
 

 

 

 

 ستوری

 (خهڅ ليکنو ناچاپه له ستوري کبير اکترډ ارواښاد د)
۳۷۹۱ فبروري: نيټه ليکلو د

 
 .ده لهډ ولسي ستره ولوټ تر کښې افغانستان په ښتانهپ

 وټوټ په خوا له انګريزانو د نامه په کرښې خيالي د« ډيورنډ»د کښې کال ع 3981 په قوم پښتون

 قوم يو همدغه د انېګ اصطالح روهيله او پټان، پښتون، پشتون، پختون، افغان.دی شوی ويشل

 .دي شتېم ته خواوو دواړو کرښې د چې دی نوم

 وګډ( خاصو) انګړوځ کولتوري او( اجتماعي)ولنيزوټ د او ژبې، نسل( مشترکې)ګډې  د پښتانه

 .شي لیګڼ ولس يو مانا په ولنېټ کولتوري د نظره له ارزښتونو

شو،  ورکړل نوم افغان د ته پښتنو کښې پيړۍ مسيحي دريېمه په

 د پرې پښتانه چې دی يانوم اصطالح داسی يو افغان هم هڅ که

 پښتنو د سره تيريدو په وخت د دي، خو شوي نومول خوا له نورو

 .دی رزيدلیګ نوم خپل

 ژبه هندي په چې ده اصطالح يااردو هندي يوه اصطالح پټان د

 ته تونپښ بيا کښې ژبه اردو په ږي، خوېک تلفظ پښتون کښې

 .وائي پټان

 د غرونو د ږي، چېېک ويل هم روهيال ته پښتنو کښې برخو ځينو په( قاري) وچې نيمي د هند د

 .لري مانا اوسيدونکو

 د وکڅ هغه هر ورځ نن داچې. دی نوم( پخواني) لرغوني خپل ولس ددغه پختون/پشتون/  پښتون

 لېډ( معينې) اکلېټ ديوې اصطالح دغه کبله لدي ږي، نوېک لګڼ افغان ولري تابعت افغانستان

العادګي،  فوق ته اصطالح پښتون د کښې ليکنه پدې کبله همدې له او ده نه مناسبه لپاره دتعريف

 .ږيېک ورکول امتياز او ارزښت

 ته دواړو غاړو کرښې نامه په تش او خيالي يورنددډ د چې پښتانه ليونوزياتېم شپيتو پنځه له

 لري صفتونه او ارزښتونهګډ  کولتوري او( اجتماعي) ولنيزټ نور ژبېګډې  پر ي، سربيرهېږاوس

 پښتونولي صفت يوځانګړی خهڅ صفتونو ددغه بيلوي، چې ئي خهڅ اونډيګ يو هر خپل د چې

 نقل ته بل خهڅ نسل يوه له چې ده( مجموعه) ولګهټ يوه دستور دود د پښتنو د پښتونولي.ده

 .دی شته هم ولډ ليکلي په اصول او انونق پښتونولۍ د کښې ايونوځ ځينو په او ږيېک

ورکول،  پنا، انصاف، غيرت، ړانهېپالنه، م لمهېوفا، ورورولي، ننګ، م، توره، هښېګړپت، 

 چارو په ژوند د، ونګډ کې بده هښ په، پوښتنه روغ نا دروغ، ابرو، عزت، ننګ، بدرګه، ننواتې



 

 

 

 

 ستوری

 مقام ستر ولوټ تر کښې ښتونولۍپ په نور داسې او مشوره سال سره دوستانو او مشرانو د کې

 حجرې، کورنۍ ايونهځ کړی زده د پښتونولۍ د.دی زيات يرډ هم ارزښت ئي کبله لدې، لري

 ولټ او کېږي پېل کې کورنۍ په راهسې دوځېږې د کړه زده پښتونولۍ د.ده ولنهټ پښتني او يادېري

 .لري دوام عمر

 لري، جرګه خوی( جمهوري) راتيکيموکډ چې دی( نظام) سيستم ولسي يو جرګو د پښتونولي

 سره سويه په قام ولټ د راشي ته نځېم سويه په قام او منطقې، قبيلې کلي، کورنۍ د شي کېدای

 خپلواکه او مرکزي غېر( عرضي) موقتي دي نه دايمي جرګې دا خو، وائي هم جرګه لويه ته جرګې

 لري بڼه

 د کله کله او خوا له کمزوري د وخت يرډ او شي کېدلې راغوښتل خوا له چا هر د جرګې پښتنو د

