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 ۰/1۳۱/۵۱۰8      سراج الحق ببرک زی ځدراڼ: لیکوال
 

 بنسټ ایډیالوژیک ارزښتنو حقوقي نورمونو او پښتونولۍ د
 برخه مهدوی

 

 ریخ فلسفهملي تا   پښتون ولس د دکاڼسپټ او  ایډیالوژیکی پښتونولۍ د
پښتون  د ونوليپښت. لرغوني قبایلي کاڼسپټ دی یو اوسیسټماټیک دودیزه قانون نالیکل شوي  یو د پښتنو پښتونولي

 لسفي ښوونځۍف ایډیالوژیکیو ژوند دودیزهولسي  پښتنو د پښتونولي د. الر ده فکرولسي  د او ژوندفلسفي  دولس 
ملي سیاسي تاریخ  او د ارزښتنو پښتني ټولنې د نورمونو، د ډول،ښتي ټولنې خپل ځانګړي فکري پ پښتونولي د. دی

 افغانیوچې  ،دهپښتواو پښتونولي  .دهمیراث پاتي شوي نیکونو څخه ورته په  او پلرنو چې د ۍ ده،ژایډیالوفلسفي 
ځانګړي ټولنیز  ولس ځانته یوپربنسټ پښتون  دپښتونولۍ  .څخه رابیلويارزښنونو ونو اوپښتون د نړۍ له نورو ولس

ځواکمن  ستر یوکې  ژندلوملي کولتوري هویت ورپې د اوملي هویت  د افغانانو پښتونولي د. او اصول لريجوړښت 
 محافظه کاره، خپلواکه، ولسواکهو یوه زاړه پاله، پښتن راهیسې د پښتونولي له زرګونه کالونو. ژندل شويپې عنصر

و اریایانو په وړاندې د زړ که څوپیړۍلن هم ن( پدیده)لرغوني ښکارنده  پښتونولۍ د .هۍ دژهیوادپاله ملي ایډیالواو 
وچارو کې خپل منلي شوي نورمونه، ارزښتونه اوبنسټیک زي او ټولنیکولتور ،حقوقين ولس په سیاسي، پښتو دشان 

 د امو او اباسین راهیسې زرګونه کالونو چې د قبیله ده،لرغوني زړو اریایانو یوه ستره  د پښتانه .لري جوړښتونه
ړۍ په نپښتانه نن  لراوبر.دی  رنۍ ګران هیوادپال افغانانوټولوپښتنو لوی افغانستان د .استوګنه لري سیندونو ترمنځ

 . جوړوي افغان ملت واحدیو ستر کې 
 ریخ فلسفه، دملي ویاړلي تا افغانانو د ملي هویت، د د افغانانو د کور،سترافغان  پښتونولي په نړیوال کلي کې د

 نښانه او نښهڅرنګوالي ستره کړه وړه  ه ژوند دد ټولنیز دودیز ژندټولنې پېغان مدني اف د ملي سیاست، د افغانانو
 .په منځ زړي کې پروت دی پښتونولۍ کوډ یا شفر دلتورملي ک افغان دد ژندني ځانګړتیاوې اوپېافغان  د .سمبول دی

شفرونه یا کوډکسونه هغه  معنویاتو د کړو وړو او د قبایلو د نرخونونه، لرغوني قانون اصول،دودنونه، پښتونولۍ د
لي اوقضایي نظام شتون عدقوقي، حنن ورځي مډرن پیچلي  ۍ کې دکله چې نړ په پښتني ټولنه کې چلیدل، مهال هم
اک ځوزورپوځي  اوپرته له دولتي کنټرول  ارزښتونه او منلي شوې نورمونه پښتونولۍ پښتون ولس د. نه درلود

 ،پایښت تضمین کړيخپل سیاسي ثبات او  ټولنه کېچې په  ،ل ځان منليخپپرپه خپله خوښه  ا  څخه د دې لپاره وجدان
 ،رڅوپه پښتني ټولنه کې د انارشیزمت .ته کړي او عملي کړيرامنځ عدالتلنیزتو ،نظم، مساوات امن،ټولنه کې 
بې  ،دودونوناروا  وډیر دپښتنو په ټولنه کې  دپښتونولي  .مخه ونیول شي جګړود خپلمنځي  او وډیوګډ ،هرجومرج

پښتونولي .  هناوړوعملونو او بې ګناه وژنو مخه نیولي د زړه بوګنوونکې ظلمونو، ،دعوېناحقه  بې عزتیو، ننګیو،
، عدم تشدد نرخونو له الرې سوله، ټولنه کې د منل شوي دودیزه قانون او افغاني لرغونيپه ولس ته ن وپښت

او پښتني وله همدې امله په پښتن .کړي اوکوي ساوات ته الرښوونه او معدالت، انصاف  خیرښېګڼه،منځالریتوب،
 .ډیر دیښت ځ ژوندی اوانصاف احساس  ،عدالتکې دټولنه 
یو ،ځکه دا قانون ینګ نیولي دیټپه خپل غیږ کې زوړ دودیزه قانون  پښتونولۍ دتراوسه دې امله همون ولس له پښت

روح  سیاسي ښتنو دپ د، دی قانونلرغوني  هیزنغیرت ټولاوحیا  ،ناموس ،د ننګ  ،دی فلسفي قانونروحاني زوړ 
تاریخ په  دپښتونولۍ .تړاو لري ا  مستقیمره سهویت ملي او کړه وړه دپښتنو دکې  ټولنهقانون په دا زوړ  دی،قانون 
قاعدې مورالي ، ر تصوفيژوند لپاره یو شمی سولیزه انسانيپښتونولي د  . کالونوته رسیږي وول پنځه زرډمسلسل 

