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 افغان ملي د پښتون ولس او د حقوقي نورمونو دپښتونولۍ
 دولتونو ایډیالوجیک بنسټ ایښودلي 

 لومړۍ برخه
 
کې ولسي جرګه  ،شرانوجرګهپه م کې، نوقضایي اورګانو عدلي اوپه او بهرنۍ سیاست کې،  افغان حکومت په کورنۍ د

د لکه   ارزښتونهملي افغاني  لرغوني  زموږ خپل منل شوي پردي ارزښتونه ې وزارت کپه  اطالعاتواو کولتور او د
افغان ضد  حکومت کې د نننه او بهر .دي زښتونه پردي ګرځیدلي اسالمیت  ار دان افغانیت او ،ملي هویتافغان 

تعصب خپراوي  او د تبعیضپاره، ترالسه کولولوخود خپلوشومو مکې  افغاني اسالمي دودیزه ټولنه لې په ډ پردیپالې 
                                                                          .دي ي کړيفعالډلیزه رسنۍ  ولپاره ټلویزیونونه ا
کلتوري هویت   او نورمونو پښتنوپه ملي اسالمي ارزښتونو، ې دچ ،یوادپال  پښتانه افغانان وینيه ،نن ټول روڼ اندي

 ونهبریدناځوانه پلید نوي کې حاالتو جګړیزو خونړیو نازکو، ډیروپه لخوا  متعصبو عناصرو ناپوهه،لوباندې د پردي پا
ول ونیپه ګده په هره بیه وي، په جدي توګه چې  مخه دغي متعصبي  ډلو دافغانان پښتانه مجبور دي،  .کیږي تر سره 

خپل  په نور .پیژنيښه اوس ډیر  و دښمن ا  دوستارزښتنو  هیواد دلرغوني  خپل ملي هویت او د پښتانه  .يش
 .دهګناه  او تیروتنه ولسي ستره  پاتیکیدل ته بي تفاوته چلونوښمن دپردیپاله  مکار ډارن  دړستوني کې 

 . سترکولتور دیزغم او زغملود  خبرواترو، ،تفاهم دۍ له اصولوڅخه  دي، چې لپښتونو پښتنومرکې، جرګې د د
 ،د ورورګلوي ،عزت ،د حیا، پردې ،ژوندګډ ولسواکه  سولیز د عدم تشدد، ،ځالریتوبپښتونولي د پښتونو دولسي من

منل  په ټولنه کې د اصولو له مخې  هرڅوک دا حق لري، د پښتونولۍ. دالره دهتعصب   پرته له هرډول تبعیض او
په لوی افغانستان کې . يوکړ ژوند او پرده کې سولیز ګډ حیا ،زښتونوته  په درناوې  سره په عزتشویوملي اسالمي ار

 چې د نور لږکیو وروڼو قومونو څخه  ځان  برتر یا پورته نه وګني او پښتونولي اجازه نه ورکوي،دین  اسالم دپښتنوته 
 افغانستان کې پښتانه نه یواځي ډیره کې دي، بلکې دوی د . پښتانه خپل حق او دبل حق هم پیژني.ګڼلي دییي او نه 

دوی حقوق د له همدې امله په  ټولنه او دولت کې د  .جرګوله الرې ایښودلي دی ولتونو بنسټ دد افغانستان  د محاصرو
دولت  . پښتانه د افغان ملي دولتونو دولتي ولس،سټ قانونآډیرديقوانیو پربن دولتي نړیوالو دنورو لږکیو په پرتله 

فکر فلسفي بنسټیز  اولي منځ زړي اصپښتونولي  د .دولت وړونکي ولس په څیر پیژندل  شوي دي جوړونکي ولس،
 دستا  او ستاهیواد ،ستا ولس ستاسیمه، ،ستاقبیله ،ستا کورنۍ ،چې ته ،ورزده کړي هر ریښتنې افغان پښتون ته دا

 ده، چې ددنده ایماني  او غیرت دننګستا  دا .سره مخامخ دي تل له ګواښونو ارزښتونه هویت ملي  يافغانپښتني 
  .ساتنه وکړي دفاع اوبهرني دښمن په وړاندې 

 نه تسلمیدونکې ،نه ماتیدونکې ه، د ارادې ځواکمنتوب،ڼګېښخیر انسان ته ریښتینوالي،یک اصول ټرمینالوج ۍلوپښتوند
 .ويهمت ور زده ک هوډکلک  اوعاليزغم  صبر، ،لوړ کرکټر ،ملي احساس افغاني غیرت، ،افغاني لوړهویت

 د ټولنیز پرستیژ، ، دټولنې پښتني په لوی  افغانستان کې او په نړیواله کچه دن پښتنوقبیلوي تعامالتي قانو لي یا دپښتونو
ارزښتمندو ارزښتونو یوه منلي شوي  حقوقي  کړو وړو نورمونه او دانساني فلسفي دلرغونو د ،عادتونو ولنیزاخالقيټ

 ټولګه  پیژندل شوي ده. 
 ،په خپل منظم  خپلواکه سیسټمدولتي اورګانونوڅخه پرته،  دلتي  چوکاټ کې او یا افغانانوله پېړو پېړو راهیسې  په دو

په ستر  پښتنو  افغانانو لي د. پښتونوښتونوسره ګډ ژوندکړي دیارز دودیزه  نظام کې له خپلوملي نورمونو او قبایلي
 ټکاڼسپدغه  .دی  Konzept ټکاڼسپ ستر لرغوني سولیز عدالتي ګډ ژوند لپاره هرپښتون ته یومنلي شوي هیواد کې د

. پښتونولي یا افغانیت د پښتني ټولنې لسفي  پاخه بنسټونه او څپرکي لريف منطقي حقوقي نرخونه،یوشمیر منلي شوي 
په شفري،  ،له یونسل څخه بل ته نیکونو، او لي پښتنوته له پلرونو. پښتونواله یا پښتونویالوجۍ دهقبایلي لرغوني ایډ

ه پښتنود تاریخ پ د بشریت په تاریخ کې، لي دپښتونو. وي دهاتی ششعري  تحریري  ډول په میراث پ شفاهي او
پښتونولي د پښتني ټولنې  .ټولنیزګډ هویت  دی تصوفي، معنوي، روحاني ،لرغوني ،اوږدوکې د پښتون ولس  یو زوړ