 پاره له جرګې د خلک او راځي ته نځېم راوغواړي ئې وکڅ چې دې له بې کبله له ضرورت د پېښو

 هېڅکله کې جرګه شي، په کولې پرېکړې حقوقي او سياسي، ولنيزېټ جرګه.راټولېږي پخپله

 بحث او خبرې هغو تر وي وېش رابلل ورته جرګه چې باندې موضوع هغه په کېږي اخستل نه رايې

 پورته الس دوعا د پرې بيا او ورسېږي خوښه په ولوټ د ته جوړجاړي او موافقې يوې چې کېږي

 او مخ يرډ جرګې د هم، پښتانه کېږي لېږل جرګه سربيره جوړېدو جرګې او راغوښتلو جرګې د.شي

 .تېريږي ورته نه هڅ يرډ د او کوي خاطر

يا  عنعنوي يو پښتنو د الندی د پښتونولۍ د پوهان اطريشي (Max Klimburg) بورګ کليم ماکس

 د« جرګه» چې ليکې او ده جرګه ئې( عدالت) قضا ستره ولوټ تر چې پوهېږي باندی سيستم حقوقي

 اکليټ پاره له تن هر کې وخت په غونډې د نه او لري مشر نه سم سره وړو کړو يموکراتيکوډ ازادو

 که کله هر وکڅ هر او وي ناست کې لهډ په کسانو غاړو هم د کې ایځ ناپېلي په سړی وي ايونهځ

 والی يرډ رايو د پاره له پرېکړو د جرګې د.شي الړ او وکړي خبرې پاڅېږي چې شي کولې وغواړي

 جرګې لري، د ارزښت شتوالی کسانو مخالفو د بلکه کېږي اخيستل نه رايې کله هېڅ، دی نه شرط

 ولنيزهټ مهمه کوونکو ونګډ د جرګې د کونه عملي پرېکړو د

 . (Max Klimburg 1968) ده دنده

 بهرني نور ځيني او (Willy Krause 1972) کروزی ويلي همدغسې

 ليکواالنو پورتنيو د .يګڼ دود حقوقي يو پښتونولي ليکواالن

 ياسيستم دود حقوقي يوازې پښتنو د پښتونولي چې نظريه دا

 تر پښتونولۍ د چې جرګه کهځ برېښي نه بشپړه ته مونږ دی

 بلکه کوي نه پرېکړې حقوقي يوازې دی مقام ستر ولوټ

 دا بيلګه هښ خبرې دې د.کوي هم پرېکړې سياسي او ولنيزېټ
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 يو يوازې پښتونولي کبله دې له.کړ باچا جرګې کې کال( ع ۳۹۷۹)  په با با شاه احمد پخپله چې ده

 (Klimburg) بورک کليم.دی هم ستمسي سياسي او ولنيزټ بلکې کېدلې لګڼ شي نه سيستم حقوقي

 د مشران دغه خو لري مشران جرګه چې ووايو چې ده پکار هکله دی په لري نه مشر جرګه چې وائي

 په توګه په بېلګې د دي کسان شوي منل عنعنوي بلکې دي نه شوي اکلټ واسطه په( رايو) ووټونو

 الندې مشرۍ د هغه د جرګه هدغ چې شي ويلې سړی نو وي ناست مشر قومي يو چې کې جرګه يوه

 .وشوه

 
 کورنۍ يوې د کښې حجره په.دي ساتندويه دستور او دود د کښې پښتونولۍ په حجره او جرګه

دجرګې، مرکې،  اونډيانګ او کليوال، ملګري، غړي، خپلوان، دوستان، اشنايان، انډيواالن

 لپاره ادۍښ وا لمستيا، مالوماتو، موسيقۍ، غمېشپ، م پاستې، ګپ ناستې اترو خبرو

 ..راټوليږي

 توپير نځېترم کولو پښتو د او لري اړه پورې ژبې د چې ياليکلو ويلو پښتو د کې ولنهټ پښتني په

( مشترکه) هګډ يوه په پښتانه ولټ کښې وټګ وټګ په دنړۍ لري اړه پورې پښتونولۍ د چې کېږي

 کښې ژبه پښتو په. ده ژبه لوست ليک د« پښتو» ژبه پښتنو د. ږيېنوم« پښتو» چې کوي خبرې ژبه

 دواړه دغه.ده لهجه سخته ئي بله او لهجه نرمه ئي يوه چې شي کولی توپير لهجې مهمې دوه سړی