انفرادي  دټولنه کې ه او پنه والرښو ، رهبريمشرولي ،مشرتوب په ټولنه کې د پښتونولي پښتنوته . يرامنځ ته کړ
 له خوا افغانانو پښتنو اصیلوو اکثر دنه ارزښتنو ،نورمونه دپښتونولي منلي شوي .معیارنه ټاکلي ديپاره  دکړه وړه 

 .کیږي ساتل اوعملي سره عالي احساس ډیرپه یو  ا  وجدان
پښتون هر له ،سره لرلو سیبونونپر یا لرغوني یکټان ،مډرن خپل د درلودلو اوک اخپل ځواکمن ځو د دافغانیت قانون

 ،استقاللیت ،عزت النفس ،ابرو،وقار، تیخپل حیثباید  پښتوناصیل چې یوریښتنې  غوښتنه کوي،دا کهپه کل څخه
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میلمه خپل  میلمه پالنه،مینه،بښنه،بدل او زغم د ټول بشریت په وړاندې په ځانګړي ډول د ،انصاف، عدالت خپلواکۍ،
پښتنه ټولنه کې  مرسته کوي،چېره دې س له پلي کول ارزښتنونرخونه او اصول، پښتونولي د . يولر په وړاندې

په پښتنه ټولنه کې وته پښتن .وساتل شيینه یا موازالنس بدانعطاف پزیري  اوانصاف مساوات ،، ټولنیز عدالت
عاش نه یا م حق الزحمهدوی ته عملي کولو په بدل کې څوک  د اصولو،نرخو نو، پریکړو دپلي کولو او دپښتونولۍ
 ،په ټولنه ستایل کیږيدی  په بل کې وترسره کول د ولیتمکلفیت او مسو   ټولنیز خپل دبلکې پښتون ته  ،ورکوي
که څوک خپل  ،د دې برعکس. ولنه کې په درنښت یادیږي په پښتنه ټدی  ورکول کیږي او عزت ،ښه نوم ویاړ،

ټولنه  ی د پښتنيد ،نګې او سرټیټوالي سره مخامخ کیږيبې ن ،دشرم په ټولنه کې ولیت ادا نکړي، دیولسي مسو  
 .په سزا هم محکوم کیږي یږي او په ځینو مواردو کې د مرګ څخه ایستل ک

ارزښتونه په  ،رمینالوجیک ایډیالونهټ یزه ژونددود د او، آرونه خپل حقوقي نورمونه پښتون ولس دپښتونولۍ
کړو وړو  تنو دپښ زاړه پاله محافظه کاره ټولنه کې دپه  پښتنو پښتونولي د. ې ویشلي دي یوشمیرکانسپټي څپرکې ک

ال انځور او نړیویو پښتونولي د پښتنو. قانون دی زه دودیمنظم ټاکل شوي قبایلي  یو ني دودیزه نظام اولپاره یو لرغو
نه لنیزخیرښېګنې ارزښتونه او آرونه معنوي او دټو روحاني، دپښتونولي د تصوفي،. دی  نړیوال فلسفي لیدلوری

 معنویاتو د پښتونولي خپلي ریښې لري، بلکي دپه دین کې ( خلیل هللا)هیم ابرا د او( ع)عیسی د(ص)یواځي دمحمد
 .اومورال کوډکسونه د لرغوني یونان په قوانینواو کوډکسونوکې هم لیدل کیږي دودیزه قانون، دننګ 

 

 کاڼسپټ  مدني ټولنې دپښتنو  د
 

په . ږد او لرغوني تاریخ لري ډیر او پټمدني ټولنې کاڼس د. یوالتیني تورۍ دی  societas civills  یامدني ټولنه 
 منظم اوتنظیم ځان خپل چې دوی څومړه په خپله ښودل کیږي، اوفعالیت وګړو قابلیت  دټولنه کې د ټولنې  مدني
،تر شي خوښه سره یوځایله چې د یوي ټولنې وګړي په خپله ،که کیږيتمدني ټولنه هغه مهال رامنځ یوه. دی يکړ

. ړي تعقیب ک مرام او موخې،اغیزو څخه خپل مقصدول پرته له دولتي ډ او ولسواک خپله په خپلواک څو دوی
سکتور او شخصي سکتور له یو  را څرخیږي ،چې دولتي ټکي په خپل بنسټ کې پر دې دمدني ټولنې ایډیا یا فکر 

 واخیستل شي  ارڅخه کدزور زیاتي  په ټولنه کې بې له دې چې،د ټولنې یوموډل دیمدني ټولنه . بیل کړي بل څخه 
. ارزښتونه اوجوړښتونه لري  ټولنیز نورمونوته تنظیم شوي کټر لري او په خپلواک ډول خپلکرعدم تشدد ټولنه د

ژندني له اړخه وڅیړل ښتنه ټولنه د ټولنپوهني او ټولنپېشکه که پله  پرته. ل کیږيبل ي یوه ټولنه یوه مدنې ټولنهداس
یو لرغوني اوږد تاریخي دخپلواکۍ او ولسواکۍ  ،ي ټولنېد مدن ،مدنیت ،یتافغاني ټولنه دانسانیت، اسالم، شي

 .لري  کاڼسپټ
په لنډه توګه د .  ډیر اړخیز مانا وې لريسپټ کاڼ.تورۍ دی  التینيیو Konzeption یا concipere  کاڼسپټ

کیږي ویل کاڼسپټ  تهلو جوړو یا یو پالن طرحی لپاره سمدستۍدیوهحل  د د ستونزو یا شرایطو ،اوسنیو شته حاالتو
ارزښتونه او نورمونه  ،عمومي پالن د ځانګړو میټودنووسیع  ،هراړخیځیوې موخې لپاره یو جامع  کله چې داو یا 

 . کانسپټ بلل کیږيیو ،د مالوماتو سره ترتیب اوتنظیم شي له مخې
له پرته چې  دییو پالن اره ونکې لپدراتلکانسپټ  ،د راتلونکې لپاره دهپه اصل کې کاڼسپت یوه فکري طرحه 

