
پتو او پتونواله
پوهاند عبداحلى حبيبي

په دې الندي كرو كي زه د خپل وسه سره سم د پتو اجتماعي روحيات، پسيكولوژي او عقليت ه نه ه رندوم
او هغه شيان چي د پتو او پتنوايل لي ني اواريي، تر ېني الندي نيسم:

ولـــــنه يا اجــتماع
 وايي: ولنه يا اجتماع په موجوداتو كي يو خاص Sociologistsولنپوهان يعني اجتماعيون او د اجتماع علما 

ناموس دى، چي هي شى له دې خه نسي وتالى، يو ژوندى جسم كه انسان وي، كه حيوان، كه كوچنى ذره بيني 
مكروب، دا وله له خورا وړوكو كيمياوي وو خه جوړ سوي دي، او دا وې له هغو بېخي كوچنوو ذراتو خه 

 بويل، دا ككونه په طبيعت atomsمركبي دي، چي په پتو يې كك او په عربي يې جوهر فرد او په اروپايي ژبو يې 
كي د ولني خاصيت لري او دغه خاصيت يو د بل سره نتون د ژوندون حركت پكي پيدا كوي. كوچني او لوى 

ژوي(حيوانات) وله په دغه اجتماعي خاصيت د ژوندون جمموعې لري، چي د دوى اجسام ني تركيب سوي دي،
لكه د ژونديو شيانو اجسام چي د ژوند له جمموعو خه جوړيي، دغسي هم هر جسم او هر فرد له نورو سره نت 
او يو ارتباط لري، په خزندو او چنجيانو او لويو حيواناتو كي هم دا خاصيت سته، هغه حيوانات چي نباتات خوري، 

 پوري يو اى په ولنه كي ري، ۱٥۰بېلي ډيل لري او الوتونكي هم شخ_شخ الوزي، پيالن په زنلو كي تر 
دغسي هم نور هان يعني وحشي حيوانات لكه د افريقا بېزواني توكم_توكم دي او يوه نوعه بېزو چي 

 نوميي ډله_ډله د خپلو مشرانو تر ادارې الندي ژوندون كوي، مشر يې وماري يا Cercopithicusسريكوپيتيكوس 
يې ژغوري، وريال او بابون تر دې ال ه اجتماعي ژوندون لري. 

مر انسان خو په يوه مصنوعي او عقلي اجتماع كي ژوندون كوي، او دا خپل اجتماعي حيات هم تر يواني 
ژوندون ه ي او اجتماعي نظامات او افعال يې پر مقايسه او استدالل او استنتاج والړ دي. پرته له دې خه د 
انسانانو يني وحشي قبايل هم د ولني روح لري، هره ول يې له و كورنيو خه جوړه سوې، لكه د اسراليا، 

جنوبي افريقا او سيالن يني ولني. 
د موجوداتو دغه حال ته چي وك ري سي، نو داسي ورته كاره كيي، چي "ولنى ژوندون" د انسانانو دپاره 

طبيعي او حتمي دى او زړو پوهانو چي انسان مدني يې بالطبع باله، هم مطلب دغه و، چي اجتماعي احساس يې پر
طبيعت او خاوره ور اخلى سوى دى او د ده د ژوندون لوازم او اړتياوي هم په يوازيني ژوندون كي نسي 

بشپېدالى، د خپل ژوندون دپاره اړ دى، چي د نورو كومك او مرسته انته ومومياو د ولني په سيوري كي ان 
وژغوري 

په حقيقت كي د انسان سعادت او كمال او نوري ويل ېي په اجتماعي ژوندون كي حاصليي او د ژوندون وله
مزايا هم بېله اجتماع السته نه راي، ويل چي انسان د نورو په مرسته د ژوندون فوايد او منافع الس ته راويل او د 
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سعادت ژوندون ته رسيي او يو انسان يوازي او بېل وله ېي نسي ميندالى 

پتــــو او اجــــــتماع
پتون ملت خو د تارخيي حتقيقاتو له پلوه هغه زاړه اّريانان دي، چي دا و زره كاله پرله پسې په دغه خپله مكه 

"پتوخنوا" كي پراته دي، په پتنو كي تر اوسه هغه د اّريانانو زاړه خواص او تارخيي مزايا ليدل كيي، په اجتماعي 
حاالتو كي، خو دا يوه منلې خربه ده چي كورن د ولني منشا ده او د اجتماعي ژوندون زده كه او وده هم لومى 
په كورن كي كيي، اجتماعي عواطف او د ولني د ورورلوۍ سپېلي احساسات، خو لومى په كورن كي زېي

 .
 ول ني جوړه سي، ډېري ول اى سي او يوه بيا سره يو منونه ده، ډېري كورن ولني يوه كوچن د نو كورن
چي سره ونلي، نو يو اولس ني روغ سي، ډېر اولسونه نو ملت تشكيل كي، لكه پر جغرايف وېش چي هم له ډېرو 

كورنيو خه يو ار او له ډېرو ارو خه يو واليت او له ډېرو والياتو خه بيا يو مملكت جوړ سي .
دا خو يو طبيعي عام اجتماعي ناموس دى، چي د پتنو ولنى ژوندون هم پر دغه پيالمه ين دى، په پتنو 

كي"كورن" خاص اهميت درلود او ډېري كورن چي انته يې خصوصي عقلي او ادبي او اولسي امتيازات 
درلوده، دغه خپل وضعيت يې پت تر پته ساتلى، كوم لمى كه د ننيالو رب ته منسوب و، هغه به ضرور ننياىل 

راوتلى، تر كورن وروسته (په) خپل كام (زى) نور مراتب وه، چي په پاى كي نو وله په پتون ېده او دا وله 
كورن ،ربونه، د پتون ملت اجتماعي شعبې وې، چي د اجتماع په علم كي "سالليه ولنه" ورته وايي او داسي 

ولني د خپلوۍ، تناسل په رابطه جوړيي او د دوى وينه او پت هم تقريباً يو وي .
په سالليه ولنو كي دوه ډوله روابط سته، چي يني پر مندو سره وېشل كيي او يني پر پلرو، پتانه خو هغه قبايل 
دي، چي پر پلرو سره وېشل سوي دي، او "ابوت" پالرلوي د دوى د وېش سه وه، د پتنو "امساْ الرجال" به تاسي

ته ه كاره سي، چي هره ولنه بېل پالر لري، او دا پلرونه په پاى كي وله د پتون په لوى پالر يي او په دوى 
كي د پالر د قبيلوي وېش مسلسل عنعنات سته. 

په زړو اّريانانو كي هم، لكه چي داسي وېشونه وه، وكتويكر
W. Geiger. وانو اّريانانو هم داسي قبايل درلوده، چي سره خپل به وه املاني حمقق مستشرق ليكي چي 

 او دغسي هم د هند په رويدا زاړه كتاب كي دغه كلمه د كورن او رب او قبيلې په Vicپه زړه اوستا ژبه كي ويس 
 وينا) كي هم د ايران زړې لس قبيلې ذكر ٦٥معنا راغلې ده، د ايران د داريوش د بېستون په ليكو كي (لومى وك 

سوي دي .
د اوستا او رويدا چي د اّريانانو زاړه كتابونه دي، د (ويس) كلمه ك م د پتو اوسن كلمه (ديس) ده، چي په 

هغه زړه معنا په پتو كي ژوندۍ او فقط (د) يې په (و) بدل سوى دى . دال او واو ډېر سره اوړي، مث كندهار كي 
وايي كېوول، ننگرهار كي وايي كېودل، دوكتور وستاولوبون د زړو اّريانانو د كورن په حبث كي ليكي:

"چي وا د دوى د ژوندون او معاشرت اساس په كورن ين و، وله خلق خپلو پلرو او نيكونو ته منسوب كېدل، 
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بلكي دوى د خپلي كورن پرستش كاوه او كوزده او تولد او تناسل يې مذهبي مبارك دودونه ل، نو له دې جهته 
چي د دوى پت پاته سي او رب يې ډېر سي، زوى پر دوى ډېر ران او زېېدل يې هم خوي وه، د زوى نه درلودل 

يې د كورن وراني او د پلرو د نامه وركېدل ل .
د هندي اّريانانو په زاړه كتاب رويدا كي هغه خو ذكر سوي دي، چي وا اّريانانو به له خپلي كورن خه 

اخيستې، د رويدا دغه مجلې داللت كوي، چي په دوى كي كورن ومره قدر درلود:
"خــــداى تعاىل د ژوندون واكمن دى
 اغلي كورنــ ما لك امللك دى، دې
سو ته وركوي، خدايه موږ ستا مربي يو،

بې اوالده بې ېي مــــــو مه وژنې" 
له دې لوړو تشرحياتو او تارخيي اسنادو تاسي ته كاره سوه، چي وا د پتنو اجتماعي ژوندون پر كورن بنا و او 

دا اجتماعي دود تر اوسه هم پكي ين دى.
دا لور زره كاله چي دوى په دې خپلو رانو مكو كي په خپلواك اوسېديل دي، دا زبادوي، چي د دوى 

اجتماعي وحدت كلك او يو د بله د خطر پر وخت خورا متحد او سره يو وه، د دې دپاره الزمه ده، چي موږ تاريخ ته
وورو، په الندي ويناوو كي به پر خپل اى موږ مفصل مثالونه د تاريخ له خمو خه در وړاندي كو.

روحيات؛ يا د ولـــني نفسيات
طبيعي پوهان انسانان د رن پر اقسامو وېشي مر اجتماعي فالسفه ملتونه د روحياتو پر اصولو سره بېلوي. دوى 

وايي چي هر ملت انته بېل فكري او عقلي او روحي مميزات لري لكه د دوى جسماني خواص چي وي_وي
دي، دغسي هم د دوى عقلي خصايص او روحي مميزات سره بېل وي، دا خواص د دوى قوميت او مليت جوړوي 

 يې بويل چي د افرادو Psychologyاو هغه علم چي له دغو روحياتو او مميزاتو خه حبث كوي پسيكولوژي 
جذبات او روحي كيفيات بېل او د ولنو او مللو دا بېل رندوي چي اخالق او خصايص او وي دودونه او انته 

مشاعر او احساسات چي هر ملت يې بېل_بېل لري او هغه جذبات او ذهنيات او تصورات او اوهام او عقايد او 
نفسي چي يو ملت له بله بېلوي، دغو ته د ملت "اجتماعي نفس" يا ملي روح وايي د علم النفس او پسيكولوژۍ په 

اصطالح خو "ولنه" هغه بويل چي انفرادي مشاعر او احساسات يې په يوه مقصد پكي غون او د "فكري 
وحدت" تر اصولو الندي وي .