 .لري هم لهجې وړې نوري بيا لهجې

 .دي شتېم پښتانه زيات لونونهېم ۵۶ له کښې سيمو ځينو په ايران اود افغانستان، پاکستان په

 خهڅ هرات واليت لوديځ د ي، چېېږاوس پښتانه( کثريتا) کې يرهډ ستر کښې افغانستان په
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 د خهڅ ایځ دهغه او وخواته ختيځ د پورې قالته اود کندهار فراه، نيمروز، هلمند، د تر نيولي

 تر غرونو د هندوکش د خهڅ ایځ هغه له پوري، او ننګرهار او غزني، وردګ، لوګر، پکتيا، کابل

 .دی غزيدلی واليتونو په ونړک د او کاپيسا، لغمان د عنيي پوري لمنو

 ایځ د رڅ د( ارويوڅ) مالونو د چې يېږاوس پښتانه هم کښې افغانستان لوديځ شمال او شمالي په

 په دي، ددوۍ شوي شتېم او تللې هلته خهڅ افغانستان جنوبې د موخه په مکېځ د کرنې د او

 .دي پښتانه هډ هپ هم بيا خو دی کړی اثرهم هڅ نا هڅ ژبي تاجکو د« پښتو» ژبه مورنۍ

 ولوټ تر کوچيانو ددغه چې دی کوچيان وګړي لونهېم 5 افغانستان د مخې له اټکل يوه د راز دغه

 .جوړوي پښتانه هم برخه ستره

 پښتانه يوازې کښې سيمو په سيبي د او کوټي، پشين، ژوب، لوراالئي د او شمال بلوچستان د

 يوازي هم کښې( پښتونخوا) سرحد سوبه يشو نومول په خوا له انګريزانو د راز دغه.يېږاوس

 .يېږاوس پښتانه

 

 په پښتانه رېشم زيات يو چې ده شوي جوته کښې رنهېسرشم په کال ع 3893 د پاکستان د

 مانګدي،  شتېم هم کښې کراچۍ او رېکشم، اباد انوالي، راولپينډۍ، الهور، ملتان، حيدرېم

 .دي تللي غلتهد کبله له علتونو اقتصادي د پښتانه دغه چې ږيېک

 پرتې لمهڅي ته پولې افغانستان د چې کښې سيمو په سيستان او خراسان جنوبي د کښې ايران په

 چې کهځکولی،  اټکل شي نه توګه صحيح په سړی رېشم پښتنو ددغه خو، يېږاوس پښتانه هم دي

 .لري نه رول کوم کښې سياست په ايران د او کوي ژوند سره لوډ وړو وړو په دوۍ

 پښتنو په هم دي پراته کښې خوا شمال په واليت هرات د چې کښې لرانګ او شکېک په ګړيو ځني
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 .ورګډيږي کښې

 په هيواد ددوۍ شوی، خو لڅيړ دی نه ولډ بشپړ په اوسه تر تاريخ( پخواني) لرغوني پښتنو د

 له چې.دي شوي خپاره ته شاوخوا دوۍ نه ایځ ددغه.ؤ غرونه سليمان د کښې قرن عيسوي اووم

 .شوي يګډ سره دوۍ له قبيلې او خلک نور نېځ امله مدېه

 د کبله له عمر ویځ رضاعي د پښتنو د قبيله الڼي دکر بنسټ پر پيژندنې نسل د توګه په بيلګې د

 نښي هغې د لرله، چې ئی ژبه انګړيځ ؤ، او شتهېم ته خوا هندوکش د وګرځيدچې هډ پښتو

 مالکنډ چې وګړي هغه اودباجوړ دی شته کښې نوزيرستا مرکزي او وادی په لوګر د اوس نښانې

 .ده انګهڅ پښتنو د يېږاوس کښې شاوخوا په

 خبري پښتو په او دي پښتانه بلوڅ چې يېږاوس لېډ نېځ کښې سکهر او خان اسماعيل يرهډ په

 .کوي

 ئی پوري بيټنو د چې وه پاچاهي پښتنو د ته خوا ختيځ درياب امو د کښې پيړيو منځنيو په

 ليډي په ئي کښې پيړۍ مه ۳۹ او مه۳۵ په چې ږيېک ويشل قبيلو سوري او لودی په بيټني.لرلوتړاو

 ..دی کړی حکومت

 ليډي تر ته پاچاهۍ خپلي( بابا شاه احمد) دراني شاه احمد وروسته مرګ د افشار نادر د ايران د