افغان  د ،، قبیلېقبایلو پښتنو له سترکورڅخه، د ل  دلي په مستقیم ډوپښتونو.  او دپښتون ولس یو نړیوال انځوردی
 روحآ، په خپل پالرني هیوادکې پښتون ولس له ارزښتونوڅخه ، دملي هویتافغان  د ،ونوملي دولتافغانانو د ،سترملت
بي  ،بي نامه ،بي ننګه ،څخه  د بي شرمهخپلواکۍ  اوانه فغانانو له سولیز ژوندا لي د. پښتونوعمآل  دفاع کوي جسمآ او
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 .کوياو دفاع ړاندې  په خوندي توګه ساتنه ین سترګي یرغلګر دښمن په وسپبي وطنه،  ،بي عزت ،بي حیا ،نشانه
،د کې خوندي  ساتلوپه پښتونولي دپښتنوخپلواکه ،عزتمن ، غیرتمن ،سوله مل اومتمدن ژوند ارزښتناکه ارزښتونو 

 .ایډیالي رول لوبويیو  او دسمون په الره کې  ټولنې په امن اونظم 
پښتونولۍ  . داتي شوي دیپ من ځواککې یوستر بر السي ځواکهویت پیژند ملياوولتوري کښتني ټولنې په پ پښتونولي د

 د .نظم موازینه ساتلي ده محافظه کاره  ټولنه کې دحقوقي امن او ،پښتنو په  زاړه پاله اغیزې تراوسه  د اوځواک 
 اویزه قانون دپښتونولي دو . دیتون ولس لپاره یو دفاعي سیسټم دپښ جرګواو مرکو تاریخ ته په کتو سره پښتونولي د

پښتونولي سیسټم دپښتون  افغان ولس  د .ت دياخصوصیملي تونو افغانانو ګډ ټولو پښ له امونه تر اباسینه د تونه ارزښ
ټولنیزو خیرښیګڼې  خپلو د کړکېچونو،جګړیزو خونړیو ۍ او بهرنۍ ستونزو،په ژوندانه کې سره د خپلو ټولوکورن

پوهې اصلي  پښتونولۍ د . ددی دالرې مل د ژوند او فکرمبین دین څخه مخکې او راورسته له اسالم  دچارو سره 
له پیړیو . پښتونولي باندې راڅرخیږي کولکټیفي سالمه ګډه پوهنه انسانانو پر ده، چې دغه انساني پوهه  د ماناپه دې کې

ایت سولیز ګډژوند په لورهد د عدم تشدد، عدالت،، ټولنیزنه ټولنه  کې د ټولنیز امن اونظمپیړیو راهیسې پښتنوته په  پښت
الم له مبارک دین څخه پرته بل انساني  دودیزه قانون د اسدغه  پښتونولي  راهیسې د څو پیړیو . دالرښوونه کوي او

 ،خومختاري ستر پښتون ولس د افغانیت په نړۍ کې د پښتونولي، نه دی تیټ کړي. پښتي،او دین ته سرهېڅ مذهب 
 .    پاره یوه  ګرانټي ده بقا لها وجود ،ولسي یووالي ،ت، وقار، شان شوکت، ولسي شتونحیث ،پرستیژ ،خپلواکۍ

لي په پښتنوکې د . پښتونولوجیک  بنسټ ایښودلي دیملي دولتونو ایډیا ملي یووالي او پښتون افغان  ولس د دپښتونولي 
 ، نه کومه پښتونولي نه دین، نه مذهب .وړي کوياحساس پیاولسي  پښتونتوب  ملي  یا په پښتنوکې د« موږ احساس»

 .نګ دیغورځه چلند توپیرملی  ده او نه کوم الوجې یایډ  پرديسیاسي  نوي 
 ولي افغانستانچې  ،پوهیږيپه دې هم  څیړونکې پوهان او  نړۍ امپریالستي زبرځواکې د اوښکیالک  د یځیددلو

 دوی د دپه افغانستان کې چې  ،پوهیدلي ديپه دې دوی  ،دی ګرځیدليهدیره  ستره سترواکیو ،زبرځواکو یرغلګرود
 د ،احساسخپلواکۍ  د مقاومت،خپلواکۍ  دپښتنو  د پښتونولي. دي اصولپښتونولي  پښتنو د دیا عنصراصلۍ المل  ماتي
ډیر   وتر نور پښتانه . نوره هم ځواکمن کړي دی  ایمان  ځواک د ، د پښتنوتوریالیتوب  او د پښتنوغیرت ،ننګپښتنو

 پردي و  یرغلګرلویدیځ  د .يکواو غیرت  سپیڅلی دین او مذهب باندې ننګ  خپلپر ،خاورهخپله  ،خپلواکيخپله  په
په خپلواکۍ  د او خپل مقاومتپه  افغانانو پښتنوچې  کړي، ځکه مات نشومقاومت  خپلواکۍ دولس  افغان  د پوځونو
صفاتو او ارزښتونه  څخه سپیڅلي له  مبارک دین د اسالم  د واغیرت  ،له شرنګ توري  دپښتونولي  دتل کې  جګړه

 .دی یستيکار اخ
کټ یچې هرڅه په کې پرف ټولنیز سیسټم نشته، مدني ټولنه او ایډیالوجیک سیاسي په نړۍ کې هیچ یوه داسي انساني  

، په کر دییوګډ ف وانسانان با ضمیره  وجدانه با دخوشحاله ټولنې لپاره  د سوکاله،. پښتونولي د لرغونوزمانوڅخه وي
 پښتنو دغه لرغوني قانون د د پرته  له شکه. ال تراوسه نه دی لیکل شوي ډیر خواشینۍ سره دا فکر او دودیزه قانون

نارینه پال بیلګې په ډول پښتونولي یو . دلرياسالم د مبین دین او شریعي قوانینو په رڼا کې سمون او ودې ته اړتیا 
دوهم ځای او ټولنو کې  ودهیوا ورسته پاتي د دریمي نړۍ په  لکه ښځه په پښتنه ټولنه کې ۍسره په خواشین .قانون دی

 له الرې ترالسه پوهې  او د حقوق د اسالمي شریعت ښځې ورو ورو خپل لوستي پوهې ټولنه کې  افغاني په .لري
خړو په مرکو او لویوجرګو کې کورنیو ش ښځې دکلي،  ، سپین سريڅولسیزو راهیسې تجربه لرونکې مشرانېد  .کوي
ته حقونوحقوق اوخپل خدای ورکړل شوي ورو ورو سره   پښتني ټولنه کې ښځې دپوهي ترالسه کولو. برخه اخليهم 

 . الره خالصوي
ړوني په بهیر ال تراوسه د ملت جوړوني او دولت جوافغانان  ټولنه ده.ستره  دودیزه نړۍ یوه لرغوني ولنه  دافغاني ټ  

هغه زموږ خپل  ،یدليګرځ ارزښتونه  چې پردي ،کوم نورمونهټولنه کې زموږ په افغاني . ديوګریوان کې الس ا
  .ارزښتونه دياسالمي لرغوني  ملي 

او سمون  ته اړتیارلري. دافغانستان   لیکولو قوانیونواو نورومدني قوانینو پربنیادسالمي شریعت ا د قانون ليپښتونو د
په  قوانینوخپلو د چې دوی په خپل دولتي چوکاټ او ،له سقوط سره مخامخ شولسې ځکه و په بل پیورستی دولتونه 