د ملتو دغه روحيات او اجتماعي نفسيات دي چي د دوى وله ېې پورې تيل او د هر ملت ثقافت او مدنيت 
هم له دغو خه زېي.

د هر ملت تاريخ د دوى د روحياتو كاره كوونكى او د نفسي خصايصو هنداره، هره لوړتيا او برى او هر كته توب 
او پرزېده چي يو اولس ته ورپېيي دغه د دوى د روحياتو اغېزه او نتيجه ده. وستاولوبون وايي كه انسان نابربه يوه 
پردي هيواد ته والړ سي لومى شى چي دى يې هلته ويني د هغه قوم خپل خصوصي اخالق او روحيات او مشرتك 
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جنسي صفات دي چي په ولو وو كي رنديي او دا يي چي هغه اولس انته يو بېل "روح" لري او اجتماعي
نفس يې هم وى دى .

د دې علمي خربي مثال د دنيا په ولو ملتونو كي رند ليدل كيي په وله دنيا كي يهوديان كاغ، طماع، ه 
خووونكي او روپ ولوونكي دي. كوراني توكمونه په تاال او يرغل او سخت ژوند ه پوهيي، كرنه او جتارت يې

له السه نه راي. د انليسانو په ملي روح كي متانت او كلكه اراده سته. امريكايان عملي روح ډېر لري. هنديان 
روحاني ژوند او تصوف افكار غوره كوي، دغه "خصايص بارزه" يا اخالقي او عقلي نواميس چي د ملت اجتماعي 

نفس ني جوړيي حقيقتاً د ملتونو د ارتقا يا لوېدو سبب ري او خورا درنې_درنې اغېزې هم لري 

د پتـنو اجـــتماعي نفس او روحيات
لكه وله ملل چي انته خصايص او ملي روحيات لري دغسي پتون هم يو بېل اجتماعي نفس لري چي دغه نو 

پتانه له نورو ملتونو خه بېلوي او د دوى د مليت تېه پر خمصوصو اصولو باندې ايدي د پتون د ژوندون الري، 
اداب، دودونه او د تفكر ډول او د ادب اسلوب او د خياالتو او جذباتو رن بالكل له نورو مللو خه بېل دى يو 
پتون چي هر اى وي دغه خپل خصايص دى له نورو خه په پتنواله بېلوي او د ده د پتو روحي پلوشې هر 

اى لوي، پتانه انته بېل روحيات او وي نفسيات او اجتماعي دودونه لري چي دغه وله موږ "پتو او 
كال په ۱۳۱٥پتنواله" بولو د پتو او پتنوايل توكونه او اركان او نور لوازم او خصايص موږ د خمه د طلوع افغان د 

ه كي وروسته بيا د كابل په كالنيو كي هم پتنو اغلو ليكوالو شرح وركې وه. زه دلته د پتو او پتنوايل اركان او 
عناصر نه مشېرم او نه يې ېم، غواړم د نفسياتو او تاريخ له پلوه يې حتليل كم.

اجتماعي علماوو او د بشر د لوړتيا د فلسفو پلونكي روحياتو ته دومره ډېر اهميت ږدي چي وستاولوبون ليكي:
"روزنه او نور ول اړوونكي عوامل د انسان عقل او ادراك ته تغري وركوالى سي اما روحيات يې نسي ور اړوالى او 

روحي خصايص نسي ني بېلوالى هغه وخت موږ يو ملت له خپله حاله اوتى بولو چي د ده ملي روح هم پر بله 
خوا وري او ملي روحيات ني والړ سي." 

زموږ ملي روح يعني پتو او پتونواله خو هم پر دغه علمي اساس په پتنو كي خورا ينه ده. هغه عوامل او 
اسباب چي "ملي روح" په جوړيي يعني د "پتو او پتنوايل" په بنيه كي موثر دي دوه شيه ډېر مهم دي چي موږ 

يې د پوهانو د اقوالو په استناد الندي رندوو:
 وراثت
 حميط

اتـــــاريزم
جالل بك نوري، يو تورك اجتماعي پياوړى عامل وايي:

"دغه ملي روحيات او اخالق او موروثه صفات او د نيكونو مزاج او طبيعت ډېر له زامنو ته په وينه كي راي اوس
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توركان داسي ډېر خويونه لري چي دوى له نيكونو خه اخيستي دي، د ملتونو د انقراض او احنطاط او لوړتيا او 
 بويل" .Atarismكته وايل اسرار هم په اخالقي توارث كي دي چي په فرني ژبه يې اتاريزم 

دا ملي روحيات او خصوص صفات چي د هر ملت د ايست ېه يا وياړ(عيب) ل كيي له پلرو او نيكونو خه 
زامنو ته رانقليي او ورو_ورو وله وروستني پتونه نيسي او سوكه_سوكه د ملت په ول نفوس كي استقرار مومي.

د ملتونو صفات، لكه جسماني صفات ين دي، او په وراثت سره پر يوه ډول تل له يوه پته بل پت ته ي، د 
پلرونو او نيكونو اّثار په روح كي د هر ملت دامي او كلك پاتيي.

د هر ملت تاريخ او ژوندون، خاصه نظامات، اّداب، فنون، فلسفه او د وطنيت جذبات، ذكاْ، اخالق او نور ملي 
خصوصيات د دوى له ملي پسيكولوژي، خه زېي او دغه پسيكولوژي هم په وراثتي اصولو جوړيي، زمانه او 

حميطونه كه د ملتو روحيات او د ژوندون الري اړوي، په دغو تطوراتو كي هم د ملي روحياتو اغېزه رندوي، خپل 
ارثي نظامات او تقاليد ساتي او په اليشولو كي خورا سوكه وي په دې ډول ارث د يوه ملت د روحياتو ينه سه ل 

كيي .
په پتو او پتنواله كي ارث لوى عامل دى، ډېر د پتنوايل عناصر او اركان موږ ته په ارث له پلرونو خه پاته سوى 

 ين تنواله ډېرتو او پتانه، خو پر پانو كي وينو. زاړه پ دى، د زرو_زرو كالو اخالق او ملكات اوس موږ په
وه، د دوى ډېر ه_ه او غوره راسخ ملكات او نور خويونه پت پر پت زامنو ته رانقل سوي دي.

د مثال په ډول به زه دلته يوه تارخيي مطالعه تاسي ته وړاندي كم:
ډوكتور ير املاني مشهور او معروف شرق شناس د زړو اّريانانو پر اخالقو داسي تبصره ليكي:

"دوى ته دا كاره وه، چي موږ له يوه ملته يو، نژادي او پتي روابطو دوى په خپلو نيكو او پلرونو پوري نلول، 
دوى خپله ژبه، دودونه او پت مشرتك سره باله، نو يې خپل ان (اّرين) بللى، چي معنى يې جنيب او شريف او 

اصيل ده، دوى هر ه خوى او د خوولو اخالق د ان خمصوص ارث اه او انونه يې لوړ بلل، پردو ته يې په 
سپكه سرته كاته" .

دې مستشرق په دې لوړو كلماتو كي ك م د پتنو سجيه كاره كې ده، ملي غرور او د پتنوايل اغلتوب او په
دغو صفاتو كي وياړل د پتو او پتنوايل ركن دى.

اوس چي يني خارجي حمققني راي او د پتنو د خويونو او روحياتو كتنه او پلنه كوي، وله په پتنو كي دا 
خاصيتونه ويني، يو ايرانى مدقق ليكوال او نقاد په دې باره كي داسي ليكي:

"هر فرد افغاني اول خودش و بعد قوم افغان را برزيدهْ خدا ميداند، و هيچكس را در روى زمني، برابر افغاني مني 
پندارد، كه اعتدال اين فضيلت را نارنده براى ملت ايران ارزو ميكند، وقتي يك فرد افغاني طايفه و قوم خود را 

براى نارنده ميشمرد، بياد سخن (داريوش كبري) افتادم، كه با چه هلجه پر از مباهات نژاد خودش را مينويسد . . . 
پارسي فرزند پارسي_ايراني فرزند ايراني" 

په دې ډول، لكه ملي غرور چي له خورا زړې زمانې خه پتنو ته له نيكونو خه مرياث پاته دى، او خارجي 
پوهان يې هم مني، دغسي نور وله د پتنوايل عناصر په ارث راغلي، او د زړو پتنو روح دى، چي اوس ليي، 

مال عبدالباقي افغان ه ه ويلي دي:
٥



بل توكـــــــــم كه د كافر مدح كوي له هر قسمه
نه پوهيي، كل فرن دي د افغان تر سپي سي ار

حميـــــــــط
بل مهم عامل چي پتو او پتنواله يې كلكه كې ده، چاپېر يعني حميط دى، حميط پرولو موجوداتو او خمصوصاً پر 
روحياتو او د ملتو پر راسخو ملكاتو درنې اغېزې كوي، اخالق، دودونه، جذبات، نفسيات او نور وله د انسان مادي 

او معنوي خواص او مزايا د حميط په اختالف تغري خوري، هغه اّريانان چي له پتوخنوا، يعني هندوكش، باخرت او 
اّرياكوسيا خه والړه، د هند تودو مكو ته ور شېوه سوه، هلته د دوى وله خواص هم وگگرېده هغه چي په دغو
غرو كي هلته پاته سوه، خصايص يې بېل دي او هغه اّريانان چي ايران ته والړه بېل راسخ ملكات او روحيات يې په 
خپلو نوو مېنو او هيوادو كي كسب كه، هنديان، پتانه، ايرانيان د اروپا ډېر ملل، لكه جرمنى، انليس، فرانس، وله

اّريانان ل كيي، مر هر ملت پل هيواد او مكه كي انته عقلي او روحي او بدني تطور وك. اوس چي موږ 
ورته ورو له ورايه كاريي، چي دا پتون دى، هغه هندي، هغه فرانسوى دى، او هغه بل جرمنى دى.

دا وله د چاپېر خمصوص اثرونه دي، چي دا ملل يې سره بېل كي دي. د مثال په ډول وايو د غرو او رغو د خلكو 
روحيات كلك او اخالق يې متني او له رخاوته تش وي، د پتنو د ژوندون چاپېر او جغرايف حميط او د هستوي 

مكي خو غرن وي، نو كه د پتنوايل په عناصرو كي هم داسي شيان  دي، چي د دې ايو د مېشتو وو 
سره ايي د پتنو جغرايف موقعيت خو په وانيو پېيو كي هم داسي و، چي دوى به له خپله انه دفاع كوله، او د 

خپلو غرونو استقالل به يې ساته.
دې حميط چي ژوندون يې په دې ډول و، په پتنو كي دفاعي روحيات او جني اخالق او ملكات داسي قوي كه،

چي"تورياىل توب" د پتنوايل مهم عنصر و، په نورو ېنو كي به تاسي ته د حميط د اغېزو خني په ه ډول در 
رندي كه سي.

