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  ړونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
  

     او   لـــــــســـــ ن   وانـــــــــــــــ ځ   ونــــــتــــــــــښــــــــــــپ   د 
ــــــــــــه ـــولـــــــټ   ه ـغــــــــ ــــــــــــاشـــــــ ب   وــــــــــــ      ورهـعــــــــ
  و ،  ــــــــ انـــــوهــــــپ  و ،   ـــانــبـــ ادي    ،  و  ـــوالــــــــكــــيـل
ـــدارانـــــمــــتـــــاســيــس ـــخ    او     وــ ــ ك وارىــــــ و ــښـــ
ــپ ـــپ      و ــــنـــتــښــ ـــ ن    هــــ ـــڅ    وم ــــ ـــ چ   وكــــــ    د    ېــ
   ارهــــپــــــ ل  دتـــــــوح  ى ـــــامــق       ون ــــتــپــښ
  .وى ــــــــــــــــې كــــــــلـــــــــې ځــــلـــــه
  
  

  انـــل خــضــد افـمـــحــم
  
  
  
  
  



  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

كه په زمكه نظر واچولى شى نو چيرته لوړ دنګ غرونـه دي         
، چيرته د غرونو پـه سـرونو واوريـن پټكـى دي ، او چيرتـه                 
ئې ځان په شنو دوشالو كې پټ كړى دى ، چيرته په غړمبار             
روان سيندونه دى ،او چيرته سردرې ، ځائې په ځائې پكې           

ــوار او   ــتې ، هـ ــمندرونه  ، دشـ ــه ميدانونـــه  دي او  سـ  پراخـ
ــه ظــاهره د      ــه چــې ورشــو ګــانې او شــاړې شــوديارې پ چيرت

زمكى طبعـى خـدوخال هـم دى او د آب و هـوا د څرنګـوالى                  
عوامل هم دي خو تر شـائې پـه فطـرى ډول يـو عظـيم الـشان          

  .مقصد هم پروت دى 
ــو د زمكــى دغــه طبعــى          ــه غــور ســره وكتــل شــى ن ــږ پ ــه ل ك

. حدتونو څرګندونـه كـوى      خدوخال د مختلفو جغرافيائى و    
چيرته د يـو جغرافيـائى وحـدت تـړون داسـى دى چـې لـوړ ،            
دنګ او اوچت غرونه ئې د يو سرحد او پراخه سمندر ئـې د              

چيرتــه د يــو هيــواد يــا . بــل ســرحد بنديــشونه ښــكاره كــوى  
ــوئى او      ــاړه ژور، لـ ــه غـ ــوه او بلـ ــه يـ ــدت پـ ــائى وحـ جغرافيـ

صـحرا ګـانې او     غړمبيدلى  دريابونه دى ، او چيرته پراخى         
دشتونه د جغرافيائى وحدت حدونه په ګوته كـوى ، غـرض       



  

ــورې    ــائى وحــــدت پــ ــتنې د جغرافيــ ــه غوښــ د فطــــرت دغــ
خبـره نـوره هـم پـه مخـه ځـى د جغرافيـائى           . محدودې نـه دي     

ــ  ــه  وحـــدت د زمكـــى د جوړښـــت او نـ ــو پـ ــرو عواملـ ورو ډيـ
دغـه  . اشتراك عمل يوه خاصه ژبه او كولتور وجود مـومى           

ــره اوږده مـــوده كـــې د هيـــواد     ــه كولتـــور پـــه ډيـ ــه او دغـ ژبـ
شــريك . جغرافيــائى  خــدوخال نــه خپــل وجــود پيــدا كــوى   

غونـډه، ناسـته پاسـته ، دود ،         . كولتور خلق راغونـډ كـړى       
ى ډول  داسـى ورو ، ورو پـه غيـر شـعور          . دستور پيـدا كـوى    

چــې كلــه دغــه كولتــور ى . يــو كولتــورى وحــدت پيــدا شــى  
وحدت په جغرافيائى وحدت پورې خپلى اړېكى مـضبوط         

نــو خبــره نــوره هــم پــه مخــه الړه شــى ، فطــرت پــه دغــه . كــړى 
جغرافيــائى وحــدت كــې د اوســيدونكو د ټولــو ضــرورياتو 

او د پيـداوار  منـابع د ولـس د ضـرورياتو             . بندوبست كـوى    
  .ودې وى سره سمې موج

ــو        ــو شــى ن ــابعو ادراك او ضــروريات چــې ســره ي ددغــه من
د قــــامى او انفــــرادى شــــته   . اقتــــصاد ميــــنځ تــــه راوړى   

منيوتــصور پيــدا شــى پــه ټولنــه كــې اقتــصاد خپلــې جــرړې  



  

چـې د   . قت هـم موجـود دى       ددى سره په څنګ كې يو بل حقي       
هغـه دا چـې هـر       .تاريخ پاڼې پرې په تواتر سره ګواهى كـوى          

كلــه پــه يــو فطــرى جغرافيــائى وحــدت كــې د بهــر نــه ګــوټې   
يـا ددغـه جغرافيـائى وحـدت  حدونـه د فطـرى              . ووهلى شى   

حدونو نه پرته په بلې طريقـې سـره تـشكيل شـى نـو شـخړې            
س عمــل تــه هــم ددغــه كــشالوعك» نيــشنل ازم « . پيــدا شــى 



  

ددغه بحث سره سم چې مونږ د نړۍ په نقشه نظر واچـوو نـو            
 پراتـه دي  دوى خپـل ټـاټوبى لـرى اود             هر ځـاى چـې قامونـه      

دوى په دغه ټاټوبى او قامى وحدت كـې چـې جـابر قوتونـو               
تبــديلۍ راوســتې دى ، د پيــړو پيــړو جبــر او غالمــۍ هــم د  

او چـى كلـه ورتـه       . دوى د ذهن نه دغه تړون نـه دى ويـستلى            
دوى خپـل قـامى وحـدت پـه ځـاى           . موقع په الس ورغلې ده      

پيـړو وروسـتو جـرمن ځـان يـو      كړى دى ، لكه څنګه چـې پـه    
او دغه رنګ په مشرقى يـورپ او وسـط ايـشياء            . ځاى كړو   

پــه دى تنــاظر كــې دا  . كــې قــامى وحدتونــه پــه ځــاى كيــږى   
( ګــورو چــې زمــونږ د كتــاب د موضــوع ســره ســم د پــښتون   



  

قاء مـاهرين پـه دې خبـره متفـق دى چـې انـسانى            د بشرى ارت  
د بـشريت پـه بابلـه       . نسل د مينځنۍ آسيا نه خـور شـوى دى           

د بــر صــغير او . دغــه بيــان د تــاريخى شــو اهدونــه ثابــت دى 
. وسطى ايشياء تـاريخ د سـكندر مقـدونى نـه شـروع كيـږى                

او د سكندر په وخت كـې د پـښتون قـام پـه اوسـنى ټـاټوبى                  
ــاريخ واضــحه حقيقــت دى  كــې موجوديــت د معلــو  خــو . م ت

ــه        ــور زره كال ــى خــواو شــا څل ــدې يعن ــر وړان ــم ډي ــه ه ددى ن
په نوم د يوقام او د هغـه د         » پكت  « مخكې په ويدونو كې د      

هم دغـه راز پـه اويـستا كـې     . معلوم ټاټوبى ذكر موجود دى   
د يــو قــام او د هغــه د ) بلــخ ( او بخــل » بــښد« او » پــښت « د 

دا هغـه زمانـه وه چـې        . موجـود دى    جغرافيائى وحـدت ذكـر      
ــه د ارتقــاء پــه ابتــدائى دوره كــې وو او نقــل مكــانى      قامون