 . نه کړو  تنظیم مشخص اوګه په خوښه  په سمه ټو خلکو نورمونه د ت ارزښتونه،افغانیت او اسالمی جوړښت کې د
المل په دې کې نغښتي دی، د  پرمختګ او ورسته پاتیوالي اصلي نه افغانستان  د سلوکالونوکې د ه اند په ورستیوزما پ

په  او راوستو او روسانو پښتانه  تر سختو پوځي بریدونوالندېریزانوانګله یوې خوا   له پیل څخه سیالۍدلویي لوبي 
 لرغوني احساس له مخي د انګریزانو او روسانو د پښتونولي د دکله چې افغانان  له بلي خوا شول  اوانزوا کې وساتل 
ټولنه  قبیلوي دیزه  یوال را تاو کړو. پښتنو خپله دو ښونو په وړاندې تر خپل ځان یو فوالدي دګواپوځي استعماري 
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نوي توګه بي وزلي ورسره پښتانه  په مادي او مع کړه، په شا یا ورسته پاتي دنړۍ له موازي  پرمختګ څخه نوره هم
او روسانو  ترهغه چې دانګریزانو شول،شول او د خپل دودیزه ساده  ژوند په فورم کې ورسته پاتیکیدل  یي خوښ 

 .  ژوندغوره کړيښه مادي  ر الندې د مرییتوب  یا غالمي تعمانړیوال اس
 روسي، ،هالنډي انګلیسي، فرانسوي، لکه الماني،کې ادبیاتوبهرنیو او په ډیرو ژبو یا پښتونولي په اړه دنړۍ افغانیت د

 ې څیړونې دپوهنتوني او اکاډمیکې ژور ،کېپه  نورو ژبودنړۍ  جاپاني او ،کيچ سویدني، ،ایټالوي، هسپانوي
ۍ راز د پښتونولي په اړه د نړ . همدانپوهنې  په رڼا کې تر سره شوي ديتوکمپوهنې او ټول ،سیاستپوهنې حقوقپوهنې،

 ،و ټولنپوهنې په برخه کې د دوکټورتوکمپوهنې ا ،حقوقپوهنې سیاستپوهنې، کې  دپه ډیرو پوهنتونونو او پوهنځیو
 .دي  اکاډمیکې څیړنې ترسره  شويپه اعلي درجه بریالي ډیرې په زړه پوري   علمي ماسټري په کچه  پوهنتوني 
قبایلي لرغوني  د پښتنو دحقوقپوهانو  او ټولنپوهانو توکمپوهانو ډیپلوماتانو، څیړونکو،ډیروهمداسي د پښتونولي په اړه 

 .لیکلي دي  مقالېاولیکنې ادبي  ،سیاسي ،سیمینارونه ،نهوزسسوتی ،زښتونو په اړه هراړخیز کتابونهار قانون او
 پوهنتونې اکاډمیکو لیکنو، نړیوالود چې  څوبرخي لري،دالیکنه په اړه  ځواک اونورمونو ارزښتنو، دپښتونولي  د

ترتیب  سره و ونبیلګو او اخیځلیک د کې لوستي دي،په الماني  ژبه تر خپل وسه نسټ  کومي چې ما پرب کتابونو څیړنواو
خپله  افغانستان ته د پښتنو څیړونکي  په او پیژندګلوي لپاره نړیوال  قانون  دڅیړونودپښتونولي  د .هلیکلي شوي داو

 سره لیدلي دي، عادتونوعرفونواو ،کړو وړو هلته یي په خپله پښتانه  له نږدې  څخه د پښتونولي د اوته تللي دي سیمو
دوی  په سیمه کې د . ې اوتجربي تر سره کړي ديڅیړن ،پیژنګلوي ،ه  خبرې اترېپښتونولي په اړ له دوی سره یي د

 ښاغلي څیړونکې د نامتو د لویدیځ ټول مخورو ،هه شریکه کړيمشرانو او پوهانوسره خپله پو پښتنو له سپین ګیرو،
 .خیستي دهډول انځور او پوهنه  ا یو ه لږ یا ډیرپښتونولي یا فلسفي حقوقي فکر څخ د پښتنو افغانانو

چې  لیکواالن  په یوه خوله دي، څیړونکې او ،اړه ټول لویدیځوال  نامتو پوهان او مفهوم پهپښتونولي تعریف  د
  کولتوري ،عادتحقوقي تعامالت، دښه خوی او یا شیفر، کوډ ښې کړنېدیا  مورال اخالقو، ،حقوقوپښتونولي د 

دا هم  . دوی ي دياو جوړښتونه په خپل غېږي کې ټینګ نیوله نورمون وودیزه تصورونه  ژوندانه  معقول د اړیکې، د
په مبین   سیاسي ښکارنده نه یواځي داسالمټولنیزه د عزت  کوډکس وده او پرمختګ  کړو وړه  او دپښتنو چې د ،وایي

  .  ع (  تر دین پوري خپلي ریښې لري )بلکې دابراهیم  ،دین کې خپلي ریښې  لري
په شتون کې او یا کمیت پښتنوپه  لرغوني  ټولنه کې د دولتي حا دسیمه ایزه جرګې پښتونولي  دڅنګه چې  پوښتنه دا ده،

جرګوته  سیمیزوبیاهم خلک  ،له امله ته دخلکو نه السرسي ځواک قضایي  ،عدليدولتي یا  دولتي سیاسي ادارو پرته او
پلي یزم نمیکا ریکړوپد د جرګو  حلولوکېپه عوا د د او خپلمنځي شخړو اتو،جزایي اجراع ،په حقوقيد دوی او ورځي 

 .ډول دبیلګې په توګه  وړاندې کیږياو بهیر جرګې د دعوا سیمه ایزه . په لیکنه کې دپښتني ټولنې دیوې کیږي
پښتونولي د ،سره لګو بیڅولنډو  له تشرح  مصطلعات  وترمینالوجیکومهمد له ادبیاتوڅخه لي په دغه لیکنه کې دپښتونو 

په   ه اړه دیوایټالوي توکمپوه څیړنه لي پپښتونو په ورستي برخه کې داو   یخلنډ تاراو مرکو  ملي جرګود  لویه جرګې،
مله  خپل مهموالي له ا موضوع دارزښتنوملي  دهیله ده چې دا  .په ځوان دولت کې(  ژباړل شوي) زوړ قانون  دنامه 
 .وګرځي مینوالو ته په زړه پوريارزښتمندو خپلو 