د پــتــنو عقلـيت او اخـــالق
ډوكتور وستاولوبون پسيكولوژي پر دوه برخو وېشي: 

. عقليت.۱
. اخالق.۲

الندي پر بېلو_بېلو خواوو باندي بېل_بېل حبث كوم، مر لومى دا رندوم، چي كوم عوامل پر عقليت او اخالقو 
باندي اغېزه كوالى سي؟

د ملتو پر عقليت او اخالقو دوه شيه اغېزه كوي:
. فطرت.۱
. حميط.۲

٦



دا دوه شيه په ه يوه ه اغېزه لري او كه يو د بله سره بېل سي، نو هغسي اغېزه به يې نه وي، هيل د املان 
ع) وايي، چي پر يوناني ثقافت او عقليت؛ طبيعت اثر نه درلود، ويل۱۸۳۱ - ۱۷۷۰مشهور فيلسوف او اجتماعي عامل(

نور ملل د دوى په طبيعي حميط كي ولوېده، نو يې د يونان په راز عقليت او ثقافت مينده نه ك، مر نور اجتماعي 
علما دې خربي ته ين دي، چي اجتماعي او طبيعي حميطونه دواړه د ملتونو عقليت او اخالق تر اغېزي الندي 

راويل، لومى به د پتنو پر عقليت او اخالقو د دې دوو اثر كاره كو:

طـــبيعي حمــــيط
طبيعي حميط د مكي او د هستوي د اى جغرايف وضعيت دى. اوبه، هوا، غرونه، ډاونه، رغونه وله بېل_بېل 
اثرونه لري، پتانه خو د خپلو مكو (پتوخنوا) په شنو غرونو او سرسبزو ډاونو كي هستېدل د هلمند، ارغنداو، 
ترنك، ومل، كابل او كون اّباسني پر شنو او زرغونو غاړو مېشت وه، يا په داسي غرونو كي يې هستوه وه، چي په 

ژمي په واوره اوپه دوبي په وو او نلونو پ وه، دغه خلك به د ژمي له سو خه تتېدل ناچاره وه، چي تودو 
خواوو ته والړ سي، پتنو داسي اقوام "پوونده" بلله او پوونده د سو غرونو او واورينو مكو وي وه، چي په ژمي
به تودو خواوو ته په ولنه تلل، دې عامل پتانه سره  كل، او د دوى روحيات او عقليت او اخالق هم سره نژدې 

سوه، د ژبي بنيه يې هم ينه سوه.
دې د حركت روح په پتنو كي د ډېر يون توان او د سفر د زمحتونو لول مينده كل، پر غرونو، پر دتونو، پر نلو 

په زيار او ډېر مشقت تېرېدل او هر ه موانع به چي وه، له خمه يې لريي كول.
دغه د حركت روح و، چي د پتنو اخالقي بنيه يې داسي قوي كه، چي وروسته د غزنوي او غوري او هوتكو 

فاحتينو او اعليحضرت امحدشاه بابا په فتوحاتو كي دوى په وارو_وارو شاوخوا ممالك د مېو په ري فتح كل او 
هي راز موانع يې حايل نسول.

د پتنو طبيعي چاپېر د ملر په رو وړانو كلى او په صافه هوا ډك و، دوى په داسي پاكو مكو او غرونو او رغونو
كي مېشت وه چي هلته بېله طبيعي دسپو مناظرو بل ه نه وه، روغتيا، طبيعي نشاط د قدرت د سپېلي ايست 

ننداره دوى ته هر كله ميسره وه، نو د دوى عقل او اخالق هم سپېلي وروزل سوه.

اجـــــــتماعي حميط
د پتنو اجتماعي حميط، لكه د خمه چي مو هم وويل ډېر ين مبادي او انته خمصوصي ېي درلودې، د دې
اجتماعي او طبيعي حميط اّثارو، چي په دوى كي يني ملي دودونه پيدا سوه، پتانه په ژوندون كي د متقابل احرتام
ډېر پر خوا دي، د يوه كام يا كهول يو سى به د بل كلي يا بل كام خواته والړ، ژمى، واروه اوره، په كلي يا قبيله كي د

مدنيت په ډول دكان او د غذا او خوړو يا د هستوي اى هم نه و، نو دې كيفيت پتانه ناچاره كه، چي د مېلمنو 
دپاره دېرې جوړي كي او په هر كلي كي د نورو قبيلو يا كهولو د مېلمنو د راحت دپاره دېرې او كوې دي، ويل كه 

سبا د دې كلي سى ها بل كلي يا كهول ته والړ، نو بې هوري احرتام هم كيي، دې روح په اوږدو زمانو كي د 

۷



مېلمانه احرتام او روزنه داسي د پتنو په عقليت او اخالقو كي دننه كه چي په پاى كي به په كلي كي تر هغو چا د 
 ين و مېلمه نه وي ورغلى، دغسي هم لكه چي د خمه وويل سوه، كورني روابط خورا ،ام ډوډۍ نه خوړهما
وه، نو د يوې كورن يا د يوه كلي يا قبيلې چي به يو سى لېدېدى، يا به بې وزيل كېدى، دې كيفيت خو د هغې 
كورن يا كلي اجتماعي عزت او درناوى ور وراناوه، نو د پتنو"بسپنه" يوه اجتماعي موْسسه چي په نوې ژبه يې 

"اعانه" بويل، ملي دود سو. دغسي هم د پتنو مكي "پتوخنوا" په داسي اى كي وې، چي د دنيا فاحتني وله 
پر دې خوا راتله، سكندر، مسلمانان، چنېز، تېمور، بابر، نادرافشار وله په دغو مگكو كي تېر سوه، نو پتانه خو 
هم جمبور وه، چي له انه دفاع وكي او خپله اّزادي خوندي كي، د دې لپاره جني اخالق په دوى كي قوي او 
"شجاعت" د دوى د روحياتو او اخالقو ين وك سو، د مريمنو په مقابل كي تل يو د بله وعده او وفا يې الزمه 

ده، دې خوى په پتنو كي داسي اهميت وموند، چي پر وعده او وفا انونه بايلي. اوس چي موږ ل ه د حميطو اثر
پر عملياتو او اخالقو كاره كى نو به ل ه د دې شيانو اهميت هم رند كو، وستاولوبون وايي: "عقلي مزاج او 

فكري ساختمان هم په اولس كي متفاوت دي، عقلي خصايص او فكري ساختمان د هر ملت د متدن او حيات 
عناصر اه سي، په عقلي خصايصو ملتونه يو له بله سره بېليي او لكه بدني خصايص عقلي خصايص هم په سوايل 

نه اړول كيي، هم دغسي دي. اخالق چي د مليت ساتنه د او د ملتو عظمت او لوړتيا وله په دغو اړه لري، په 
ژوندون كي اخالق دي، چي د انليس كوچنى ملت يې پر ډېرو انسانانو حاكم كى دى." رتيا هم دا ده، چي د 
پتنو خپل پتنوايل روحيات او اخالق وه، چي دوى يې لوړ كي او د دوى ثقافت او بري يې خپور كى و، زه به 

په الندي احباثو كي په تارخيي او علمي داليلو د لوړو ويناوو براهني وړاندي كم او د تېرو حبثو توضېح به وكم.

د پتنو د عقليت او اخالقو مظاهر ( ژبه ، شعر ، متلونه ، قصې ، عنعنات )
دا پنه شيان په ه ډول د ملتو د عقليت او اخالقو يعني روحياتو منايندي كوالى سي، كه چي دا شيان په 

ورو_ورو او په اوږدو_اوږدو زمانو كي د ملت له روحياتو خه تراوش كوي، نو كه وك وغواړي چي د يوه ملت 
روحيات وپلي، ايي چي د دغو شيانو له پلوه هم ورته ووري، ويل چي په دغو شيانو كي د پسيكولوژي، مهم مواد

پ پراته دي، زه به د پتنو د روحياتو د پلني دپاره پر دې ولو بېله_بېله ېنه وكم.

ژبــــــــــــــــه
ژبه د هر ملت پر عقليت له دې پلوه داللت كوي، چي په هر عصر كي د عقلي مظاهرو يو مهم مظهر ژبه ده، ويل چي
ژبه په يوه پال نه ده پيدا سوې او نه دغسي بشپه اخالفو ته له اسالفو خه راغلي ده، لومى پال خلقو پر خپلو اړتياوو
سم يني الفاظ جوړ كه، چي نوي شيان ميندل كېدل، نوي كلمات هم ورته جوړېده، چي شيان وركېده، نو نومونه 

يې هم له منه تله، نو په دې راز هره ژبه د يوه مستمر مرګ او ژوندون په مرحلو كي ي، دغسي هم د ژمي 
اشتقاقات او تعبريونه د هغه ملت د لوړتيا سره سم وده كوي، مث كه د فرانسوي ژبي يو د سلو كالو د خمه د لغتو 

كتاب وكتل سي، نو به د راډيو او تلوېزيون نومونه نسي پكي پيدا، دا خربه نو پر دې داللت كوي، چي فرانسويانو هغه 
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وخت دا شيان نه پېژانده.
په دې ډول هره ژبه د هغه ملت پر عقليت ه را اچوي او د هر مملكت د طبيعت او حميط اثر پكي كيي، پتو ژبه 

هم د دغو ولو عواملو تر اغېزې الندي ده، پتانه خو د غرو او دتو خلق وه، دوى له حبره لېري پاته وه، كه نو 
حبري حيواناتو دپاره نومونه نه لري، بالعكس د دوى په ژوندون كي مالداري او پوندي ډېره وه، حياتيې په غيلو او 

د پسو په حمصوالتو كاوه، نو د پسونو دپاره ډېر نومونه لري، هر راز پسه په اختالف د نوع او عمر نوم پكي لري.
اوښ د دوى د محل او نقل عمومي ذريعه وه، نو د دې حيوان دپاره هم په اختالف د عمر متختلف نومونه سته، دا 

خو يې د اجتماعي حميط اثرونه وه، د طبيعي حميط اثر هم پر ژبه خورا ډېر دى، مث پتانه ډېر له په غرو كي 
مېشت وه، نو د ډېرو نومونه د اقسامو او اوزانو په اختالف خورا په پتنو كي ډېر دي: د طبيعي او مادي شيانو دپاره 

ډېر مرتادف نومونه لري، مر د معنوياتو او عواطفو او احساساتو دپاره ډېر كلمات نسته، كه په دوى كي په خوا 
سپكه او يو طبيعي او سپېلى ژوندون يې درلود، د سرور او هلو لعب او رفاه او نعمتونو نومونه ل دي، كه چي دا 

شيان په پتنو كي نه دي جوړ شوي، مر د وير او ناورين نومونه لري، د هجومي اقداماتو لپاره هم متعدد نومونه 
لري، كه چي پر دې مكو ډېرومتهامجينو تعرضونه او تاالوي كي دي.