 کښې خوا هلوديځ په ملتان، او او ر، الهورېکشم ئي کښې( لوري) خوا ختيځه په.پراختياورکړه

 د پس نه مرګ د بابا شاه احمد د مرغه بده له خو.کړل فتح هم مکران ئی کښې جنوب په، خراسان

 امله له جګړو او شخړو منځي خپل د وارثانو دنورو بابا شاه احمد د او تيمورشاه ویځ دويم د هغه

 .شوې وړوک بيرته دولت لوي دغه

 ورکړه ماته ته وارث اخرني بابا شاه احمد د ؤ خهڅ کورنۍ بارکزي ابدالي د چې خان محمد دوست

 .کړ غوره ته انځ ئي لقب رېام د او پاچا کښې کال ع 3919 په پخپله او

 د انځ ئي کښې کال ع3911 په چې شجاع شاه سدوزی تن يو خهڅ وارثانو د بابا شاه احمد د

 وغوښتله مرسته ېکښ مقابل په خان محمد دوست رېام د ئي خهڅ انګريزانو باله، د پاچا پيښور

 دکندهار وکړ حرکت لور په کندهار د سره پوځ هندي ـ برتانوي د ئي کښې کال ع 3918 جون په چې

 اعالن دلوېک بادشاه د سدوزي شجاع شاه د کښې کندهار په او کړه ونه مقابله هغه د دارانو سر

 محمد دوست رېام او ونيوه هم کابل زور ملتيااو په انګريزانو د ئي کښې 3918 اګست په او. وشو

 د چې رېام هغه او ورکړه ماتې ته پوځ انګريزي پښتنو کښې کال ع 3983 په   .شو فرار خان

 پاې جګړه چې لپاره ددې.وه روانه جګړه او شو کړی مړ ؤ شوی باچا کښې کابل په خوا له انګريزانو

 ئي حيث په باچا د او توراوس ته کابل بيرته نه هند له خان محمد ردوستېام انګريزانو يېږورس ته

 .وپيژندو
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 د او کړې فتح بيرته کندوز او خلم، بلخ لکه برخې جالشوي افغانستانه له خان محمد دوست رېام

 .وتړلې ئي پوري افغانستان

 ئي امله همدې له.شي  پاچا چې  غوښتل يو هر امنوځ دده وروسته مرګ د خان محمد دوست رېدام

 رېام. شو بريالی خان عقوبي محمد کښې نتيجه په چې ړيک پيل جګړې کښې منځونو خپلو په

 .کړل نګټي روابط هښ او سره دوستانه روسانو د عقوبي محمد

 نو کړه ونه مرسته سره خان عقوبي محمد رېام د انګريزانو کښې مقابل په ايرانيانو د چې  کله

 د پوري کال ع 3991 رت خهڅ کال ع 3989 د امله شو، اولدې دهېناام نه انګريزانو د خان عقوبي

 خهڅ کابل له هيئت انګريزي يو چې کښې وخت په جګړي ددغه.وشوه جګړه افغانانو او انګريزانو

 يرغلونه پښتنوبيرته پر غرض په اخستلو بدل د انګريزانو.شول ووژل السه پښتنوله د نو تللو بيرته

 .شول نه بريالي انګريزان وکړل، خو

 د لمړي خان عبدالرحمن ئي پرځای دده نو شو فرار خوا له زانوانګري د خان عقوبي محمد چې کله

 .ورکړې کښې الس په واګې هيواد ولټ د کښې کال ع 3991 په ئي بيا او کړ رېام کندهار

 د چې کړ السليک ليک توافق يو سره خان عبدالرحمن رېام د انګريزانو کښې کال ع 3981 په

وه،  نه پوله سرحدي يورنډډ. شو مشهور کرښه په ډيورنډ د نوم په يورنډډ مشر د هيئت انګريزي

 .وه کرښه انتظامي يوه بلکې

 ته خان اهلل حبيب ویځ دده کښې کال ع 3815 په انګريزانو وروسته مرګ د خان عبدالرحمن رېام د

 کړي رانزدي انځ ته افغانستان چې غوښتل روسيانو کښې وخت پدغه.کړ ورپسر تاج پاچاهۍ د

 هر به پربنسټ هغې د چې کړ السليک تړون يو سره افغانستان د نګريزانوا کښې مقابل په ددې

 .ورکوي ته افغانستان پونډه زره شپيته يوسلو کال

 د کښې کال ع 3838 په خان اهلل امان رېام دځوی هغه د وروسته مرګ د خان اهلل حبيب رېام د