 
 Etymologieلي پښتونوادافغانیت ی

 . ي پیدایښت او تشریح ته ویل کیږيتور ایټمونولوجۍ په نوی ژبپوهنه کې د
پیل نیټه  دودیزه قانون د بنسټ  ایښودلو او د و ارزښتونولي د نورمونوپښتونو ،پښتيچې تر اوسه د  ،سي مالومیږيدا

په سیمه  افغانان  .ټولنه دهستره یوه زړو ټولنو څخه  نړي له پښتنوټولنه د دچې  موږ پوهیېږو،. دینه مالوم   سم او ځای
ه تاریخ کې پکتیا پ يلوی پښتون نوم  او پښتونولي  د د ښتو،پ ،زره کلن لرغوني تاریخي ثبوت لري. پښتي کې پنځه

ند . ډیر پښتانه په دې اډیر لږ لیکلي شوي اسنادشتون لري له پخوا څخه د پښتونولي په اړه .خپلي لومړني ریښې لري
په   په فکرونو، چې پښتي، پښتونولي د پښتنوپه زړونو، ،قوقي نورمونه ځکه نه دي لیکل شويدي، چې دا قانون او ح

 .وینه  او په جین کې شتون لري
، سیاسي او حقوقي ننه د پښتنود ټولنیزو،نپر همدې بنسټ کولي شو ووایو، چې پښتونولي له پنځه زره کلنو څخه  تر 

 .بنسټ جوړويراکړې ورکړي  او کړو وړو  د ،ملي دولتي چارو
سړیتوب یا  فغان ولس  ددرست پښتون ا ګرده نړۍ کې دبهر یا په ننه او  لوی افغانستان  کې دیت  په پښتونولي یا افغان

. افغانستان کې صول ديافغانانو منل شوي اصیل لرغوني ا ددا  .ور په څیر پیژندل کیږيایډیالي انځ شخصیت  یو د
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پښتونواله هم  اوه هم  په ځینو سیموکې ورته پښتي توري استمالوي او کل«  افغانیت » ده خپله  پښتونولي ته  پښتانه پ
 .ویل کیږي

په بله  «افغان اوسیدل پښتون  »لي یا پښتونوپه ریفورم کې افغانیت ملي ژبې پښتو  افغانستان د کال کې د 1۳۲۱په 
. دافغانستان داساسي قانون  ته  ویل شوي دی« افغان بودن » افغانیت  کې په دري ژبه ویل کیږي اوته  وینا پښتونتوب 

 ،خبره دهتاریخي  دامنلي شوي  .ته ویل کیږيکي اوسیدون هر هر وګړي اوافغانستان   افغان  نوم د دکې په تاریخ  
 .هغه افغان دی ،افغانستان وي د چې څوک 

مرحوم عبدرالرحمن  کې سترافغان  ډیپلومات  پوهاند و ملتوستر افغانپوه، په ملګر ،کال کې سترپښتون 1۳۲۳په 
 .شو رسمآ د کابل په سالنامه کې د افغانیت په نامه  درج او ولیکل لي پښتونود پښتنوقانون له خوا پژواک  

 
 لي     وپښتون او پښتو پښتون،

 ورسره  د .لريي  ستراتیجکۍ ځای ځانګړ یوخپل کې و نړۍ په سیمه ا ،افغانستان لپاره ، دپښتانه په افغانستان کې
 دتاریخ  په اوږدو کې   افغانانو د لي یا افغانیت دپښتونو. دهپیژندل شوي ستره لرغوني ټولنه ولنه د نړۍ یوه پښتنو ټ

 ملي  هویت  او ټولنیز ژوندانه  په برخه کې یوه ستره برخلیک ټاکونکي ونډه درلودلي  ملي احساس، د ملي حاکمیت،
وي  پټي خزاني  په څیر ساتل کې  د لرغونو زمانو څخه  دی او زړونو ي د پښتونو افغانانو  په فکرونولپښتونو .ده

 د  لورې  پښتو د پښتون ولس، له بل ژبه دهپښتنو د لوري  له یووپښتو .پښتونولي د پښتنو پیژندګلوي ده .شوي ده
 . ویل کیږي د نرخونوقانون ته  لوي کړو وړو کوډکس اوقبی

. دوی لږ یا ډیر د ګډ پالرني لرغوني ګران هیواد دی اټکل پنڅوس میلیونو پښتنو افغانانو انستان  په نړۍ کې دافغلوی 
د پښتون له خوا  انګریز نړیوال کولونیالیستي سیاست کال د 18۳۲. په قانون تر سیوري الندې ژوندکوي لي دتونوپښ

له همدې امله  نن د نړۍ په ډیرو برخوکې له څه باندې  .مخ د ډیورنډ توره کرښه ویستل شوهپرلوی کور د کاغذ پر
. د ورستیو څلویښت کلني جګړو په بهیر کې یقا او سویلي امریکا کې ژوند کويافر استرالیا،څخه پښتانه په  یوې پیړۍ

پښتانه په لوی  .تیرويشپې ورځې څومیلیونه پښتانه افغانان په اروپا امریکا، استرالیا، افریقا  او اسیا کې د ګډوالي ژوند
خپل  . پښتون دپښتون یا پختون  په نامه یاده وي نوموڅخه مخکې د ان  دپه خپلو کې ځانونه  د افغان یا پټافغانستان  او 

نړۍ نورولسونه هم لکه پښتانه  همداسي  په  . ددافغان په نوم ځان درپیژنيپه ویاړ سره بیا  هیواد څخه  بهر دی
 څومترادفونومونه یادیږي . 

(  په نامه یاده وي، دوی خپله ژبه Deutsch  ـ  دویچد ) خپلو کې په په  المان اوځانونه دوی  ،بیلګې په ډول المانیان د
ځانونه د جرمن  په نامه  بیا دوی څخه  بهر  المان  هیواد . دنه یاده وي (  په نامهد)دویچالماني  په نامه نه بلکې  د

پرته له  کې لیکلي شوي ملي هویت  په اساسي قانون  هیوادو کې لږکې توکمونه  نړۍ په ټول  المان او د د .درپیژني
      .  منيکومو ناندریو

 
 پښتون او پښتونولي 

 . په بله وینا  یا دی  دور او پالر څخه پښتون زیږیدلي ويم سړی  د سیدلوته دا کفایت نه کوي چې یو اواصیل پښتون 
پل پر خپه خپله  . پښتون  مجبور دی، چې د پښتونولي ارزښتونه او نورمونه ينو سره د وینی شریکي اړیکې  ولرپښت

 .ځان  باندې تطبیق  او پلي کړي
   .کړيپلي  کې چې د پښتونولي ټول منلي شوي اصول په خپل ځان ،مکلف بوليځان پښتون په پښتنه ټولنه کې وجدانآ   