له اخالقي پلوه هم ډېر بد اخالق په پتنو كي نه وه، نو كه د هغو نومونه، هم نسته.
مث: دله او ديوث په پتنو كي نوم نه لري چي دا فعلونه نه وو، نو يې نومونه هم نسته د غرو د اقسامو بېل_بېل 

نومونه سته ويل چي د پتنو ژوندون د غرو سره و.
د كدۍ هر ديرك بېل_بېل نوم لري، كه چي په دې د پتنو روزمره ژوندون و.

هغه كلمات چي قوت او قدرت پكي پروت دى،سته، لكه غتلى، پياوړى، ندى، زغرده، اما د ضعيف دپاره 
موضوع كلمات ل دي، يا نسته! ويل چي پتنو ضعيف ل ليديل وو، وله غتلي او توريايل وه.

د طبيعي مناظرو او موجوداتو دپاره ه_ه نومونه لري، كه چي د قدرت د الس كلي شيان د دوى تر سرتو 
الندي وه، را، وړانه، پلوشه، ريه(ضياْ) خمتلف ډولونه دي، د بارانو دپاره و نومونه سته، ويل چي د دوى 

مكي باراني وې، پسته، ووز، هېمه، وسه او نور اقسام لري. په مملكت كي لوړي ژوري ډېري وي، نو دې دوو 
حاالتو ته ډېر الفاظ سته، لوړ، بر، پورته، هسك، پاس، اوچت، ج(بلند)، كته، كوز، شېوه، وړ، وړ، 

الندي(پائني). 
پتنو پل اجتماعي حميط كي انته د ژوندون يني اصول درلوده، دا اصول (د پتنو ليار) بويل او د پتنو په ليار

كي، جره، ننواته، بس او نور دودونه داسي ين دي، چي وله يې مني.
دا خو د پتنو قانوني اجتماعي نظام دى، چي د دوى پر اصويل عقليت داللت كوي او اقتصادي نظام يې بس تر 

قانوني كنرتول الندي راويل.
 يعني د خيايل او Realistsد پتو د لغاتو او كلماتو مطالعه دا كاره كوي، چي پتانه عق او فكراً حقيقيون 

 لIdealism وهمي شيانو خوا ته يې ل ميل و، د دوى ادبيات هم ساده او سپېگلي او طبيعي دي، خياليت 
پكي ليي، له ژبي خه د پتنو اخالقي افكار هم رنديي، مث زهره هغه ستورى چي ماام راخيي، 

يني پتانه يې (مېلمه سرته) بويل، كه چي دوى به ماام ضرور مېلمه ته منتظر وه او يوازي يې ډوډۍ نه خوړه،
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نو دا د ماام سرته دوى "مېلمه سرته" وباله، يعني هغه سرته چي دا راوخته، نو مېلمه هم راي.
په دې ډول كه د پتو لغتونه او كلمات له روحي پلوه حتليل سي، نو د پتنو پسيكولوژي ه ني رنديي، وانو

 خوا درلوده، خيايل منونه يې نه وه ايي، يعني هغه شيان چي د دوى د عقليت دايرهRealismپتنو خو د حقيقت 
كثرو انساني حاالتو باندي ه داللت كوي، او د  هم تنه نه وه، كه چي سريف مشتقات دومره ډېر دي، چي پر ا

دوى عقلي ارتواىل ه رنديي.
د پتو ژبي تذكري او تانيث چي پر افعالو او ضمايرو او كلماتو باندي جاري دى، دا رايي، چي د پتنو عقليت هر 

شي ته په داسي سرته وري چي هغه فطرتاً ورسره ايي، د رجوليت احساسات په دوى كي قوي وي، كه نو 
مذكر له مونثه سره نه وي نر ته بېل نظر لري، ي ته بېل. دقت او ه پرتله كول او د هر شي تقدير پر خپله اندازه 
استعمال يې پر خپله موقع، د ژبي له دې خاصيته ه رنديي او دا شيان، خو د عقليت په تكامل كي هم لو برخه 

ع) فرانسوى د روحياتو حمقق ليكي، چي جرمنيان د احتياج پر وخت ضروري كلمات ۱۹۱۲-۱۸۳۸لري. الفردفوييه(
جوړوي، كان او هيل انته د ضرورت له پلوه ژبه جوړه كېده عربي ژبه هم له دې خوا ارته سوې ده، نولكه 

Noldke يني معناوو املاني مستشرق وايي چي د عربو شعراوو ډېر لغات په خپلو اشعارو كي په كوم تقريب په 
راوړې وه، وروسته لغت ولوونكو خلقو پر دغو كلماتو د موضوعو الفاظو مان وكى او پلو كتابو كي يې درج كه، 
مث هيضم او هراس، چي د زمري په معنا يې راوړي دي، حال دا چي دا كلمې بېلي معناوي لري دا خاصيت تر يو 

اندازې په پتو كي موږ وينو، د پتنو اجتماعي او جغرايف حميط ډېري داسي كلمې مينديل دي، چي اوس موږ د 
پتنو د روحياتو په پلنه كي ه كار ني اخلو، د مثال په ډول الندي تشرېح وورئ:

هـ كال پر اّسيا د پرديو تاړاكونه او يرغلونه پيل سوه، چنېز او زامنو يې لومى پال پتوخنوا او د دې اى ٦۱٦پسله 
ودان ارونه تاال كه، وروسته وډ تيمور، د خپلو پلرو ياد تازه كى، وروسته بابر هم د پرديو ناورينونه نوي كه، تر بابر 
وروسته د ډهلي د پرديو پاچهي د پتنو سره سخت جنونه وكه، په وارو_وارو د ډهلي د شاهنشاه عسكر راغله 
كونه پنه سوه كلونه مسلس پر پتنو جاري  او غوته يې چي د پتنو اّزادي سلب كي، او دوى مريان كي، دا تاړا

وو، پتنو پردي پاچهان خپل دمنان ل، كه چي پر دوى يې زيل_زيل ظلمونه كي وه، نو وروسته د پردي كلمه 
داسي سوه، چي د ظامل سره مرادفه يادېده دا كلمه هر اى د غم او ناورين او وران او ظلم سره يو اى سوه. 

بالعكس، چي د پنو سوو كلو دخمني پتون ته پردي يا پرديواله كلمې ويلې واى، نو به ده د يوه ظامل، وحشي او 
ولو انساني و صفاتو خه عاري، يو سى اه.

له دې خه موږ ته رنديي چي پتانه پل خصوصي او ملي عقليت او اخالقو كي په كومه درجه ين او كلك 
 يعني پر خپلو ېوEgoistsوه او خپل مبادي او عقلي ساختمان يې خوښ او پر ران و، نو دوى پوره اووئيست 

مني دي.
سيد مجال الدين افغان وايي چي د پتنو صوري هيكل او د تنديو كوتونه د دوى جسماني قوا او محاسي شوكت 

كاره كوي، دغسي هم د پتو اّهن او هلجه او د دوى ږغونه او د ژبي دروندواىل او صالبت يې دا رايي، چي
د دې ملت مزاج خورا كلك او دروند او غتلى دى. 

نو د پتو ژبي اّهن او فقه الصوف او ادبي ساختمان او وينايي جوړت او د پتو ويونكو خلكو لوړ روح او متني 
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اخالق رايي او دا چي پتو تر ظاهري كلو يا سره مسو كو او پېيلو الفاظو ډېره معنا ته وري او د خربو حقايق تر
ظاهرو كلماتو دوى ته درانه او اهميت لرونكي دي، نو موږ د دوى ژور عقليت او حقيقت روزونكى فكر ني 

معلوموالى سو له دې جهته هم پتنو په خپلو ملي اشعارو كي د پردو ملتو مصنوعي وزن او تول نه دى ننه ايستلى.

شعــــــــــــر
د هر ملت اشعار د دى عقلي ژوندون ه كاره كوي؛ اخالق، دودونه، ديانت، عقليت او نور وله خصايص يې 

پكي پراته وي، په شعر كي د ملتو اجتماعي نفس او روحي ساختمان او فكري بنيه داسي كاريي، لكه هنداره.
د پتو په اشعارو كي د پتنوايل خمتلف مزايا پ پراته دي او د پتنو د طبيعي حميط او اجتماعي چاپېر يو صحيح 

 عقليت مناينده ل كيي اوRealistمظهر دى، لكه د خمه مو چي وويل د پتنو شعر هم لكه ژبه د دوى د حقيقي 
هغه شعري نارې او ولني او بديل چي د پتنو له كومو خه راوتلي دي، د دوى د روحياتو خارجي صحيح او روه 

مظاهر دي.
شعرا د ملت په افرادو او كورنيو او ولنو كي  وي دي، په هغه احساس چي نور وي متحس كيي، يا هغه 

جذبات چي د ملت په زړه كي غورن كوي، د شاعر روح هم ك م د هغو تر اغېزې الندي راي، نو شاعران 
موږ د ملتو د افكارو او روحياتو او اخالقو ه ترمجانان او منايندان بلالى سو.