په خپله دا عمومي طرحه یوه  ،طبعي خبره ده.شي اوتنظیم چې راتلونکې په څه ډول ترتیب . جزییاتو څخه جوړیږي
یوڅه قانون یا طرحه کې یعني . په کې بریښېپزیري له وریه سخت دریځي په کې نشته او انعطاف  چې ،ويجوت

چې . سپټ دی یوکاڼیا نسټ دپښتون ولس پښتونولي یوه نالیکل شوۍ طرحه همدې ب پر. ون راتللي شيبدلون او سم
 يکې لیکلیا کاڼي دپښتونولي طرحه په تیږه . ل کیدای شی ګڼبنسټ لپاره خورا مهم بنسټ  د مدني ټولنې د پښتنو

اسالمي  دحاتو را ټولول او نالوجیکې مصطلد پښتونولي د مهمو منل شویو ټرمیپښتنې ټولنه کې نن .شوي نه ده 
 .او لیکلو ته ځښته ډیره اړتیا احساس کیږي  ،رغولپه رڼا کې سمول نینواقو مدنيقوانینواو نړیوال بشري حقونو او

 

   ایډیالوژۍپښتونولي  او ایډیالوژۍاسالمي 
 

کال  1۷۷۱په  .ي پوهنې ته ویل کیږ  Idee چې د فکر یاد،یوناني تورۍ دی یا مفکوره یو  ideologie ایډیالوژۍ
. پوهنې په نامه ونوموله د یوه نوې  ایډیالوژۍ Antoine Louis Claude Destutt de Tracy  ښاغلي کې 

په  ورځ د نن .ویل کیږيفلسفي ارزښتنو سیسټم ته  دنړیوال انځور یا نړۍ لید، یو ولس  د د یوې ډلې، ایډیالوژۍ
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او د نورمونو سیسټم دپاره کاورل ارزښتونو  د ټولنې دفکرې الرې، تورۍ ایډیالوژۍ کې د ژوندسیاسي ورځیني 
 .کیږي 

، لرغونو نورمونو پښتنو د پښتونولي د. ې له تاریخ سره ټینګي اړیکې لريټولن د وګړو اوتاریخ د  ایډیالوژۍد 
 .ده  فلسفي ټولګه هایډیالوژیک سیاسي ،ولسينړیوال لیدلوری او یوه  ارزښتونو یو

د و اګام  لومړنۍ د ولسواکۍ ښتونوليپ په دوی کې، ځکه ویاړي نولي باندېټولنیزو اړیکو یا پښتوپر خپلو قبیلوي  پښتانه
څلي دین کې موندلي او له په سپېریښې داسالم  د پښتونولۍ پښتنو له یوې خوا. ګنل کیږي پیلاصل  یو د اوروح  خپلواکۍ

 .فطرت دی سي ولخپل  ولس او پښتونولي د پښتونپښتو.  لرغوني قانون دیقبایلي خپل  خوا دا د دویبلې 

مله د پښتنې قبیلو ترمنځ دخپلوي عزیز ګلوۍ له همدې ا ،یو شان ته دي په نزد ټول انسانان (ج) د هللاپرته له شکه 
 دد یووالي اړیکې باید . یووالي نږدې اړیکوتمه کیږي داو  ایلو څخه په خپلو کې د ورور ګلوۍد پښتنوقباړیکې اویا 

 یا یو پښتون دبل اوپښتنې کورنۍ د بي وزلي کورنۍڅخه شتمني  ینېښایي ځ. يولیدل ش په ورځني ژوند کېدوی 
نو د پښت توپیرونو مادي ټولو دې دسره پښتونوالي ي، بیل کړڅخه بل یوله په لرلو سره انفرادي ټولنیز موقف  د څخه

 . کرامت مساوي چلند غوښتنه کوياو دانساني  عزت ،درنښت ،بل په وړاندې د درناوې یو څخه د
یو د دغه نومونه . ونکې ټینګ تړلي نومونه ديله یوبل سره نه بیلودمسلمان او پښتون نومونه د فغانستان کېلوی ا

 همدغه عمل کوونکي. دی  ، ځواکمن او غیرتمن انسان نومډاډمن ،ژمن صادق،، ایمان لرونکېعمل کوونکې،
هویت یي  یا ایډیالوژۍي اسالمیت او توکمي ی ایډیالوژۍعقیدوي . انسان ځان پښتون در پېژني ول مسلمانمسو

خپل او پښتون احساس نکړيهغه پښتون نه دی اوکه مسلمان پښتون ځان  ،مان نه ويمسلکه پښتون . دی افغانیت 
په کورنوکې داسي کور نه شته چې قران کریم دپښتنوپه داځکه چې . کیدای نه شی، هغه پښتون افغان ونه پېژنيځان 

. نه وي څنګ په څنګ چې په هغه کې حجره او جومات  ،نو په سیمو کې داسي سیمه نشتهپښتد کې نه وي او
 نځیو،وښو و او جوماتونو څخهحجر پښتانه له همدغو. ونه لريحجره چې هغه  ،هم نشتهداسي جومات پښتنوکې 
د  .سره یو ځای کیږي ایډیالوژۍد پښتونولي له  ایډیالوژۍپه دغه بهیر کې اسالمي .ورځي پوهنتونونو ته مدرسو او 

پیل ځای څخه همدغي  لهیوه الر  حل د ستونزوناخوالیواو ،ټولنیزو ،پښتون ولس دبنسټیز وسیاسي ایډالوجیکي
د پوهنتون پښتون  جومات پښتون او د ،حجرې پښتون د بایددراتلونکې دولتي ملي سیاست کې افغانستان په  د .کیږي

 یاپښتانه . دل شي د پای ټکې کیښوته او ټکرونوسیاستونو، تصادونواکامه ن ،لنډمهاله ،ناپوهي ،ځانپالني ،د ځانځاني
دوی ومني، ته کولومسوولیت  رامنځسولي او ملي وحدت  د افغانستان د بیا یووالي باید دلویدولتي ولس دافغانستان 
 ونودولتپه ملي  دافغان. پلي کړي  ونهافغانشموله سیاست نو دیووالي لپاره د زړه له کومي ملي منځالريباید دافغانا