د قوميتونو د جوړيدو هغـه تـصور  ال ميـنځ تـه نـه           . عامه وه   
ددغـه  . وراغلى چې جديـد او اوسـنى  تـصور پـرې والړ دى               

خانه  بدوشـۍ پـه دوره كـې د مينځنـۍ اسـيا اوسـيدونكى                
 په نـوم مـشهور دى ، د يـورپ او            »اريا  « چې په تاريخ كې د      

هنــد خــوا تــه  وخوزيــدل ددوى يــوه حــصه د ســليمان غــر يــا   



  

د پښتون دغه ټاټوبى په مختلفـو وختونـو كـې پـه مختلفـو             
لكـه اريانـا ، خراسـان ، افغانـستان ،          . نومونو ياد شـويدى     

» اسـترابو   « نامتو  يونانى جغرافيـه دان       . روه  او  داسې نور     
 عيـسوى كـې د اريانـا  دحـدونو پـه بابلـه ويلـى دي                  ٠٢۴په  

حمــد شــاه بابــا هــم دې خــاورې تــه ا. چــې دا پــه ژبــه قــائم وو  
  :پښتونخوا ويلى دى فرمائى 

  
  ه    ويــنـــو   ډك   شـــو   ځــيـــګـــــرونـــهســـتـــا   د   عــشــق   لــ

  ى    ســـــرونـهـــه   الره    كــــــې   زلــــمــى   بـــيــــلـــــســـتـــا   پــــ
  ــارغ   شـــــــىــــى    زمــــــا   فـــــــتــــــا   تــــــه   راشـــــــم   زړګــــــ
  ـهــــښــــــنــې   د   زړه   مـــــارونـــــبـــې   لــه   تـــا   مـــــې  انـــــديـ

  ـت   هـــيـــــرومــــه   چــــــې   رايــــاد   كــــړمد   ډيـــلــــى   تــخـــــ
  د   غـــرو   ســـرونـــه»   نخـــوا پـــښـــتـو« ې   زمــــا   د   ښـــكـلــ

  يـــا   ملـــكــــونـــه   ډيــــر   شـىـر   څـــو   مــې   د   دنــــكـــــه   هــ
   ســتا   ښــكلـــى   بـــاغـــونــــه هـــيــر   نــه   شـــى   دا زمــا   بـــه



  

  ه   تـــار   كـــوىر   پـــونــد   مـــتــاع   بـــه   تــاد   رقـــيـــب   د   ژ
  ـورو    پــــښــــــــتـــانـــه   كــا    ګـــــــــذارونــــــهچــــې   پــــه   تـــــ
     درو   بــــه   بــــيـــــا   شــــــى»٢«ـرف او   د اشـــ »   ١«د   د  فــــريــــ

  ورى    تــــــخـــــتــــونــــــهر    لــــــچــې   زه   وكــانــدم   پـــه    هـــــ
  ـل   خــوا   ئــــــې  يـــو   خــوا    تـــه    بـكـــه   تـــمــامـــــه    دنـــيــا 

  ـــالـــى    تــــش    ډګـــرونـــهــــا   خــــــوښ   دى   ســــتــا   خـــزمـ
  ـيـــر   نـــه    كـــهقــدر   هــــه   ســـتـــا    احـــمــد شــــاه    بـــه   دغـ

  ـان   مــــلــــــكـــــونــــهــه   ونــيـــسى   د    تـــمــام    جــــــهــــــكـــــ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )حواله پښتانه شعراء لومړۍ حصه ( 
  فريد خان د شيرشاه سورى اصلى نوم : ١
شــاه اشــرف نــامتو پــښتون حكمــران د بابــا هوتــك لمــسى چــې د     : ٢

افغانستان سره ئې د ايران او اصفهان ځنې عالقې په خپـل حكومـت           
  كې شاملې كړې وې

  
  هـ تـ   اورېـ خـ    دې  دېـــ وړان ر  ـــ ه ډي ـــ  ن  اـــ ابــ ب  اهـــد ش ــمـــد اح 
 م ــــــ ه ېــــــك م ــــــظـــن و ــــــي ل ــــــ خپ ك پــــهـــــــوتــا هــــــابــب
   . دى  ىـــلــــ وي واـــخــونـــتــښــپ

    :فرمائى



  

  
  ګ كړې    د   امــــــــــــــــــو واردىـــــيـــــونـــــــنـــــــــغــــښــــتــــل
  ـــى ، پـــــــــــــــــه تــــــلـــــــــــوار دىـــــــل راغــــــــلـــــــــمـــــــــغـــــ

  اتـــــــار دىـــــوا كـــــــــې  ، جــــــــوړ نــــــــپـــه پښــــــتـــونــــــخـ
  ـدې مـــــغـــــــل راغــــــــــىـى كـــــــــور بـــــــانــــپــــــــه كــــــلــــــــ
  ـى هــــــم پـــــــــه كـابــــل راغـــــىه غــــــــــــــزنـــــــــــهــــــــــم پـــــــ
  غښتلـــــــــيـــــــــو راشــــــــــئ »  ١« ـــۍــــــــــــــرغــــــــــــــاى د مـ

  ـګ والړ د پــــــښـــــــــــتـــونــــــــــــــخــــــــوا شــــئپــــــه نـــــــنـــــ
  ــرې غــــشــــــى تـــــــــــر مــــــــــال شـــــــــئــــــيـــــــــورې تــــــــتــــ
  ـــور بـــــانــــــــــدې مـــــغــــــــــل راغــــــــىـــــــه كـلـــــــــى كــــــپــ

  ـــــل راغـــــــىـــى هــــــــم پـــــــــه كـــابــهــــــــم پـــــــــه غــــــــــزنــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  غوره مرغۍ يا غوره مرغه » ١«           
  
  

لكه څنګه چې دا خاوره په مختلفو وختونو كې په مختلفو           
ه شــــوې ده هــــم دغــــه رنګــــه ددې ټــــاټوبى     نومونــــو يــــاد 

چــې . اوســيدونكى هــم پــه مختلفــو نومونــو يــاد شــوى دي   
وركې پښتون ، افغان او پټـان  معـروف نومونـه دي ، لفـظ                



  

په افغان بللى دي    » پښتانه  « د وسطى ايشياء اوسيدونكو     
د نوؤ نسلى او لسانى څيړنو په رڼا كې چې پـه سـر كـې ئـې      . 

» ګيـورك مـورګن سـټرن     «مشهور نارويجى پښتو پو هانـد       
 ٢۵٠پښتانه د هغو ساكانو يوه غوره څانګه ده چې په           . دى  

نـه تـر كـشميره    ) سيـستان   ( قبل مسيح كې ئې د ساكـستان        
  .  لويه امپراتورى جوړه كړې ه يوه

. د افغانستان ټول قامونه د شـهريت پـه لحـاظ افغانـان دي               
« چونكې افغانستان پـښتنو خپـل ټـاټوبى ګڼلـو  ځكـه چـې         

پـــه يـــو انتظـــامى » احمـــد شـــاه بابـــا « او » ميـــرويس نيكـــه 
او په افغانستان دوه نـيم سـوه كالـه  د            . وحدت كې اوپيرلو    

ې اســاس هــر پــښتون افغــان ؤ،  پــه د. پــښتنو حكمرانــى وه 
ځكه چې په افغانستان كې نور      . ولې  هر افغان پښتون نه ؤ        

چې د شهريت په لحاظ افغانان وو خو د         . هم ډير قامونه وو     
نــسل پــه لحــاظ  ازبــك ، تاجــك ، هــزاره ، نوريــستانى او   

. د برصغير خلقو پښتون په پټـان يـاد كړيـدى            . داسې نور ؤ    
ول په پټنه باندې حكومـت جـوړ        چا وئيلى دى چې پښتون ا     