خپل د ،ځواک درلودلوله امله   Flexibelität انحطاف پذیریوا Dynamikخپل ډینامیک  او پښتونولي د پښتونواله ،پښتي
خپل ځان  ۍ ددی باید لومړ ،غواړيمیړني  پښتون څخه  ،ونه  له امله دیو ریښتني عزتمنپمډرن او لرغوني  پرنسی

خپلي د خپلي  سیمې او د خپل کور، د ولري او خپله خپلواکۍ دی باید .ولري شرافت ته درناوې عزت  او ،حیثیت
ه ، رحم  د ټول بشریت  پزغم بښنه ، بدل، ،مینه میلمه پالنه، عدالت، الس کې ولري، دی باید خپل  خاورې واک  په

. یلمه  پالنه په سراو زړه کې ولري. په ځانګړې ډول د پردې اود خپل میلمه څخه موړانډې پرته له تبعیض څخه ولري
خالقي ا ،په  پښتنه  ټولنه کې ټولنیزعدالتتر څو  عدې  مرسته کوي،د انساني ژوند قا ټول دغه انساني ارزښتونه او

  .                                                                                                                       وساتل شي برابره  موازینه او سوکالۍ ثبات  دسولې، ،نظم امن، مورال، ،ارزښتونه
و وړو باندې  راوالړل او کړ، انفرادي کرکتر هویت ملي  پښتون  افغان ولس  په پښتونولي اصول په ډیر قوت سره د د

ه چې ل ،هم تیریږي او دا نه مني څخه  پښتونولي په حکم او قانون کې سړی له خپل سره بیلګې په ډول د د .شوي دي
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هر څه په پښتنو کې  ،قبیلوي رنګه ټولنه دهه هویتي دودیزه ټولنه یو پښتنه  .پښتي یا پښتونولي څخه ویستل شي
 .نشنلیستي  رنګ او خوند نه نشته لویدیځوالو سیاستونو په څیر لي په قانون  کې  اصال  د. د پښتونونشنلیستي نه دي

سره اعدې ګوڼې کړنالر ې او قژوندانه د خیرښې القي، مورالي او دیو شمیر اخ لي نورمونه په ټولنه کې دپښتونو د
انساني عزت کوډکس او یو ټولګتي ټولنیز نالیکل شوي لرغوني قبایلي نورمونه، دیو پښتنو . پښتونولي دراغوڼدوي
 .قانون دی

ریفورم   اقتصادي او کولتوري برخو کې د هر اړخیزسمون  او سیاسي، ،نولي په پښتني ټولنې کې په حقوقيپښتو
 د، دونورمونه، ارزښتونه ،پښتني ټولنې د دعزت کوډکس اله کچه د. په ملي او نړیوراوستلو ته الرې خالصوي

ټولنه   پښتني. ایلي قانون په څیر پیژندل شوي ديقومي نرخونه  او په ټولنه کې ښې چارې، کړه وړه د یوقب دستور،
اتل  اود سولې او امن  س ،لي ستنې  افغاني  ټولنه کې عدالتاصولواص کې د پښتونولي  قانون اصلي  فلسفه  او د

 . پښتونولي له پښتون  سره د تولنې ټول غړي دعزت کوډکس له الرې پایښت لپاره  الره هواره ول  دي پښتني ټولنې 
 سره تړي.خپلوي په  ټار د
ټولنپو ه او حقوقپوه په خپلو  ،مدني ټولني هر توکمپوهد نړیوالي  ړه  د نړۍ په تاریخي کتابونو کې اود پښتونوالي  په ا 

دوی هم  .ه عزت او درنښت یاده ونه کړي ده او څیړنو کې د پښتونو د لرغوني انساني ټولنیزو نورمونو څخه پلیکنو 
 اسانه ټولنه نه وو.  اقرار کوي چې پښتني ټولنه  له پخوا څخه کومه ابتدایې،

وڅیړي، ومومي   ،يچې  وپلت ،دنده ده ولیت اوؤشخصي ایماني وجداني  مس  ۍخوردهري  یوې پښتن هریوافغان  او د  
الي ارزښت،  شته و ګډو ارزښتونو،اسالمي  افغاني، ،ښتونولي انسانيچې  د پ رابرسیره کړي او بیاهم رابرسیره کړي،

نیکو ښکلي فکرونه د  ، پالرنو دزموږ  پایښت لپاره  ټولنې دپښتني  مه پرینږدۍ چې د  .او مانا  په څه کې نغښتي  ده
 .شينایرې جګړو په اور کې خاورې  ،جنګ

 
 لي اسالم او پښتونو

افغانستان بي له  .اسالم سپیڅلی دین اسالم دی دین دافغانستان  چې د ،ه اساسي قانون کې لیکلي شوي ديپ افغانستان  د
 اسالم د قانون نشي کوالي چې د . په افغانستان کې هېڅه ټولنه دهشکه یواسالمي هیواد دی او یوه  افغاني اسالمي دودیز

دین الهي  احکام او ارزښتونه  له په افغانستان کې  داسالم سپیڅلۍ  .متعقداتو او احکامو مخالف وي دین دسپیڅلي 
له  ي یا افغانیت ل. له دې امله پښتونوګډ شوي دی  افغانې زاړ و ټولنیزو ارزښتونو، دودونو، نورمونو او نرخونو سره

افغاني نو په شان  خپل ونور اسالمي هیوادتان کې  لکه د نړۍ . اسالم په افغانسشي کیدېاسالمیت  سره په ټکر کې نه 
 . روحیه  او رنګ  لري

په ایران کې  . همداسي اسالم په پنجاب کې پنجابي،ي دین خپل افغاني رنګ اوخوند لرياسالم سپیڅل افغانستان کې د
مصرکې  عربستان کې عربي او په په مالیزیاکې مالیزیایي، په ترکیه کې ترکي، په تاجکستان کې تاجکې، ،ایراني

 . مصري رنګ لري
رنګ او خوندلري .زموږ مذهبي ارزښتونه او قبیلوي منلي شوي خپل  داسالم سپیڅلي دین د افغانیت افغانستان کې 

انساني ارزښتونه داسي  له یوبل سره ګډ شوي دي،چې پښتنوافغانانوته  اوس ډیره ګرانه شوي ،چې دغه  د دواړه 
 بل څخه بیل کړي  . ارزښتونو له بو

پیل کیږي ،د جرګې  سره په ویلوایاتو  د قران کریم دنولخوا یاد مرکچا جرګه راوبلل شي ،مرکې یا جرګې یوه کله چې 
دجرګې دپریکړي پرمهال د قوم  ددواړوخواو له خوا منل کیږي .د دعوا  پریکړې دقران شریف دایاتوپه ویلو سره 

 ن او مالیان  په ګډه سره ناست وي .او دیني عالما، سپین ګیري مشران 
و لي اصول  په هیڅ  صورت دقران کریم او د اسالمي شریعت  سریع  احکام  له پامه نه نشي  غورځولي  اد پښتونو 

