ د چی پاره د ددی

 بيا حيث په ملت فاتح ديو کې  نړۍ او منطقه په ملت فاتح دا دنړۍ چی پاره د ددی

 .    ديولوړقدراواعتبارخاوندنشی

 دسمبول قوت بخښونکی ديونجات ملتنودپاره محکومو د دنړی ملت فاتح دا نړۍ د چی پاره د ددی

 .    نشی معرفی حيث په

 دافغان اوروسان ،پاکستان ايران يعنی دښمنان اوفرهنګ ،تاريخ  خاوری د ملت فاتح نودپښتون

 جنګ د شورويانوته پښتانه که چی کارکوی پروژوئی اوپردی وه ناست کې  کمين په داغازڅخه جهاد

 فتحی تاريخی خپل د ملت فاتح دا چلونو شيطانی خپل په څنګه بيا به دوی ورکړی ماته کې  ميدان په

 .    وربدلوی ناکامۍ په څنګه به فتحه ملت فاتح ددی او راګرځوی څخه نمانځلو دجشنونود

 ډول ډول کې  منځ په ملت پښتون د سازمانو دښمنواستخباراتی ملت دپښتون دپاره هدف ناولی ددی

 دا باالخره او شی مبتال ناروغيو ټولنيزو ډول ډول په ملت پښتون فاتح څو تر کړل ترويج ټولنيزامراض

 .    شی ملتونوغالم ګاونډوی د دپاره تل د ملت فاتح

 کولو اتفاقه خاطردپښتنودبی په غالمۍ سازمانودپښتنوددايمی هيوادونواستخباراتی دګاونډيو 

 پښتنودخواتوری د څخه سياست ،دملی کولو تفاوتهبی  د پښتنو د کې  باره په مسايلو ،دملی

  منځ خپل په ملت فاتح ترڅودا، کړل شروع تبليغات منفی ډول ډول کې  منځ په دپښتنو خاطر کولوپه

 .    شی پاتې پنجابيانوغالم دايرانيانواو پاره د تل د او اتفاقه بی سره کې

  پالنونو شيطانی شوی ذکر پورته خپل په دښمنان ازلی پښتنو د ووايوچی بايد سره افسوس ډير په

 .    شول بريالی هم  کې
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 وشړل ډول شرميدلی په څخه هيواد خپل د شورويان قربانيو مالی او ځانی مثاله بی په خو افغانانو

 سره سره قربانيو ټولو دپښتنوددی مخصوصاً دافغانانو چی ووايو بايد سره افسوس ډير ،خوپه

 .    شو غالم پاکستان او ،روس  ايران د بياعمال اوهيواد وړل رانه پالس خپلواکی افغانستان

 منفهی د ددښهمن کهې  مهنځ پهه پښهتنو د ډول الندی په خاطرموږ په وضاخت الښه د ته لوستونکو ګرانو

 .    کوو اشاره لنډه ډيره ته اثراتو منفی تبليغاتو

 :  ترويج فرهنګد تفاوتۍ دبې په پښتنوکښی: 1

 خارجی د هيواد زموږ راهيسی کلنو ديرشو تيرو پاس د دڅه چی کله وايو بايد سره افسوس ډير په

 شماره بی  ته ملت يرغلونوپښتون ،دی  راغلی الندی تهاجم مستقيم غيری او مستقيم تر هيوادونو

 .    ورسول تاوانونه معنوی او مالی  ، ځانی

 پرديو په فشاراو تبليغاتی او ،روحی فزيکی مسلسل استخباراتو اودخارجی جنګ کلن ديرش

 د مخصوصاً ملت نجيب افغان ټول احزابواوواکمنيود ګوډاګی تړلو پوری سازمانو استخباراتی

  کړل سوق لورته تفاونۍ بی د خره بال او اعتمادۍ بی د کشران او مشران ننګيالی ملت مظلوم پښتون

  . 

 ډول ،ډول ظلمونوکالو څو مشرانود ،پاکستانيانواوايرانيانودخوادپښتنوپرملی دشورويانو

 او سياسي فکرلرونکی دملی واريواومشکالتودپښتنوخ ، فشارونو اوفزيکی ،روحی اقتصادی

 ، شورويانو د چې کړل مبتال مرض په تفاوتۍ بې د او اعتماده ،بی همايوس دومره مشران قومي

 د هېواد خپل د مشرانو اوقومي اندو روڼ ملي پښتنو هم وروسته ماتي تر طالبانو مجاهدينواو

   اي .     اي د  سرنويشت ملت او هېواد د يې تفاوتۍ بې ډېره  په او ونکړي فکر هيڅ کې باره په ايندي

 .    پريښود ته وحلق شوو تربيه خوا د استخباراتو د هېوادونو نورو او ايران  ،  اي.  

 حاکميت ملی ،  خپلواکۍ ،ملی مال ، ،عزت ،ناموس ،سر ددين ملت دپښتونخوااوپښتون

 تفاوتۍ بی د خوا د کشرانو او مشرانو پښتنو دننګياليو هکله په ګټو اوملی بشپړتيا ،مځکنۍ

 .    دی تلل الره پر تباهۍ او بربادۍ د ملت پښتون او پښتونخوا د کې  حقيقت په تلل پرالره

 تفاوتی کشرانوبی او مشرانو ننګياليو د دپښتنو کې  ټولنيزژوند او ،اقتصادی  سياسي په هيواد د

 دښمنان دده او سپوروی کې  موټر يو په سره مال او عيال خپل د چی يوانسان لکه لری معنی داسی
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 بی په ورته دوی او وهی ټيل سره قوت او سرعت پوره په لور پر کندی د تباهۍ ابدی د موټر دا ددوی

 .    کوی تماشاه تباهۍ د مال او عيال ، ځان دخپل او ګوری ډول تفاوته

 په مګردده معلوميږی ژوندی خو ظاهره په چی لری حيثيت مړو دژونديو کې  حقيقت په کسان داسی

 نشی العمل عک  هيڅ ډول په انسان مړه يوه د کې  باره په حوادثو پيښدونکو د کې  محيط وخوا شا

 .    ښودالی

 او مشران ننګيالی ملت پښتون د سبب په تطبيق د پروژو شيطانی د استخباراتو خاريجی د چی کله

  شی روان الر پر تفاوتۍ دبی کې  چارو ،ټولنيزو  اقتصادی ، سياسي په ملت هيواداو خپل د کشران

 .    کيږی پاتې ته کسانو غدارو ته هيواد او ملت ، ،وطنفروشو ننګو بی څو ميدان نو ،

 جاسوسان سازمانو استخباراتی د هيوادونو پرديو د خپله په يا اشخاص وطنفروش او غداران دا

 دبربادۍ اوهيواداوملت کيږی پيرواوغالمان اجنټانو د هيوادنو پرديو د کې  هيواد په يا ،او کيږی

 .    وهی پرلورټيل تباهی او

 وده دومهره فرهنهګ تفهاوتۍ بی د کې  پښتنو په سبب په تطبيق د پروژی ضد دپښتنو مثلث دشيطانی

 ملت پښتون د مشران قومي او سياسي پښتنو د هم کې لسوکلنو تيرو دې په سۍادموکر د چی کړيده

 ،  مشهران هناتپښه مرغهه بهده د ،خهو  وينهي سهترګو پهه سهر د بربادي مال او ،عزت  ناموس ،  سر ، ددېن

 ننهداره بربهادۍ د قهوم خپهل د حيهث پهه چېهانو   تماشها احساسهه بهې او تفاوته بې د اندي روڼ او کشران

 .     کوي

  د کېهږي يتمهان بچېهان ،دپښهتنو  کېهږي سهرتوري خوندي ،پښتني  کېږي بوري مندي پښتني ورځ هره

 دپښهتنو،  کېهږي بمبهارۍ سهيمواپرمر واده د او خيهرات پهر پښهتنو د ،  کېږي بمبارۍ ودونو پر پښتنو

 سهوځول ښهونځي بچهو د پښتنو د ، کيږی شهيدان مساجد ،دپښتنو کيږی بريدونه ځانمرګی پرجنازو

 محمد حضرت ،د  کېږي وژل يې مال او مشر ،دقوم  ،نرس ډاکتر ، متعلم ،  معلم ،  بنديږي يا او کېږي

 چهې دا لنهډه ، بدناميږي بورقه او پوړني حيا د ميرمنی پښتنی د او لونګۍ دعزت مشر پښتوند سنت

 پښههتو د خونههدي او ورو ههه ،  مشههران ،  ځوانههان پښههتانه هههم بيهها خههو بربههاديږي څههه هههر ملههت دپښههتون

 کهوي نهه“   ننهګ“  خاطر په ددفاع مال او عزت ، ناموس ، سر ، دين دخپل مطابق قانون د اوپښتونولي

 .    دي ناست تفاوته اوبی راما مبتال مرض عالجه بی په ۍتفاوت بې داو
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 بربادۍ مال او عزت ، ،ناموس سر ، دېن د ملت پښتون مظلوم خپل د ورځ نن کشران او مشران پښتانه

 او ،ساکت حرکته څيربې انسانانوپه حسه اودمړواوبې ګوري سترګو ر و په ته تباهۍ او

 “ څه په يې زما: “  چې وايي او دي پراته“  تفاوته بې“ 

 

 

 

 : ټولنودجوړېدوفرهنګ شوراګانواوفرهنګی قومي د:   2

 اسهتخباراتي خپهل د ، شهي پهاتي غالمهان دوی د لپهاره تهل د پښهتانه چې لپاره دې د دښمنانو پښتنو د

 پههه تبليغههاتو ددې او واچههول الر پههر تبلغههات ګههين زهههرا ډول ډول کههې مههنځ پههه پښههتنو د الري د سهازمانو

 .    کړل مسموم برخه موثره او اکثره ټولنې پښتني د يې واسطه

 فلهج لحها  سياسهي پهه بايهد ټولنه پښتني چې کړيده فيصله دا سازمانو استخباراتي دښمنو پښتنو د

 څخهه سياسهت د پښهتانه چهې وکهړل تبلغهات داسهې واسهطه پهه اجنټهانو خپل د يې کې پښتنو ،په  کړي

 .    وانخلي برخه کې فعاليتونو سياسي په او شي خواتوري

 فعاليهت کهې احزابهو سياسهي په چې کړل شروع تبليغات دا کې پښتنو په اجنټانو استخباراتو دپرديو

 د بربادي اوسنۍ دا افغانستان د ،  کړي خراب افغانستان احزابو سياسي چې ،ځکه  ندي کار ښه کول

 .    .    .    نور داسې او ده نتيجه فعاليتونو سياسي د احزابو سياسي

 :  چی ځکه دی غلط مطلق پروپاګند دا استخباراتو خارجی دښمنه دپښتون

 يې سره استخباراتو خارجي د چې کړي احزابوخراب سياسي نامه په تش هغو کې حقيت په افغانستان

 .    وه جاسوسان استخباراتو خارجی د يې رهبران او درلودي تړاو

 دخهارجي خهالف پهر پښهتونولي او پښتو د چې کړي خراب احزابو سياسي  نامه په هغوتش افغانستان

 .    کول يې پيروي ايډيالوژيو واريداتي
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 دخههارجي او تمويليههدل خههوا د اسههتخباراتو دخههارجي چههې کههړي احزابههوخراب سياسههيهغو افغانسههتان

 .    تلل پله پر هغوی د امر په استخباراتو

 او حزب پالني چې پوهيدل ښه چې  کړي خراب کسانو غدار ته ملت او پلورونکو قوم هغو افغانستان

 مالتهړ رهبهر جاسهوس هغهه او حهزب هغه د يی خاطر په پيسو څو د خو دي جاسوس پرديو د رهبر پالني

 .    کوي هم ئی نن او کوی

 خهههارجي د بلکهههې وه نهههه احهههزاب سياسهههي ملهههي کهههې حقيقهههت پهههه احهههزاب جوړشهههوي پهههالس دپرديهههو دا

 سياسي د کې افغانستان په يې امر په بادارانو خارجي دخپل چې وي شبکي جاسوسۍ د استخباراتو

 .     کول فعاليتونه استخباراتي او نظامي ،  سياسي نوم په احزابو

 لري ونه فعاليتونه سياسي خاطر په راوړلو پالس د قدرت دسياسي چې خلک ډلي يا قوم ، ملت دکوم

 .    رسيدالی نشي ته قدرت سياسي هيڅکله هغوی

 رسهيدلو د تهه قهدرت سياسهي هغهوی چهې شهي رسهيدالی ډلهه يها قوم ، ملت هغه تنها ته قدرت سياسي

 .    ولري فعاليتونه سياسي لپاره

 دوی ،  درلهودي کهې پهالس قهدرت سياسهي کهې پښهتونخوا پهه راهېسهې کلونهو زرګونهو د چې پښتنو 

 .    درلودل فعاليتونه سياسي خاطر په ساتلو د هغه د او راوړلو پالس د قدرت دسياسي

 دوی او والړدي سههتنو عمهده پهردوو ملهت پښهتون چهې ده اومعلومهه وه معلومهه دا پښتنودښهمنانوتهد

 .    وساتي ليري څخه فعاليت او کار سياسي د ستني عمده دواړي دا چې غواړي

 :   ږيري سپين تجريبه بااو مشران قومي ملت دپښتون: ستون لومړي

 د دستارسههړي د او مشههران قههومي تجربههه بهها ملههت پښههتون د اسههاس پههر قههانون د پښههتونولي او پښههتو د