د پتو ژبي اشعار خو دوه ډوله دي، يو هغه اشعار او بديل دي چي موږ يې لغ او سپېگلى ملي مال بولو او بل 
هغه شعرونه دي، چي پتنو شاعرانو د عربو او دري پر ډول ويلي، د دوى ادبي او عروضي او قافيوي اغېزه لري او 

په افكارو كي هم ه نا ه پردو اشعارو ته ندې دي.
هغه اشعار چي د وزن او قافيې او نورو خصوصياتو له رويه بشپ پتو دي، هغه خو وله د پتني عقليت او تفكر 
نتيجه ده، مر هغه اشعار چي عروضي دي او د پردو پر اشعارو سم ويلي سوي دي، په داسي شعرونو كي هم د 

پتنوايل عقليت اغېزه كې او تر خپل ملي اثر الندي يې راوستلي دي، دلته زه د خوشحال خان د كليات له مقدمې 
هـ ش كال كي مي ليكلي دي:۱۳۱۷خه و كري ليكم، چي په 

د پتو شعر كه ه هم په ډېرو شيانو او خواصو كي د دري او عربي اشعارو سره ندېواىل او قربت لري، مر بيا هم 
كه چي د حميط او قوم ذهني او روحي خواص پر ادب اثر لري، نو د خوشحال خان په كالم كي د پتنوايل ډېر 

مزايا ليدل كيي، د عشق دنيا او د ميني نۍ يوه بېله دنيا ده د عاشق قلبي واردات او د ده تاثرات پر بل چا نه 
قياسيي، مر ملي خواص او اولسي مميزات هر كله په دغه دنيا كي هم اواريي او لكه ادب چي د روحي 

جتلياتو هنداره ده، دغسي وله ملي ېي هم پكي برېي.
پتانه خو په فطرت كي ملي غرور او د روح لوړتيا لري، پتون هيكله په هي ډول داسي خضوع نه كوي، چي د 

ده ملي غرور ته صدمه ورسيي، شبلي نعماني په شعرالعجم كي ليكي، چي نسبت و پارسي شعر ته په عربي شعر كي 
هر اى د نفس عزت او غرور ساتلى كيي، مني كه ه هم و خپل حمبوب ته اړ وي او وصال يې غواړي، مر دى 
د دا په ېر نه دى، البته جانباز دى، مر غالم نه دى، د ميني مصيبت ته تيار دى، مر ذليل نه دى، مث يو عرب 

۱۱



شاعر خپلي ميني ته داسي خطاب كوي:
فال حتـــسبي اني ختشعت بعدكم
وال انستي باملشي يف القيد اخرق

يعني: "دا ومان مه كوه چي زه په تا پسې خاشع سوم او نه په بند سره زه له يونه پاتېم "
بل اى عاشق خپلي ميني ته داسي وايي چي ضمناً د خپل قوم مېانه او تورياليتوب هم وركاره كوي:

اذا اسود جنح الليل فلتات ولتـكن
خطـــاك خفاقا فان حراسنا اسدو

(عمر ابن ابى ربيعه)
يعني: "چي ماام د شپې وزر توري شي نو راسه مر پونه ورو_ورو ږده چي زموږ ساتونكي زمري دي"

مر په پارسي شعر كي عاشق د ميني په دنيا كي ان دومره بايلي او بې خونده كيي او د معشوق په مخ كي ان 
دومره كته كوي، چي ان سپى هم بويل:

ســــحر امــــــدم بكويت بشكار رفته بودي
تو كه س نربده بودي به چه كار رفته بودي

د پتو شعر (مطلب وروستني عروضي اشعار دي) كه ه هم له يوې خوا شديداً د پارسي تر اثر الندي شوى دى، 
مگر بيا هم د پتنوايل د روح لوړتيا پكي كاره كيي او پتون عاشق هيكله ان نه سپكوي او خپل غرور او

د نفس مناعت نه بايلي په هغو ايو كي چي د نورو په تقليد ه ويل شوي دي، داسي اشعار بېل دي.
د خوشحال خان په كالم كي د پتنوايل لوړ او ژوندى روح ه ليي، مث په دې بيت كي د ان لوړتيا په ه ه 

ژبه حمبوب ته يي:
مـــــــــــــرګ لره يې واړه د ډهلي لكر راغلى
ته ال د خوشحال په مرګ ان روغ نه ې نن كې

سربازي او تورياليتوب په عشق كي هم د ده سره ملري دي او كورټ ذلت او د حتقري كار نه مني.
په درست جهان به نه وي يو د ما غوندي رسوا بل
ورم توره وكــــــلې چي مني واورم  په  تا بل

د پتنو عشق هم كاره او سپېلى دى، پ پانه نه لري، په نره توره مينه كوي، د عشق په دنيا كي خو مني او 
معشوق ډېر د راز ساتنه او پول خوښ لري، او نه غواړي چي وك پر خربي سي:

ز شـوق مريوم و تو ننرم در بزم
براى اّنكه فتد غري در  مان  در

عاشق د اغيارو او رقيبانو له بېري د خپل حمبوب حال هم په كاره نه پوتي:
بهر جملس كه جا سازم حديث نيكوان برسم
كه حـــرف اّن مه نامهربان را در ميان سازم

مر د پتنوايل په دنيا كي دا پ پانى نه سته، د پتنو روح خو غلي اقدامات يا حيلې نه مني د پتون مينه او 
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مريى رډ به ده، خوشحال خان هم وايي: 
زه خوشحال كمزورى نه مي چي  به ډار   كم
په ــــكاره نارې وهم چي خوله يې راكه
 په لوړه درجه سته، د دوى انواىل خورا قوي دى، د پتون self-helpد پتنو په روح او عقليت كي پر ان ويسا 

پسيكولوژي هم دومره ينه او كلكه ده، اساس او ول يې پر "انوال" والړ دى او خوشحال خان د پتنوايل دا 
عايل روح په دې ډول يي:

د مـــــزريو مــــنتوب په لكر نه وي
م يې هر كله يوازي پر خپل ان وي

پتانه د هر راز مشكالتو په مخ كي ان نه بايلي، په ثابت عزم خپل كار پر مخ بيايي، دا ثبات او استقامت د 
پتنوايل عنصر دى، پتانه نوي مبادي، په اّساني نه مني، چي ويي منل نو يې بيا كورټ نه پرېدي، خوشحال خان 

د پتنوايل دا لوړ همت او ثابت عزم داسي رايي:
كه اّمسان دي د مزري په خوله كي وركي
د مـــــزري په خوله كي مه پرېده همت

لگنه يې دا چي د پتنو شعر د دوى طبيعي ژوند او سپېلى خيال او حقيقت ته ندې عقليت او درانه او ثابت 
اخالق اواروي تر معنوي او وجداني خواوو حياتي او ظاهري پلوونه روي.

مــــــــــتلونه
زما دا عقيده ده، چي د متل كلمه سوچه پتو ده، اما يني خلك وايي، چي دا له عربي مثل خه مفغنه سوې ده، 
كه دا دوهم قول ومنل سي، نو په مفغناتو كي د عربي "ث" په "ت" اليشه سوې ده، مث مرياث چي مفغن يې مريات
دى، د مثل كلمه به هم متل سوې وي، د عربي لغاتو پوهان وايي چي مثل يعني مثل(مانند) او نظري وروسته دا كلمه 

په ولو حكمتو كي مستعمله سوه، يني وايي دا كلمه له عربي مثل خه جوړه سوې او پر ولو حكمتو او لنو قصو 
او اساطريو اطالقيي په پتو خو متل هغو لنو ويناوو ته وايي چي د و معناوو او حكمتو خه ډكي وي، په متلو 
كي ډېر له د ملتو د روحياتو خورا ې_ې نكتې پرتې وي، بلكي يني پوهان وايي چي تر شعر ال متلونه د ملتو پر
عقليت ه داللت كوي، ويل چي اشعار د داسي خلقو له كومو راوي، چي فكر او ذهن او عقليت يې تر عوامو لوړ 
وي، اما متلونه د عوامو له عقليته حكايت كوي او د متلو الفاظ لكه اشعار مصنوعي او معقول نه وي او د عوامو په 

ژبه وي.
نو متلونه د عوامو وو ږغ ول سي او داللت يې پر روحياتو تر شعر، ين او د ويسا وړ وي، متلونه د ملتو د 

اجتماعي ژوندون او د دوى د عقلي هويت كاره كوونكي دي، په خمتلفو اوضاعو كي د جتربې او ازميتو نتيجې 
دي، چي په لنو كلماتو كي اى سوي وي. پتنو متل كى دى چي "پردۍ ې نيمه خوا دي" يا "پردى ك تر 

نيمو شپو دى" له دغو خه موږ د پتنو بېل او انته درانه او مستقل افكار او روحيات استنباط كوالى سو او لكه د 
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خمه چي مو هم وويل، دوى هر كله ان لوړ او پردي يې كته بلل د پردو دودونه يې نيمه خوا ل او پر خپل مليت 
او پتنواله يې داسي ويسا درلوده، چي د هر ظفر او بري دپاره يې خپل ان كايف اه.

پتانه متل كوي: "جن په وسله كيي او نن په غله" له دې متله موږ الندي خربي استخراجوو:
 والړ و، د دوى عسكري احساسات په خصمانه حركاتو كي او د نن او نن تنو اجتماعي ژوندون پر جند پ

جذبات په خپلوۍ او روغه كي د ژوندون مدار وه "وسله" په دوى كي مهمه او هم د اړتيا شى وه.
دې اجتماعي اړتوب دوى زراعت او كرني ته پاول، نو يې په اخالقو كي زراعتي روح او د كرني قدر كول داخل 

سوه، دا روح كه ه هم د زړو اّريانانو دى او ستا د دوى زراعتي حالت ه رندوي، مر په پتنواله كي خو دغه 
زوړ روح تطور وك او د پتنو روحياتو سره سم د نن دپاره يوه وسيله سوه، له دغه موږ ته اواريي، چي د پتنو 

عقليت بې نتيجې حركت نه مانه، او د علت او معلول، او سبب او مسبب په سلسله كي بې برخي نه وه.
كثر  د اجتماعي ژوندون اساس نن و، نو د نن دپاره غله او كت ضرور و، دې كيفيت د پتوخنوا وي ا

كرونكي او زراعت پېشه كه. "پر ه وخوت كشمري يې وليد" دا متل موږ ته يي، چي پتنو په عني ملي غرور او د 
ان په ويسا كي ان نه وركاوه، يعني په ل ه له هوله نه وتل او نه يې ايه تكرب درلود، د دوى عقليت ظرفيت او د

نفوسو لوړتوب له دې متله كاره دى.
"د ډېرو لرى د يوه غوزى" د پتنو د اجتماعي تعاون روح رندوي، چي د خمه يې موږ په "بسپنه" كي بيان وكئ.
كله_كله په پتو متلو كي د فلسفې راني_راني خربي هم راغلي او دا رايي، چي د پتنو عقليت سوچه بدوي او 

غرنى نه و، د دوى په عقليت كي ژورتوب و، مر طبيعي رن يې درلود. د صنعي او موضوعي علومو نه و وهلى.
هغه فلسفي قوانني او لى چي منشا يې فطرت دى، يعني هغه اهلى سنن چي پر موجوداتو په مطرد او عمومي ډول 

جاري دي او قراّن عظيم يي په (لن جتد لسنه اهللا تبديال) سره رايي، د پتنو په روڼ او رسا دماغ كي دغه مسلم 
اصول منلي سوي وه، او لكه يو فلسوف او پوه سى چي د علم او فلسفې له پلوه تعبري په كوي، پتنو پلو سپېلو 