احکام دي اسالمي شریعت  سریع احکام الهي  نه لیکل شوي قانون دی اود لي دانسانانوځکه پښتونو نه یې ماتولي شي .
احکامود ته درنښت لري  او د همدغو حقوقو،لي  هغه مني ،ورپښتونو،ورکړيته   ) ج  ( خپل بنده. هغه حقوق چې هللا

پلي کولو ننګه هم کوي  .ځکه دپښتونولي ارزښتونه  هم د انساني ژوند، ټولنیز امن نظم او عدالت لپاره  رامنځته شوي 
لي  څخه اخیستل تونوکې له اسالم  څخه له  پښ څو زره کاله مخېچې ریښې یې  ،دي . دا هغه  ټولنیز نورمونه  دی

نه  دیوي  ډیري  کې دي .د پښتونولي  ارزښتونه او ټولنیز نورموونشوي دي . دا ټولنیز ارزښتونه او دودنه  په پښت
ارزښتونه او نه لیکل شوي  پاتي دي ، په شفاهي اوشیفر ي  یا د کوډ په  ډول یو پښت څخه بل ته  ېزاړه پالي  ټولن

د شعر په کې دلنډۍ یا بیا په ځینو وختونولي اصول  پښتونواسي سینه پر سینه او خوله پر خوله رالیږل کیږي . دهمد
 ي .بڼه  هم لیکلي شوي  د
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لي تراسالم  مخکې د افغانانو د قبیلوي پښتونودپښتونولي پوهنه  داسالم په مبارک دین  او علم کې خپلي ریښې لري .
لي د پښتنو د ننګ پښتونودی .  ټولنیز،سولیز  دودیزه  ژوند نه لیکل شوي اصول او قانون  ،مقاومت ، ۍټولني دخپلواک

لي  انه یوه ځانګړي فلسفه ده .پښتونولي  د افغانانو د ژوندپښتونو با عزته ژوند شیفر دی . اوعزت کوډکس  یا د یو
لي په پښتونو.  رځیدلي شيتون ګوسینګارند یدځمکې پر مخ د هر با عزته انسان لپاره  د ننګ ،غیرت  او انساني ژو

د ملي یووالي منځ  زړي د ګډ سولیز  ژوند اصلي ا صول  اوافغانانو ترمنځ لراوبر لوی افغانستان کې  تراوسه  د
                                                                                                                           جوړوي  .

اسالمي ډلو د الهي له سریح  احکامامو،قوانیونو او ارشاداتوڅخه کې ځینوناپوه  خلکو اوان  ځینو  افغاني ټولنه
لي له نالیکل شوي  دودیز بشري قانون څخه به کړي دي .دپښتونو او وژنې  شرمونکې سرغړونه او ناوړه استفادې

ې څخه ډکې جرمي عملونه  سرغوونه ،بدماشي او دکرک ډیرې  مخا ځښتيپاتي ټولنه کې به خازموږ په نالوستي ورسته 
دغه غیر انسانې، غیر افغاني او غیر اسالمي  زړه بوګنونکې جرمي عملونه د  ي .د پښتونولي په نامه ترسره شوي و

 .لرينه تړو  لي سره  هېڅم له سپیڅلي دین  سره او دپښتونواسال
 

 افغان ملي دولتونه  داوپښتونولي 
، دوی و فعال واوسياولسي محاصر تاریخ کې  غوښتي ځواکمن  لرغوني او دافغانستان په  دولتونوکله چې افغان ملي 

ټم سیس دودیزه  له همد امله قبایلي .همکاریو ته اړ شوي ديه کې قبایلي جوړښتنو او نورمونه  سره په ګډپه ډیرو برخو
دولت به  یو افغان ځواکمن بریالي ملي  .په څیر پیژندل شوي دي مرسته کونکې ځواکمډرن ملي دولتونوته اصالحي او

په او ملت جوړولو ته اونورمونه ددولت جوړولو نووکله چې دی قبایلي دودیزه جوړښت ،الرومومي ته بريهغه مهال 
 او بادشاهانوافغانستان ډیرو  . دمدغم کړيپه خپل کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې  قانونآ بهیر کې په مناسب ډول 

 .رن او دودیزه  ټکې پام شويدغي مهم مډ  دولتمشرانو
په ال تر اوسه او نرخونه قبایلي دودونه  پښتونولۍ  دکا او خوست کې یپکت لویه پکتیا،  ت افغانستان په سویلي والیا د

، يغزن ننګرهار، سیموسره لکه  وزیرستان، دغه درې والیاتونه د  نورو ستر .لري ډیر ې ژورې ریښې ولس کې 
ښکاره توګه  فورمول  قبیلو ترمنځ اړیکې په ډیره قبیلي او د . دلته ده ګاونډکې پراته ديکابل او زابل سره پ ،لوګر

او یووالي له همدې امله افغانستان کې د پښتنو دودیزه  ټولنه  یو ستر سیاسي،  ټولنیز او تلپاتي اتحاد  .بندي شوي دي
دولتي واک تشه رامنځ ته شوه. د  ړنګیدو څخه لږ ورسته په افغانستان کې دد  . د طالبانودرژیم څخه مخکې اوجوړوي

ځکه  .حسوس شوهدولتي واک تشه نسبت  نورو سیموته ډیره لږ م یا لویه پکتیا کې د تونوافغانستان په سویل ختیځ  والی
 .یولهنارشي  او پاټکساالرې مخه ونپښتونولي نورمونو د ا او دنه نرخو ،دلته قبایلي جوړښتونه

قانون جوړولو واک هم  لري، دښې بیلګي په  وقوانینو یا رکو له الرې  دنویو او مجرګ مشران د ،پکتیا قامونه  يلوی د
قبایلي  . دو واړو والیتونو کې منع عالن شویقبایلي جرګې او دودیزه قانون له مخي د کوکناور کښت  په دری ټوګه د
لویه  .کړي، د هغه کور ته اور اچول کیږيکه  څوک  دغه قانون مات  ،ويله مخي متخلف ته  سزا هم تاکل  شقانون 

 .او اربکیو له الرې تامین شوي دی خانانو مخورسپین ګیرو، قومي مشرانو، پکتیا کې دولتي ځواک او امنیت تل د
دا  .ه یي تمه  لريبیله د خپلو غړیوڅخچې یوه  ډله یا ق ده،کولکټیفي غوښتنو او پوښتنو لي  پایله د هغوګډوپښتونو د

لکه په  ،لپاره ټاکلي دياو سوکالیو چې یوې ډلې د خپل ژوندي پاتیکیدلو  ،ارزښتونه او دودنونه دي ،هغه نورمونه
ه دپلي لي د نالیکل  شویو نورمونپښتونو . په ټولنه کې دووالي  دیکولتوري چارو کې خپلواکۍ او ی ټولنیزو، ،حقوقي