  

د پښتنو د نسل په باره كې هم د مور خينـو د رايـو اخـتالف              
ــه وائــى چــې پــښتانه د بنــى اســرائيلو د هغــه د      . دى  ــوه ډل ي

  .ولس قبيلو اوالد دى چې د بابل نه راوتلې وي 
دى چــې د » نعمــت اهللا هــروى « ددې شــجري وړومبــى راوى 

« د شــاه جهــانګير پــه دربــار كــې وقــائع نــويس ؤ او  مغــل بــا
ــانى   ــزن افغـ ــى دى   » مخـ ــې ليكلـ ــاب ئـ ــومې كتـ ــه . نـ ددى نـ

نـومې  » افسانه شـاهان    « وړاندې ددې نظريې څرګندونه په      
كتاب كې شويده او پـښتنو قـديمى مورخينـو د نعمـت اهللا               

  .هروى نظريه خپله كړې ده 
 تـصانيفو   سراولف كيرو او خـان عبـدالغنى خـان د دواړو د           

دوى ددې نظرئـې  . دى »  The Pathans« »دى پټـانز  « سـر خـط   
بلكـې  . سره اتفاق نه دى كړى چې پښتانه بنى اسـرائيل دي            

ــه اورو      ــو حملـ ــه ټولـ ــښتانه د هغـ ــال پـ ــه خيـ ( ددې دواړو پـ



  

په اوسنو ليكوالو كې عبدالحئ حبيبى ، بهادر شاه ظفـر ،            
ــا خيــل او ډاكتــر مجــاور       قيــام الــد يــن خــادم ، كــوثر غوري
احمــد زيــار پــښتانه اريــا ګڼــې او بيــا پــه اريايــانو كــې ئــې     

رورى  نــه ده ځكــه چــې زمــونږ ســاكان ګڼــې دا خبــره ډيــره ضــ
اصــل موضــوع د پــښتنو قــامى مــسئله پــه ګوتــه كــول او د    
تاريخ پـه حوالـه پـه پـښتون ځـوان نـسل كـې د خپلـې قـامى                    

ــول دي   ــدا كــ ــسئلې ادراك پيــ ــانو ،  . مــ ــښتنو پوهــ او د پــ
ليكوالـــو مورخينـــو او سياســـتدانانو پـــام دې مـــسئلې تـــه 

پـه ګوتـه   د انسابو ذكر په دې لـړ كـې د ضـمن             . راګرځول دي   
او هغه هـم داسـې چـې د قـامى مـسئلى تعلـق د                .  راغلى دى   

 Defined « پښتون د ټاټوبى ، دده د لرغونى هيواد ياد هغه  

Territory    «    ســـره دى كـــوم تـــه چـــې مـــونږ د پـــښتون قـــام
  .جغرافيائى وحدت  ويلى دى 

د ټولو مفكورو د مطـالعې نـه پـس دا حقيقـت څرګنـد دى ،                 
اسيا يـو نـامتو پيـاوړى او لرغـونى           چې پښتون د مينځنۍ     



  

ــه     ــاورې د درونـ ــښتون د خـ ــولې الرې د پـ ــه ټـ ــتان تـ هندوسـ
صــنعتى انقــالب نــه وړانــدې هندوســتان د ســرو   .  تيريــږى 

، د دونيا په هر ګوډ كې چې هم         زرو د مرغۍ په نوم ياديدو       
نـو د سـرو زرو د مرغـۍ د حاصـلولو            . چا قوت مونـدلى دى      

هندوســتان تــه درســيدونه مخكــې دده  . تكــل ئــې كــړى دى 
د ســكندر اعظــم نــه . تــصادم د پــښتون قــام ســره راغلــى دى 

واخلــه تــر شــورويانو پــورې چــې څــوك هــم دې  خــاورې تــه    
  .دلى دي پښتانه ورسره په نره جنګي. راننوتى دي 

سكندر اعظم چې د ايران پورې ئې لوئې لـوئې حكومتونـه            
پــه مياشــتو او ورځــو كــې ووهــل خــو چــې كلــه د پــښتنو         
خاوروې ته راننوتو نـو پـښتنو پـه دې لنـډه سـاحه كـې درې                 

چــې نــن ورتــه » اپــردى « د خيبــر درې . كالــه بوخــت وســاتلو 
. سـكندر اعظـم دوى تـه خـراج وركـړو            . اپريدى ويئلى شـى     

و ورځــې پــس ترينــه اپريــدو دوبــاره د خــراج مطالبــه   خــو څــ
ددوبـــــاره مطـــــالبې او د خيبـــــر د درې د جنګـــــى    . وكـــــړه 

د اسـپ زو سـره   . كړكيچونو له امله د باجوړ په الر روان شو         



  

ر پـــاور پـــه حيـــث د شـــلمې صـــدۍ د  شـــورويان د يـــو ســـوپ
دولــس كالــه . جدويــدو وســلو ســره افغانــستان تــه راننوتــل 

پښتنو په جنـګ كـې بوخـت وسـاتل او د شـوروى  اتحـاد د                   
ويلى شى چې   . خوريدو فورى  سبب هم دغه مهم وګرځيدو         

د پښتنو خاورې ته راننوتل اسـان دى خـو وتـل ترينـه  ګـران       
لــه شكــست وركــول پــښتون يــو داســې قــام دى چــې ده  . دي 

اســانه خبــره نــه ده او بيــا پــه ده بانــدې شكــست منــل  خــو ال   



  

بــابر ســره ددې چــې د پــښتون لــښكر پــه مرســته هندوســتان 
فتح كـړى ؤ خـو هغـه تـه دا معلومـه وه چـې دا قـوت هغـه تـه                       
خطر هم جوړيدى شى او دا خبره هغه خپل ځوى  همايون تـه         
د وصيت په توګه كـړى وه ، چـې د پـښتنو نـه يـوه لحظـه هـم                  

ش كـړى دى    مغلو په سوونو كالـه مـنظم كوشـ        . غافل نه شې    
كلـه چـې د       . چې پـښتانه پـه ذهنـى لحـاظ سـره مفلـوج  كـړى                 

اكبــر پــوځ د امبيلــې پــه مقــام يوســف زو لــوټ كــړو  د  اكبــر  
. سـپه سـاالر ترينـه پـه تيـښته ووتـو             . وزير بيربل ئې ووژلـو      

د هغه پوځ تاله ترغـه      . دغه  د اكبر باچا لپاره لويه صدمه وه          
. اټـك تـه راغـى     » ورتن  نـ «اكبر باچا سـره د خپـل دربـار          . شو  

هلتـــه ئـــې كيمـــپ ولګولـــو او دا فكـــر ئـــې كولـــو چـــې ددې 
او د حكومـت    . هزيمت ياماتې بدل به څنګـه واخـستى شـى           

د حملې او د پښتنو د خـاوروې  د          . وقار به څنګه بحال  شى       
فتح كولو او هلتـه د مـستقلو چـاوڼو منـصوبه بنـدى پـه دې          

مسلـسل تـصادم   دليل  و شوه چې پښتانه ماتې نه منى، نـو          



  

دې عمل د پښتنو د معاشرې په سياسى او سماجى بڼه كې            
ــدلون راوســـتو   ــر لـــوئې بـ  اكثـــرى د پـــښتنو. ورو ، ورو ډيـ

ادارې په اجتماعيـت والړې وې او فيـصلې ئـې د جرګـې لـه           
د قام قبيلې مشر ، خان ، ملك بـه د جرګـې لـه               . الرې كيدې   

د مشر  مهمان خانـه     . لورې په قامى اتفاق سره ټاكلى كيدل        
او د فيصلو ځائې چې په حجره يا ديـږى ، بـه د ټـول كلـى يـا                    