 .    کېږي بلل پايه او ستون ترين يوعمده ټولنې پښتني

 نن او کيدی واسطه په جرګې د مشرانو او ږيرو سپين مخورو او باتجربه د فيصلي ملي ټولي پښتنو د

 .    وشی بايد هم

 ډول اړخيهز ههر پهه مسهايل ټهول ورپهيښ ته ملت پښتون و جرګې ږيرو سپين او مشرانو ملي د پښتنو د

 .    اعالنوي يې ته ملت او پيداکوي الر حل د مطابق دقانون پښتونولي او پښتو د ته هغو ،  څيړي

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     500 
 

 ملهي د مطهابق طاقهت او تهوان خپهل د بايد ړيرغه ملت پښتون د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 .    مالوتړي  لپاره کولو عملي د فيصلو د جرګې

 پهاتي غهالم او محکهوم لپهاره تهل د کهې پالس دښمنانو د پښتنو د اوپښتونخوا پښتانه چې لپاره ددې

 .    وکړل فيصله کولو فلج د ملت پښتون د دښمنانو پښتنو د نو ، شي

 د کهې  ټولنهه اوپهه تجربه با هغو د چې کېږي بلل فلج وخت هغه ملت پښتون نظر په دښمنانو د پښتنو د

 تفاوتهه بهې کهې بهاره پهه مسايلو ټولنيزو او ،اقتصادي  سياسي د هېواد خپلد مشران وړننګيالی قدر

 .    شي پرسر الس څخه چارو دسياسي هېواد د او شي پاتي

 باعزتهه پرننګيهاليواو دپښتنو پروژي وشيطانیدښمنان دپښتنو د چی ووايو بايد سره افسوس ډير په

 ځهان څخهه ميهدان سياسهي د دهيهواد اکثريهت مطلهق دپښتنوننګياليومشرانو کړيدی مشرانوتاثيرهم

 دخهارجی يهی اکثهره چهی دی شهوی پهاتې تهه هغوکسهانو ميهدان مهم سياست د دهيواد ،او دی ايستلی

 .     لری تعلقات دجاسوسۍ استخباراتوسره

 پرديههو د کههې  ميههدان سياسههي پههه دهيههواد هههم مشههران سياسههي دهيوادداقليتونههوځنی ډول همههدی پههه

 .     تعقيبوی پالنونه سازمانو استخباراتی

 غيههری پههه ددستارننګياليومشههرانو ملههت دپښههتون مطههابق ددښههمنانودکرغيړنوپروژو ملههت دپښههتون

 دقههانون پښتواوپښههتونولی د چههی کهوم څخههه ميههدان د سياسههت دهيهواد ځانونههه خپههل نههن ډول شهعوری

 د ،اودپښتنوهرقوم دی ايستلی کيده بلل دنده اوپښتنی ملی ددوی زرګونوکلونوراهيسی د پراساس

 کړيده شوراجوړه قومی سياسي يوغيری پاره د ځان

 .     کړيدی تاثيرات منفی پرپښتنوالندی تطبيق پروژی شيطانی ضد دپښتنوددښمنانودپښتون 

 

 :  الف

 کې  شوراګانو قومی سياسي غيری په صرف پښتانه که پراساس پروژی دشيطانی دپښتنوددښمنانو

 ملهت او هېواد خپل د او وانخلي برخه کې مسايلو ملي او سياست ملي په هېواد خپل د ،  واخلی برخه

  شهي پيهروان الري د څهه پهه يهې  زما او تفاوتۍ بې د او کړي ګوښه ځان څخه مسايلو او ژوند سياسي د
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 جاسوسهانو پرديهو د او ښهمنانو پښهتنود د يوازي به ميدان دسياست هېواد د چی ده خبره داطبعی نو،

 .    شي پاتي ته

 مطلههق پښههتنو ،دننګيههاليو دی روان مطههابق پههروژی دشههيطانی ددښههمنانو ددوی حالههت پښههتنو د نههن

 قههومی سياسههي غيههری اوپههه تفاوتههه بههی کههې  چههارو سياسههي پههه ،دهيههواد خوابههدی څخههه دځههان اکثريههت

 حلقوتهه او اشخاصهو هغهو اويا واقليتونو ئی ميدان ست دسيا ،دهيواد شويدی تنظيم کې  شوراګانو

 .    دی تړلی پوری استخباراتو پرديو په يی اکثره چی دی پريښی

 

 :  ب

  ملهت پښهتون ستر چې  ده پروژه مرئيی نا استخباراتوهغه دپرديو لوجوړ شوراګانو سمتي او قومي د

 خپهل د تنهها شهورا سهمتي او قهومي ههره او دی يلويشه سره شوراګانو سمتي او قومي بيلو بيلو پر ئی

 .    يدهير ځني غم ملت پښتون ټول د او ده کې فکر په ښادۍ او غم د خلکو د سمت او قوم

 سهتر ټوليهدل را مشهرانو پښهتنو د کهې  ګهانو شهورا قهومی سياسهي غيهری پهه وياليشهوچی ډول لنهډ په

 .    ګرځی سبب کمزورۍ د ملت پښتون د او کوی تجزيه قومونو پر ملت پښتون

 

 :   ج

 دې د اسهتخبارات پهردي چې دي علت همدا ،  لري نه موخي سياسي هم يو شوراګاني سمتي او قومي 

 ميهدان د سياسهت د انهدي روڼ او کشهران ،  مشهران شهمېر زيهات يهو ملت پښتون د چې وتوانيدل الري

 .    وباسي څخه

 ملت او هېواد د ، پاشلي ،سره پرک او تيت اندي روڼ او کشران ، مشران ملت پښتون د چې څومره هر

 خپههل پههه دښههمنان پښههتنو د انههدازه هغههه پههه وي مايوسههه او تفاوتههه بههې کههې بههاره پههه مسههايلو سياسههي د

 .    شیيداکې مسلط واسطه په جاسوسانو خپل د باندې پښتنو پر او بريالي کې پروژو شيطاني
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 پر سياست ملي د مشرانو مذهبې او قومي پښتنو اساس پر پروژي شيطانی دی د دښمنانو د پښتنو د

 سهره پښو او قومونو پر ملت پښتون يې کار دې په چې وکړل شروع جوړولو په شوراګانو قومي د ځای

 .    تعقيبوي موخي اجتماعي صرف لري نه موخي سياسي هيڅ چې کومي ،  وويشي

 .    رسوي ځان ته سموامر ښادۍ  او غم د ناصرانو د صرف شورا قومي ناصرانو د ډول په دمثال 

 او غهم توخهو د شورا وقومیتوخياند او وحمدزدا شورا قومی داحمدزو، نورزو د شورا قومی ونورزد

 .    احساسوي نه مسئولت هيڅ کې باره په پښتنو نورو د ، رسوي ځان ته ښادي

 د جوړيدو د شوراګانو قومي د کې پښتنو په سبب په دتطبيق پروژی شيطانی دخپلدښمنانو پښتنو د

 سهرهپښو او قومونهو ګونهو سهلپر ملهت مهوټي يهو پښتون عمال کولو عملي او کولو معرفي په فرهنګ

 .    کړي تجزيه

 د چهې مغهز تجربهه بها او متفکهر هغه ملت دپښتون اساس پر پروژی دشيطانیدښمنانود ملت پښتون د

 ، وو کهې پهالس قهدرت سياسهي يهې  کې پښتونخوا په ، کول رهبري پښتانه يې راهېسې کلنو زرګونو

 خپهل د ،صهرف  هيرکړيهدي حاکميهت ملهي پښهتونخوا اودګراني ګټې اړخيزي هر ملت دپښتون يې نن

 خوړلههو ډوډيوپههه دغههوړو سههموکېامر پههه ښههادۍ کولههواود دعهها پههه کههې سههموامر پههه  دغههم پښههي او قههوم

 .    دي مصروف

 د نهن روشهنفکران او سهړي دسهتار د ،  مشهران قهومي يهاني نسهل تجربهه بها او متفکهر دا ملهت پښتون د

 تفاوتهه بهې څيهر پهه ژونهديو حسهه بهې د کې باره په حالت د غالمۍ د او ذليل ، خوار دې د ملت پښتون

 .   دي مصروف سموامر په ښادۍ او دغم پښي او قوم خپل د تنها ،  دي پراته

  

 :  ځوانان ډک زوراوجوشه د ملت پښتون د:  ستون دوهم

 .    هد توره فوالدي او بازو ډک څخه انرژي د ملت پښتون د نسل ځوان ملت پښتون د

 .    وو غاړه پر ځوانانو  پښتنو د کول فيصلوپلي جرګود د پښتنو د کې اوږدو په تاريخ د
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 ،سههر ديههند ملههت ونپښههت د چههې وو سههوک فههوالدي هغههه قههوت وځوانههان نوپښههتد کههې اوږدو پههه دتههاريخ 

 ،ملههی ګټههو ،ملههی بشههپړتيا مځکنههۍ ،دهيههوادد حاکميههت ،ملههی ،خپلههواکۍ ،مههال ،عههزت ،نههاموس

 .    سميدي په خولي کږي دښمنانو ارزښتونود اوپښتنی ،ملی  دينی نورو داسی نواميسواو

 ذکرشههوی پورتههه ملههت پښههتون د چههې وو تقههو ماتيههدونکي نههه هغههه ملههت پښههتون د ځوانههان پښههتانه 

 .    وه ساتلي هتور فوالدي او بازو قوي په دوی د ارزښتونه

 د ههم نسهل ډک انهرژي د او ځهوان دا ملهت پښهتون د پراسهاس پهروژی شهيطانی دخپلدښمنانو پښتنو د

 تشويق يې ته دټولنوجوړيدو ځوانانو  د او ، متنفرکړي څخه ميدان د سياست د شان په مشرانو د دوی

 .    کړي

 جهالل د محصهول فعهاليتونو ټولهو دې د چهې لهري وجهود ټولنې ځوانانو د ګونو سل په کې هېواد په نن

 ، ګهل انهار د قنهدهار د ،  ګل بادام د قالت د ، ګل مڼی د ښار ميدان ،د دنښتر ،دپکتيا  ګل دنارنج اباد

 .    دي مشاعري ګل اوداسی نوری دعناب فراهد او

 :  کوو سوالونه څو الندې دا څخه ځوانانو او ږيرو دسپين ملت پښتون د موږ اوس

 :  سوال لمړي

 د شهوراګانواو قهومي ،دي لهرو ټهولنې ځوانانو د او شوراګاني قومي ګونو سل په کې هيواد په موږ نن

 ؟ کړيدي دوا درد کوم ملت پښتون مظلوم د ټولنو ځوانانو

 بهه اوس نهو ،  کېهدالی دوا درد پښهتونخوا او پښهتنو د ټولنهو پهه دځوانهانو او شهوراګانو قهومي پهه که

 .    واي نه کوټ غمونه پايه بې دا سر پر ملت دپښتون

 .    تيروالی نه ژوند مريتوب او غالمۍ د کې هېواد خپل په به ملت پښتون 

 مځکنۍبشهپړتيا ،دهيهواد حاکميهت ،ملهی ،خپلواکی مال ،  ،عزت ناموس ، سر ، دين ملت پښتون د

 .    واي نه کې خطر جدي په به ارزښتونه اوپښتنی ،اسالمی ملی نور داسی او نوام  ،ملی ګټی ،ملی

 :  سوال دوهم

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     504 
 

 او تهوان خپهل يهې ،مشهران  اخلهي نهه برخهه کهې سياسهت پهه هېهواد خپهل د ځوانهان او مشران پښتانه که

 او شهاعري شهعراو طاقهت او تهوان خپهل يهې ځوانهان ،او  چاروتهه ښهادي او دغهم قوم خپل د تنها طاقت

( ج) خداي به پاره د بيولو مخ پر د چارو سياسي د ملت پښتون د ،نو کوي وقف ته چارو فرهنګي نورو

  ؟ راليږي کييمال

 اقليتونهه هېهواد يهاد او جاسوسهان اسهتخباراتو پرديو د کې هېواد په رهبري سياسي هېواد د به که او

 ؟ کوي

  ملي دوی د دا خوابدي که او دي خوشاله که اوځوانان مشران پښتانه چې رسيږو ته نتيجي دي باالخره

 .    اخلي غاړه خپل پر به مسئوليت چارو دسياسي هېواد خپل د چې دي مسئوليت اوپښتنی ،اسالمی

 قههانون د پښههتونولي او پښههتو د چههې داده تنههها دوا ربړونههو او غمونههو پايههه بههې د ملههت پښههتون دمظلههوم

 سياسهي ملهي سهتر يهو ، وکهړي مخهه تهه سياسهت ملهي وپښهتني ځوانهان او ږيهري سپين پښتانه مطابق

 سياسههي خپههل الري قههانونی او تشههدد دعههدم واسههطه پههه سههازمان سياسههي دې د ،  جههوړکړي سههازمان

 پهه اونيکهو پلرونهو خپهل د قهدرت ټولنيز او اقتصادي ، سياسي هېواد خپل ،د  کړي تنظيم فعاليتونه

 مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د کې هېواد پالرني خپل په او واخلي کې الس خپل په دوباره شان

 .     وکړي حکومت سره عدالت په

 مځکنههۍ ،دهېههواد  حاکميههت ،ملههي  خپلههواکي ، ،مههال ،عههزت  ،نههاموس سههر ، ديههن ملههت پښههتون د نههن

  د ،  دي کهې خطهر جهدي په ارزښتونه پښتني او ملي نور اوداسې ، نوامي  ملي ، ګټې ،ملي  بشپړتيا