پښتني ټولنې د غړیوله خوا  ځواک ته اړتیا نشته، دا نورمونه  دوسله وال ولتي ادارې او د تطبیقولو لپاره هیڅ کولو او
په مستقیم ډول یوه  ي کیدو سره عملقانون د لي پښتونو . دپه خپله  عملي کیږي له په همدې ځواک او شددت سره

ولي نورمونه او  پریکړه  ددولت . د دې پرځای چې د پښتونرامنځته کیږي ټولنې جدان ودپاک  ضمیر اوپاک  ښتنه دوپ
په قوانین او نورمونه  دولتي ځواک څخهکوم  پرته له  پښتانه  ه خوا پرخلکو تطبیق شي،داجراییوي ځواک یا پولیس ل

 .تطبیق او عملي کويخپله پرخپل ځان 
قانون  د ،یانو په اند ځکه د اروپا .ديکار  ګرانډیراروپایي مانا له حق او قانون څخه خبرې کول ټولنه کې  په  پښتني

لي حقوقي سیسټم د پښتونو .ه کې دا فکر ناشوني دی.  په پښتني ټولنيرګان له خوا باید تطبیق شوپلي کول د دولت دیو ا
. د پښتنو ټولنه  په خپل کړيمرسته و سرهد تطبیقولولښکر یا اربکیانو له الرې دپریکړو باید په خپله له ځان سره 

 . انون تطبیقولو چارې پرغاړه واخليچې هغه مرجع د ق ،مرکزي  قانوني مرجع نه پیژني  مهل کووټ کې د کنټربنس
ه چې . کلیقولو  په ځای  جرګه رابلل کیږي تطب دولتي قانون پلي کولواوپښتنو په ټولنه کې ددعوا په صورت کې د  د

 بلکې ،قانون نه پلی کويسمدستي ، جرګه وم نورم او دود  څخه سرغړونه وشيلي له کپه پښتني ټولنه کې د پښتونو

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 8تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

اترې ترهغه کینې اوخبرې یا مرکه  جرګه  .ګړتوب  یوه مرجع  ګرځيمنځجرګه د مدعی او مدعي اعلیه ترمنځ د
 .اړوترمنځ یوه موافقه رامنځ ته شيترڅو چې د دواړو غ ،کوي

 
 کانسپټونه لي پښتونو د

. حقوقي شیفرۍ ټولګه ده ه خزانه اوپټ یوه لرغونيدعزت کوډکس   او مونورنو لي د پښتنو د ارزښتونو،پښتونو
د الهي  سپیڅلي دین اسالم د ددستور،  دود، نرخونه ، لنیز ژوندکړه وړه ،ټو پښتنو د لي  په پښتنه ټولنه کې دپښتونو

نا ستره ما وهقانون  ته یقبیلوي چې د پښتنوعادتي    Konzept ونه ټلي  کاڼسپتونو. د پښارشاداتو په رڼا کې ټاکي
یو   ټننګ کانسپ . دراځي  ټتوري کانسپ او دمیلمه پالنې  ،ترټولولومړۍ  د ننګکې  په ادبیاتو پښتونولي د. ورکوي

. ورسپارلي شوي چار دیوې ډلې یا یوې ته رابولي دندېښېګڼې  خیر دپښتون  په خپله ټولنه کې  د ګډ ټولنیز چارې  یا 
ولیت ؤهغي مس ، چې دتر سره کوي پاره ه اچار دهغې چا ل پښتون دغه  .لپاره  تر سره کیږيساتني او دفاع  قبیلي د

دخپل پالرني هیواد  ،ې څخه دفاع خپلي سیم د ،خپلي قبیلي څخه دفاع د ،ور په غاړه دی. لکه دخپلي کورني څخه دفاع
د  ،يدفاع وکړ خپلو میلمه څخه چې د ،لي یو پښتون ته دنده سپاريپښتونو . خپل مذهب څخه دفاع ده د څخه دفاع ،

 . تر خپل مصون ځای پوري  بدرقه کړي همداراز میلمه ،ساتنه وکړيیا میلمه اړتیا په صورت کې د هغه سړی 
 .غوښتنو یا انټرس لپاره کار وي دخپلو خپل  ځان اود ،سریتوب دتوري کانسپټ   دیو پښتون 

خپل  په  ټولنه کې د دی باید ،کوي  کې ژوندتربور ي چاپیلایرسړی تل په یو چې یو پښتون  ،پښتانه په دې اند دي د
معنوي  مادي اوتر څو له ده څخه دژوند دغه یادي شوي   نۍ او ځمکې څخه دفاع وکړي،له خپلي کور ،څخه پوزیشن
 . وانه خیستل شي زیرمې 
 مخامخیو جګړیز او قهرجن حالت سره  پښتون  د مهم ټکې  دګواښ سره مخامخ شي،دغه درې پښتونولي  د کله چې 

 . يړکوڅخه دفاع او ارزښتنو ، دی مجبوردی دخپل ځان ته چې هر شي په الس ورځي، ديکیږ
 پښتنو د د لي . پښتونوپښتنو قبایلي قانون دی لي د. پښتونوارزښتنویو سیسټم دی نو،لي یا افغانیت دپښتنو د نورموپښتونو

دغیرت او  پښتنو تنو قبایلي لرغوني قانون بلکې  دلي  نه یواځي د پښ. پښتونوبه نامه هم یاد شوي دی اساسي قانون 
 . ه یادیږيعزت کوډکس یا کوډ  په نام

ټولنیز او  ،لیز ژوند لپاره  یو ځانګړي حقوقيخپل  ټولنیز امن اونظم  او سو دپښتنوله ډیرو لرغونوزمانو څخه 
خپلمنځي شخړي  ،پل ټولنیزخ، دوی  یکانیزم رامنځ ته کړي دیسولیزو حل لپاره  یومنطقي م خپلمنځې شخړو د

 دترنننه  له همدې امله  .يفصلوفیصلو له الرې حلو د مرکو جرګو دسیاسي او ملي پریکړي  کړکیچونه  او حقوقي،
چې خپل ملي  ،دي غوښتي نه هم  دولتونوافغان  .نشتون دوام لري  نوی دولتي  نظم او قانون  پښتنوپه قبایلي سیموکې د

 .ځ واټن له همدې ځای څخه پیل کیږيدولت او ولس ترمن د. حاکمیت  دلته  ټینګوي
 

هڅې  سمون  او د برسیرنې  نوی کولو لږ  وني قبایلي سیسټم دپښتنو لرغ ملي دولتونو لخوا ددافغان مرکزي 
ترڅود  ،انګریزي  او روسي یرغلګرو هم  په خپل وارسره هڅې وکړې. زه نه ونشیندلهیزمنه  اغیمه  اغوپرپښتنوک
پښتنو لرغوني قبایلي سیسټم تر اوسه  . دټولي هڅې تر اوسه ناکامي شوي دي . دغهلي جوړښتونه ورغويفیوډا پښتنو د