 حجــرې د ددې. كــم از كــم د ټــولې محلــې شــريكه حجــره وه    
ميلمنو خـرڅ، اخراجـات او د خـانۍ ملكـۍ د تحفـظ لپـاره                
بــه ټــول قــام شــريك جايــداد د مخــتص كولــو داســې نــورې   

ــاد والړې وې    ــاعى بنيــ ــه اجتمــ ــې ادارې پــ ــو د . ګڼــ د مغلــ



  

ددې نه عالوه مغلو او خاص كر انګريزانـو پـه ګنـو ځـايونو        
اد خپــل دغــه نــامزد خانــانو تــه د كــې قــامى مــشترك جائيــد

جاګير په توګه وركړو او دغه شان په هغه معاشـره كـې چـې               
تر ډيره حده په قامى ورورولـۍ او د برابـرۍ پـه بنيـاد والړه        

كــه پــښتون خپــل . وه يــو رنــګ جــاګير دارى نظــام قــائم شــو 
قـــامى وحـــدت حاصـــلول غـــواړى نـــو د معاشـــرې نـــه بـــه       

  .ى جاګيردارى نظام او مواجب ختمول و
چـې د فرنګـى د     (  كـې چـې زمـونږ پـه صـوبه            ١٩۶٢په كال   

كـې د جمعيـت العلمـاء       ) وخت نه پـه صـوبه سـرحد يـاديږى           
اسالم او نيشنل عوامى پارټۍ حكومت جوړ شو نـو زه هـم             

ما په كابينه كـې دا خبـره وكـړه چـې تـر څـو د                 . پكې وزير وم    
پښتنو د وجود نه د نرى رنځ دا مرض نه وى ويستلى شـوى              

. غې پورې د پـښتنو قـامى وحـدت نـه شـى حاصـليدلى             تر ه 



  

ــاره         ــودې لپ ــږې م ــه د ل ــاورې ت ــښتنو خ ــه پــس د پ ــو ن د مغل
ســكهان راننوتــل خــو دوى ال اســتقالل نــه ومونــدلى چــې      

او د پـښتنو خـاورې تـه     . فرنګيانو ټول هندوستان فتح كړو      



  



  



  

سـره يـوه بلـه  كرښـه         » آمـو   «  د ډيورنډ د كرښۍ نـه بـره ئـې د            
ډيورنـــډ د كرښـــې او ددغـــې كرښـــې تـــر مينځـــه  راكـــښله د 

دغلته ئې نه خپله پوليټكل     . عالقې ته ئې افغانستان ووې      
محكمه جوړه كړه اونه ئـې نـور د څـه قـسم مـداخلت كولـو،                   

. دغـه عالقــه ئـې د كابــل اميـر تــه د حكمرانـۍ لپــاره وركــړه     



  

(  او زارروس پــه ميــنځ كــې چــې كلــه د ســرحد  د افغانــستان
« نــشان دهــى كيدلــه نــو د افغــانى وفــد مــشرى  ) دريــا امــو 

نـو ظـاهره ده چـې دغـه سـرحد يـا             . نوم انګريز كوله    » سائمن  
ــر منيځــه        ــانو او روســيانو ت ــه حقيقــت كــې د فرنګي ــه پ پول

دغه شان ئې د افغانانو جغرافيائى وحـدت ټـوټې          . سرحد ؤ   
قـت كـې دا سـرحد نـه ؤ بلكـې د انګريـز د            په حقي . ټوټې كړو   

  .ښكاره او غير مرئى سلطنت حدونه وو 
 د ډيورنډ د كرښې دواړه غـاړو تـه د خلقـو پـه تـګ راتـګ د             
هيڅ قسم پابندى نه وه په يوه ټوټـه بانـدې ئـې دافغانـستان               

غــرض ئــې دا ؤ چــې پــه نفــسياتى ډول د  . نــوم قــائم وســاتلو 
ت والى ته متوجه نـه  پښتنو ذهن د خپل هغه افغانستان نش   

شــى پــه كــوم كــې چــې پــښتون قــام د افغانــستان د نــورو         
قــامونو ســره  اوســيدو او ســرحدونه ئــې  د آمــو نــه تــر اټــك  

نتيجه ئې دا شوه چې د تقسيم خالف ردعمل پـه           . پورې وو   
يـانې  د   »  SlowPoisioning «شدومدسره پيدا نه شـو بلكـې د   

دا فغانـستان  . و وروورو ختمولو په انـداز كـې ئـې اثـر وكـړ       
امير اګر چې خپلـو خلقـو تـه باچـا ښـكاريدو خـو هغـه تـه دا                 



  



  

ــسيم ســر   ــائى تق ــاجبونو او د   ددې جغرافي ــو د م ــې د مغل ه ئ
منــصبونو منــصوبه نــه صــرف دا چــې بحــال وســاتله بلكــې      

په دې وجه هغه قام چې په هر اړخ يو          . نوره ئې هم پراخه كړه      
ې وحدت دى او د معلـوم تـاريخ د زمـانې نـه يـو وحـدت پـات            

شــوى دى كــه حكمرانــى ئــې خپلــه وه او كــه خــاوره ئــې د بــل 
ــه ؤ     ــو وحـــدت ئـــې تقـــسيم شـــوى نـ ــابع وه خـ ددې . قـــوت تـ

ماجبونو ، منـصوبونو د پاليـسى او درې  غبرګـى سـرحد د               
. پاليــسۍ پــه وجــه ذهنــى او جغرافيــائې طــور تقــسيم شــو     

پښتانه ددې تقسيم په وجه د يو بل نه ډير نا خبره پـاتې شـو         
  . د تيريدو سره د يو بل نه نااشنا او بيګانه شول او دوخت . 

جغرافيائى طور يو وجود پـه دريـو حـصو كـې تقـسيم كـړى                
او په هره حصه ئې يو داسې نظام رائج كـړو چـې هغـه د          . شو  

چـې وركـې دقبـائلو نظـام ډيـر      . بل سره څه مطابقـت نـه لرلـو        
چــې د پاكــستام د جوړيــدو نــه پنځــوس  كالــه  . عجبيبــه دى 
داســې نظــام چــې وركــې بــالغ تــه د . م موجــود دى پــس نــن هــ

. بنيادى حقو نـه ئـې غـصب دى          . ووټ وركولو حق هم نشته      
« عن تر دې چـې د پولټيكـل محكمـې  يـو وركـوټى افـسر د                 

النــدې د دوى ازادى تروړلــى شــى  او جيــل تــه » ايــف ســى آر
ئــې ليږلــى شــى كــه پولټيكــل محكمــه د دوى كورونــه وران 



  

ع كــې د رياســتى امــورو او قبــايلو  ١٩٩٣زه چــې پــه كــال 
وزير وټاكلى شوم نو ما يو بيـان وركـړو چـې قبـائلو لـه بـه د                   
بالغ رائې دهۍ حق وركولى شى ،د صوبې په اسـمبلۍ كـې         

ما دا هم وويـل چـې قبـائلو         .  ورله نمائندګى وركولى شى      به
ــه ايــف ســى ار خــالف د اپيــل حــق وركــړى شــى       ــه ب ــو د . ت ن

پاكستان د پولټيكل محكمې پـه ايمـاء قبـائلى ملكـانو او             
ــينيټ     ــمبلۍ او سـ ــامى اسـ ــائلو د قـ ــره د قبـ ــور سـ خـــاص طـ
ممبرانو داسې غوغا جوړه كړه چې د ملك وزير اعظمى زه           

ه ئـــې ووي چـــې دا شـــپاړس ممبـــران بـــه د وغوښـــتم او  راتـــ
ــونږ دا اقليتـــى    حكومـــت خـــالف او دريـــږى هـــسې هـــم زمـ
حكومت په مخلوط ډول جوړ دى نو مونږ يانې حكومت تـه           