متلو كي هغه فلسفيانه افكار او خياالت ه اى او فلسفې له پلوه تعبري په كوي، پتنو پلو سپېلو متلو كي هغه 
فلسفيانه افكار او خياالت ه اى كي دي، مث دا فكر چي جهان زموږ د اعمالو د نتيجو د انعكاس اى دى او

هر سي ته خپل عمل 
او د خپلو چارو جزا او مكافات رسيي، په فلسفه كي ډېر زوړ دى، موالنا جالل الدين بلخي وايي:

اين جهان كوه است وفعل ما صدا
اين صدا هــــا باز ردد سوى ما

پتانه دا قانون په اجتماعياتو كي تطبيق كوي، او د بدي جزا تر هغه سخته وركوي مث خوشحال خان وايي:
كه په توره يې جـــواب وركې مردي ده
كه وجود دې وك اّزار كاندي په چوب

دا متقابل نتايج او متقابل حركات د پتنو د نني او اجتماعي ژوندون جوهر دى، د و ه نه هرييي؛ د بدو بدتره 
جزا وركوي هغه چي له نورو غواړي، له انه يې هم غواړي، محيد د ناموس او نن په ساتنه كي لومى د بل دا 

ستايي، چي خپل دا هم وساتالى سي:
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چـي د بل نن و ناموس ساتالى نه سي
و به نه ساتي وك خپل نن و ناموس

د پتنو دا روح يا د اجتماعي فلسفې مسئله په دغه يوه متل كي ه رنده سوې ده، چي:
"مه كوه په ما، و به سي په تا". په دې ډول پتو متلونه د پتنو د روحياتو او عقليت هنداري دي كه موږ وغواړو چي 

پر نورو متلو حبث وكو، نو به مضمون ډېر اوږد سي، اوس مو فقط و متله د مثال په ډول راوړه.

قصـــــــــــــې
د پتنو ملي قصې او روايات، لكه شعر او متلونه د دوى د پسيكولوژي خواصو خه ډكي دي، د روغي ژوندون، د 
جن دودونه او اّداب د عشق او ميني حاالت او روحي جذبات د دوى ذهنيت او افكار د ملرۍ او رفاقت الري

او حالونه شاعرانه حيات، شرافت، د نني سره عالقه مندي، تورياليتوب، دفاعي او هجومي احساسات، حتى د 
و شريفانه اخالق او ناموسداري او ننياليتوب، لنه يې دا چي پتني قصې وله د پتنوايل خواص او مزايا 

لري او كاره كوي يې.
 پر سريت او حيات مشتملي دي، شاعرانه سپېلي Heroesد پتو قصې او نقلونه چي د يني ملي پهلوانانو 

خواوي هم لري، موږ د خمه وويل چي د پتو پر عروضي شعر د پردو اغېزي ډېري خريي پرتې دي، مر دا د نقلونو
اشعار او نارې سپيني سپېلي دي او خاص د پتنو په ژوند او روحياتو اړه لري، نو كه موږ تر عروضي اشعارو 

داسي بوبي او سچه پتو نارې او بديل د پتنو د روحياتو په پلنه كي مهمي و.
دوكتور وستاولوبون وايي: 

"قصې ډېر له تر تاريخ صحيحي وي او د ملت حقيقي مشاعر رندوي، قصې هغه حوادث دي، چي د حكايت 
كوونكې عاقله په متاثره شوې وي" 

نو د پتو قصې هم داسي دى، چي د دوى ملي روح ه اواروي، كه مضمون نه اوږدېدالى، نو ما به دا خربي 
ي پستې شنلي او پللي واى، مر اوس فقط مثا و اشارې ورته كوم، د "فتح خان بې او رابيا" په نقل كي دا 
دواړه مينان پر ولو واقعو سره ملري دي پتني ي په جن كي پله شامليي او توريال دي، هغه وخت چي

له شپېتو تنو ملرو خه يوازي فتح خان او د ده پتنه مينه پاته سوه، نو سهار رابيا فتح خان ته د جن تشويق 
داسي وركوي:

سر د سره پالنه هسك كه فتح خانه
رابيا لي پونده ورته كه سيي

چي فتح خان ال له ايه نه و راپورته سوى، رابيا د جن پر اّس سه وه، د غليم مقابلې ته تله، نو يې په خپل مني 
داسي ناره وكه:

سر د سره پالنه هسك كه فتح خانه
رابيا لي پونده ورته كه سه سوه
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فتح خان په داسي محاسي ږغ واب وركئ:
"كه تتي د واريو اني تتي، يا مي خور يې يا مي مور يې، و يې نكم، پر دا سپينه سينه پي".

په پاى كي فتح خان يوازي د جن پر ميدان پاتيي، نو وايي:
"يو كه بوى هندوستان مي بوى_بوى=په سپيتانه كي خالص نه سو، اوس راواړوه د سپينو چو موى".

له دغو نارو خه به د پتنو جني احساسات او د دوى د گو روحي او معنوي غتلواىل او لوړ مقام تاسي ته 
كاره سي، چي د پتني عقل او اجتماعي مزاج او فكري ساختمان هم تر پتون كته او ضعيف نه و.

د پتنو پاك او سپېلى ژوند او د عفت او ناموس دارۍ حيات د پتني اخالقو خه دى، يعني د پتنوايل روح، 
دوى په عفت او پاك ملن كي ساتلى دى، د ادۍ او بيبو نقل زموږ په قصو كي خورا شهرت لري، عاشقانه 

احساسات په خورا تېز او تر هر ه اثرناك او اغېزه لرونكي دي، هم د پتنوايل روح نسي مغلوب كوالى، ادي خو
پر بيبو مني و، او بيبو هم د ده په مينه كي لېون وه، مر د دوى عشق هم د عفت تر سيوري الندي و او د بيبو ته تر 
واده د خمه معاشقه لوى پېغور او ناوړه وه، كه نو چي يو وخت ادي له بيبو خه خوله غواړي، بيبو دا خواست 

نه مني او ناره پر كوي :
."ادي را لوى سو نو د ما غواړي خول ۍ=اوس چي دا ادي هلك و ما يې تل اودې چي دا"

په پاى كي ادي چي پتون لمى و، د دې خپل بې ايه خواهش په پېمان او د دې دپاره چي ان د دې 
اقدام له پېغوره وباسي، له وطنه وركيي او كلى كور وله پرېدي.

ادي والړ ورك سو، رب، كهول يې پرېود، بيبو خو د ده په مينه كي سوي، يوه ورځ چي د بكوا پر دت كاروان 
تېريي، نو د دې خپل مني ور په ياديي، وورئ په ه اّرمان ناره پر كوي:

"كاروانونه د بكوا پر دت ترييي=كاروانونه د بكوا پر دت تېريي، ادي ورسره نسته، په دا نور كاروان مي مينه 
نه ماتيي، زما اّرمان ادي مي بايلو".

په دې ډول د پتو ملي قصې، لكه اّدم خان او درخان، مومن خان او شېرين، جالت خان او مشايله، موسى خان
او لمك توردىل او شاهوله او نوري_نوري د پتنو د پسيكولوژي روي هنداري دي .

عنعــــــــــــــنات
عنعنه يعني له نيكونو او تېرو پتنو خه، خوله پر خوله او پت پر پت رانقل سوي شيان او دودونه هم، لكه ژبه او 
شعر او قصص د ملي روح كاره كوونكي او رندونكي دي، پتانه ډېري عنعنې لري، خورا ډېر دودونه او رسوم 

سته، چي له زړو پتنو خه معنعن تر موږ پوري راغلي دي، په پسيكولوژي حتقيقاتو كي دې خوا ته په غور كتل 
كيي او دا عنعنات د فوكلور اساسي كي دي، زه دلته فقط و عنعنو ته اشاره كوم:

پتانه وايي، چي د مېاني باد راوالوت، نو د ينو پتنو پر ملن ونت، داسي پتانه په اجتماعي ژوندون كي 
"لوملن" لري، دوى د رياست او مشرتوب وړ دي، د ينو پتنو پر م ونت، دا قومونه توريايل او ننيايل دي، 
يعني حربي استعداد يې تر ولو غالب دى، دغه باد د ينو قومو پر ژبه ونت، نو د دې پتنو مركه او نطاقي او د 
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علم او پوهني خواص نصيب سوه، له دې عنعنې خه د پتنو د عقلي مزاج او روحياتو دا درې اساسي تيي 
كاري:

. د رياست او اداري مشرتوب قوه.۱
. حربي استعداد او جني روح.۲
. علم او پوهنه او وينا او علمي تلقينات.۳

پتانه و ته په خمصوص نظر وري او په پتنواله كي د احرتام مقام لري، ډېر له نارينه د وريندارانو د ناموس د
ساتني دپاره سرونه بايلي، حتى د پردو ملتو و ته هم ك م په دغسي سرته وري.

د پتنو په عنعناتو كي "د پلو روى" خورا اهميت لري، پتون د خورلي پلو حمرتم ي او تر ډېرو و يا انتقامي 
اقداماتو ترييي، په جن كي چي د مېرمن پلو من ته راسي، كلى مقاطعه او متاركه وسي، پتون چي هر ومره په 

قهر وي، خو د پتنې خور پلو ته وري او كورټ يې تش نه پرېدي.

ننـــــــــــواتې
ننواتي د پتنو يو عنعنوي د عذر غوتلو ډول دى او د كلو_كلو دمن او عداوتونه په ننواتو له منه وي او داسي
وي، چي د يوه خورا لوى كار يا لوى خصومت د غذر او خبني دپاره مغلوب يا جمرم سى د خپل كلي يا كام سپني

ږيري او ستانه خپل مقابل ته ورلېي، كله_كله چي امر ډېر مهم او د خبلو قابل نه وي، نو خپلي ي په ننواتي 
ورلېي.

دا ننواتى دومره اهميت لري، چي پتون مري، خو ننواتې نه كوي، مر كې وكه، نو د ده مقابل پتون هم ضرور 
دغه مني او دى خبي.

د پتنو له صفاتو خه ده، چي ننواته به نه كوي او كې وكه، ها مقابل يې هم ضرور مني، په دې ډول نور ډېر د 
پتنوايل عنعنات سته، چي يني يې"خادم" او "الفت" زموږ پتنو ليكوالو ليكلي دي. له دغو ولو خه دا كاره

كيي، چي پتانه اخالقاً په هجومي روح كي خورا زغرد او تند او بيا په خبنه او عفو كي هم مني دي.
كې انتقامي جذبات تاوده دي، عفو او خبنه او د عذر غوتلو منت يې هم سته.