 ،  مشهران ننګيهالي ملهت پښهتون  د چهې دي ممکن وخت هغه راوړل پالس حقوقو بنيادي دې د پښتنو

 ننهګ پردفاعذکرشووارزښهتونو پورتهه د مطهابق قهانون د پښهتونولي  او پښهتو د اندي روڼ او ځوانان

 حقوقهو بنيهادي د ملهت پښهتون  سهتر د ميړانهه پهه ځهای پر ټولنو کلتوري او شوراګانو دقومي ،  وکړي

 مظلهوم پښهتون د الري د مبهارزي سياسهي اييزي سوله د ،  راووزي ته ميدان دسياست خاطر په ددفاع

 شهان پهه نيکونو او پلرونو ميړنيو خپل د او وکړي فاع د څخه مال او ،عزت  ناموس ، سر ،  دېن د ملت

 .    واخلي کې الس خپل په بيا واکمني ټوليزه او اقتصادي ،  سياسي پښتونخوا د

 د او ثبهات سياسهي د نظهام د ،  مشهروعيت د نظام د کې افغانستان په مالتړ ملت پښتون د چې څرنګه 

 د نهن سهبب پهه ناراضهيتوب د  ملهت پښهتون د څخهه نظهام د ،نهو دي ضامن يوازني تامين د وحدت ملي
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 تللهي منځهه د عمهال وحدت ملي ،  دي مخامخ سره چلنج سخت ډېر د ثبات سياسي او مشروعيت نظام

 .    دي روان لور پر بحران سياسي سخت د  هېواد او دي

 پهه اوځوانهان مشهران اوپښهتانه وکهړي دوام ډول دې پهه نهورهم جنهګ او ثبهاتي بهې دا کهې  هيواد په که

 نهودا ورکهړی دوام تهه تفهاوتۍ بهی خپهل کهې  بهاره پهه راتلهونکی د ملت اوخپل هيواد دخپل ډول همدی

 پهه دولتونهو شهيعيه دايهران او مغلهی هنهد د پخوا چی څنګه لکه به افغانستان ګران چې ده خبره يقيني

 کې خپلو په بيا ايران اخندی او پنجاب خور ميراث مغلو د ئی به ځل ،دا وو ويشلی سره کې  منځ خپل

 نقشهي سياسهي د مهخ د مځکهي د لپهاره تل د داهېواد چی دی ډيرزيات خطرهم اوددی کړی يمسقت سره

 .    کړي ورک څخه

 د لپهاره تل د افغانستان مکړه( ج) خداي چې موجوددې خطر دا څخه حاالتو سياسي ثباته بې روانو د  

 کهې تهاريخ معاصهر پهه دوی د تهه پښهتنو او افغانسهتان ،  شي حذف څخه نقشي سياسي د دمخ مځکي

 .    شوي پيښ نوو خطر ستر دومره وړاندي تردي هم کله

 او ،اسههالمي  ملههي پښههتون هههر د مخصوصهها افغههان دهههر دا خههاطر پههه نيههوي مههخ د خطههر ملههي سههتر دې د

 او پښههتو د او راووزي څخههه حالههت د مسههئوليتۍ بههې او تفههاوتۍ بههې د نههو نههور چههې ده دنههده پښههتني

 ناموس ، ،سر دېن د ملت پښتون مظلوم د مخصوصا ملت نجيب افغان د اساس پر قانون د پښتونولي

 ، ،اسهتقالل  ،هېهواد عهزت ، نهاموس ، سهر ، ديهن خپهل د او وکهړي ننګ خاطر په دفاع د مال او ،عزت

 ،اسهالمی  نهورملی اوداسهی سهولې پهاتي تهل ، وحدت ،ملي  نواميسو ملي ، ګټو ،ملي حاکميت ملي

 ول  او هېواد خپل او ورکړي السونه اواتفاق داتحاد سره بل د خاطريو په دفاع دارزښتونو اوپښتنی

 .    کړي خالص څخه ناورين روان دې د

 دا تهه نهړۍ ډول پهه اونيکونهو پلرونهو بهاتورو خپهل د بايد پښتانه مطابق قانون د اوپښتونولي پښتو د

 چهې  لهري تهوان دې د صهفت پهه خاونهدانو او اوسهيدونکو اصلي د پښتونخوا د پښتانه چې کړي ثابته

 .    شي ورکوالی نجات څخه توطييو پردواودهغوداجنټانود خطراود هرډول د ته هېواد ګران خپل

 خطر سخت د څه هر ملت پښتون  د چې کې حاالتو بحراني سېدا په  ووايو بايد سره افسوس ډېر خوپه

 نسهل د ملهت پښهتون د عالمهانو او پوههانو ، کشهرانو ،  مشهرانو پښتنو تراوسه هم بيا دي مخامخ سره

 ادرس سياسي يا سازمان سياسي داسې يو خاطر په نجات د څخه بحران ملي دروان ، بربادۍ او وژني

 شهي کهې تماس په سره نړۍ د اتفاق يوه په او شي راټول سره مرکز هغه پر پښتانه چې شو نکړاي ايجاد
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 قهوم روه ميانهه او مههذب يهو کهې منطقه دې په پښتانه ، ندي تروريستان پښتانه چې ووايي ته دنيا او

 .    دي ناقص او نامکمله ونډي بې پښتنو د فرهنګ او  افتخارات ،  تمدن ،  تاريخ منطقي دې د ،  دي

 څهه چهې کهې منطقهه دې پهه چهې  واي ويلي ته نړۍ حيث په قوت سياسي ملي دېو بايد پښتنومشرانو د

 اسهتخباراتي د غهړو د مثلهث شهيطاني د څهه هر دا بلکې ندي ملت پښتون مظلوم مسئول دې د تيريږي

 .    راګيردي کې په دواړه نړۍ غربې او ملت پښتون مظلوم چې ده پروژه سازمانونو

 چهې ده فريضه کشرانوپښتني او منورينو ، مشرانو پښتنو د ا د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د 

 پههه ملههت پښههتون مظلههوم ټههول د بيهها سههازمان سههيااوداسې کههړي  راغونههډ مرکههز سياسههي يههو پههر پښههتانه

 د تهه ملهت پښهتون ټهول تهرمنځ اباسهين او دامهو چې کړي يې ثابته ورته او ووايي دا ته جهان نمايندګي

 يهې اسهاس پهر توطييهو دې د او دي جهوړي توطيي خوا د سازمانو استخباراتي د دغړو مثلث شيطاني

 .     دي اچولي جنګ په سره نړۍ غربې د پښتانه نن

 جهاري دې د حسهۍ اوبهې اتفهاقۍ بهې ، تفاوتۍ بې ،  دغفلت اندي روڼ او کشران ،  مشران پښتانه که

 د او برباد ،  تباه لپاره دتل به ملت پښتون ستر چې ده خبره ښکاره  لمر تر دا نو نشي راويښ څخه خوب

،زمهههونږاو  مهههدفن اومقهههدس ميهههراث پلرونهههو د زمهههوږ دا پښهههتونخواګرانهههه  ، کېهههږي غهههالم پرديهههو

 د خهاطر په عمق سراتيژيک او اهدافو دستراتيژيکو د پاکستان او ايران د بهزمونږداوالدونو مسکن 

 .    جزجوړيږي خاوري د دوی

 

 : ترويج فرهنګد ننګۍ اوبی دجاسوسۍ:  3

 او مشهران پښهتنو د واسهطه پهه تبليغهاتو ګينهو زههرا خپهل دښهمنانود پښهتنو د چهې ذکرکهړل مهو مخه د

 لکهه شهيانو ضهروري غيهري پهه ئهی هغهوی او کړيهدي خواتهوري څخهه کولهو سياست ېزا سول د ځوانان

 .    کړيدي مصروف جوړيدو په ټولنو د ځوانانو د او شوراګاني قومي

 او مشهران پښهتانه او کړيهدي  معرفهي ههم کلتهور خيهرن بهل يهو کهې مهنځ پهه پښهتنو د دښهمنانو دپښتنو

 :  چې باورکړيدي دې په يې ځوانان
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 مالتهړ هېهواد خهارجي يهو د چهې څهو تهر رسهيدالی نشهي تهه قهدرت سياسهي هيڅهوک کهې افغانستان په

 .    نوي ورسره

 څهو تهر رسهيدالی نشهي تهه قهدرت سياسي هيڅوک کې افغانستان په چې داده معني اصلي خبري ددې

 .    نوي جاسوس هېواد خارجي ديو

 هېهواد خهارجي يهو د حتمها بايهد ورسهيږي تهه قهدرت سياسهي کهې افغانسهتان پهه غهواړي چهې افغان هر

 .    شي جاسوس داستخباراتو

 يهو ، کيهدل بلهل ننګهي بهې لويهه او عار ،  شرم ستر کلمه ۍدجاسوس هېواد پردي د کې پښتنو په پخوا

 .    منلي نه پرځان يې تور جاسوسۍ د هېواد  پردي د خو منلي مرګ پښتون رښتني

 .    کوي نفرت زياتډېر څخه هېواددجاسوسانو دپردي پښتنوهمعامو 

 کهې مجله  ههر په او کوي فخر جاسوسي پرديوپه د افغانان شمېر زيات يو کې ټولنه افغاني په نن خو

 .    يادوی وياړ په يې

 نهو راوبهولي تهه سياسهتايز سهوله خاطرپښتانه په حل د مشکالتو پايه بی د ملت دپښتون چې ورځ نن

 .    کوی څخه سړی د سوالونه ننګۍ نه ډک بی د او خاينانه دوه دا پښتانه اکثره

 

 :    سوال اول

 دحزب څخه مقام دولتی دلوړ چی ،ځکه مقررکوی  مقام دولتی پرکوم  می فعال او ، راکوی پيسيڅو

 ؟ کيږی جذب او جلب ښه پاره د

 

 :   سوال دوهم

  ؟  شته سره در مالتړ  هېواد خارجی  کوم د 

  پردي هر د چی  ک  سياسي غيري او سياسي هر دي تعريف شوی منل او اصل شوي منل نړيوال يو دا

 .     کيږی بلل خاين ملي ته ملت او  هېواد  خپل ک  هغه کيږی جاسوس  هېواد
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 زندان ابدی يا ګ مر سزا خاين ملي داو دی شان يو تعريف خيانت دملی کې   قوانينو په جهان دټول

 .     شويدی تعين

 ،دجنګی قاچاقبرانو د مخدر ،دمواد نړۍدتروريستانو د تنها نه افغانستان ورځ نن مرغه بده دخو

 تر د نړۍ د ،بلکه  دی هيواد محفو  يو پاره د خورانو رشوت اود ،داختالصګرانو کارانو جنايت

 .    کيږی بلل هيواد محفو  هم خاينانودپاره ملی مجرمانويعنی سترو ټولو

 په خيانت ملی د کوی ته هيواد بل جاسوسی هيواد خپل د چی کسان هغه کې  ټولوهيوادونو په نړی د

 خلګ کې  افغانستان په ،خو  دی پراته کې  زندانونو په دابددپاره يا او دی محکوم اعدام په جرم

 ځنی ،او  مقرروی چوکيو دولتی لوړو پر خاينان ملی ځنی کله ،کله مچوی السونه خاينانو ملی دځينو

 .    کوی هم نن ئی ځنی حتی او کول رهبری او مشرتوب ډلو سياسي د بيا خاينان نوروملی

 په سبب نن هپ والی نشته د ديو ملی دولت د نه موجوديت  د سببه  او د دولت د خوا د مجازاتو

 د هيوادونو دپرديو،  دي جاسوسان  هېواد  پرديو د چی  کوي افتخار کسان شمير يو کې  افغانستان

 په او کيږی يی  عزت ،  دي رهبران روحانی او سياسي کې  هيواد دې په   تړی مال ځنی استخباراتو

 ويشي رتبي او  پيسي ته خلکو نادانو او فروشو وطن ، فروشو ،ځان  ايمانه بي، ننګو بی  کې   ول 

 ملی دې په   حيايی بی او شرمی بی ډيره په شان په پيروانو د خردجال د هم انسانان ننګه بی هاوهغ

 .    بولی رهبران او مشران خپل هغوی ډول برمال اوپه وهی منډی  پسی خاينانو

 د ول  او  هېواد  خپل د چی  ن هرپښتو مطابق قانون د پښتونولی پښتواو د او ندي مقدس د اسالم د

 او کيږی بلل غدار ملي او خاين ملي ، ندي ن پښتو  ک  هغه کيږی س جاسو پرديو د خالف پر ګټو

 .    دي ګ مر يی  سزا

 خاين دملی خاطر په امتياز معنوی او مادی دهر چی پښتون هر مطابق قانون د اوپښتونولی دپښتو

 .    کيږی غداربلل ته ملت پښتون او خاين ملی هم خپله په شخص هغه منی مشرتوب غدارشخص او

 ته ملت ن پښتو چی ده دنده اوپښتنی دينی پښتون دهررښتنی دا مطابق قانون د لیون پښتواوپښتو د

 .   او مړی او ژوندی ورسره قطع کړی وباسي يی  منځه خپل د او ورټی بايد کسان غداراوخاين

 هغه هر مطابق قوانينو شوو قبول ټولو د نړۍ د او دقانون پښتونولی او ،دپښتو دين مقدس د داسالم

 بلل خاين ملی ک  هغه وی جاسوس هيواد پردی د خالف پر ګټو د اوهيواد ملت خپل د چی څوک
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 مشرتوب خاينانو ملی ددی چی څوک هغه هر او ، دی زندان ابدی يا مرګ سزا خاين ملی د او کيږی