په جواب كې ورته مـا ووي  چـې دا الر            . به ډير تاوان ورسى     
« مــا چــې  كــوم بيــان وركــړى دى دا يــواځې د      . صــحيح ده 

 دى بلكــې د پاكــستان بيــان  نــه» پــښتونخوا قــامى پــارټۍ 
. پيلــز پــارټۍ پــه انتخــابى منــشور كــې هــم دغــه ذكــر شــته     

محكمــه يــا وزارت د وزيــر اعظمــې پــه صــوابديد دى ماتــه  



  

بل خوا د ډيورنـډ د كرښـې نـه بـره افغانـستان كـې چـې كـوم               
امير په تخت كښيناستو ، دا د هغه قامى فريـضه وه  چـې د      
خپل قام د ملى وحدت هلې ځلې ئې سمدستى شـروع كـړى             

خو هغه تـه دا معلومـه وه چـې هغـه د فرنګيـانو د السـه             . وى  
 چـې  كـه مـا د    او دا ورتـه هـم معلومـه وه   . په تخت ناست دى   

قــامى وحــدت هلــې ځلــې خــو  پريــږده كــه دا تــصور مــې هــم   
هغـه تـه دغـه تخـت د هـر څـه نـه               . وكړو نو بيا به زه امير نه يم         

ګران ؤ، ځكه چې پـه تخـت ځـامنو پـالران او پالرانـو خپـل                 
امير د پـښتنو د وحـدت پـه ځـائې د نفـرت              . ځامن وژلى دي    

ښې نه بـره  پيدا كولو كوشش وكړو، چونكې د ډيورنډ د كر        



  

د ډيورنــډ د كرښــې د النــدې ګڼــو پــښتنو مــشرانو د فرنګــى 
خالف يو اوږد او مسلسل جدوجهد وكړو چې د فرنګـى نـه       

خــو زمــا پــه خيــال بنيــادى غلطــى دا    . ازادى  حاصــله كــړى  
وشوه چې پښتنو د فرنګى نه خپلـه ازادى د پـښتون  قـامى               

ــاه      ــد شـ ــې د احمـ ــتله چـ ــه غوښـ ــاد ونـ ــه بنيـ ــدت پـ ــا وحـ  بابـ
دى ټولـو مـشرانو د پـښتنو        . افغانستان بيا قائم شوى واى      

او دغـه رنـګ د       . ازادى د هندوستان په ازادۍ پورې وتړلـه         



  

پـه دې   . هاغه د رز چې فرنګى پـه يـو وجـود كـې راوسـتى ؤ                 
 او درې د بره سل كاله وشـو چـې د يـو              وجه نور هم زيات شو    

جــابر د عمــل  خــالف دومــره اوږده مــوده پــس هــم يــو  توانــا   
 ع  ١٨٩٣حاالنكې دا تقسيم پـه      . قامى تحريك پيدا نه شو      

او د  غاصـيب عمـل       . كې د يو غاصـيب د سـازش نتيجـه وه            
  هيڅ قيسم قانونى ، اخالقى او آئينى جواز نه لرى  

دا د هندوسـتان    .  حـصه نـه ده        د پښتنو  خاوره دهندوسـتان     
پـښتون  پـه تـاريخ كـې         . او وسطى ايشياء تر مينځه پرته ده        

د پـښتون ټـول عمـر تعلـق ،          . چا هم هندوستانى نه دى بللـى      
ــاتې      ــشياء  ســره پ ــافتى اړيكــې د وســطى اي تجــارتى او ثق

ــم دى     ــاټوبى هــ ــومړى ټــ ــې ددوى لــ ــوى دى ، چــ ـــ  . شــ كوهــ
دوى  . مـسكن دى  هندوكش او د كوهـ سـليمان لمنـې ددوى    

ته علم د شمال نه راغلى دى دغه رنـګ دا احتـرام هـم شـمال       
د فرنګـــى ددې كرښـــو نـــه وړانـــدې د دوى . تـــه وركـــړى دى 

تجارت شمال كـې د تاشـقند ، ثمرقنـد او بخـارا سـره پـاتې                 
د انګريز  د مملكـت او تـسلط نـه پـس اګـر چـې د          . شوى دى   



  

ــاوره د   ــښتنو دا خــ ــو    ۵۵٠دپــ ــه د مختلفــ ــسيح نــ ــل مــ  قبــ
ــامى     ــذيبونو د انتظـ ــو تهـ ــو او مختلفـ ــانو د كورنـ حكمرانـ
تصرف الندې پاتې شوې ده چې تفصيل ئې پـه دې ډول دى             

.  
ــورنۍ    ١ ــشى كـ ــا منـ ـــ  د هاخـ ــر ۵۵٠د :   ـــ  ق م ٣٣١ ق م ن تـ

  پورې
 ق م   ٣٠۵ ق م نه تـر       ٣٢٧؛  د    )  يونانيان   ( ـــ  سكندر اعظم      ٢

  پورې
   ق م پورې١٩٠ ق م نه تر ٣٢٣د :  ـــ  د موريا خاندان  ٣
    ق م پورې٩٧ ق م نه تر ١٨۵د :   ــ  باخترى حكمرانان  ۴
   عيسوى پورې۵ ق م نه تر ٩٧د :  ـــ  ساكان  ۵
   ع پورې٧۵ ع نه تر ٧د :   ـــ  اينډوپارتين  ۶
   ع پورې٢٢۵ ع نه تر ٧۵:  ندان   ـــ  كشان خا٧
  ع  پورې٣۶١  ع نه تر د ٢٣٠ ـــ ساسانيان  د ٨
 ع ۴۵۵ع  نـــه تـــر ٣۶۵د ) د ســـاكانو نـــسل (  ــــــ افتاليـــان  ٩

  پورې



  

   پورې۶۴۴ ع نه تر ۵۶٨د ) دويم دور(  ـــ  ساسانيان ١٠
   ع پورې٨٧٩ ع نه تر ۶۵٠د :   ـــ كابل شاهى كورنۍ  ١١
   ع پورې٩٠٠ ع نه تر ٨۶١د:  ـــ سفاريان  ١٢
   ع پورې١٠٢١ ع نه تر ٩٠٠د :   ـــ  هندو شاهى ١٣
   ع پورې١١۵٠ ع نه تر ١٠٢١د :   ـــ  غزنويان  ١۴
   ع پورې١٢٠۶ ع نه تر ١١٨١ ـــ  غوريان د ١۵
   ع پورې١٧٣٩ ع نه تر ١۵٢۶د :   ـــ مغل خاندان ١۶
   ع پورې١٧٣۵ ع نه تر ١٧٠٩د :   ــ هوتك ١٧
 ١٩٨٣ ع نه تـر  ١٧۴٧) سدوزى ، باركزى    ( ورانيان   ـــ د  ١٨

  ع پورې
  

پدې ترتيب په افغانستان باندې د پښتنو دريو كورنيو پـه           
مختلفو ادوارو كې حكومت كړى دى په دوى كـې غوريـان            

د غــــورى پــــښتنو پــــه .، هوتــــك او دورانيــــان شــــامل دي 
حكومت كې د افغانستان د غربى سيمو نه عالوه د سـنټرل     

  . عالقې هم شاملې وېايشياءځينې
ميرويس نيكه چې د غلجـو د كـوم سـلطنت بنيـاد ايـښودى               
ؤپه هغې كې د ميرويس نيكه نـه وروسـتو عبـدالعزيز خـان              



  

وسـتان  د خپل ټاټوبې نه بهر د پښتنو دريو كورنيـو پـه هند            
دغــه حكومــت پرلــه پــسې نــه . ډيــر اوږ د حكومــت كــړى دى 