یو  ارزښتنونه د ملي اسالمي خپل ځان اوخپل ،ه ويقبیلي او توکم څخ چې د هرې ،هر افغان او هره افغانهباید کې 
ملت په خپلو پښو ودریږي  افغان  واحد  میړني یاړلي تاریخي  هیواد اوودا تر څو .احساس کړي  کېغان په جامه اف
 .له منځه وړل شي  واټنستر حکومتونو ترمنځ ملت او  جوماتونو، د حجرو، او

 لکه کولونیالیزم،ې ژایډیالو افغان ضد افغانستان کې پردې بهرنېپه .سره تړاو لري ۍ ژسیاست تل له ایدیالو
پردې ي ټولځای نشته او  نوره ایزمونوتهاسي نور او دسختدریزم نیزم وشو ،کپیټالیزم ،امپریالیزم کمونیزم،
فرني چې دکوټي په  ین یالکه پوډي داسي ښکار ۍژافغانستان کې پردې ایدیالو .دي يشواکامي ن عمال   ایډیالوژۍ
 .ي ل شکې میخ کړدیوال 
یوریښتنې  د .الړه دهوالر په اوانصاف  عدلت ،دحق ،اسالمیت ،فلسفه پرانسانیتملي ایدیالوجکي دافغانیت  انودافغان

اتحاد  داسالمیت اوافغانیت ایډیالوجېکيتان کې په افغانس.غان دی اف ملي هویتاو عقیده اسالمي انسان ن پښتون افغا
 .نه ماتیدونکې دی 

 نړیوالوبشريد او شریعت قانون د ،اسالمي قوانین ،اساسي قانوندافغانستان ټولنه کې چې افغاني  ،حقیقت دیدا یو
 .تنظیموي ژوندورځیني  په څنګ کې د پښتونولي دودیزه قانون دافغانانو قوانینو

 پښتنې چې د ،او ظلم وي تیرې ،بې عدالتي ،دا به ډیره بې انصافي ،ټولنه دهټولنه د انصاف او مساوات  پښتنود
 .وي حق او حقوق ورنه کړل شي شخپل خدای ورکړل  ښځې

ه سمه پوحقوق ښځ قبایلي سیسټم کې دپه  پښتنو د . لريپه ټولنه کې مکلفیتونه لري اوحقوق ښځه موږ پوهیږو چې 
 خور، ،ښځه. وق نشتهحق ښتني ښځېدپ پښتنه ټولنه کې چې مانا نه ده چې خدای مکړه، ېدا په د. څرګنددی  توګه نه

و کې ورکولپه  وبشري بنسټیز حقوق د او خپل حقوق ورکړي د دغو حقوقودوی ته ( ج)هللا . دهمور او لور 
 دسره  وورکول ووقحقانساني  ،دنيم وخپلد ته  ښځوپښتني ه په هیڅ وج .نشتهکوم اعتراض او یا مخالفت نولي پښتود

دپښتني  .له الرې ژوندي او ټینګیږي  د فعالیت نوره د ښځوال ټولنه بلکې پښتنه .ي نه ماتیږ ونهپښتنو قبیلوي جوړښت
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 دولت کې او د باید په مال او و تهمطابق ښځ اسالمي شریعت د. دی اسالمي حجاب ټکړۍ د په خپله ښځې ټکرۍ
  .ورکړل شيباید  حقخپل ټاکلي  رني ځمکې کې د میراثپالخپل پالر په 

مهر د ښځې . م دي ابل چاه ته اخیستل مطلق حر تره او یا هغه پالر، ورور، د ،حق دیخپل  ښځې ر یا ولور دمه
هیڅ څوک د ښځې  .ستلي شيمسلم شرعي او قانوني حق دی او هغه څخه د نورو ټولو حقوقو په څیر ګټه اخیخپل 

 .صلب کولو حق لري  کولي او نه د لبص دغه حق نه
، انفرادي ژوند د پاره پښتون د او دهري پښتنيبلکې  حقوقي قاعدې ټاکلي، ژوند د یواځې د پښتنونه پښتونولي 

 . ديتفسیرکړي تقریري  ارزښتونه او تصورات ،نورمونه ښه د ژوند کولوجوړښتونه،  اړیکو کړو وړو، ټولنیزو
 حیا او شرم ناموس، ،غیرت ،د ننګم اساسي ټکي زښتونو او نورمونو سیسټپښتونولي ار کې د پښتني ټولنې
 رانغښتل شوي ديپه کې  جوړښتونو ساتل نورومونود قبایلي  او ، ټولنیز اخالقساتنې چې د ټولنې د ،مفهومونه دي
خپله  ،څخه وساتي خپل ځان له کمزوریووخت  چې هر ،دنده ده افغان مکلف دی او پښتون اصیل مخکښیو ریښتنې 

نوم بدي او  ،رسوایي ،بې شرمي ،ونولتوري یرغلکردیو پ پښتو ژبه لهخپله اوښتون ولس خپل پ ،قبیلهخپله  ،کورنۍ
 (1) .خپل دروند ځای له السه ورنه کړي دی په ټولنه کېترڅو . اوشرم څخه وژغوريسپکاوي 

کانسپټ  یزه یننګ یو ډل ړو شو،ړاندې الوپه کې  که لږ نوره ،انفرادي عمل دید ننګ مفهوم په لومړۍ ګام کې یو
ثبات ته تداوم  اخالقي ، نظم اوامن ،اعتاو شجزړورتیا  ،میړانه ،ننګیالیتوب نارینه او ښځي دټولنه کې په  ،دی