 ملی هم ک  هغه منی خاطر په امتيازاتو نورو  اوداسی رتبو ، چوکيو ،  ،وسلو پيسو د اورهبری

 .     کيږی بلل مستحق سزا غداراودعين ته ،ملت ننګه ،بی  خاين

 قيق د او جدی موضوع پردي بايد افغانان ټول او پښتانه ورسته تجريبی غمجنی کلنی ديرش څو د 

 ،  ،مالی  مادی په پرديوهيوادونو د کسان ډير کې  جريان پهکلنو ديرشو تيرود چی  کړی  غورو

 يوه دهر او ،  کېناستل   ۍ ګد پر قدرت د کې  هيواد په وزموږمرست اوسياسي نظامی ،  لوژيستيکی

 ددی پرديود ،خو  وو ورسره مالتړ مالي او نظامي ، سياسي ډول هر ونو هېواد  دخارجي سره

 هېواد ،بلکی  ړي راو نده خوشبختي ته لواهېواداوهېوادو  هم رژيم يوه دګوډاګيانو

 .     دي شوی بخت بد ورځ په ورځ وال وهېواد ا 

 :  چی کوی الرښونه ته موږ پيغمبر ګران زموږ

 .    شی چيچيل ونه غارڅخه ديوه ځله دوه بايد يومسلمان 

،او په ملی  وکړی پيروی  پيغمبردالر ښودنی خپل نورنوپښتانه په دينی ليحا  د چی داوی به ښه

 ميروي  نيکه او لوی احمد شاه بابا پر الره والړشی.ليحا  د خپل ملی مشرانو 

زمونږ پيغامبر د خپل مبارزی په وخت کښی نه دايران او نه هم د روم د امپراطورۍڅخه مرسته 

اخيستی وه ،په عين ډول زمونږ ملی مشرانو ميروي  نيکه او لوی احمد شاه بابا هم د خپل مبارزو په 

 څخه هيڅ ډول مرسته نوه اخيستی .وخت کښی دايران او د ډهلی د مغلو 

مونږ پښتانه هم بايد د خپل پيغمبر دامر مطابق اود خپل ملی مشرانودالری په تعقيب دهيڅ هيواد د 

استخباراتی سازمان مرسته قبوله نکړو،او نه هم د هغه چا مشرتوب او رهبری ومنو چی هغه ک   د 

 خارجی هيواد جاسوس وی.

 کل تو کاپ اهلل پر صرف عوض په يوادونو داستخباراتی سازمانودمال تړه دپرديو ځل دابايد  پښتانه

 اومالی ،جسمی معنوی دپښتنوپه کې  پښتونخوا په شان په ملتونو ازادو نورو د نړۍ اود کړی  و

 د بيا او کړی جوړ ټولنيزنظام او ،اقتصادی سياسي مطابق دقانون تړدپښتواوپښتونولی اومال قوت

 ،ملی خپلواکۍ ملی د دپښتونخوا سره نوروهيوادونو د نړۍ د حيث په ملت متمدن او خپلواک يو
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 فرهنګی ،  سياسي اساس پر احترام د ګټو اومتقابلو ساتلو بشپړتياد مځکنۍ او حاکميت

 .      وساتی روابط اواقتصادی
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 فصل ديارلسم

 

 الر نجات د دپښتنو

 

ددی روان بحران  ته اوهيواد ځان حيث په قوت دملي بايد ملت پښتون

 څخه نجات ورکړی.

 

 : پښتون ملت څه وخت په يونجات بخښونکی ملی قوت بدليدايشی؟1

 ،ههره بربهاديږي مهال او عهزت ،  نهاموس ،  سهر ملهت پښهتون مظلهوم د راهېسې ديرشوکلنو پاس د څه د

 د کېههږي يتمههان بچېههان ،دپښههتنو  کېههږي سههرتوري خونههدي ،پښههتني  کېههږي بههوري منههدي پښههتني ورځ

 بچهو د پښهتنو  د ،  کېږي بمبارۍ پرورا واده د او خيرات پر پښتنو د ،  کېږي بمبارۍ ودونو پر پښتنو

 کېهږي وژل يهې مهال او مشهر ،دقوم  ،نرس ډاکتر ، متعلم ،  معلم ،  بنديږي يا او کېږي سوځول ښونځي

 پښههتو د خونههدي او ورو ههه ،  مشههران ،  ځوانههان پښههتانه هههم بيهها خههو بربههاديږي  يههې څههه هههر چههې دا لنههډه

  کهوي نهه“  ننګ“  خاطر په دفاع د مال او عزت ، ناموس ، سر د ملت دخپل مطابق قانون د اوپښتونولي

  . 

 ملههی، ،مههال ،عههزت ،نههاموس سههر ، ديههن خپههل د تفههاوتۍ بههې مثالههه بههې پههه کشههران او مشههران پښههتانه

 ،دپښهتنودوياړلی نواميسهو ملهي ، ګټهو ،ملهي بشهپړتيا دمځکنۍ ،دهيواد حاکميت ،ملی خپلواکۍ

 .    کوي ننداره بربادۍاو وژنی دعام ملت پښتون دمظلوم او تاريخ

 ډول ههر د پښهتونخواکې پهه تنهها نهه ملهت پښهتون کهې اوږدو پهه تهاريخ د نو واچو نظر ته تاريخ موږ که

 د تغيراتهو سهترو د ههم کهې منطقهه پهه ملهت پښهتون بلکهې ،  وه قهوه محرکهه اصهلي تغير منفي او مثبت

 .    کيدي شمېرل قوت وړ حساب د او عمده يو راوړلو منځته
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 او دي شههوي ايجههاد بحههران کههوم اسههاس پههه توطيههو د مثلههث شههيطاني د پښههتونخواکې پههه چههې ورځ نههن

 .   دي تغرکېنولي پر غم د يې ملت پښتون

  راليږي نه فرشتي څخه سمانوا د(   ج) خداي لپاره خالصون د ملت پښتون د څخه ناورين بدمرغه ددې

  . 

 .    لري نه مسئوليت او زمواري خالصون د ملت پښتون د څخه ناورين روان د هم ملتونه نور نړۍ د

 دوی به وخت يو ګواکي چې لري نه ترحم دا هم غړي مثلث شيطاني د يعنې دښمنان ازلي ملت دپښتون

 .    وکړي رحم لوټلو پر مال او عزت ، ناموس ، سر د ملت پښتون  مظلوم د

 مظلوميههت روان دې د ملههت نجيههب افغههان ټههول او ملههت پښههتون مظلههوم چههې قههوت ملههي يههوازني هغههه

 او پښهتونخوا پهه چهې قهوت بخښهونکي ازادي او محرک يوازني ،هغه شي یخالصوال څخه اوناورين

( ج) اهلل د قهوت بخښهونکی نجهات ،هغهه شهي کهولي مرسهته سهره تهامين د سهولې پاتي تل د کې  منطقه

 .    دی همت اوپښتنی ،يوالی  اتفاق کشرانو او مشرانو ننګياليو د ملت دپښتون او مرسته

 د نظهام د ،  ثبهات دسياسهي ،  ګټلهو د جنهګ ،د  تهامين د سهولې د پښهتونخواکې په شهادت په دتاريخ

 ملهت عظهيم پښهتون قهوت يهوازني تهامين د سولې پاتي تل او وحدت ملي د کې هېواد په ، مشروعيت

 .    وی بايد هم وواونن

 شي تبديليداي قوت په خالصون د ملت اودپښتون وړونکي را تغير او عظيم يو په وخت هغه پښتانه 

  او پښههتو د خلههک دشههملي او انهدي ،روڼ روحههانيون ، ،علمههاو کشههران ، مشهران زمههواره پښههتنو د چهې

  تههاريخي خپههل راوباسههي څخههه حالههت د تفههاوتۍ اوبههې اتفههاقۍ بههې د ځههان مطههابق قههانون د پښههتونولي

 د ځهان او شهي راټهول مرکزسهره سياسهي يهوملي پهر او کړي درک مسئوليت پښتني او ملي ،  ،اسالمي

 .   کړي بدل قوت ورکونکي نجات په ملت پښتون

 ترڅهو وکهړي اقهدامات داسهې لپهاره نجهات د ملهت پښهتون مظلوم خپل د بايد قوت سياسي پښتني دا

 درانههه پښههتانه او ماشههومان مظلههوم ،پښههتانه  منههدي خونههدي مظلههومي ،پښههتني  ملههت مظلههوم پښههتون

 بنيهاد ملهت پښتون چې  داوښيي ته نړۍ او کړي خالص څخه مظلوميت او ظلم روان دې د ږيري سپين

 .    ندي ضد سۍادموکر او ترقۍ ،  تعليم د ،  ندي ظالم او پرست
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 مثلهههث شهههيطاني د پرسهههتي بنيهههاد او ترهګهههري چهههې کهههړي ثابتهههه دا تهههه نړيوالهههو بايهههد قهههوت داپښهههتني

 .    .    .    کېږي عملي خالف پر ارادي د دپښتنو کې وطن په پښتنو د چې ده پروژه استخباراتي

 سياسهي داسهې يهو پهه انهدي روڼ او کشهران ، مشهران زمهواره پښهتانه چهې دي ممکهن وخهت هغه داکار

 .    شي وکړاي نمايندګي ملت پښتون ټول د چې شي راټول سره کې سازمان

 سياسهي دانهوي تجربهه په څخه  نظريو سياسي جريانود سياسي د طالبانو او اسالمي خلقيانو،حزب د

  وي وړ قبهول د لپهاره ملهت پښهتون ټهول د چهې وکهړي پيهروي“  نظهر سياسهي“دداسې بايد سازمان

 پههه څخههه نظههر سياسههي قبههول قابههل دې د بايههد انههدي روڼ او کشههران ، مشههران ننګيههالي ملههت ،دپښههتون

 څخهه ځهان د قهوت ملهي سهتر يهو او راټهول سره مرکز سياسي هغه پر او ايجاد مرکز سياسي يو استفاده

 .    جوړکړي

 دپښهههتونخوا او ملهههت پښهههتون ،مظلهههوم پښهههتونخوا بايهههد قهههوت سياسهههي ملهههي سهههتر دا پښهههتنو د

 .    ورکړي نجات څخه بحران روان دې د ټولونجيبواوسيدونکوته

 

  ؟ دي کوم نظر وړسياسي دقبول دپښتنودپاره:  2

 ملهت اودپښهتون روح ملهت پښهتون  د راهېسهې زمهانو لرغونهو د مطابق قانون د پښتونولي او پښتو د

 .   ده“پښتواوپښتونولي“يښسر ديوالي

 پهه څخه نظريو سياسي انقالبې شوو وارد د جريانواو سياسي د طالبانو او اسالمي حزب ،  خلقيانو د

 نظريهي ټهولنيزي او اقتصهادي ،  سياسهي داسهې د بايهد سهازمان سياسهيملهی  نهوي دا پښهتنو د تجربه

 پښتون ټول ،اود  روه ،ميانه  برابره سره اورواج ،رسم  اخالقو ، روحياتو د پښتنو د چې  وکړي پيروي

 پههه پښههتنو د او ټههول را سههره نظريههي هغههه پههر اکثريههت ملههت پښههتون د ترڅههو ،  وي وړ قبههول د لپههاره ملههت

 د مبارزي قانوني اميزه مسالمت د تشدد عدم د او ايجاد سازمان سياسي قانوني قوي يو استازيتوب

 .     کړي خالص څخه بحران روان دې د ملت نجيب افغان ټول او ملت پښتون ،مظلوم  پښتونخوا الري
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 ، سياسهي د پښهتنو د حيهث پهه فطهرت د ملت دپښتون راهېسې لرغونوزمانو د“  پښتواوپښتونولي“  

 د چهې ده مجموعهه ارزښهتونو اونظامي فرهنګي ، نفسياتي ، حقوقي، عقيدوی، ټولنيزو ، اقتصادي

 .    ده وړ قبول د ډول مطلق په لپاره پښتون رښتني هر

 پښتو اوپښتونولی دپښتون ملت د يوالی او وحدت سريښ بلل کيږی.

 او پښهههتو د پښهههتون  ههههر ،او  دي فهههرض پښهههتني هرپښهههتون د دفهههاع څخهههه“   پښهههتونولي پښهههتواو“  د

 وکهړي دفهاع څخهه ګټهو د پښهتنو د چهې دي مجبهور  رويهه لهه قانون فطرتي د پښتنو د يعنې پښتونولي

 .  دي قانون فطرتي شوي اومنل لرغوني ملت دپښتون“   پښتونولي  او پښتو“  چې ،ځکه

داسالم مقهدس ديهن د پښهتنو ديهن دی اوټهول پښهتون ملهت داهلل )ج( پهه فضهل او مهربهانی سهل فصهده 

   مسلمان دی .