په دوى كې غلجيـان ،      .ؤ،بلكې په مختلفو ادواروخور دى      
ــتان د پـــښتنو . لودهيـــان او ســـوريان شـــامل دي   د هندوسـ

ســره » روه « كورنــو د حكومتونــو خــاص خبــره دا وه دوى د   
ددوى د طاقــت او حكومــت .اړيګــې قــائمې نــه وې  ســاتلې  

ومدار په محلى قوت ؤ، چـې ګلـه پـه دغـه محلـى               زيات دار 
قــوت راټــول او متحــد ؤ ، پــه هنــد بــه ددوى حكومــت دوام  

پـه دغـه پـښتنو    . لرلو او چې به خور شو حكومـت بـه د بـل ؤ       
سره د تعلق   » روه  «د»  شير شاه   « او» بهلول  « بادشاهانو كې   

ساتلو يـو شـعورى كوشـش كـړى ؤ، خـو وخـت مهلـت ورنـه                  



  

د پــښتنو پــه زمكــه چــې څــومره غيــر پــښتانه حكمرانـــان        
پـه دوى كـې     . او حكومتونـه ئـې جـوړ كـړي دي           . راغلى  دي    

يــوه خبــره د توجــه وړ ده او هغــه دا چــې دغــه غيــرو پــښتنو     
حكمرانانو دلته داسې حكومت كـړى دى چـې د پـښتنو پـه              

  .كې ئې الس نه  دى وهلى داخلى خود مختارۍ 
. پــښتون قــام پــه نفــسياتى ډول خــصوصى كــړه  وړه  لــرى       

د ژونـد  . پښتو ئې ژبه او پـښتونولى ئـې د ژونـد ضـابطه ده           
ددغــه ضــابطې  يــانې  پــښتونولۍ ډيــره پــه ســختۍ ســره       

جرګـه ، ميلمـه ، پالنـه ، پنـاه وركـول بـدل او                . پابندى  كوى    
ميلمـه پالنـه د     . دي  ننواتې  د پښتونولۍ مظبوط بنيادونـه        

پـه ميلمـه خوشـحاليږى او ورتـه         . خپل توفيق نه زياته كوى      
پيژنــدګلو ميلمــه لــه چــې كــوم . د خــداى  پــاك رحمــت وائــى



  

مشهوره واقعه ده چې د جنګ په دوران كې يو ژوبل زلمـى             
د يوى پښتنې ابۍ كيـږدۍ تـه سـاه نيـولى ورننوتـو او پنـاه                 

ســاعت تيــر نــه ؤ چــې څــه . زنانــه پنــاه وركــړه . ئــې وغوښــتله 
كــسان كيــږدۍ تــه راننوتــل او د پــښتنې ابــۍ نــه ئــې ددغــه    

دې اســاس چــې ابــۍ انكــار وكــړو پــه . ســړى غوښــتنه وكــړه 
سړو ابۍ ته ووې چې هم دا سړى       . هغې ورله پناه وركړې وه      

بيـا ئـې هـم    . ولې ابۍ پـښتنه وه    . ستا د دوو زامنو قاتل دى       
پــه كلكــه وويــل چــې كــه هــر څنګــه وى ، ده لــه اوس مــا پنــاه  
وركړې ده او نه شم كولى چې له خپله السه ئې چـا تـه حوالـه              

   »١« .كړم 
او امروزه ژوند كې ډير  لوئې اهمـت         بدل د پښتنو په تاريخ      

د بدل كاڼې په سمندر كې هم نه        « لرى مشهور متل دى چې        
بــې شــميره داســې واقعــات شــته چــې د نيكــه د » ورســتيږى 

پښتانه د بدو بدل اخلى او په       .مرګ بدل نمسى اخستى وى      
ننواتې مړى هم بخښى ، ننواتې په اصل كې د خپـل جـرم يـا       

ــرم  خـــامۍ اعتـــراف كولـــو او د   پـــښتونولۍ پـــه اســـاس جـ



  

  
  )پريشان خټګ  ( ١۴١ ــ پشتون كون ؟  صفحه ١
٢ ، MANNERSANDCUSTOMSOF THE AFGHANS BY PROF . DR 

MOHDALI  

  
ــږى     ــه اجتمــاعى قبوليــت كي د جرګــې فيــصلۍ  . فيــصلې پ

غـې  نـه د انكـار جـرات نـه      او هـيڅ څـوك د ه     . قامى بڼـه لـرى      
هغه شخړې چې نور قامونه ئې په خونړو جګـړو          . شى كولى   

پـښتانه ئـې پـه جرګـه كـې بغيـر د څـه               . هم نه شـى حـل كـولى         
  .شروشدت نه فيصله كوى 

په تاريخ كې د جرګې ډيرې عظيم الشانه فيصلې موجودې          
احمد شاه بابا تـه د حكمرانـۍ پټكـى جرګـې ورپـه سـر          . دي  

  .كه ئې ټول پښتون قام په شا والړ وو او ځ. كړى ؤ 



  

لكه چې مې وويل د پښتنو اكثر لوى او تاريخى فيـصلې د       
جركــې د الرې شــوي دي  پــښتون مــذهب هــم پــه اجتمــاعى   

كه بدهــ  مـذهب  ئـې قبـول كـړو نـو دغـه               . ډول قبول كړى دي     
مــذهب  او د هغــې خــدمت تــه دومــره مخلــص وو چــې دغــه    

وسـتان د پـولې نـه هغـه          مذهب  ئې د شـمالى او جنـوبى هند         
 كــه اســالم ئــې غــاړه  د تبــت او چــين ســرحدونو تــه ورســولو 

قبـول كـړو نـو پــه خپلـه دغـه مـن حيــث القـوم فيـصله دومــره         
ټينګ ودريدو چې دغـه مـذهب ئـې د برصـغير هـر ګـوټ تـه                  

پــه انډونيــشيا ، ماليــشيا او چــين كــې د اســالم   . ورســولو
ــه ده    ــنې نتيجـ ــار باسـ ــصانه زيـ ــت دده د مخلـ ــه  . موجوديـ پـ

نفرادى او اجتمـاعى ډول پـښتون ډيـر زړه ور ، فـراخ دلـه ،                 
. روادار او د هر ډول لـسانى او مـذهبى  تعـصب نـه ازاد دى               

د كولتورى روادارۍ مثال ئې دا دى ،چې په نورو جغرافيا           
وحـــدتونو كـــې دميـــشته كيـــدو لـــه املـــه ئـــې خپلـــه ژبـــه او 

  د ميــا والــى نيازيــان، د قــصور    . كولتــور هــم پريــښى دى   
خانان ،د ازاد كشمير سدوزيان او دروهيـل كنـډ پـښتانه د             

  .مثال په توګه وړاندې كيدى شى 
پــښتون يــو خــوش دل او خــوش بــاش قــام دى خــو پــه عــزت، 
نفس سر هم وركوى خـاص طـور سـره پـه كـور دننـه پـه خپـل                    



  

دا خو يـو ضـمنى بحـث  ؤ اصـل موضـوع تـه راځـو د سـويت          
س په وسطى ايـشياء  كـې يـو ځـل            يونين د منتشر كيدونه پ    

بيــا لرغــونى جغرافيــائى وحدتونــه د ازادو رياســتونو پــه      
شــكل كــې راڅرګنــد شــول كميونــسټ تــسلط پــه هــر اړخ دا  
كوشــش كــړى ؤ، چــې قــامى حدبنــدۍ او قــامى تسلــسل لــه  
مينځه يوسى، په دى لړ كې ئې يو منظم كوشش كړى ؤ چې             