 .او چلیږي همداسي د جګړو داور په لمبو کې سوځې 
بر پښتنو  او لرو په وړاندې د جنګ جګړوله امله  ښکیالګر زبرځواکو دیرغلګرو، یوې پیړۍ راهیسې دنړۍ دسترو د

خپله مورنې  توکمي ګډ هویت، کلتوري ګډ هویت، يپه الس نه دی ورغلي، چې دوی  د خپل ولس هڅوته دا فرصت
د یو واحد ملت په څیر  سیاسي ډول په ګډهملي ، ګډهویتي په دوددستور ،لرغوني ګډ قانونلي نووپښت د ګډه ژبه  او
 .مطرح کړي

ننني  زښتونه  د یو ټولنیز تړوڼ په چوکاټ کې  دلي نورمونه او حقوقي ارچې د پښتنو دلرغوني پښتونو ،دا دهښتنه وپ
 ؟ یوځای کیدای شيدبشري حقوقود سمون له الرې مډرڼ پرمختګونو سره اړخلګوي او یا  ونوی نړۍ د

او  ارزښتونه  منل شوي حقوقي ټولنیزپه ټولنه کې اما  دی، عرفي تعامالتي قانوند پښتنویو نالیکل شوي  پښتونولي
ځمکه  د  کیچونه لکه دشخړې او نور ټولنیز کړ اود ملکیت حقوق  ،وقي شخړېنو حقښت. چې د پدينورمونه 
دغه نورمونه  وا کله چې څوک د پښتني تولنې  نورمونه نرخونه او ارزښتونو ته درناوې نه کوی اویویش  څړځایونو

 .خوا پلي کیږيمالیانو ل ملکانواو ان د خانانو، یرو،سپین ګ دمشرانو، په ولس کې دقامونو او رزښتونه 
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 8تر 8 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

لي پښتونو د او شتون لري ې لپاره بقا او الر ښوون وا ،تون، پایښتافغاني پښتني ټولني دش په ټولیزه توګه پښتونولي د
ټول هغه کې . په بله وینا په پښتونولي کړه وکړه ساتلو لپاره  یوځواک دیمثبتو په چوکاټ کې د هر یو پښتون افغان د

 .ټولنه کې څه وکړي او څه ونه کړي چې یو پښتون په یوه انساني ،کړل شوي دي نه او نورمونه  راټولارزښتو
نو د ټولنې پښت یواځې د لي دا کوډ. د پښتونوو کوډ یا شیفرپروت دیلي کې  د پښتنو افغانانو لپاره د کړو وړپه پښتونو

م  او رامنځته کوالي  پربنسټ تنظیخپلوي او د وینې شری واو قبیلو دنقومو پښتنو ټولنه د د . دله جوړښت سره تړو لري
توکم سره تړو درلودل  یواځي او  قبیلي او قوم ، سیاسي  چاروکې  لکه له یوې کورنۍ، یزو،نپه ټولو ټول .شوي ده
ولس  قبیلو ویشلي شوي  چې پښتون ولس په قومونواو ،دوی د انفرادي  هویت یوه نښه ده. داپه دې مانا نه ده یواځي د

  پرنسیبونو څخه ګنل  یزوندا د دوی ترمنځ د خپلمنځې او ټولتون تړواو خپلوي دیوې قبیلي سره . بلکې دیو پښدی
. پښتانه اوس دهټولنه  ال س او ګریوانه کې افغاني ټولنه  ال تر اوسه دملت جوړوني  په بهیر له همدې امله . کیږي

ټي  وومی یوځې اوورو ورو راو  خهژوند څتوټې ټوتې  د قبیلویت  د چې  ،مجبورشوي دي دوی  پوهیدلي دي،
 .ګامونه واخلياو ګړندې  واحدافغان ملت په الره کې اوچت 

 او دافغانیت   افغانانوملي هویت د خپل کورنۍ، بهرنۍ سیاست، ملي قوانینو دپه ملي دولتونه  باید راتلونکې  دافغان 
یالوجۍ کې په اساسي قانون کې او  دولتي ایډ افغان  ملي دولت  د .ترچتر الندې نوي تعریف کړي ارزښتونواسالمیت 

 .دولتي ولس په څیر تثبیت شي دولت وړونکې او د ،دولت جوړونکې باید دپښتانه 
، زموږ په  افغاني ارزښتونو کرکتر ولري  افغاني لرغوني د یالوجۍډای دولتي  ونه افغان مرکزي ملي دولت دکله چې 

 .يل شومخه ونیاوتریخوالي  او ناپوهې ت سیاسي ګډوډیو  ،وټولنه کې به دټولنیز
. دغه لرغوني کس او یو ځانګړي قبایلي قانون دییا کوډ با عزته ژوندکوډ پښتونود د افغانانود حقونونه، پښتونولي  د

عزت ساتني  افغان د پښتون  هیواد یووالي لپاره او د د ددولت  او پښتنوقبیلوي یووالي، د ،اليودکور یوقانون دپښتون 
پلي پښتنو قبایل خ . ددی ټفزیکي شتون  لپاره  یو خورا مهم  لرغوني کاڼسپد پاره اوه د ایډیالونول دپښتون ولس او

 . که څه هم دا نورمونه او ارزښتونه دحلوفصلوي او نرخو په بنسټ نورمونو شخصي او دولتي شخړې د پښتونولي د
 .یوډول ديسره ې ک  افغانستان ټولپه پښتني په هره سیمه کې لږ توپیرلري خو په بنسټ کې 

 
 .ملنګ جان دپښتونولي په اړه لیکي افغان ستر ملي شاعر

 
 زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم   زما ځواني ډول کوي دپښتونواله سره 

 چې دقوم په شرمیدو وي،پښتون نه دی  چې بي ننګ او بي پښتو وي ،پښتون نه دی 
 ان په جګیدو دی ، پښتون نه دی چې دځ  پښتون هغه دی چې غم د تمام قوم خوري 

 
 چې نظریي په پیسو وي ،پښتون نه دی   دپښتون نظر مدام په ننګ ونام وي 

 چې طالب دسپینوسرو وي،پښتون نه دی   پښتون هر کله طالب دخپل شرف وي 
 چه په دورغویي ګفتګو وي،پښتون نه دی  پښتون تل په خپله ژبه ټینګ والړ وي 

 چې اختیار یي دپرودو وي،پښتون نه دی    يپښتون نه شي باداري دچامنل
 چې خپه په دې مسرودی ، پښتون نه دی   په نصیب دملنګ جان دغه مسري شوي 

  
 د لومړي برخي پای
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