 :  چې شو ويالی موږ اساس پر لويدال دپورته

 بهتهره نظهري سياسهي شهوي واردي ههري تربلهي لپهاره ملهت پښتون د“   پښتونولي او پښتو“  او اسالم 

 اسالم، شي ټول را سره“   پښتونولي او پښتو“   او اسالمپر بايد پښتانه ، ده نظريه وړسياسي اودمنلو

 حيهث پهه نظريهي د تنظهيم او ترتيب د ژوند ټولنيز او،اقتصادی  سياسي خپل د اوپښتونولي پښتو او

،اويوداسی ستر نجات بخښونکی ملی قوت د ځانه څخه جوړ کهړی چهی  خپهل ځهان او خپهل  کړي قبول

 . هيواد ددی روان بحران څخه خالص کړی

 سههازمان سياسههي سههتر داسههې يههو اسههاس پههر نظريههي د“  پښههتونولي او پښههتو“  او مداسههالپښههتانه بايههد 

 .   وي ورسره مالتړ اکثريت د پښتنو د چې راوړي منځته

 

  :دپښتنوملی سياسی سازمان بايدڅه وکړی؟3

 مبهارزو سياسي ييز سوله د بايد سازمان سياسي ايجادشوي نظر پر“  پښتونولي او پښتو“  او مداسال

 څخههه بحههران روان دې د ملههت نجيههب افغههان ټههول ورسههره او ملههت پښههتون مظلههوم ،  افغانسههتان الري د

 .    کړي خالص
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 يههزيا دسههوله بايههد سههازمان سياسههي شههوي ايجههاد نظههر سياسههي پههر“   پښههتونولي او پښههتو“  او مداسهال

 ملههي د کههې هېههواد پههه او واخلههي کههې پههالس قههدرت سياسههي هېههواد د الري د مبههارزي سياسههي قههانوني

 تهر چهې کهړي قهراره بهر نظهام سياسهي مشهروع او باثباته ، بامسئوليته داسې يو الري د تامين د وحدت

 .    شي ووتالی ډول ښه په زمواريو نړيوالو او ملي خپل

 پهه نړيوالهو او ملهت د چهې وي خاونهد نظهام سياسي ديوداسې هميشه هېوادزمونږګران  چې لپاره ددې

 .     ولري“   مشروعيت“  وړاندي

 .    وي خاوند“   نظام سياسي باثباته“  ديو هميشه هېواد زمونږګران چې لپاره ددې

“   تهرمنځ ملهت نجيهب افغان د پاره تل د چې ولري نظام سياسي داسې هېواد زمونږګران چې لپاره ددې

 .    کړي تامين“   وحدت ملي

 .    ولري توان تامين د“   سولې پاتي تل“  د کې هېواد په نظام سياسي زمونږ چې لپاره ددې

 ملهي ،  بشهپړتيا دمځکنۍ“  هېواد د چې ولري توان دا لپاره تل د نظام سياسي هېواد د چې لپاره ددې

 .    يايشوکړ“   دفاع څخه استقالل ملیاو حاکميت

 کې هېواد په لپاره تل د نظام سياسي هېواد د چې لپاره ددې

 .    يايشکړ تامين“  عدالت ټولنيز“  

 .    کړي برابره موقع مساعده لپاره“   پرمختګ ټولنيز“   دوامدار د نظام سياسي هېواد د چې لپاره ددې

  د چې ولري توان دا لپاره تل د نظام سياسي هېواد د چې لپاره ددې

 .    شي وکړاي دفاع منه ډاډ څخه“   نواميسو ملي او ګټو ملي“  

 ملههي ، اسههتقالل د هېههواد  د خههاطر پههه دفههاع او سههاتني ډاډمنههي د ارزښههتونو ملههي شههوو ذکههر پورتههه د

 د ،  ثبات دسياسي نظام ،د  مشروعيت د ،دنظام  تامين د وحدت ملي ،د بشپړتيا ،مځکنۍ  حاکميت

 د نواميسهو ملهي او ګټهو ملهي د ، ترقهۍ ټهولنيزي ،  تهامين د ټولنيزعدالت ،د  تامين د سولې پاتي تل

 دافغهان بايهد قهدرت فرهنګي ،ټولنيزاو  اقتصادي ،  سياسي هېواد د خاطر په دفاع باوري او ډاډمني

پورته ذکر شوی اسالمی او پښتنی سياسی  د لپاره تل د حيث په امانت ملي ارزښترين با د ملت نجيب
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 اسهاس پهر مسهئوليت ملهي دهغهه بايهدددی ملی سياسی سهازمان غهړی او شي پاتې کې پالسسازمان 

 او سهر د امانهت ملهي رزښهترينا بها دا ملت نجيب افغان د لري يې وړاندي په ملت او  هېواد خپل د چې

 .    وساتي قيمت په مال

 تناسهب پهه دنورو کوچنيو قومونوداعضهاوو دهيواد هرغړی ملت دا خبره هم د ذکر وړ ده چی دپښتون

 .    لری مسئولت زياتتربل هرچا  کې  باره په ګټوددفاع دهراړخيزو ملت نجيب اوافغان دپښتونخوا

 ،نههاموس سههر د ځههان خپههل د تنههها نههه پراسههاس قههانون د دپښتواوپښههتونولی اوکشههران مشههران پښههتانه

 د دهيههههواد کشههههران او مشههههران پښههههتانه بلکههههه لههههری مسههههئوليت بههههاره پههههه سههههاتلو د مههههال او ،عههههزت

 د چهی کهوم لهری مسهئولت دومهره کهې  بهاره دسهاتلوپه اومهال ،عهزت ،ناموس سر د وړوقومونودهرفرد

 .    لری کې  باره پهدسر،ناموس،عزت او مال  ځان خپل

 .    دی کړی بيان داسی ژبه په شعر دخپل مسئولت پښتنی شوی ذکر دپښتنوپورته بابا حميد

 .  نشی ساتالی ناموس او ننګ بل د چی

 .   اوناموس ننګ خپل څوک ساتی نه وبه

 :وسياسی قدرت ته د رسيدو قانونی الری:4

 .    لری وجود الری قانونی ايزی سوله دوی رسيدو د ته واکمنۍ سياسيکښی و په افغانستان

 دموکراتيکوالرودموکراتيهک ټولهو تهر بشهريت د الره دا چی ده الره جرګی لوی پښتنودعنعنوی د يوه

 سهپارل مشهرتوب او قهدرت سياسي الری ددی ته بابا شاه احمد لوی او نيکه ميروي  چی ده الر ترينه

د الری خپهل ملهی  ، او تر دی وړاندی دتهاريخ پهه اوږدوکښهی پښهتنو دداسهی  عنعنهوی جرګهووو شوی

  مسايل حل اوفصل کول.

 تههه قههدرت وسياسههي کههې هيوادونههو زيههاتو پههه دنههړۍ ورځ نههن چههی ده دموکراسههۍالره غربههی د الره بلههه 

 کيږی. ځنی استفاده درسيدودپاره

کښههی وسياسههی قههدرت تههه د رسههيدو دپههاره دا دغربههی زمههونږ د هيههواد پههه اوسههنی نافههذ قههانون اساسههی 

  ده. دموکراسۍ الره تسجيل شوی
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 د کهههې  هيوادونهههو پهههاتې ورسهههته پهههه اسهههتفاده پهههه څخهههه دنهههوم دموکراسهههۍ دغربهههی مرغهههه بهههده د خهههو

 داسهی او اسهتفاده نهاوړه څخهه قهدرت ،ددولتهی ،زور ،ټګهۍ ،تقلهب ،فريهب چهل پهه زراوزورخاوندان

 رسوی. ته قدرت سياسي ځان الرو قانونی نوروغيری

 کړنهو قهانونی ذکرشهووغيری دپورتهه مهوږ انتخابهاتوکې تيهرو پهه  دبده مرغه زمونږ په هيواد کښی هم

 .    وو ان شاهد

 کشهران او مشهران پښهتانه شی خاوند نظام سياسي باثباته او مشروع ديو هيواد زموږ چی پاره د ددی

زمونږداساسهی  کهې  هيهواد په څو تر وکړی استفاده فشارونوڅخه الرواو ايزوقانونی دټولوسوله بايد

 نړيهوال ددی ،ددموکراسهۍ وشهی انتخابهات شفاف او نه ،عادال ازاد مطابق نورمونو نړيوالوقانون او

 او ،عادالنههه ازادو پههه چههی ډلههی يهها کهه  هغههه هههر( کههوی حکومههت اکثريههت) يههی وا چههی مطههابق شههعار

 هيههواد د پههوری وخههت قههانونی خپههل تههر دی ډلههه دده او کهه  هغههه وګټلههی اکثريههت کههې شههفافوانتخاباتو

 .    واخلی پرغاړه چاری درهبرۍ

  کوی حکومت پوری ترنن بيا څخه شروع د واکمنۍ دخپل کرزی حامد جمهورري  چی طريق کومه په 

 ديههوحزبی هههم اونههه ديکتههاتورۍ دنظههامی ،نههه جرګههی لههوی عنعنههوی د ،نههه  دموکراسههۍ دغربههی نههه ،دا

 .    ده طريقه ديکتاتورۍ

 ويش د قدرت سياسي د کې  دولت په لبنان د طريقه دويش قدرت د کې  دولت په کرزی حامد دښاغلی

 او تهه قهوم بهل چهوکۍ ،دصهدراعظم تهه قهوم يو چوکۍ دري  ددولت چی کې  کوم په ده ورته ته طريقی

 .    دی شوی نوروقومونوته ورويشل چوکۍ نوری ددولت

عمهالً دهيهواد دخپل حاکميت په دوره کښهی ددولهت سياسهی قهدرت  کرزی حامدښاغلی  جمهورري 

 بيلوقومونو پرجنګ ساالرانو ويشلی دی.دبيلو 

 مرسهتيال دلمهړی دريه  ،ددولهت پښهتنوته چوکۍ دري  دښاغلی حامد کرزی د ويش مطابق ددولت

 ورجالشوی دی.  ته وهزارګانو چوکۍ مرستيال ددوهم دري  ،ددولت  وتاجکانوته چوکۍ

 جهدی تهه ثبهات اسهيسي اودنظام ضرررسویته سخت   وحدت ملیتر منځ  ملت نجيب داطريقه دافغان

   ،همدا علت دی چی نن دافغانانوترمنځ ملی وحدت ترپخواکمزوری شوی دی. خطرپيښوی
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 ملهی راوړی منځتهه نفهاق ملی کې  ټولنه افغانی په ويشل ډول پورتنی په مقامونو د ددولت وينا بله په

داعمهل خاصی چوکۍ د خاص قوم په انحصار کښی راولی چهی  کوی ځکه چی دنظام کمزوری وحدت

 .  ته تاوان رسوی  ثبات سياسيدهيواد دزياتو وګړودخوابدۍ سبب کيږی او

پههه تيروڅلويښههتوکلنو کښههی مههونږ څههو ځلههه د نظههام د تغيراوسياسههی قههدرت تههه درسههيدو دبيلههو بيلههو 

الروشاهدان وو،چی دی اعمالو په هيواد کښی ډيره زياته سياسی بی ثباتی اوپهه ملهی سهطحه د نظهام 

  بی باوری منځته واوستل.پر ثبات او شکل 

 ملهی پهاره د دتهل کهې  ټولنهه افغهانیهيوادکښی سياسی نظهام ثبهات پيهداکړی اوپهه  په چی پاره د ددی

 افغهان چهی ښهه بهه داوی  نهو ان شهو، خاونهد نظهام ثباتهه بها او مشهروع ښهه يو د ،مونږ وی تامين وحدت

 قهدرت سياسهي دهيواد  واسطه په پوښتنی ټول يوسرتاسریيوی عنعنوی لوی جرګی يا  د ملت نجيب

 ټولټاکنو شفافو او ،عادالنه دازادو دموکراسۍ دغربی يا او جرګی لوی دعنعنوی پاره د درسيدلو ته

 .    کړی انتخاب يوه دالروڅخه

 دافغهان ترڅنهګ پښهتنو د کهې حاکميهتټولنيزاو اقتصهادي ، سياسهي پهه دافغانسهتان بهه ډول دې په  

 نهه تبعهي  منطقهوي او جنسهي ، قهومي ، مهذهبې ، ژبنهي ډول ههر د قومونهه ورو ه نور ټول ملت نجيب

مطهابق وسياسهی قهدرت تهه درسهيدوپه پروسهه  داصهولو دموکراسهۍ يها او جرګی لوی دعنعنوی پرته

 .  واخستاليشی کښی عملی برخه

دهيوادهروګړی دهرډول تبعي  نه پرته بايد داحق ولری چی د هيوادهرسياسی مقهام تهه ځهان کانديهد 

کهههه يهههی پهههه  ،،اکثريهههت حکومهههت کهههویکهههړی، او ددموکراسهههۍ د شهههعار مطهههابق چهههی ،،

  ازادو،عادالنه او شفافو ټولټاکنو کښی اکثريت وګټی نو حکو مت دی وکړی.