ولـى او يـا     . ددوى ژبه او نومونـه خپلـې لهجـې تـه راواړوى             
كاله پس دا خبره ثابته شوه چې حقائق او فطرى تقاضى كـه             
په بل شكل كـې وى او كـه د قـامونو د وجـود پـه شـكل كـې                     

نن ټوله دونيا او خـاص كـر پاكـستان    . وى ختميدلى نه شى  
ــات     ــارتى تعلقـ ــره تجـ ــو سـ ــشياء ددى  ملكونـ ــطى ايـ د وسـ

او د  وچـې هغـه تجـارتى الر چـې د             . مستحكم كول غـواړى     
نګى د راتلو نه وړاندې د برصـغير او وسـطى ايـشياء پـه               فر



  



  

د افــسوس مقــام دى چــې پــه ځــاى ددې چــې  د پاكــستان د    
ــور چټــك        ــه ل ــامى وحــدت پ ــښتون ق ــه پــس د پ ــدو ن جوړي

بــــالعكس د انګريــــز د الس  . شــــوى وى ګامونــــه اخــــستى 
راښــكلې كرښــه د دوو اســالمى ملكونــو تــر مينځــه ســرحد  

چـې بنيـاد ئـې دا ؤ        . پاكستان يو تحريـك ؤ      . وګرځولى شو   
پــه دى . چــې مــسلمان يــو قــام دى او غيــر مــسلم بــل قــام دى  

تحريــك كــې دا هيچيــرې نــه دى ويلــى شــوى چــې د فالنــى  
ــام دى ، د پا   ــو قــ ــسلمان يــ ــورې مــ ــده پــ ــانى  حــ ــستان بــ كــ

 ع د ١٩۴٨ فـــرورى كـــال ١٩قائـــداعظم پـــه دې حقلـــه پـــه 
 ١٧اســټريليا ولــس  تــه پــه خپــل يــو نــشرى تقريــر كــې او پــه 

ع  كې په ګورنمنټ هاوس پيښور كـې يـوې            ١٩۴٨اپريل  
  :قبائلى جرګې ته دا خبره واضحه ټكو كې وكړه چې 

WE MUSLIMS BELIEVE IN INE GOD, ONE BOOK THE 
HOLY QURAN – AD ONE PROPHET. SO WE MUST STAND 
UNITED AS ONE NATION, YOU KNOW THE OLD SAYING 
THAT IN UNITY LIES STRENTH. UNITED WE STAND , 

DIVIDED WE FALL.  
  
يـو كتـاب قـران پـاك او         ) ج( مونږ مسلمانان په يو خداى        « 

نــو بايــد چــې . يــو پيغمبــر صــلى اهللا عليــه وســلم عقيــده لــرو
 يو قام متحد وسيږو تاسـو دا پخـوانۍ وينـا نـه              مونږ لكه د  



  

د قايد اعظم ددې وينا نه پس د ډيورنـډ كرښـه حدبنـدى نـه                 
نـه يـواځې دا     شى جوړيدى  ځكه چې لر او بر دواړه غاړو ته            

چــې مــسلمانان  پراتــه دى بلكــې د يــو نيكــه اوالد ، د يــو       
ــدان دي    ددې نظرئــې ســره ســم  . كولتــور او يــوې ژبــې خاون

پكــار نــه، بلكــې الزمــه وه چــې د پاكــستان حكمرانــانو د       
افغانــستان ســره د څــه قــسم اتحــاد او يــو كيــدو جدوجهــد     
ــانو اعتــراض     جــارى ســاتلى وى كــه د افغانــستان  حكمران

ــول ــه دا ده چــې د پاكــستان      ك ــره وه خــو عجيب ــه خب ــو بيل ى ن
حكمرانـــانو د ډيورنـــډ كرښـــه د افغانـــستان ســـره ســـرحدو  
ګرځوو دليل  ئې دا  ؤ چې د فرنګى نـه ورتـه پـه ميـراث كـې                    

دلته د عالمه اقبال وينا ستاسو پـه وړانـدې   . پاتې شوې ده   
  :ايښودل ضرورى ګڼم چې وږائى 

  
  ــــكــــــــــــر آب وګـــــــــل اســــــــــتاسيا يــــــك پــــــــيـــــ

  مـــلــــت افــــــغـــــــان دران پــــــــــيـــــــكـــــــر دل اســــــــــت
  ازفــــــــــســـــــــاد    و فـــــــــــــــــســــــــــاد   د    اســـــــــيـــــــــا



  

  اد     و كـــــــــشـــــــــاد    اســـــــــــــيـــــــادر كـــــــــــــــشـــــــــــــ
  

عالمــه اقبــال وائــې چــې د ايــشيا مثــال د يــو وجــود دى چــې 
كه زړه روغ وى نو ټول      .افغان ملت وركې د زړه حيثيت لرى        

به خوشحاله وى او كه زړه رنځور وى نـو ټـول            ) اسيا  ( وجو  
دې جوګـه نـه وو      كـه پـښتانه د    . به بې ارامـه وى      » اسيا« بدن  

او اوس هم نه وى چې خپل قامى وحدت تر السـه كـړى نـو د         
عالمه اقبال د مفكورې تـر مخـه بـه پاكـستانى حكمرانـانو              
دا  الزمه وه او اوس هم ده چې د پښتون قـام د ملـى وحـدت                  

ځكه چې د پښتنو په انتـشار كـې د          . د پاره هلې ځلې وكړى      
 صــحت كــې د ټــولې اســيا تــاوان دى او ددوى پــه ابــادۍ او 

  . ټولې ايشيا خوشحالې ده 
زه دا مــنم  چــې د افغانــستان نماينــده پــه ملــل متحــد كــې د   
پاكستان د ګـډون مخالفـت كـړى ؤ او د يـو ګاونـډى ملـك                 
پــه حيــث ئــې ددې هيــواد خيــر مقــدم نــه وكــړى خــو د يــو          
شخصى نظام په خوا كـې د يـو جمهـورى نظـام قايميـدل بـه                 

ددې د پاسـه بايـد      . ڼلـو   هغوى د ځـان لپـاره ارو مـرو خطـر ګ           
چې د پاكستان واكدارانو هغه بنيادى مفكوره په نظـر كـې     

ــړې وه     ــال  پـــسش كـ ــه اقبـ ــې عالمـ ــه چـ ــاتلى وى كومـ د . سـ



  

 ايــو ب خــان پــه وخــت كــې دغــه  منــصوبه شــاته وغــورزولى 
. شــوه او د دواړو ملكونــو تــر مينځــه بيــا تلخــى پيــدا شــوه   

ځكه چې دواړه طرفه  ته واكدارانو كې نه  اد اهليت ؤ او نـه      
  . جرات چې د انګريز دتقسيم نه ئې ګام اړولى وى 

د شوروى  اتحاد د منتشر كيدو نه پس چې كله  دوه پريزې              
نظــام خــتم او يــو پريــزې نظــام ميــنځ تــه راغــى او  امريكــا د  

 پـه نـوم     »نيوورلـډ ارډر    « سپر پاور نه سپريم پاور شوه نو د         
د شـلمې صـدۍ تـر اخـره          . يو نوى تـصور وړانـدې كـړى شـو           

پورې انسان دومره ترقى كړې ده چې په خپل كره ارض كـې             
سـپوږمۍ تـه    . ئې د كلونو فاصـلې منټونـو تـه راوسـتې دى             

خـو  . رسيدلى او نورو سياروته د رسـيدو كوشـشونه كـوى            
ددې هر څه باوجود انسان د ذهنى سكون او قلبى اطمينـان            



  

ومره فكر وكړى شى چې زمونږ دونيا اوس ډيره         كه صرف د  
مختـــصر شـــوې ده چـــې د ګـــوټ  ګـــوټ  حـــال د هـــر چـــا پـــه  
وړاندې دى نو پكار او الزمه ده چې ورسره يوعالمى تـړون            