 همدغه په کړاو پورته غږ خپلواکۍ د افغانستان د ئي سم سره دوېک پاچا د.شو پاچا افغانستان

 خوا يوې له چې کړ السليک تړون يو سولي د سره انګريزانو د کښې راولپينډۍ په ئي کښې کال

 امان رېدام.شو ازاد او خپلواک افغانستان خوا بلې له او کړ تائيد تړون کال ع 3815 د پکښې ئي

 وروسته نه نادرخان د چې.راغله کښې افغانستان په پاچاهي کورنۍ زي محمد د وروسته خان اهلل

 .ؤ خان ظاهر پاچا لومړی کورنۍ د محمدزيو د

 نه هيڅ پښتو په و شوی پردی باالکل خهڅ کولتور او ژبې خپلې د خو و پښتون نسلې خان ظاهر

 پښتو کېټ وڅ چې کړې ده نه هم هڅه دی د کې باچاهۍ کاله ۷۴ خپله په ده.غږيده پارسي او پوهيده

ازبکو، ترکمنو، تاجګو، )  قومونو کيو لږه مېشته ولټ د کې افغانستان هپ چې دا حال کړي ياده

 پام په وخت باچاهۍ د شاه ظاهر د که ؤ زيات يرډ پښتانه خهڅ مجموعې له(  نورو داسي او، هزاره



 

 

 

 

 ستوری

 بې يووالي قامي د پښتنو د چې دي راغلي بدلونه ستر کې نړۍ په کې وخت پدغه نو شي ونيول کې

 شوه جوړه( متحده اقوام) موسسه ملتونو ملګرو د ورسيده ته پای جګړه واله نړۍ دويمه.و نه اغيزې

 د شواو جوړ کې کال ع ۳۷۷۹ په پاکستان، شول مجبور وتلوته خهڅ وچې دنيمې هند د انګريزان

 سياست مخی دوه يو ظاهرشاه کښې وخت پدغه.شو پاتې کې پاکستان په وجود نيم قام پښتون

 کړه جوړه قونسلګري او سفارت ئې کې پاکستان په او ومانه ويش پښتنو د ئې خوا يوې له.کړ پيل

 پښتنو شتوېدم کې پاکستان په چې ئې به ويل او راواخيسته منيښ د ورسره ئې خوا بلې له او

 او کړی جوړ ملک انتهځ نامه په پښتونستان د چې غواړو حقوق پښتنو برخې يوې يانې

 .وي بيل نه افغانستان

 وګرزوله برخه سياست بهرني د لرله اړه ئې پورې سياست کورنې د چې پوښتنه دا ئې توګه دې په

 يوازې نه لفظ پښتونستان د او وليکل ئې کې برخه په سياست بهرنې د ياائين قانون اساسي د او

 د پښتنو د کې افغانستان په بلکې ؤ ضد په وحدت قامي د پښتنو د او نګولوټي د ويش د پښتنو د

 افغانستان د چې دهېک لګول تورونه کې پاکستان په به پښتنو پرسته قام په.وه هم وسيله کولوټ

 دې په او لري الس سره پاکستان چې دلېک لولګ تورونه پرې به کې افغانستان اوپه لري الس سره

 .دهېک ورولځ به نامه

 نمانيده پارسيانو د ئې دربار خپل چې کړه پخه دومره دوستي خپله سره ياايران پارس ظاهرشاه

 .و محکوم ئې ولس خو و ازاد ملک. کړه غوره ئې بڼه الکېکښ دنني د او وګرزولهګی 

 

 

 

 

 

 رهبر الره بدله کړه

 - ډاکتر زبيح اهلل حسن -

 خو بيا ټکور ټکور نظر الره بدله کړه ستا

 پرهر الره بدله کړه دردونو د هسې مو

 ستېاوښکې راو چنارونو بڼو تر د خو ما

 تا په نيمه الره د ګودر الره بدله کړه

 پسې کې وو تلو غوټه مو دردونه په تڼاکو

 څه وکړو ملګرو چې رهبر الره بدله کړه

 باندې کېناستل شکرو سپينو مچان يې بيا تور

 پيښور الره بدله کړه ا ديب مونږ چې اخير

 اسويلو دې بيا له مخه څڼې ټولې کړې باد د

 پين لمر الره بدله کړهله س بيا دې تور وريځو

 ېکړ ېتير( حسنه)ژوند تودې سړې  څومره دې د

 نه دې شو زړه زوړ نه دې هنر الره بدله کړه

 

 

 

 

 

 