 ،مذهبی سياسي ،هيڅ قوم ،هيڅ ک  هيڅ شرايطوکې ډول هيڅ په بايدقطعا مشر دولتی هيڅ دهيواد

 چهی ،ځکهه امتيهازورنکړی مشهروع غيهری ډول ههيڅدقوم او ډلهی پهه نهوم   ته ډلو نورو داسی او ،ژبنی

 منځه د وحدت ملی ملت نجيب امتيازورکول دافغان مشروع اونا قانونی غيری يو ته ډلی خاصی يوی

 .    رسوی تاوانونه کيدونکی جبرا نه ته ثبات اوسياسي مشروعيت نظام دسياسي ،دهيواد وړی

دهيواد د منل شوواونافذوقوانينود عادالنه اوشفاف تطبيق پراسهاس سهرته دهيواد ټولی چاری بايد 

 ورسيږی.

http://www.larawbar.com/


 پښتو او پښتونولي د پښتنو  د نجات الر  

 

 www.Larawbar.com     519 
 

 

  ؟ید عمل فاشيستي يو تالش وديواليندپښت ايا:5

 .    دي بللي را ته والي يو او اتفاق کې منځونو خپل په مسلمانان مخصوصا بندګان خپل( ج)خدای

 اشهخاص مسهلم غيهري فيصهده څهو يهو کې منځ په دهغوی عجم که او دي عرب که کې ملت هر په ددنيا

 .    شته

 غيهري ههيڅ او دي مسهلمان يهې وګهړی  ټهول چهې دي ملهت مثاله بې يوازني ملت پښتون کې نړۍ په خو

 يعنی هر پښتون مسلمان دی. نشته کې منځ په ددوی فرد مسلم

 داحکامومطهابق ديهن مقهدس خپل د چې لري زمواري زياته ملت هر بل تر ملت پښتون اساس دې په نو

 .    واوسي اواتحاد اتفاق په خپلوکې په

 فاشيسهتي يهو تنهها نهه عمهل دا کوي ځلي هلي پاره د اتفاق او يوالي د ملت پښتون د چې څوک هغه هر

 .    کېږي بلل عمل پښتني او اسالمي رښتني يو کې  حقيقت په عمل دا بلکې ،  ندي عمل

 د بلکهې نهه فاشيستان اشخاص دا کوي مبارزه لپاره اتفاق او يوالي د ملت پښتون د چې څوک هغه هر

 .    دي مجاهدين رښتني دالري(ج)خدای

 د ملهت پښهتون د بايد لومړي هرڅه تر نو غواړي نظام ثباته با او مشروع يو کې افغانستان په څوک که

 .    وکړي مبارزه او تالش جدي پاره د اتفاق او يوالي

 افغانهان چهې غهواړي او اخلهي برخهه کهې مبهارزه ملهي برحقه دې په يوالي د ملت پښتون د چې افغان هر

 سهره مرکهز يهوملي پهر  مطهابق قهانون د“   اوپښهتونولي پښهتو“   اود داسهالم پښهتانه مظلوم مخصوصا

 غواړي خالصول څخه بحران روان دې د افغانستان او افغانان الري د مبارزي ايزي اودسوله راټولوي

 ملهي او قهرمانهان مبهارزين،ملي ملهي الري د نجهات د افغانانو او دافغانستان به کې  تاريخ په دهېواد

 .    شي وبلل مجاهدين

 لرغهوني د“   پښهتونولي او پښهتو“   د پښهتانه چهې کهوي تهالش لپهاره دې د کهې افغانستان په څوک که

 ،  معقهول يهو بلکهې نهه عمهل فاشيسهتي يو داعمل کړي ټول را سره مرکز سياسي يو پر اساس پر قانون

 اجهازه تهه پښتنو“   اوپښتونولي پښتو“   چې ،ځکه کېږي بلل عمل انساني او ،اسالمي  پښتني ، ملي
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 دې د ،  ورسهوي تهاوان تهه انسهان بل يا او مسلمان بل ، پښتون بل خاطر په ګټې د ځان د چې ورکوي نه

 په ګټې د انسانانو او مسلمانانو ، پښتنو نوورو د چې کوي امر ته پښتنو اوپښتونولي پښتو برخالف

 .    کړي خالص څخه تاوان د دي انسانان نور خو  وکړي تاوان ځان د پښتون خاطردي

 ،هېههواد  ملههت ،  ديههن خپههل د چههې ورکههوي درس قربههاني د داسههې تههه وپښههتنو“   پښههتونولي او پښههتو“ 

  ،عزيزګلوي  ژبې  پښتو ،  ،غيرت  ننګ ، حق ، ،مال ،عزت  ناموس ، سر ، حاکميت ملي ، ،خپلواکۍ

 قربهاني ارزانه ټولو تر او سترافتخار لپاره هرپښتون د مرګ کې الره په دفاع د اوعزت ،پت ،قومولۍ

 ډېهر تهه پښهتنو بايهد مهرګ کهې الره دې په او لري ونه ډار څخه مرګ د کې الر دې په بايد هرپښتون ، ده

 .    دي افتخار ابدي لپاره پښتنو د شهادت کې الر پاکه دې په او ، حقيروي او خوار

  خپلهواکي ، ،مهال عهزت ، نهاموس ، سر ، دين ستاسو چې داورښيي ته پښتنو“   پښتونولي او پښتو“  

 نواميسهو دملي ،  شوکت او شان ملي ،  عظمت ملي ، قوت ملي ،  يوالي ملي ، اقتدار ملي ،  ،هېواد

 کلتههور ،پښههتني  رواج ،پښههتني  رسههم پښههتني ،  وده اقتصههادي او ولنيزهټهه ،  جنههګ او سههوله ، سههاتنه

 ،پښهتني  ننهګ پښهتني ، همهت لهوړ پښهتني پهه فرهنهګ اوپښهتني عنعنهات ،پښهتني  اخهالق ،پښتني

 پښهتني ،  اسهتقامت پښهتني ، ثبهات ،پښهتني  ههوډ پښهتني ، ارادي ،پښهتني  جرئهت ،پښهتني  غيرت

 ،  توريهاليتوب ،پښهتني  قربانۍ ،پښتني  ايثار ،پښتني ميړاني پښتني ، نارينتوب ،پښتني  متانت

 ،پښهتني  حوصهلي ،پښهتني  تهدبير پښهتني ،  حلم ،پښتني  فداکارۍ پښتني ،  توب ننګيالي پښتني

 ،  رښههتينولۍ ،پښههتني  پههاکوالي ،پښههتني  جرګههې ،پښههتني مرکههي پښههتني ،  تحمههل پښههتني ،  صههبر

 پيهروۍ پهه څخهه قهانون ويهاړلي دلرغهوني پښتونولي او پښتواو دين دمقدس اسالم د او توره پښتني

 .   کېږي ساتل

 :  وايي چې شاعر يو لکه

 .پښتنو د شوکت او شان پخواني*  کېږي ګټل لياپښتونو او پښتو په

 

 : وايی مهمند خان ګل وزيرمحمد

 خوندی. وی بی نړۍ ها او دانړۍ  *ځی پرالره دپښتو که پښتانه
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دپرديو بد بخت جاسوسهان او دپښهتنو ازلهی دښهمنان د  وځني،خ دي ګټه په افغان دهر يوالي پښتنو د

،نو پدی اساس هغو ملی مبارزو پښتنو تهه چهی د اسهالم او پښهتو بيريږي څخه اواتفاق ديواليپښتنو

    مطابق د پښتنو د يوالی او وحدت د پاره مبارزه کوی هغوی ته بد رد او فاشيستان وايی.

 دپښتون اواشخاص داډلي او د هغه مخالفت کوی ډاريږي څخه يوالي د پښتنو د چې څوک هغه هر

، دپريو جاسوسان، داهلل)ج( او داهلل )ج( د رسول دښمنان دی،ځکه ښمناندخوړلي  قسم ملت مظلوم

 چی دپښتنو مسلمانانو د اتفاق مخالفت کوی.

 ، ږيدريه کهې مقابهل پهه مبهارزي او تالش ملي برحقه دې د اتفاق او ديوالي ملت دپښتون چې څوک هر

 د( ج)خهدای د شهکه بيلهه سهازمانونه او کسهان دا وايهي بهدرد يهانور او فاشيستان ته مبارزينو ملي دي

 ،د  دښههمنان افغانسههتان ګههران ،د دښههمنان ملههت نجيههب افغههان ،د  دښههمنان ملههت ،دسترپښههتون  ښههمنان

 .     دي خاينين ملي او جاسوسان پردو

 ،د  دښهمنانو د دافغانسهتان ، دښهمنانو د ملهت پښهتون ،د دښهمنانو د( ج)خهدای د چهې پښتون هغه هر

 پهه فاشسهت د دي هغهوی نبايهده چهې بيريهږي څخهه پروپاګند دې د خاينانو ملي او جاسوسانو د پرديو

 او همتهه بهې اويهو نهدي پښهتون شخص داسې اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو د ،  نکړي ياد نوم

 .     کېږي بلل ک  ننګه بې

 د سهره رښهتيا پهه هغهوی وايهي فاشيستان مجاهدينوته الري د يوالي د ملت دپښتون چې څوک هرهغه

 .   دي ورو ه سکني شيطان د او دښمنان(ج)خدای

 :دپښتنو رول دنظام دسياسی ثبات په اړه. 6

 عدالتي بې زياته نهايت سره پښتنو د نظام موجوده سبب په توطيو د مثلث دشيطاني چې څرنګه 

 .    دي خوابدي څخه نظام موجوده د نن پښتانه اساس پر عدالتۍ بې همدې د نو کوي

 موقهع ښهه مهداخلي د کهې چارو په افغانستان د ته هېوادونو وګاونډيو والي خفه پښتنو د څخه نظام د

 .    کړيده برابره
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 او ديولهک نظهام سياسهي هېهواد  د نهن مقاومهت کهې مقابهل پهه دهغه او ليريوالي پښتنو د څخه نظام د

 مهوږويالی اسهاس دې پهه نهو ،  کړيهدي مخهامخ سره ثباتۍ بې د وجود با عسکرو خارجي زرو پنځوس

 :  چې شو

 مشههروعيت او ثبههات د نظههام سياسههي د کههې افغانسههتان پههه يههې مالتههړ چههې دي قههوت ملههي هغههه پښههتانه 

 .    کوي ضمانت

 بهې نظهام سياسي هر کې افغانستان په مخالفت او مالتړ نه پښتنو د څخه نظام سياسي د افغانستان د

 .    کوي نامشروع او ثباته

  سهباکوي رځي و او شپي کې  حالت سياسي ثباته بې په نظام سياسي افغانستان اود افغانان نن چې دا

 ، ،تهرکمن ازبهک ، ههزاره ، تاجهک ،  پښهتون کهه) افغهان وطنپهال دهر دا کې شرايطو بحراني سېدا په

 پههه چههې کېههږي بلههل دنههده ملههي( وي نههور اوداسههې هنههدو ، سههيک ،  ،عههرب  ايمههاق ،  بلههوچ ، نورسههتاني

  وکړي مبارزه او تالش لپاره قرارۍ بر د نظام مشروع او باثباته يو د او تامين د سولې د کې افغانستان

  . 

 ملي يې دا وکړي ژوند کې افغانستان ثباته با او ايز سوله په چې غواړي که وي چې قوم هر په افغان هر

 تهالش جهدي لپهاره پخالينهي د ورو هو پښهتنو ناراضهه د وسهه خپهل تهر چهې  کېهږي بلل دنده اسالمي او

 سوله او باثباته يو لپاره وطنوالو نورو خپل د بيا او دځان لومړي قوت او زور په دپښتنو ترڅو ، وکړي

 .    جوړکړي افغانستان ايز

 څخهه سهاحو فرهنګي او ،اقتصادي  دسياسي افغانستان د پښتانه چې کوي داتالش چې افغانان هغه

 خپهل د نهه او ځان د نه چې دي جاهالن زيات يا عناصر دا ،  اچوي خيټه حقوقو حقه پر هغو د او وباسي

 د او خاينهان ،ملي  دښمنان افغانانو ټولو او افغانستان د ډول شعوري په ،اويا  پوهيږي ګټو په هېواد

 .    دي جاسوسان پردو

 .    دي عاملين اصلي ناقرارۍ او ثباتۍ بې د افغانستان د عناصر دا 

 :  چې کېږي روښانه هم نور حقيقت دا واچوو نظر لنډ يو ته تاريخ تير دهېواد که

 حاصهل مشهروعيت وړانهدي پهه ملهت د نظهام هغهه کړيهدي اعهالن مالتهړ خپهل پښتنو چې سره نظام دهر

 .    دي شوي تامين وحدت ملي ترمنځ ملت د او پيداکړيدي ثبات سياسي نظام هغه ،  کړيدي
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 ملهت د نظهام هغه ، کړيدي ليري څخه  ځان د پښتانه نظام يا او ده ورګرځولي شا پښتنو چې ته نظام هر

 تهرمنځ ملهت د ،  ورکړيهدي السهه د ثبهات سياسهي نظهام هغهه ، ورکړيهدي السه د مشروعيت وړاندي په

 .    دي تللي منځه د نظام سياسي هغه کې نتيجه په او دي تللي منځه د وحدت ملي

 :  چې شو ويالی موږ اساس پر لويدال پورته د

 .    وربخښي“   مشروعيت“  ته نظام وسياسي کې افغانستان پښتنومالتړپه د

 .    کوي ضمانت“ثبات“ د نظام دسياسي کې افغانستان دپښتنومالتړپه

 .     دي ضامنان او محور يوازني تامين د“   وحدت ملي“  د کې هېواد په پښتانه 

 

 ملی اودافغان نجيب ملت د نظام سياسي ثباته با ديو مشروع او:7

 . دتامين په اړه دپښتنو رول وحدت

 ؟ شي لرالی وحدت ملياو نظام سياسي ثباته با او يومشروع کله افغانان

 .    ولټوو پا وکې په دتاريخ بايد موږ ځواب سوال دپورته

 اصهل شوي منل يو ا د لپاره نړۍ ټولي د ورځ نن او کړيده داثابته تجريبو نړيوالو کې اوږدو په تاريخ د

 يهی شهرطونه ضهروري او عمهده دري النهدې يچه اليشهیکو پايښهت وخهت هغهه نظهام يوسياسي چې دي

 .    وي تامين او پوره

 نظام سياسي ديو کول عمليی وهغ د په ښه طريقهاو ولتاميناو کول شرطونوپرځای اساسي درو ددې