دا وه د پسيكولوژي يني اساسي لي چي موږ لن_لن رند او په دې الر كي مو استفاده ني وكه، كه چي 
مضمون اوږديي، او د پتنوايل د ېو احتوا هم موږ ته اوس ممكنه نه ده، نو به دا حبث لن كوو او فقط د 

پتنوايل او پتو يني تارخيي نتايج به ويو، چي وا د دې پتنوايل ملر پر نۍ ه جتليات درلوده، او پتانه د 
دغو روحياتو او سپېلو اخالقو په اغېزو ومره لوړ سوي وه؟ او په تاريخ كي د پتو او پتنوايل ه خني سته؟ دا 

تارخيي كتنه به هم لنه وي.
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د پتنو د ملر لت په تاريخ كې

د پتنوايل روح، لكه ملر داسي دى، چي هر وخت په برېگ او لت كي و او دى. د پتنوايل اخالق او د 
پتنو روحي او عقلي مزاج او د دوى معنوي جذبات او غرايز، د دوى سپېلي مشاعر داسي دي، چي هي وخت 
يې ان نه دى پ كى او پتون ته يې تارخيي لوړتوب او شهرت هم خبلى دى، په زړو اّريانانو كي تقريباً درې 

تر لورو زرو كالو د خمه هم پتنو شهرت درلود. د هند په زاړه كتاب ريويد كي د دوى نوم په "پكنه" سره راغلى 
دى. او په هغو لسو كامونو كي مشېرل سوى دى، چي دوى د اّريانانو زوړ تارخيي جن كى و. 

نينوس او مسيلراميس د اّشور شاهانو د خپل عظمت په وخت كي هم پر باخرت خپلي محلې كولې، اما د دې اى 
 كاله تر مېالد۱۱۰۰خلكو سخت جنونه ورسره وكه د اّشور د ميخي خطو زاړه اّثار چي پيدا سوي دي، دا يي چي 

 په دولوېتو قبيلو كي اراكوتو(ارچوتوس)، Tagalath Phalazarد خمه يو اّشوري برياىل تاالت فاالزار 
هراهوتي او نيسع او نيسا هم ذكر كوي، مر دغو قبايلو دا فاحت بيوته مات كى او ان يې اّزاد كى 

 يعني قندهار دى، چي په پهلوي رخوت وه او عربو رخج او Arachosiaاركوتو(ارچوتوس) خو د يونانيانو اّراكوسيا 
 رخد ك

 چي په اوستا كي هم راغلى او په ريويد كي سوس وتي ذكر سوى دى، ارغنداو دى Harahuateهراهوتي 
اما نيسع يا نيسا غالباً اوسنى نېش دى، چي د قندهار مشايل مغربي خوا ته كاين دى او د زاړه مدنيت اّثار هم 

هـ) د بست او داور او رخج سره يو اى د(نېس) په ډول راوړى ۳۳۲پكي كاريي، او مسعودي اسالمي موْرخ(
دى له دې خه كاره سوه، چي پتانه وا هم يو تورياىل قوم و او د پرديو مريي توب يې نه مانه.

 په نامه Paktves) كاله اوسېدى، پتانه د "پاكتويس" ٤۸۰-٤۲٥هريوډوس د يونان زوړ موْرخ چي تر ميالد د خمه (
او د پتنو اوپرېدي قبيله يې"اپاروتي" راوړې ده.

د موْرخينو پالر هريوډوس وايي: 
"هغه خلك چي د هند مشال ته د"پاكتي ايكي" په مملكت كي پراته دي، د هستوي ډول يې د باكرتيانو(بلخيانو) 

 ق م) هخامنشي فاحت سره وه او پوستينان يې ٤۸٦-۲٤٦دى، دوى خورا توريايل او جنيايل دي، چي د خشياراشا(
اغوستي وه، لويي_لويي د غشو لېندۍ او خپلي وطني چې(پېش قبض) يې درلودې" 

 هلربانHellebrandtr:ليكي 
"په ريويد كي راغلي دي، چي په اّراكوسيا(قندهار) كي يوه قبيله ده، چي (واسوديوا يې باچا او د ده زوى 

سوداس) و، دې قبيلې د سندهـ تر روده پوري برى وموند او جني كارنامې يې د افسانو او نقلو په ډول مشهوري 
 ق م) چي مقدوني سكندر د افغانستان پر خوا هندوستان ته تېرېدى، پتنو د دې ۳۲۹-۳۲۷وې تر ميالد د خمه(

بريايل سره خورا سخته مقابله وكه، د قندهار خلكو د ده سره جې وكې، د نورو پتنو په غرو كي هم سخت 
زمحتونه پر ورغله، د صوات په لته كي د يونان دا فاحت چي وله اّشيا يې نيولې وه، پي هم سو .

د سكندر سره د پتنو مقابله خورا شهرت لري، د پتوخنوا يو غر په يونانيانو كي خورا مشهور دى، چي د يونان زوړ 
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افسانوي پهلوان"هركول" هم دا غر نه و نيوىل، مر سكندر پر دې غره يرغل وكئ او پتنو ډېر يونانيان پكي مه 
كه.

سكندر په پاى كي جمبور سو او له بېري پر شا سو، وروسته چي پتنو دا اى ختليه كئ، نو سكندر ني تېر سو، 
يعني سكندر په خپل قوت پتانه نكه مات.

 ليكي چي دا غر په تاريخ كيArnas (اّرن) مر يو بل موْرخ ډيوډوره يې Arneاّريان او كن كورث د دې غره قوم 
"عجيب غر" بلل سوى، چي د پتنو د مېاني په سبب چا نسواى مسخر كوالى او سكندر په خورا زمحت او داسي 

تلفاتو تر "پتوخنوا" تېر سو، چي ډېر سپاهيان يې مه او نور خورا په ستونزو سوي وو.
د ډيورډور موْرخ په قول، نو كه سكندر د پتنو له بېري بېرته هند ته پر دې خوا نه راغى، ناچاره سو چي د حبريهْ 

 ۳۲٤عرب پر خوا ان ايران ته ورسوي، او ډېر عسكر يې د لوږي او تندي خه د بلوچستان په ريو كي مه او په 
ق، م كي يې ان فهرج ته ورساوه، تقريباً درې كاله يې د پتنو له السه ناورينونه وليدل.

الربمايل مورخ ليكي:
چي د پتوخنوا په خاورو كي د يونان سپاهيانو داسي بدي وري وليدې چي دوى به دا خيال كاوه، چي د خپلو 

زړو پهلوانانو عمليات نوي كوي، دلته په دوى كي هم ونه وسوه، لكه دوه ويشت پېۍ وروسته چي په دغه اى 
كي پر انرېزانو راغله 

له دغو تارخيي بياناتو خه ه رنديي، چي پتانه له وانو پېيو خه دغسي مستقل او اّزاد او په مليت مغرور 
او توريايل او ندي وو او د دوى د پتنوايل روح په هغه وختو كي هم لېدى او شهرت يې درلود، چي ولو 

موْرخينو د دوى ېي ذكر كي او د اّريانانو په زړو كتابو كي يې نوم هم ذكر سوى دى.

د ريكو بوديك مدنيت
صنايع د هر مدنيت او هر ثقافت منايندي په ه ډول كوي، حتى ډېر له پوهان په صنايعو خه د مللو افكار او 

روحيات هم معلوموي پر صنعت باندي، حميطي عوامل او سياسي او تارخيي حوادث هم اغېزه كوي.
يو صنعت چي له يوه حميطه بل ته نقل سي په دې نوي حميط كي نوى رن مومي او د دې حميط پر تقاضا ان سم
كي، لكه د خمه چي مو وويل د سكندر د فتوحاتو پر وخت په پتوخنوا كي ډېر يونانيان پاته سوه او چي سكندر والړ 

 كاله تر ٦۰۰نو دوى په باخرت كي يو سلطنت جوړ كى، دوى خپل يوناني ثقافت او مدنيت ورسره راوړى و، وروسته 
ميالد دخمه د هندوستان د بودا دين هم دې خوا ته راغى، دا دوه مدنيته سره  سوه، د پتنو روحي جتليات وو، 

چي دلته يې يو تارخيي مدنيت چي نه د هند و، نه د يونان اجياد كئ، دا مدنيت او صنعت چي د پتوخنوا د خلقو 
قرحيې او د دوى حميطي او اجتماعي او روحي عواملو من ته راوړى و، د اسالم تر راتلو پوري دلې و، په باميان، 
باخرت قندوز او د كابل مشايل خواوي، هه، پېور، كسيال او د اك ها خواته يې ډېر ه_ه اّثار اوس هم موندل 
كيي. د دې صنعت نفوذ اوسنيو موْرخينو لكه: هاكن فرانسوى، فوشه، جون مارشل انليس، وډار او نورو په ه 

ډول پللى دى او دا را كاره كوي، چي د پتنو تارخيي عظمت د صنعت او فكر او فلسفې او سياست له خوا هم 
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خورا ين و. او اغېزې يې په هند كي تر كشمريه پوري تللي وې، لكه د كشمري د ډورك او كسيال د اويل اونك 
ستونونه چي دا اغېزې ه كاره كوي 

د عربو او اسالم برى
موږ د خمه د پتنو د روحياتو په حبث كي وويل، چي دوى زاړه مبادي ه ساتي او چي نوي مبادي يې ومنل بيا يې

نو ژر پرېدي.
د اسالم مقدس دين چي پتنو ته راغى، نو دوى لومى د مسلمانانو سره ډېري سختي مقابلي وكې، مر وروسته 
چي دوى دا مقدس دين قبول كئ، نو يې داسي فداكارۍ ورته وكې، چي يو لوى مملكت، لكه هند د دوى په توره

د اسالم په دين مشرف سو. 
 هـ) كي ليكي:۲٥٥امحد بن حيى بغدادي اسالمي موْرخ چي په بالذري مشهور دى په(

 كال ربيع بن زياد بن انس حارثي د سيستان له خوا په هرمند او داور راغى او وروسته يې بست او ۳۰"د هجرت په 
زابل(قندهار) فتحه ك، مر د سيستان د رزجن خلكو خپل اسالمي امري ايستلى و، نو حضرت علي(رض) بېرته د 

مجل تر جن وروسته ونيوى، د حضرت معاويه(رض) په عصر كي بيا مسلمانانو هغه ايونه ونيول، چي خلك يې له
اسالمه بېرته اوتي وه، كابل هم په دغو كي و، وروسته بيا د كابل پاچا رتبيل مسلمانان و ايستل، مر بېرته مسلمانانو 