 .ګرځوي اونیک نوم خاوند شرافت درلودل سړی د ښه حیا او ابرو، عزت، پت، ،ګنن افغاني ټولنه کې. وربښي
د . یږي تر ټولو ستر مقام بلل کانساني کرامت پښتون د  یو غیرت او پت د عزت، موس،ان ،کې ننګ پښتني ټولنه

قومي  د پښتنوGenealogie پربنسټ یا  نېپوهنیزو څیړني او پلټ ایډیالوژیکی ونې اصل اونسب پښتنو په اړه د
 ونتوبساس اود پښتیا پښتون اوسیدلو اح(موږ احساس)وتوکمي احساس ددپښتن یووالي، ایدیالوجک اوولسي سلسله 

 .پربنسټ ایښودلي شوي دی ۍ قانون ایډیالوژیکبنسټ د پښتونولي دقبایلي دودیزه 
پښتني ټولنه کې دپښتنې قبیلوي چې  ،ږيمحور را څرخی پر دې ایډیالوژۍد بنسټیز اصولومنځ زړي یا  دپښتونولۍ

ولو په الره کې یو را منځ ته کتي نظم ګډولسي ټولنیز عدال یو ت ددپښتنو قبیلوي خودمختاري او ورسره جوخ هویت،
د ژوند  نن ورځې د پښتون ولس ی ورښیي اوبله برخه دپښتنو د نړیوال لیدلور برخه د هیو سیسټمد .وګرځي سیسټم

  (1).کولوکې مهمه وڼده لوبويبندي فورمول په  ونوډول بڼې اود پښتنو د ژوند  ،روحي هنداره ورښیي
 داو  اخالق ته د پښتنې قبایليپښتونولي  Gründerg und Rachimow  هلک لویدیځوال شننونکې او څیړونکې

  .و لرياسر تړ بل یو له ونهپرنسیب او اخالقي آدابټولنیز دکې په چې  ،په سترګه ګوريټم پښتنو د کړو وړو سیس
لي کې په پښتونو، و شتون په اړه لیکېوجود ا ،غوښتنيدپښتونولي  ،په نامه  Snoyد څیړونکې یو بل لویدیځوال

 په پښتون کې دغه. د دفاع مسله ده  د خپل غیرت څخه ښودل او یا ستونزمنه خبره د غیرت یا میړاني کړکیچنه یا
ول ډ ساساتيیا اح نګيدبیرته پرځای کولو لپاره په غورځالمل د عدالت  وښودل یا دغیرت غریزه کمن احساسځو ا

دی باید  ،عدلتي له امله زیان رسیدلي دی بې انصافي او بېد رت تهپښتون عزت اوغیځکه چې د .را پورته کیږي 
د بې  ،ر دیمجبوریښتني پښتون  ،هم وانه وړي سرې کرښې څخه لي دپښتونو دربنسټ پدپښتونولي د پرنسیب 

یومناسب  ونو په چوکاټ کېد نرخاو  دستور دود ،ندې د پښتونولي په ټول کاري چالانصافي او بې عدالتي په وړا
 .رګون وښایي غب

نو، روایتونو او نرخو ،دودنو ارزښتنو، پښتونولي د نورمونو، قبایلي نظم دتولنیزنظام او ، د پښتنوقبایلي دودیزه ژوند
 .ژونددی رواجونو څخه ډک 

 

 ایډیالوژۍپښتونولي  د او ونه ينسبد  پښتنې قبیلې د
 

پښتون  یوپلرونو ټول نومونه  دد دوی  ی کېپه پا. شوي دي ویشليسره  پلرنو په نومونوخپلو د یواځي پښتانه 
 اصل د پښتنو د .سره خپلوي لريیوبل له الرې له  او نیکونو ونخپلو پلر دټول پښتانه  .ورګډیږي غورنیکه ته 

 .تاریخ لیکي او لرغوني اوږد  پښتون ولس دپه خپله  نسب ونهاو
چې  له ده،م یا قبیله یوه سمبولیکه ټولنیزه ډقو ،له اړخه  Anthropologieدانټروپولوجۍ وم یا قبیلي تعریفق د
پښتنې (۰). ته اړتیا لري اوپالني ېسیاسي ساتنتل دوی ی اوایښودل شوي وبیلو باندي قهغي بنسټ په نورو وړو د

ګډه چې  ،ده اوالدهاو نسل نیکه پښتون  نسب یا شجرې له مخي دیو ګډ او د اصلپه دودیزه توګه قبایلي ډلې قبیلې یا 
 . ایدیالوجۍ لريملي ګډه کولتور او یوه ډ، ګژبه
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او په خپلو کې دخپلوي ل څخه نس یو چې غړې یي د ،م شوي فورم دی، ټولنیزه تنظیوګړو یو ګڼ اړخیزه قام یا قوم د
 .له یوبل سره یووالي ولري یکې له الرياړ

 ي ډلېقبیلې یا قبایل: تعریف  Clanکې د قبیلې یا   Anthropologieاو انسانپوهنه   Ethnologieپه توکمپوهنه
پرته له دې چې . ورنیکه څخه ګنېغیا نیکه او یوګډ  خپل ځانونه د او دویلري  خپلوي قومي اړیکې په خپلوکي د

 .شي  يسمه وښوولل قامي کړې یا سرچشمه خپدوی 
، د متحده شوي دی څیړونو په ادبیاتو کې منلالماني ژبو او د  ،يریز، چې په انګیا قبیلي  Clanیو دقیق تعریف د

 قبیله داسي Georgie P. Murdock (1897 -1985)ښاغلي Anthroplogiest انسانپوه یا امریکایي ایاالتو 
ملي  یو جغرافیوي قلمرو یا د په یوه ګډه خاوره یا ېاړیکوله الر خپلوي دي ډلې په خپلو کې ایلقبکله چې : تعریفوي