 .    جوړوي اساس پايښت د

 اصهول،  شهرطونه اوضهروري بنيهادي دري شهوي منهل سهطحه نړيوالهه پهه لپاره پايښت او بري د نظام د

 :  له دي عبارت اوارزښتونه

 .     تامين وحدت ملي د ترمنځ دوګړو دملت:   0

 :    مشروعيت نظام سياسي د:    2
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 :    ثبات نظام دسياسي:    8

 

 

 :   تامين ضامن دید وحدت مليپښتون ملت د: 1

 شوو تحميل دخارجي ، دنجات څخه بحرانو دداخلي ،  تحکيم ،  ددوام نظام دسياسي کې يوهېواد په

 او بنيهادي يهو لپاره حل د مسايلو نورو دداسې سطحه ملي په او مخنيوي د مداخلو خارجي او بحرانو

 .    وي تامين وحدت ملي ترمنځ وګړو د هېواد هغه د چې دادي شرط اساسي

 قهوت ملهي ماتيهدونکي نهه داسهې تهه خلکو هېواد هغه د تامين وحدت ملي د ترمنځ دوګړو  يوهېواد د

 .    مومي توان مناسب حل د بحرانو خارجي او داخلي د دوی زور په هغه د چې وربخښي

 عمده دي مخامخ سره بحرانو سختو د کې ساحو ټولنيزو او ،اقتصادي  سياسي په افغانستان چې نن

 .     دي تللي منځه د عمالً وحدت ملي ترمنځ ملت نجيب افغان د چې دادي يې علت

 او ښهکاره ګاونهډيوهېوادونو نهږدي او ليهري اود طهاقتونو سوپر ددو کې جريان په کلنو ديرشو تيرو د

 وحدت ملي ترمنځ ملت نجيب دافغان سبب په توطيو شيطاني غړو د مثلث شيطاني د او يرغلونو پټو

 .    ته ډيرزيات تاوانونه ورسيدل

 نه د وحدت ملي د ترمنځ ملت نجيب افغان د دښمنانو دهېواد زموږ کې جريان په کلنونو ديرشو تيرو د

  صهابتان اجنټان خپل څخه منځه د افغانانو د چې کړيدي داکوښښ هميشه استفاده په څخه موجويت

 .    کړي مقرر حيث په حاکمانو د دوی د ملت نجيب زورپرافغان په ،هغوی

 افغهان ،د  اکثريهت مطلهق ملهت نجيهب افغهان د چهې کړيهدي امر ته غالمانو دي خپل هميشه خارجيانو

 يهوازني بقها د اودافغانسهتان محهور وحهدت ملهي د ملهت نجيهب افغهان د او فقهرات سهتون ملهت نجيهب

 .    وځپي ملت پښون يعنې ضامن
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 او اقتصهادي ،  سياسي د دهېواد مشران نورښتنیپښتد چې امرکړيدي دا ته غالمانو خپل خارجيانو

 د نههوم پههه جنټههانودا ددوی واګههي رهبههرۍ د هېههواد د ترڅههو کههړي برخههي بههې څخههه سههاحو د  ژونههد ټههولنيز

 .    شي پاتي کې پالس خارجيانو

 ټهولنيزو او اقتصهادي  سياسهي دروانهو  اوهېهواد ملهت دوی د چې غواړي انافغان پال وطن که ورځ نن

 انهدي روڼ او کشران ، مشران قشر دهر افغان د چی ده دنده ملی دا ددوی نو ، شي خالص څخه بحرانو

 او تهالش کيهدونکي سهتړي نهه لپهاره تهامين د وحهدت ملهي د تهرمنځ ملهت نجيهب افغهان د چهی وهڅوی

 .      سپموي ونه ځان څخه قربانۍ او تالش ډول هيڅ د کې الر دې په او ، وکړي مبارزه

 وحهدت ملهي د پښتانه چې شي راتالی منځته وحدت ملي رښتني وخت هغه ترمنځ ملت نجيب دافغان

 پهه تامين د وحدت ملي د ملت نجيب افغان د بايد ته پښتنو وينا لهب په يا ،  کړي غوره حيثيت دمحور

 د چهې لهري ظرفيهت او تهوان دا ملهت پښتون چې ځکه ، شي ورکول رول مخکښ او محوري کې پروسه

 نهه سهخاوت د او پراخهه خپهل پهر شهان پهه دورو هو قومونه واړه نور مطابق قانون د پښتونولي او پښتو

 .    کړي تامين وحدت ملي ملت نجيب افغان د او کړي راټول سره لمن ډکه

 پهه اکثريهت مطلهق د ملهت افغهان د او سبب په لرولو د خصوصياتو ملي او پښتني علي خپل د پښتانه 

 .     کړي جلب را ځانته قومونه واړه نور ملت نجيب افغان د چې لري توان دا حيث

 د سبب په مداخلو مستقيمو د خارجيانو د کې کلنو ديرشو تيرو په چې ووايو بايد سره افسوس ډير په

 ملههت نجيههب افغههان او افغانسههتان د خارجيههانو ، شههو زيههانمن سههخت وحههدت ملههي ملههت نجيههب افغههان

 .    وه تړلي پورې سازمانو استخباراتي په ددوی چې وسپارلي ته افغانانو هغه چاري درهبرۍ

 کورنيهو پهه هېوادونهو ضهعيفه د هېوادونهو قهوي هميشهه ، وکهړو توجه ته تاريخ ټولنې بشري د موږ که

 .    کړيدي غالمان خپل يې  هغوی حتي کړي مداخلي چاروکې

 .    دي جاري هم پورې نن تر کې چارو کورنيو په هېوادونو ضعيفو د مداخلي دا هېوادونو دقوي

 پهه نهوم پهه ددفهاع حقوقهو د اقليتونهو د هميشهه قوتونهه اسهتعماري ههم نن واچو نظر ته نړۍ اوسنۍ که

 پهه يهې بهانهه پهه ددفهاع حقوقهو د اقليتونهو د او ،  ورکړيهدي ځانتهه حهق مهداخلي د هېوادونهوکې نورو

 اجنټهانو تړليو پورې اقليتونو په يې چاري دولتي هېواد هغه د او کړيدي مداخلي کې  نوروهېوادونو

 .    .    .    دي سپارلي ته
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 غيهري پهه هېوادونهه ضعيفه ونه هېواد قوي الندې شعار تر ددفاع حقوقو د داقليتونو کې نړۍ ننۍ په

 .    اشغالوي مستقيم

 اوږو پهر اجنټهانو تړلهو پهورې اسهتخباراتو خهارجي پهه دمنځهه اقليتونهو د اساس پر علم د دټولنپوهني

 .    وي لړزان او ثباته بې لحا  سياسي په ،  نامشروع  هميشه نظامونه ټول والړ

 شههوي تپههل او جوړشههوي پههالس پرديههو د کههې دوران پههه کلنههو ديرشههو دتيههرو هههم کههې افغانسههتان پههه

  وه ثباته بی ډير ليحا  سياسي په نظامونه ټول دا سببه ددی نو هوو الندی ترسوال ومشروعيتنظامون

  . 

 تهرمنځ دافغانهانو دسهتور او امهر په بادارانو خپل د نظامونو شوو جوړ مرسته په پرديو د کې هېواد په

 دې په او ورکړي دوام جنګونوته کورنيو يې  ترمنځ افغانانو د او ، ووهل لمن ته اور جنګونو دکورنيو

 .    يووړو منځه عمالد وحدت ملي ترمنځ ملت نجيب افغان د يې ډول

 پهه ملهت پښهتون مظلهوم مخصوصها ملهت نجيب افغان ټول سبب په والي نشته د وحدت ملي د ورځ نن

 بيها وحهدت ملهي د تهرمنځ ملهت نجيهب دافغهان اسهاس دې پهه  نهو ،  دي اختهه کړاونهو او رنجونو سختو

 .    دي ضرورت اشد يو تامينول

 نهايهت او محهوري ،  اساسهي يهو ملت پښتون  کې پروسه په تامين د وحدت دملي ملت نجيب دافغان 

 نا تامين وحدت ملي د  ترمنځ افغانانو د بغير څخه مشرتوب د دپښتنو چې ځکه  ،  دي عنصر ضروري

 د بهل د يهو مشهران قومونهو وړو داوسهيدونکو کهې افغانسهتان پهه چهې دادي يهې علهت ،  کاردي ممکن

 او تاجکو د  وروسته سقوط تر دولت د اهلل نجيب د يې مثالونه ژوندي چې  ندي تيار ته منلو مشرتوب

 .    دي جنګونه منځي خپل کې کوڅو په کابل د تاجکواوهزاروترمنځ د ، ازبکو

 دداسهې ضهد پر بل د يو کې جريان په جنګونو کورني د امراوقومانده په مشرانو اقليتونودخپل افغان

 .    کېږي ليدل نه مثال بل يې کې تاريخ په زموږ چې واخستۍ کار څخه بربريت او وحشت

 سهرونو پهه دانسانانو ، کړيعزتۍو بیمخالفينودښځو امردخپل په مشرانو خپل د مليشو اقليتونو د

 او جنايهت ، وحشهت ضهد انسهانيت مثالهه بهې يو د يې نامه په درقص دمړي ، وهل ټک ميخونه يې کې

 زيهاتو ډېهرو د ،  وکهړي والدت وړانهدي پهه نهارينو د چې کړي مجبوره يې ښځې ، وکړي ننداري بربريت

 ، وسهوځول کهې کهانټينرونو پهه ژونهدي يهې انسهانان ، وکهړي تيهري يهې   مهال او ،عزت پت پر انسانانو
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 د اودهيوادښهههاريانو  د کابهههل د ، واچهههول تهههه حيوانهههاتو ودرنهههده وحهههش بهههاغ د يهههې انسهههانان ژونهههدي

 .    .    .    کړي تاالن چوراو يې شتمنۍ دولتي او شخصي نوروبرخودوګړو

  دبهل يهو اعمهال اوخشهن جنايهات ضهد دبشر داسې امر په مشرانو خپل د مليشو اقليتونو د چې دا لنډه

 چها د ههم پخواکله کې تاريخ په افغانستان د وحشت داسې چې  کړل نجاما پرضدپښتنو د حتی ضد پر

 .     شوي نجاما وو نه خوا د

 ، وطندوسهته ډېهر ټول ول  عام تړلي پورې اقليتونو په چې ده خبره خوښۍ ډېري د دا لپاره دافغانانو

 ډېرافتخار  په مشرتوب قوم پښتون د خوله يوه په يې ټول او طرفدار وحدت ملي د ملت نجيب افغان د

 .    مني سره تندي ورين او

 افغانسهتان پهه ملت پښتون چې شو ويالی موږ اساس پر تجريبو تاريخي حوادثواو شوو ذکر پورته د 

 عنصهر اومحهوري ضهروري ،  اساسهي  پروسهي د تامين د  وحدت ملي د ترمنځ ملت نجيب افغان د کې

 .    ړوي جو

 چها هر بل تر خاطر په رسيدو د ته ارمان ملي ومقدس  تامين د وحدت ملي د ترمنځ ملت نجيب افغان د

 د پښهتونولي او پښهتو دداسهالم د مقهدس ديهن او انهدي روڼ او ،کشهران  مشران پښتنو د بايد لومړي

 دريه  څخهه قربهانۍ ډول ههيڅ د کهې الره ملهي دې پهه او راودانګهي تهه ميدان مبارزي د پيروي په قانون

 .     ونکړي

 پښهتانه باعزتهه ټهول خپلهه پهه لهومړي بايهد خهاطر پهه تهامين د وحهدت ملي د ترمنځ  ملت نجيب افغان د

 د پښهتونولي او پښهتواود ديهن مقهدس د اسهالم د ورو ه او خوندي ،پښتني  زلميان پښتانه ،  مشران

 پښتو د څخه پښتنو د او  شي ټول را سره خاطر په نجات د ول  او هېواد خپل د مطابق قانون لرغوني

 نجيهب افغهان د قهوت ملهي پښهتني سهتر ا د بيها او جوړکړي قوت پښتني ستر يو مطابق پښتونولي  او

 .     وکړي مبارزه او تالش کيدونکي ستړي نه لپاره تامين د وحدت ملي د ملت

 

 :   ضامن دی مشروعيتد دنظامدپښتنومالتړ:  2

 .     دي“   مشروعيت نظام“   د  شرط ضروري او عمده يو لپاره  برياليتوب او ددوام نظام سياسي هر د
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 نظهام هغه نو وکړي مالتړ اکثريت ملت خپل د چې څخه نظام کوم د اساس پر قوانينو شوو منل د دنړۍ

 .    کېږي ويل  نظام مشروع کې نړۍ ټوله په ته

  ته نظام سي مالتړسيا پښتنو  د څخه دنظام کې افغانستان په

 د ملهت نجيهب افغهان د څخهه  نظهام د مالتهړ پښهتنو د څخهه  نظهام د چې ،ځکه بخښي ور“   مشروعيت“  

 .     ړوي جو اکثريت مطلق ملت نجيب افغان د پښتانه چې  ځکه ،  لري معني مالتړ د اکثريت مطلق

 نړيوالهه او ملي په ډول هيڅ په نظام  ونکړي مالتړ نظام سياسي د کې افغانستان  په پښتانه  چې ترڅو

 د کهې  افغانسهتان پهه چهې نظهام کهوم وينها هبله پهه يها ، کيهدالی منبهرخ نشهي څخهه مشروعيت د سطحه