 هـ) په عصر كي بيا د رتبيل سره جنونه وسوه او دا ۸٦-٦٥كابل، بست، رخج، داور ونيول، د عبدامللك بن مروان(
 هـ كاله مسلمانانو و واره فتح كې"  ۱۰۰خه بيا تر ۳۰خواوي له 

په دې ډول پتنو لومى د مسلمانانو فاحتينو سره كلكي مقابلې وكې، مر وروسته چي د اسالم په پاك دين سو، نو
 هجري كال په ۹۰بيا يې دې دين ته ې فداكارۍ وكې، هغه وخت چي د سند اسالمي فاحت حممد بن قاسم د 

حدودو كي ملتان او سند فتح كول، د دې اسالمي بريايل سره پتانه هم وه او پر هغه خوا يې اسالم خپور كئ .
 هـ) كي د پتنو لوديانو خه يوه بريايل شېخ محيد په ملتان كي د سلطنت اساس كېود، دې پتون او د ده۳۷٥په (

كورن تر ډېره په پتنواله خپله پاچهي وچلوله او د هندوستان د راجانو خه يې ان وساتى.
 هـ كي د غزني پاچا سو، پتانه د دې پاچا ملري سوه او دې پاچا هم د ۳٦۷وروسته چي امري ناصر سبكتني په 

زابل(قندهار) له پتنو سره خپلوي وكه، يني موْرخني وايي، چي د ده په لكر كي چي د هندوستان د محلو دفاع 
يې كوله، دوه زره يا لس زره ، پتانه وه د ملتان له لوديانو سره هم د سبكتني د خپلوۍ له امله دوستانه روابط 

درلوده.
تر دې وروسته د سبكتني زوى زابلي حممود چي مور يې د كندهار پتنه وه، د غزني شاهنشاهي لوړه كه، پتنو د 

خپل خوريي سره ډېر كومكونه وكه ، د هندوستان فتوحات او د خبارا، ايران برى وله د پتنو په تورياليتوب وه، 
مييني د غزنوي عصر موْرخ وايي: چي پتانه د اجل په ېر يا د وږي زمري په ډول پر غليم ورتله، پر كوتلو خاته، 

لكه برېنا پر زنلو ننواته، لكه هوس پر غرو لوړېده، لكه سېل په غرو كي شېوه كېده" 
يو پتون د هندوستان په فتوحاتو كي د پتنو مېانه په دې بيتو كي په فخر او محاست بيانوي:
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تــــر كـــو نامردو داسي ودنل له نام و ننه
زه يو پتون وم چي والړ وم د سلطان تر نه
توره په الس په ســـــــره اور د عرصات وختم

له بت شكن ســـره بـــــه دژ د سومنات وختم 
پتانه موْرخني د پتنو جني مشرانو او ملكانو نومونه، چي د سلطان حممود په لكر كي وه، بيانوي، يو جرنال يې 

خالو خان و، په دې لنۍ كي هم له ومله د دې جرنال د لكرو رات وول سوى دى:
چي د خالو لكري راســــــــي!

زه به ومل ته د خپل يار ديدن له مه 
دغه د پتنو كومك و، چي د حممود زوى مسعود د ايران په فتوحاتو كي موْفق او وروسته يې وغوته چي والړ سي، 
بغداد هم فتح كي او د اسالمي خالفت مركز غزني ته رانقل كي او غزنوي شاهان د ايشيا او اسالم په پاچه ومنل 

سي 
تر غزنوي پاچهانو وروسته د غور پتانه بريايل سوه، دوى هم د پتنوايل د روح په بركت وله هند فتح كئ، د غوري 

سلطان شهاب الدين مېاني د قطب الدين ايبك برياليتوب او بيا په هند كي د پتنو پاچهانو كارنامې تاريخ نسي 
هېروالى، د سوريانو پتنو شاهي، خو په هند كي د عدالت او عظمت او مدنيت دوره وه، د شېرشاه سوري عمرانات

 تنو كورناو د ثقافت او متدن خدمتونه د تاريخ په زرو ليكي تر اوسه هم د هند په خمتلفو رياستونو كي د دغو پ
حكمراني لري.

د كورانيانو په پاچه كي چي لومى پتانه د بابر په مالت ودرېدل او هند يې ورسره فتح كئ، وروسته د ډهلي 
ورانيانو وغوته چي د دوى خپل فطري حق يعني اّزادي ني سلب كئ، مر پتنو خو مريي توب نه مانه، نو په 

دې دوره كي پتانه وله پر خپله ننه والړ وه، چي تر پايه يې خپله اّزادي له السه ورنه كه.
د پتنو ملي پهلوان او نامتو سردار او اديب خوشحال خان خك د دې ملي جنو سردار و او د پتنو ملي اديبانو د 
خكو كورن او د مومندو تورياليو د پتنوايل د استقالل غوتنو روح ه كاره كئ او د ورانيانو پر خالف يې په 

خپل ملت كي داسي تبليغات وكه، چي په پاى كي د پتنو له مريي توبه ناكامه سوه.
پله په افغانستان كي هم پتانه د برم او جالل خاندان وه، د هوتكو او مرحوم حاجي مريويس خان مېانه او د ده 

د كورن حممود او اشرف فتوحات خو كاره دي.
بيا د نادر افشار په مقابل كي د پتنو ينار د پتنوايل يوه ننداره وه، د هرات د ابداليانو جنونه د دې فاحت سره 
مشهور دي، يو كال د قندهار ار حماصره وه، په دې په پافشاري كي د پتون شاه حسني او سيدال خان ناصر سپه 

ساالر مېانه زموږ نه هرييي. 
د هند له خوا چي نادر افشار بېرته راي، دې فاحت د خپلو غناميو د ساتني لپاره د خيرب پتنو ته د الري ججه 

وركه، نو ني راتېر سو ، كه چي ده ته د پتنو د توري بري ه كاره و.
تر نادر افشار وروسته چي اعليحضرت لوى امحدشاه بابا د پتنو باچا سو، نو دې اغلي پتون د پتنو د پتنوايل 

لياقت او كشوركشايي ه وچلوله، امحدشاه بابا د خپل اغلي پتون ملت په ملرۍ او توره اووه اته واره پر هند 
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يرغلونه وكه، د هند مسلمانان يې د كفارو له تسلطه وژغورل د مرهو جن د هندوستان له لويو جنو خه دى، 
چي پنوس شپېته زره پتانه تقريباً لسو لكو تنو سره وجنېدل، وله يې مات كه، تر دوو لكو تنو پوري يې مه كه 

او مرهيانو مال يې ور ماته كه اې مارسن انليسى موْرخ وايي:
"امحدشاه په اّسان سره د ډهلي پاچا سو او لكه حممود غزنوي او حممد غوري و واره يې پتانه په هندوستان 

راوبهول . . . "
كران ډفه انليسى موْرخ ليكي:

"د پاني پت جه د هندوستان د مهابهارت تر جې وروسته لو جه ده، په درو ورو كي پتنو لويه فتحه وله"
يو پتون شاعر برهان خان چي په دې فتوحاتو كي د امحدشاه بابا سره و، د دې جن سببونه د پتانه شهنشاه له 

خولې داسي بيانوي:
احـــمدشاه بادشــــاه په جارو وويله
د غـــــزا په نيــــت ووزمه له كابله
يا به قتل كم كفار په هندوستان كي
يا به پرې كمـه كله پرې باندي خپله

په دې ډول امحدشاه بابا د پتنوايل په ننه هندوستان ته و وارې والړ، او د خپلو اسالفو حممد او حممود ياد يې 
تازه كئ، د پتنو لويه ملن له دې ه كاريي، چي امحدشاه بابا كه ه هم هند فتح كئ، خبارا يې ونيوله، پر 
خراسان يې تسلط وموند، مگر په دغو سرو هيوادو كي يې د هغه اى بادشاهان بېرته په شاه كېنوله او د 

پتنوايل لوړ همت او عاليجنابي يې ثابته كه، تر امحدشاهي دورې وروسته هم د پتنوايل روح م نه و، ډېر له 
يې شاوخوا بري كاوه، وزير اكربخان غازي د كابل او جالل اّباد جهادونه او د سردار حممدايوب خان غازي د 

ميوند غزا او بيا د غازي حممدنادر شاه شهيد د ل او جنوبي خوا جهادونه نه هريوي.

تر دې ايه مو د پتنوايل د ورځ يني راوي او برېناوي په تارخيي ادارو كي كاري كې، دا خو يوه لنه 
تارخيي كتنه وه، كه مو مفصل ليكالى، نو د پتنو د توري او اخالقي اقتدار پرته، د دوى مدني او عمراني او ادري 
خدمتونه هم ډېر دي، چي ليكل يې بېل_بېل كتابونه غواړي، په پتنو كي علما او د فن او پوهي خاوندان او بريايل 

 تنوايل روح يو ژوندى او نه مه خو يې دا چي د پشهنشاهان او نامتو دالوران او پهلوانان تېر سوي دي، لن
كېدونكى روح دى، چي نن ورځ پر پتنو او د دې زمانې پر لمو الزمه ده، چي خپل مفاخر او د پلرو او نيكو د 

پتنوايل ېي را ژوندۍ كي او د خپل مليت په روڼ تاريخ ووياړي، ما دا و كري د پتنوايل په علمي پلنه او 
سپنه كي اوس وكالى سوې او خپلو پتنو ته مي وړاندي كې، وندي د تېرو پتنو اروا خوښ او د اوسنيو لمو 

لپاره د پتنوايل درس وري.
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نتيجه

تر دې ايه مو د پتنوايل د ورځ يني راوي او برېناوي په تارخيي ادارو كي كاري كې، دا خو يوه لنه 
تارخيي كتنه وه، كه مو مفصل ليكالى، نو د پتنو د توري او اخالقي اقتدار پرته، د دوى مدني او عمراني او ادري 
خدمتونه هم ډېر دي، چي ليكل يې بېل_بېل كتابونه غواړي، په پتنو كي علما او د فن او پوهي خاوندان او بريايل 

 تنوايل روح يو ژوندى او نه مه خو يې دا چي د پشهنشاهان او نامتو دالوران او پهلوانان تېر سوي دي، لن
كېدونكى روح دى، چي نن ورځ پر پتنو او د دې زمانې پر لمو الزمه ده، چي خپل مفاخر او د پلرو او نيكو د 

پتنوايل ېي را ژوندۍ كي او د خپل مليت په روڼ تاريخ ووياړي، ما دا و كري د پتنوايل په علمي پلنه او 
سپنه كي اوس وكالى سوې او خپلو پتنو ته مي وړاندي كې، وندي د تېرو پتنو اروا خوښ او د اوسنيو لمو 

لپاره د پتنوايل درس وري.
 

۲۳