زما . ته کیږي رامنځنیکه پربنسټ  غورد دوی ترمنځ د یواو خپلوي کوي ژوند  ې یوځای ګډسیمه کحاکمیت الندي 
  .اړخ لګوي هښډیر په اړه  دپښتنې قبیلېیف د لوی افغانستان دقبیلې دغه تعرپه اند 
یو اصل . ول دي دوی مشخصات په الندې ډ د .چې دوی یو ګډکولکتیفي هویت لري ،  ده د انسانانو یوه ډله توکم

جغرافیوي ملي  یو په ،کې یوه ګډه خاورهپه ژبه، مذهب او دوی  لتور،ک تاریخ، ډګ ،هلسلسګډه یوه ب نس د اونسب یا
لوی افغانستان په سیاسي، د دنړۍ او( ۵).لري احساس  ته یومليملي پیوستون خپل مرو یا د ملي حاکمیت له الرې قل

په تورۍ دا  ،کیږيیک تورۍ کارول ژرمینالوټ  tribalقبایل یا  دادبیاتواو رسنیوکې افغاني  څیړنو، ټولنیزو ،حقوقي
دو سیمو کې اوسیدونکې وګړو پوري اړونتورۍ  قبایلو یا دقبایل نوم  د. مانا نه ورکويهیڅ وجهه منفي یا نګټیف 

په استعمال سره خپل حقوقي شتون قبایلي وګړي د قبایل تورۍ . توکم سره ښیي خپله خپلوي له خپل ستر واحد
ول او ښکاره ک همدلته ترالسه کول ،سمدستي همدا اوسرې ځواک له السیاسي خپل توکمي  اومدني مشروعیت د

چې  یا قومي ګروپونه دي، سترولس قبیلوي واحدونه ستر توکم یا یو ښتنې قبایلي وګړي دپدپه بله وینا  .غواړي 
ملي ګډدین یامذهب، ګډ ، ملي تاریخ ګډ به،ه ژګډ ګډپالرني هیواد، ،خاورهځي ګډه مورني ادوی په خپلوکې نه یو

 ،لري او ګډ اقتصادورورګلوۍ  ،عزیزګلوۍ ،ارزښتونه، نورمونهلتوري ملي ک د دستوراوګډدو ،اسالمي مقدسات
اړیکې تاریخي یدونکې نه شل جنیټکېاود ویني وي خپل پربڼست دوی له یو بل سره دپرنسیب  بلکې د اصل او نسب د

 .لري  هم
له . څیر وګورو نو پهومنځني پیړي جوړوښتد چې قبایلي جوړښتونو ته ،اه ویاو اشتبیوه ستر تیروتنه  دابه موږ  د

تړاو کې په اتیوالي سره د ورسته پقبایلي جوړښتونه بیا شي، وکتلکه ورته  او له دغي زاویه څخه سرههڅې دغي 
د مډنیزم او سره  نوپه خوا څخه دقبایلي جوړښتوډیره له  شي،تان سیاسي دولتي تاریخ وڅیړل که دافغانس.کیږي 

دولتونو و ژوند او مډرننن قومي قبایلي جوړښتونه په مډرن په نړۍ کې . دهملت جوړوني په بهیر کې موافقه شوي 
 . ای لري ځ ځانګړي خپلپه جوړښتونو کې 

ې ستا چ افغان ته ورزده کوي،ایلي ارزښتونه او حقوقي نورمونه نن هم هر پښتون دپښتنوقب ،پښتنو لرغوني تاریخ د
هویت، ملي توکمي  ،افغان انفرادي آزادي یا خپلواکۍپښتون  یو د ،هریو غړي وجود او پایښتستا دټولنې د  د ،ولس

پالر  د پښتنو ستر ټبر او ، دقبیلوي هویت ،سولیزه فضا صمیمیت او د ،امن معصونیت، ،او پرده کورستر دد پښتون 
ریښتنې  هریوې دا د ستا او د. و یرغلونو سره مخامخ ديګواښونوا سپین سترګې نیکه هیواد د دښمن د پرله پسې

ترتیب په همدي . یښه او ګډه دفاع وکړيایماني او وجداني دنده ده، چې د بهرني دښمن په وړاندې په و افغان پښتني،
کې خپل ډکه نړۍ  ي او تربګنېواو سیالیونن ورځ په دغه له دښمن د چې ،پښتونولي پښتون ولس ته ورزده کوي

خپله روا خپل ولسي یووالي لپاره  ن په نړیوال کلي جوت کړۍ او دټولنیز ارزښتونه او ولسي شتو ،سي، حقوقيسیا
 د ،ړي مجبور دیافغاني ټولنې هر غپښتني  د. دي کړۍګړن ه نوره همڅخپه اغیزمنه ټوګه پرته له ویرې مبارزه 

مخه او سپین دښمن د پټو او څرګندو بریدونور ، د تودښمن دساتلو له الرې دکورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍخپلي فردي 
بیانو  ،داسي ونه کړيافغان که پښتون . واخليترې هم  په صورت کې پښتون باید خپل بدل داړتیا او شونتیا. ونیسي
له ارزښتونه ټول  عزت د او ،میړاني غیرت، افغاني حیثیت، ،ولنیزپرستیژنړیوال کلي کې خپل ټ اوه ټولنه دی پ

  .السه ورکوي 
میړانه، افغاني په چاپلایر کې  چې دی د خپل ژوند ،ولس کې منل کیږيخپل یو پښتون هغه مهال په خپله قبیله او 

 . ه ځان کې ولريپیز قابلیت ه ی، خپلواکي، درنښت او جګړننګیالتوب
 غیرت ، و ژوند،پښتنهیوادپالو افغانانو  ریښتینو د .ځانګړتیاوې نورو ته ور ښکاره کړيپښتونولي ارونه  دی باید د