  لپاره افغانانو ټولو او دپښتنو نظام هغه لري ونه سره ځان د مالتړ پښتنو

 مثالونهه ژونهدي چهې ورنکړايشهي دوام تهه ژونهد سياسي خپل به ډول هيڅ په او ندي“    نظام مشروع“   

 ګههوډاګی شههوی کېنههول  پههالس دپرديههو کههې  تيروکلنههو اوپههه اهلل حبيههب زوی دسههقاو ، شههجاع شههاه د يههې

 ترينهو دبهدنام کهې تهاريخ پهه دافغانسهتان چهې دي نظامونهه تړلي پورې پردو په او ته ثبا بې،  نامشروع

 .     دي شوي ثبت نوم په نظامونو

 د چهې دي الرروان داسې پر نشي اصالح که هم نظام کرزي حامد د چې ووايو بايد سره افسوس ډېر په 

 .    بدليږي نظام ثباته بې او مشروع نا يو په او ورکوي مالتړدالسه پښتنو

 

 :   بخښی  ثبات سياسيپښتانه نظام ته :  3

 ارزښهت حيهاتي او مههم نهايهت ثبات سياسي لپاره پايښت او اعتبار نړيوال او ملي د نظام  يودولتي د

 . لري

  نکهوي حسهاب دومره(  چپ که او دي راست) شکل پر نظام د  موسيسات اقتصادي او دولتونه نړۍ د 

 .     کوي حساب چې ثبات سياسي پر نظام د لکه
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 نظهامونو کمونيسهت باثباتهه د ويتنهام او چېن او دې هېواد دموکراتيک ثباته با يو هند ډول په مثال د

 موسسهي اقتصهادي جههان د او لهري سره ور اړيکي ښه  هېوادونه ټول نړۍ د خو دي هېوادونه لرونکي

 .     کوي کې په سرمايګذاري

 ځکهه لهري نه ثبات سياسي خو دي هېوادونه  دموکراتيک پراساس قوانينو د پاکستان او افغانستان 

 .    کوي کې په نه سرمايګذاري موسسي اقتصادي نړيوالي نو

 او مدارانو سياست پښتنو د مخصوصا مدارانو سياست افغان د چې شو ويالی موږ اساس دې په نو 

 دوامهداره يهوه کهې هېهواد پهه او وکهړي کوښهښ بايد چې داده دنده ملي لومړنۍ ملت نجيب افغان ټول

 .    راولي منځته نظام سياسي باثباته

 وکهړي کوښهښ بايهد اشهخاص بانفوذه تړلي پورې قشر هر په ټولنې افغاني اود مداران سياست افغان

 پهه چهې  وژغوري ځان څخه کړني او نظر هغه هري د چې وګڼي دنده ملي خپل دا صفت په افغان يو د او

 چې وکړي ځلي هلي داسې بايد مشران دا پرخالف دې د او ،  کېږي سبب ثباتۍ بې د نظام د کې هېواد

 .    کېږي سبب ثبات سياسي او پايښت د نظام د

 نشهي وجهود ملهت نوم په افغان د بغير څخه پښتنو د جوړوي فقرات ستون ملت نجيب افغان د پښتانه 

 ميشهتو د کې افغانستان په چې شو ويالی موږ اساس پر واقعيت اوعيني ليل د پورته د نو درلودالی

 زيهات قهوم ههر بل تر مسئوليت پښتنو  د کې باره په ساتلو د نظام او دهېواد کې منځ په قومونو ورو و

 بايهد دې پهه او اوسهي متوجههډيهر زيهات  تهه مسهئوليت ملي دروند دي خپل بايد پښتانه، دې اودروند

 مشهکالتو د ملهت ټهول بلکهه دوی تنها نه نو نکړي نجاما ډول ښه په دنده ملي خپل دوی که چې وي پوه

 .    کېږي مخامخ سره ربړونو او

 پهوره پهه لهري يهې وړانهدي پهه ملهت نجيهب اوافغهان هېهواد ګهران د چې ليت مسئو ملي خپل پښتانه که

 وړانههدي پههه ملهت نجيههب افغهان او( ج)خههدای د بههه کهې اخههرت او دنيها پههه نکههړي نجهاما سههره ايمانهدارۍ

 يهو پهه او وربخښهي ثبهات سياسهي تهه نظهام کهې افغانسهتان پهه مالتهړ پښهتنو د چهې ،ځکهه وي مسئول

 .    وي سوکاله او ارام ملت ټول کې نظام باثباته
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 د ملهت نجيهب افغهان مالتړد پښتنو  د کې  افغانستان په چې دي واقعيت عيني منونکي نه يوانکار دا

 د نظهام سياسهي باثباتهه د کهې هېواد په ،  مشروعيت د نظام سياسي د هېواد د ،  مين تا د وحدت ملي

 .     دي ضامن يوازني  برقرارۍ د سولې پاتي تل د کې هېواد په او جوړښت

 د مالتههړ پههه قومونههو ورو ههو نههورو د بايههد حيههث پههه اکثريههت مطلههق د ملههت نجيههب افغههان د ملههت پښههتون

 پهه او واخلهي کهې الس خپهل پهه واګهي چهارو فرهنګهي او ټهولنيزو ،  اقتصهادي ،  سياسي د افغانستان

 .    کړي رهبري پرمخ چاري ددولت سره عدالت

 ټهول پهر اجنټهانو داخلهي هغهو د او دښهمنانو ملت د زموږ کې کلنو ديرشو تيرو په چې ده خبره ښکاره دا

 او اقتصهادي ،  سياسهي د افغانسهتان د يهې دوی او کړيهدي ظلهم ډېهر پښهتنو پر مخصوصا ملت افغان

 هېوادونهو ګاونډيو مخصوصا هېوادونو خارجي د يې اوهېواد دي ايستلي څخه ساحو د ژوند ټولنيز

 .    کړيدي بدل مستعمره په

 دا ضهد پهر پښهتنو د اجنټانو داخلي هغو د دښمنانواو خارجي ملت نجيب افغان او هېواد ګران د زموږ

 دوی بغيههر څخههه بربههادۍ د پښههتنو د چههې پههوهيږي هغههوی چههې  کړيههدي نجههاما ځکههه اعمههال ظالمانههه

 .    راوستالی نشي کنتروالندي خپل تر خاوره پاکه دافغانستان

 ښهه دې پهه ټهول ههم اودښهمنان دوسهتان ملهت نجيهب افغهان اود دي واقعيت عيني او شوي تجربه يو دا

 :  چې پوهيږي

“  ملهت نجيب افغان د او کړي راټول ځان پر قومونه ورو ه نور چې لري توان دا“   ملت پښتون“   تنها:   0

 .    کړي تامين“   وحدت ملي

  مشهروعيت“   ته هغه او ايجاد نظام خپلواک يو کې هېواد په چې لري توان دا“    ملت پښتون“   تنها:    2

 .    ورکړي“ 

  يو کې افغانستان په چې لري توان دا“    ملت پښتون“    تنها:    8

 .    وکړي دفاع څخه  هغه د او ايجاد“    نظام سياسي باثباته“  

 کې افغانستان په  چې لري توان دا“   ملت پښتون“    تنها:   6

 .    کړي تامين“    سوله پاتي تل“  
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 ،  اسهتقالل ملهي“   د دهېهواد مرسته په قومونو ورو و دنورو چې لري توان دا“   ملت پښتون“    تنها:   5

 .    وکړي دفاع څخه“    نواميسو اوملی ګټو ،ملی بشپړتيا مځکنۍ،  حاکميت ملي

 او پښهتو د کهې خهاوره پاکهه پهه پښهتونخوا  د پهورې نهن تهر بيها راهېسهې کلونهو زرګونو د ملت پښتون

 ازادۍ ، يههوالي ،  اتفهاق پښهتانه چههې دي سهاتلي جوړښهت ټههولنيز خپهل پيهروي پههه قهانون د پښهتونولي

 او پښهتو د همدا ،او  رابولي ته کولو ژوند ګډ د کې سوله په سره نړيوالو او ګانو همسايه د ، غوښتلو

 توان ددفاع څخه هېواد دخپل او بقا د هغه د ته ملت پښتون چې ده پيروي قانون لرغوني د پښتونولي

 .    وربخښي

 نهن چهې دي شهوي سهبب دې د حقهايق شهوي ذکهر پورتهه دا والړ لهويدال تهاريخي او واقعيتونهو عيني پر

 د اودهېهواد دي ګرځيهدلي ههدف خوا د جاسوسانو دداخلي اودهغوی دښمنانو د افغانستان د پښتانه

 .    دي شوي زورايستل او ظلم په څخه ژوند ټولنيز او اقتصادي ،  سياسي

 القاعهده او طالهب د ته ونړيوالو دخوا دښمنانو د دوی د ملت پښتون ټول دخوا غړو د مثلث دشيطاني

 يههې سهموامر پههر واده اود نهو خيراتههو ،  ودونهو ،  کورونههو پهر ،  کېههږي ورپېژنهدل نههوم پهه تروريسهتانو د

 .    کړيدي ډک پښتنو په يې زندانونه افغانستان او نړۍ د او کېږي بمبارۍ

 ،  مهال ،  عهزت ، نهاموس ، سهر ، دين ملت پښتون ستر د چې کې شرايطو نامناسبو او سختو سېدا په 

 مخهامخ سهره خطهر جدي سخت د نوامي  ملي او ګټې ملي ،  بشپړتيا مځکنۍ پښتونخوا د او ازادي

 اسهالمی پښتون رښتني هر د دا اساس پر قانون د پښتونولي او پښتو اود دين مقدس د مداسال ،  دي

 د دا ، وکهړي“    ننهګ“   پردفهاع ارزښتونو انساني او پښتني شوو ذکر پورته د چې دي فرض پښتني او

 ډول سم په وجيبه ملي او وظيفه مقدسه دا پښتونولي او پښتو د چې دي وخت“   ننګ“   د لپاره پښتنو

 ټهول ههم ،او کېهږدي ټکهي پهاي د تهه لهړۍ پايهه بهې دي خواريهو او دغمونو ملت پښتون د او کړي  نجاما

 دښهمنانو د ملت نجيب افغان او هېواد خپل د او کړي خالص څخه بحران روان دې د ملت نجيب افغان

 .    کړي ورشنډ پالنونه شوم

 

 .    التوفيق اهلل ومن
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 :  ليکونه اخذ

 .     ليکنه مومند خان ګل وزيرمحمد ن دسترپښتو: پښتو  لنډکۍ:   0

 .     ليکنه خټک خان خوشال ن پښتو  ستر د:     نامه دستار:  2

 :  کې تاريخ اوداستاني افسانوي په دافغانستان پښتانه:   8

 .     ليکنه خيبري غوثد     

 .    ليکنه خيبري دغوث:   ځنځيرونوکې په ښکيالک دکلتوري پښتانه:  6

 .     ليکنه  خادم الدين قيام د:    پښتونولي:   5

 .     ليکنه حبيبې عبدالحي د:    تاريخ لنډ دافغانستان:   1

 .    ليکنه کاخيلاظفرک دسيدبهادرشاه:  کې ر ا په دتاريخ پښتانه:   7

 .    ليکنه غبار محمد ميرغالم د:   تاريخ مسير در افغانستان:   3

 .     ليکنه لنډه سيستاني دعظم:    بابا شاه احمد پالر ملت دافغان:   3

 .  ليکنه پاڅون عتيقد:    تل ا تاريخي دافغانستان:  10

 .    ليکنه الفنسټن سټيوارډ مونټد:  بيان سلطنت دکابل:  01

 .     ليکنه ميتروخين دواسيلی:  کې افغانستان په بی .جی.کی:  12

 .    کې  کلونو په اوجمهوريت دديموکراسۍ افغانستان :  13

 .    ليکنه فراهی دعبدالغفار       

 .    ليکنه افغان دسمسور:    دوم سقاوی:  14

 سهههپين د قومونهههو ځينهههو  د پښهههتنو د شخصهههاً مههها کهههې بهههاره پهههه قهههانون د پښتواوپښهههتونولي د:  15

 ، خيلهو موسهي ، ،سهليمانخيلو کړانهو  کها ، منهدوخيلو ، شهيرانيو يها دمرا يهو لکه مشرانوسرهږيرواو

 ، تڼيهو ، ،بيټنيهانو وزيهرو ، مسعودو ، ،پوپلزو اچکزو ، نورزو ، زو احمد ، توخو ، خروټو ، هريپالو
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  او پښههتو د ،  کړيههدي  خبههري سههره ږيههرو  سههپين د قومونههو نههورو اوداسههې ،يوسههفزو بنګښههو ، ځههدرانو

 .    دي ليکلي کې  کتاب دې په مې هغه دي اورېدلي څخه  ددوی څه  مې چې  کې  باره په پښتونولي

 دي اوريدلي څه چې څخه  رشاد عبدالشکور عالمه د مي کې  باره په باد د بلغار د او قومونو پښتنو د

 او لوسههتلي څههه مههې چههې بههارکې پههه دجرګههې اوعيسههی موسههی د زو احمههد د ، دي ليکلههي دلتههه مههي هغههه

 .   دي ليکلي دلته مې هغه هو اورېدلي

 په درنښت

 عبدالحکيم )نورزی(
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تاسو کوالئ سئ د لراوبر ويبپاڼي په برېښنايي کتابتون کي زيات شمېر ارزښتناک او په زړه 

 پوري آثار په خپل تفريحي وخت کي مطالعه کړئ . 

 د لراوبر انالين کتابتون ستاسو لپاره د الندينيو موضوعګانو اړوند آثار پر ليکه کوي : 
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