چـې  . مينځ ته راشى او دا هر څه په پراخه سـينه ومنلـى شـى          
په دى دونيـا كـې وړو قـامونو تـه هـم د اوسـيدو داسـې حـق               

قتورو قــامونو تــه شــته او دا چــې  شــته لكــه څنګــه چــې طــا  
دوړو قامونو د كولتور ، ژبې دودې يو پرامن او خوشحاله           
دونيا ته نن دومره ضـرورت دى څـومره چـې غـاوره قـامونو             



  

او د . راتــه دي نــن هــم د دونيــا پــه مــخ ډيــر قامونــه تقــسيم پ   
پيړيو راسـې هغـوى د خپـل قـامى وحـدت لپـاره هلـې ځلـې                  

خـو ال تـر     . چې د دونيا په قـامونو كـې سـر لـوړى شـى               . كوى  
اوسه دغه واړه قامونه د وخت په شكنجو كې ښكيل پراتـه             

په دوى كې پښتون قام هـم دى چـې درې د بـر سـل كالـه                 . دى
ال تـر ننـه   او  . وړاندې د يو غاصـب د السـه تقـسيم شـوى دى              

تقسيم پروت دى د پاكستان د ازادۍ بنځوس كاله وشو او           



  

ل دى وم قبائـ  لفـظ نـشته چـې كـ      بل قبايـل دى نـو روسـره بـل         
قبائـل پـه نـورو هيوادونـو كـې  هـم             . چۍ شـناخت ئـې وشـى        

خپلـه پيژنـدګلو لـرى      . شته، ولې هغوى هلته خپل نـوم لـرى          
  .ولې  دلته د قبائلو نه خپل نوم شته او نه پيژندګلو

د پښتون قـام يـو حـصه پـه بلوچـستان كـې ده چـې د صـوبې                  
ه ظاهره ده چې پـ    . ع كې شوى دى      ١٩٧٠تشكيل ئې په كال     

بلوچستان كـې بـه بلـوچې اوسـى ، لكـه څنګـه چـې بنجـاب                  
كلــه چــې د . كــې پنجــابى اوپــه سندهـــ   كــې ســندهى اوســى  

بلوچـستان پــښتون ســرحد تــه راشـى نــو ددې ځــاى پــښتانه   
وائى دغه كلمـه پـه هغـه دومـره بـده            » بلوچى پښتون   « ورته  



  

ما وړاندې هم ذكر كړى دى او اوس يو ځل بيا پـه تكـرار او                
تاكيد سره ددې خبرې اعاده كوم چې تـر څـو پـورې پـښتون           
خپل قامى وحدت نه وى حاصل كړى تر هغې د پښتون قـام             

تميدى او د يو قـام د غـړى         مشكالت او محرومۍ نه شى خ     
كـه پـه پـښتون كـې ال دا          . په حيث دوى احترام نه شى ګټلـى         

سياسى شعور او احـساس دې حـد تـه نـه وى رسـيدلى چـې                 
خپل قامى وحدت تر السه كړى نو د دونيا هغه قامونـه چـې     

ــه مهــذب وائــى    ــه چــې   . ځــان ت خــصوصى توګــه هغــه قامون
 الزمه ده چـې د      په دوى ټولو دا   . تقسيم درد ورته معلوم دى      

پښتون قام د وحدت به احياء كې ددوى سره الس وكړى پـه             
دې غرض چې د بر صغير نه تر وسطى ايشياء پـورې پـه دې               



  

نــو . فطــرى وحدتونــه چــې پــه هــر ځــاى كــې تقــسيم شــويدى  
د . تــاريخ د خپــل جبــر د الرې د وحــدت منزلونــه ټــاكلى دى   

يويشتمې صدۍ اغاز  بايدچې دا فرق راولى چې د پښتنو           
د وحــدت مــسئله د جبــر پــه ځــاى د امــن ، برداشــت ، افهــام   

تفهيم په قامى روادارۍ او زغم تـر سـره شـې نـو پـه دونيـا             و
او خصوصآ دې سيمه كې بـه د امـن او خوشـحالۍ يـو نـوى                 

  .دور پيل شى 
زه د رب ذوالجــالل بـــې حــد شـــكر ګــذار يـــم چــې مـــا د يـــو     

قـام تـه دا مختـصر       ) افغـان   ( پښتون په حيث زپلى پـښتون       
شر او پـوره بـاورلرم چـې ددې منتـ    . شان پيغام وړاندې كړو     

قام هر غړى چـې هـر ځـاى وى پـه هـر حـال كـې وى او د هـرى                         
پيشې مالك وى به خپل فكر او قلم د امـن او مينـې پـه  الر       
ــه     ــام د وحــــدت اوتــــشخص د حــــصول طــــرف تــ د خپــــل قــ
راوګرځوى او ددونيا ټولو مهدبو قامونو اوانسان دوسـت         



  

  اىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ
خداى بخښلى فضل محمود مخفى صيب چـې يـو پيـاوړى            

 ، هغـه پـه زړه كـې د          ، نامتو ، قام پرست شاعر او ليكوال ؤ        
ــښتون  دقــام د منتــشر وجــود د بيــا راغونــډولو ژونــدى        پ

د هغوى دا يو نظم د هغوى د قـامى وحـدت د             . ارمانونه لرل   
  .ارمان ترجمانى كوى 

  خاونــده تـــه ودانــه كـــړې زمــونـــږ د يـــووالـــې حــجــره
  ــه خــورهيو ځــــــاى پكــې د ځــــانــه كړې د پښــتـــون ډلـ
  يـــو زړه او يــــو شــــــــان ئــــې كـــــــړې
  دې بــــيـــل او بـــيــل بـــيــلـــتـــون لــره

  كشــميــر نه هـرات هـــورې بـــلـــوچـــســتــان نه تر دورې
  دا ټول پښتون دى هر چيرى څه رنګـې پـروت ذرې ذرې

   كــــړېد يـــــو وجــــود پـــه شـــان  ئـــې
  يـــــــــه خـــــــــــــــــدايـــــــــــــه دا ذره ذره



  

  لويو تــپو د پـــښتـــنو پـــه غـــره پـــه ســـم پـــرتـــو درنـــو
  نمسو دلويـو پـــرګـــنـــو راځـــى چـــې يـــو شـــو ليـــونـــو

  ړېيـــه خــــــــــدايــــــــــه ورانــــــــــه كـــــ
  ســـــــپــــيــــره بيـــلــــتــــون لـــره ديـــره

  د پښتون اول نـــيــكــه خـــواره نـــمــسى دې يــو كــړه تــه
  دا شـــان ټـــيــټ دى دوى پــه څــه خبر له يـــو لـــه بلـــه نــه

  يـــه خــــــــــدايــــــــــه ورانــــــــــه كـــــړې
  يــــره بيـــلــــتــــون لـــره ديـــرهســـــــپــــ

  زمــونـــږ چـــيـــرتـه ئې ولې له مونږ بيرته ئې» پښـــتـــو « 
  زمــونـــږه زړه ځــيــګــر تــه ئې زمــونــږ د قــام وزر تــه ئې

  پــه مــــــونـــــــږه الر اســــــانـــــه كــــړې
  سره» كل « چــــې مــــــونـــــږه شــــو يو 

  زمونږد ملك نه دښمنان خـدايـه تـه لـرې كـړې دا زمــان
  په مونږه كړې زمـونـږه خـان زمـونـږ د قـام زمـونـږ د ځـان

  رڼــــا زمـــــونـــــــــږه لـــه ځـــانـــه كـــړې
 د پــــــښــــــتـــــــنـــو تــــــــوره تــــــيـــاره



    

  