همدې امله یوې له .ټاکې  او د خپل پالرني هیواد خپلواکۍ لپاره جګړه، سرښندنه کې مبارزهپه الره  (ج) ،د هللاعزت
 ،نارینه شتوند پښتون په کورکې دکې ولنه ټپه پښتنه  .رینه ولريچې په کورکې نا ،هته خورا مهمه د پښتني کورنۍ
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ي وینپه کې ګرانټي  خپل سر د ټاکي او او سوکاليامنیت  ،کورنۍ موقفخپل  د کې چاپیلایرخپل کلیوالي په ته دوی 
  .ګڼل کیږيپه مانا  ونومونه ورکیدل رنو او نیکونوکورنۍ ورانۍ او د پال دپښتون د ،نه درلودلزوی پښتنو کې 

مله قبایلي سیسټم له ې ادهمله ،سره کومه ستونزه نه لرياو نوي پالني پرمختګ نوي له دنړۍ قبایل پښتنې قبیلې او
ټولنه  مدنينن ورځ  دسره  ایډیالوژۍلرغوني عالي ملي خپل او ایلي سیسټم ورو ورو د نړیوالتوب قب .منځه نه ځي

په نړیوال کلي کې به کور پښتون ولس  د ژوندی وي اولپاره  تلد کې نړۍ په قام به ستر د پښتون . اړخ لګوي سره
 ،دي سټي ښاخونهیوې  دیا د یوې ونې ډډه وري قبیلې  ا خوريپښتنو د د. لريوشتون  یو سوله مل کور په شان د
 کېولس سترافغان پښتون  د املهله همدې . لنډه ولېرا شينځواک  زبر یو د نړۍ هیڅ ونهونه زرغ پښتون دنسبد

او  وخت ده یووالي بیرتدپښتنو ،شتهیوالي اراده بیا کې ولس په  دپښتونشاهد دی، چې  (ج)هللا  .بیلتون نشي راتللي
 انګریز دیووالي نړیوالوته، بیا  ولسي خپلنن یا سبا ولس به انشاهللا مظلوم ستر پښتون  د .راروان دیسره زمان 

 ایران او دته اجنټانو جرانو،مې مخيتوروپنجاب  داالنوته، سپین سترګې مارشد روس  ،تهجنراالنوشین سترګې 
 . ياعالن کړته  اخوندانویعه یرغلګر شتورفکره 

ځي یخت دورځي څخه له دې  دریو میاشتو مخکې ونړید، برلین دیوال د کال کې 1۱۱8کله چې په : یادوني وړ ده د
چې د  ،څیړونکې دا خیال او تصور نه کاو شننونکې او سیاسي ،سیاستوال کې،چاروانړۍ هیڅ یوسیاسي  ځيیاو لوید

به که هللا پاک  حالتلمنځه تللو د ډیورنډ کرښې دامپراتورۍ د پرنګیانو. ونړیږياساني سره  په داسيبرلین دیوال به 
 .  يلږ توپیر ولر ډیرسره به حالت  له دېکول نو 

 

 ملت جوړوني کانسپټ  دولت اوافغانستان  د
 

قومونه د له دوی سره لږه کې کې دی او په دغه هیواد  کورګډافغانانوستر  برو پښتنو او ولوی افغانستان د ټولو لر
او  په ملي دولت جوړولو قومونو رول د افغانستانلږه کیودپښتنې قبیلې اوافغان . ژوند کوي  ګډبرابر ورورۍ 

 ،غیرتمندو او ویښو قبیلو میړنیو، دافغانستان شریفو،. دی  په تاریخ کې ډیر اوږد اومهم دافغانستان د ملي سیاستونو
 لوی افغانستان ی احمد شاه بابا دلوه جرګه کیدو څخه ورست ۍ کې د نهو ورځوقومونو په اتلسمه پیړ هیوادپالو
 دکه په تاریخ  جوړونېتاریخ، دافغانستان ملي دولت جوړونې او افغان ملت محاصر  د افغانستان. لواک وټاکلوسترټو

،څارنوالي او ستره محکمه ولسي جرګه مشرانوجرګه، لکه لویه جرګه،مهم عنصرونه کانسپټ دپښتونولي افغانیت یا 
نستان کې د ملي دولت او ملت جوړول په بهیر کې د پښتنې افغا. جوړښت کې منلي ديدولتي سیاسي  په خپلا  رسم

 پردیپالو،ځینو . پښتونولي دارزښتونو ځواک څوک له پامه نشي غورځولي پښتنو هویت یعني د او د قبیلو رول
افغانیت  دت تاریخي ملي هوی چې د پښتنو ،هڅه وکړه حکومتي چارواکومتعصبو  ،مزدور ،ناپوهه کمزورو،

 ته مالوم دی کومتونو برخلیک افغانانواوتاریخ ،د دغو حوغورځوي له پامه او ژبني ټرمینالوجي مقدسات اسالمیتاو
ویشلي  پاشلي، د خپل نا متمرکز، بریده یزتاریخ کې تر ډیرهیه دوه سوه کلن جګړ لوی افغانستان په خپل ورستي

کتیکې جګړو او مقاومت له الرې افغانان په دې ي یا ګوریالیي ټوړو ډایرو کې دغلچک ،په وړو،لرلو سرهحالت 
وسلو سمبال وو،  مډرنو ګواښمنوپه  چې د خپل وخت ،چې څلور ځلي څلور نړیوال یرغلګرزبرځواکونه ،وتوانیدل

ترنننه  له همدې امله. ګڼدوکړي په پایله کې د جګړو په ډګر کې په او پوځې زور ازمویلو دخپل افغاني غیرت 
جنګې البراتوار او  ،یولوبو یو ستر نړیوال سټیدیوملو سیاسيد پرلپسې د نړیوالو  انستان د دوه پیړیوراهېسېافغ

 . پوهنتون ګرځیدلي دیحربي 
ه مترادف په ناسمه او په کلمات اکثرا    nation -building  ملت جوړول او  state – building  ولت جوړولد

بیل یوبل څخه نه  مداسي په ناسم ډول ده دولتي ادارې هنر هم او ددولتمشر د افغانستان کې  .استعمالیږي توګه
ت د دول .د ملي هویت عنصر ستر رول لوبويچې په کې  ،بحث ته اړتیا لري م یو سترملت جوړوني مفهو د. کیږي

د ملت . یږيراتي جوړوکور سره په هیواد کې دولتي اداره یا بیر ،اړتیا لري ستراتیجیکي اړیکوته جوړونه مفهوم
  (۴) .تړلي سیمه کې رامنځ ته کیږي په یوه جغرافیوياو اقتصادي سیاست  ا کولتوري هویتسره بیبهیرجوړونې د 
نسټ پر ب د یو بریالي ملت جوړوني ،بریالي دولت جوړونه یوهچې ، دولتي حقوقو پوهان په دې اند ديډیر شمیر د 

د دولت او ملت جوړوني ترمنځ  .ملت جوړونه ده جوړوني شرط دولت هاو باثبات بریالي ،یو ګټور د. ه کیږيترامنځ
 اما ملت جوړونه ي،ته کیداي ش رامنځپرمټ هم  اومرستو نو په و هیواددولت جوړونه د بهرنی دا دی، چېبل ټوپیر 

  .د وګړو لخوا تر سره کیداي شي یواځي د ټولنې
د  وسنیو حاالتو کې دولت جوړونهداافغانستان کې په همچې ډیر شمیر شننونکې په دې نظر توافق لري، افغانستان  د

اتي کې پ نهجوړوت افغانستان په دول دوی د. سره سره بریالي نه وو ل ځواکونو د السوهنيالنې او نړیونړیوالي تو
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 کې د مهمو سیاسي توکې نشتون افغانستان. یا یو ناکامه دولت لري failed-state  یواوس افغانستان . راغلي دي
څخه فساد  د ،مختګ دپاره دبنیادي پروژو نشتونهیواد پر د ،نشتون سیسټمقضایي  یوعدلي او د ،امنیت نشتوندلکه 

 ارزښتونه او ملي کې خپلپه سیاست  دولتولس د افغان  ،بارو دخلکو لږ د دولت په سیاسي بهیر باندې ،ډکه اداره
داسي نور الملونه شته چې .  ته شوي دی رامنځواټن  ډیر ستر یودولت او خلکو ترمنځ  ، دهویت نه احساسوي ملي

 . ته شي افغانستان کې یو ناکام دولت رامنځ
لت جوړوني م دافغانستان کې  باید وویل شي، د افغانستان تیرتاریخ ته په کتو سره لیکې، Schetter ښاغلي
په  چې ،که موږ غواړو ې ماناپه د.پښتنې تفکر الندې لیکلي شوي دی  یو د ه اوتل په یوه پښتنې پوه کانسپت
په بهیر کې  ملت جوړونه غانستان داف د ،تل دا هڅه شويلکه چې او  ترسره کړو تان کې سمه ملت جوړونهافغانس

په دغه سمپل یا نمونه کې نه  .کاراخیستل شي توکمي سمپل څخه باید دپښتنود موني او یانملت جوړونې له پښتنو د
 ونهکانسپټ د پښتنو دود دستور او د پښتونوليجامې اوجګې شملې شاملي دي بلکې  ملي اټن، ملي ملي سندره،یواځې 

 .شامل دی 
 باید، ملت او دولت جوړونه پلي کیږيول ډودیک میټ په افغانستان کې په که ،توکمیزه هیواد دی یو ګڼ افغانستان

  .ونو او واقعیتونوته پام وشيواحدیاسي س ،وګړو ټولو
ملي هویت  د قبایل له واحدونوڅخه او د لیتونوم ،ونه سره یو ځای کولي شيواره ولس خوار چې ،دولتونو دي

 .ملت جوړیدلي شي افغان  واحد پربنسټ یو ځواکمن
بنسټ  حقوقي نظامونو ،تان دراتلونکې دولتيچې دافغانس ،کلو او لږ سمون څخه ورسته کیداسيلي قانون د لینودپښتو

پښتونولي  د. ي ديوافغان ولس له خوا به ډیر ښه ډول منلي ش دورمونه پښتونولي حقوقي منلي شوي ن د.کیږدي 
سره دوی د پښتونولي .  ده خپله اغیزه هم شیندليتان د لږکیوتوکمونوباندې د افغانس رو نورمونه او اصولقانون ډی

دود دستور او یا حقوقي  ته ورتهلي نورمونو انستان ټول وړونه قومونه دپښتونوپه بله وینا د افغ. ښه بلد شوي دي
 .او هیوادپالنه ،غیرت، ناموس،خان ملک نګه میلمه پالنه ،نلک.تعامالت لري 

کې خپل  په افغانستان پښتنو. لتور افغانیت خپور دیپښتنو افغانانو قبایلي ک و کې دنډاو با ولوی افغانستان په کلی د
ه یز خپلواکي جګړ او خپل دلیتوب ویاړونه توریا د ننګیالیتوب او د میړانه، غیرت، عزت، میلمه پالنه، سړیتوب،

هیواد  د دپښتنو سره په ګدهوروڼو قومونو لږه کیواو  یک او ویشلي ديشرسره سم  وروڼو و لږه کیوتاریخ د نور
 .ټینګه مال تړلي ده دسوکالې، ابادي لپاره  ،لواکۍخپ

ایښودلو ابتکار سره دپښتونولي منل  دولت بنسټ دولتي ځواک او د ،پښتنو افغانانو تاریخي رول ن کې دپه افغانستا
 .شوي نورمونو او ارزښتونو سیسټم د نورو لږکیو قومونو له خوا هم منل شوي او عملي کیږي 

ملي مذهبي هویت سیاست یومنل شوي  یو ګډ لپاره د ملت جوړونې او د افغانانوافغان  د فعال  سره  حکومتافغان د
 .ته نش ستراتیجۍ ملي سیاسي هویښیوه  اوتعریف 
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