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 پښتون ولس د
 او افغان ملي دولتونو ترمنځ د ډیورنډ استعماري سره کرښه

 )لومړۍ برخه(

 سریزه: 

جګړه یزه  خونړي  ستراتیجکه، راهیسې په نړیواله کچه یوه ایدیالوجکه،د ډیورنډاستعماري سره کرښه دیوې پیړۍ 

سیاسي حالت په ملي دولتي  دپښتون ولس ترمنځ  د ډیورنډ کرښې نامالوم نړیوال حقوقي ارزښت، کرښه ګرځیدلي ده.

 . کړکیچونه رامنځته کړي ديکچه افغان ملي دولتونواوافغان ولس ته برخلیک ټاکونکې بنسټیز

ملي دولتونو  افغانستان د کرښه یا دپښتونستان نړیواله مسئله نږدي دیوې پیړۍ راهیسې دافغان ولس ملي داعیه د دډیورنډ

افغان په منځ کې )مانا: یو ملي لږکي یا  بر ډیورنډکرښه دیوې پیړۍڅخه د لر او. دبهرني سیاست په اجندا کې ځای لري

مورنۍ خاورې سره یوځای کیدل    Irredentismusد سره او خپليدیوستر ولس یوه برخه له خپل تاریخي  پالرني هیوا

یوې  یوې پیړۍ څخه یوو ریښتني ملي  لر او بر افغان پښتون د یورنډ کرښې ته نږدي د د.  غواړي( رامنځته کړي دی

 .قانوني نړیوالي پولې په څیر نه دي کتلي

و نړیوال سیاسي شرایطو نه برابریدو له کبله دغه فرصت یرغلونوا افغان دولتونوته  کله هم د خپل پرله پسې ناورینونو،

 په الس نه دی ورغلي چې د ډیورنډ کرښې په اړه یوه ملي ستراتیجۍ لراوبر افغان ولس ته وړاندې کړي.

منظمه  مقاومتونه، بغاوتونه، جهادونه، پښتونخوا  او ازادو قبایلي په پټاره کې پاڅونونه، ،لوی افغانستانکه څوک  د

ه الملونو باندې ځان پوهول ې، داسالمي سختدریزو ډلو رامنځته کیدل او د یرغلګر  پوځونوپه وړاندې دجګړو پانارش

دی باید لومړۍ دافغانستان په قبایلي سیمه یا منځني پښتونخوا کې د برتانوي هنداو برتانوي پاکستان حکومتي  ،غواړي

څنګه دپښتنوپه سیمو کې دانګریزانو دښکیالک له .  نه وکړياستعماري سیاسي جوړښتونو اوتاریخي  خونړې بهیر ته کت

 نړیوالو روسانو مهاله تر اوسه  په مسلسل ډول  خونړي جګړې روانه دي.  په څه ډول  پښتون ولس باندې دانګرېزانو،

یسټم  او پښتنو په قبایلي سیمه کې دملک س سیاسي لوې لوبې اغیزه کړي ده. په څه ډول انګرېزانو د سترو امپراتوریو

د همدې استعماري  نوي سیسټم له الرې انګرېزانو،  پولیټیکل ایجینټ  نوي ځانګړي ځواک  رامنځته او پلي کړي دی،

 بیا ورسته دپنجاب استعماري، ډیکتاتوري  پوځې رژیمونو دپښتنو قبایلو  په برخلیک باندې لوبي کړي  او قبایلي وګړې د

او نالوستیتوب څخه   بدیو دوی دخپل منځې تبربګنیو، بي برخي کړي دي. دخداي ورکړي  بشري بنسټیزو حقوقوڅخه 

پنجاب پوځ او دپنجاب ای ایس ای د انګرېز انو کولونیالیستي استعماري  څومره  ناوړو ګټه اخیستل شوي ده. څنګه د

ه انګرېزانولوی  ویش کې کارولوي دی. څنګ دپښتنو یرغلګر سیاست کټ مټ دپښتنو په سیموکې د پښتنو په وړاندې او

افغانستان  ملي حکومتونو په وړاندې په خپلو  افغانستان  دتزاري  روسیي او پاکستان څنګه د پښتنو قبایلي سیمه د

پنجابیانواو  انګرېزانو، ستراتیجکو پالنو کې د بیلونکې سیمي په څیر کارولي ده. څنګه د پښتنو قبایلي سیمې د روسانو،

څنګه  و  پرمهال  د اسالمي بهرنیو جهادیانو د جګړو  ډګرنوپه مرکز نو بدلي شوي  دي.امریکایانو د یرغلګر پوځون

بهرنیو جهادیانواو پنجابي بي  اسالمي احساس څخه پاک  دودیزه ژور  او ي  لرغوني دودمیلمه پالند پښتونوالې له قبایلو د

 یستي ده.اخ ناوړه ګټه رحمه جنراالنو

نجابي پوځ په وړاندې دپښتني قبیلو د مبارزو تاریخ ډیر اوږد دی.  دې حالت څخه د انګرېرانو، روسانو او اوس د پ

خالصون او دخپلواکۍ مبارزه په  خپلواکه  قبایلي  پټاره کې د ازادوملي ولسواکه ځواکونو او د اسالمي  بنسټپاله  او 

 ملتپاله ځواکونو لخوا پیل شوي.

 موږ ته دانګرېزانو د کولونیال  دور نښتي یا جګړې رایادوي. قبایلي سیمه کې د پنجابي پوځ په وړاندې جګړې 

هیواد پال پښتون قام تل په خپل ملي تاریخي  پالرني ټاټوبي کې دښکیالکګرو په وړاندې  چې هرڅوک وي، په ګده سره  

 هر ډول بلهارۍ ورکړي  او ورکوي.

 دولتي قانون تشه، د ظالم سیاست په وجهه  د د دالیکنه د نړۍ هغي سیمي ته  لیکل شوي، چې د نړۍ یرغلګروپوځونو

قبایلي سیمې ته  نه دکابل حکومتونو، نه داسالم اباد او نه  دنړۍ  مدني ټولنې اوټولنیز ژوندتشه  په کې رامنځته شوي ده،

چې  قبایلي سیمه د نړۍ څخه ویره شوي او په انذوا کې پاتي شوي ده. داسي مالومیږي بشردوسته هیوادونو پام کړي دی.

په قبایلي سیمه کې وخت له پیړیو  پیړیوڅخه والړل دی. د کرښې دواړو خواوته له پیړیو، پیړیو راهیسې ګډې کورني 

همدا اوس زما  ډیورنډ استعماري کرښې دیوې کورنۍ غړې په دوو برخو وېشلي. ښه بیلګه یي زما  کورنۍ ده، اوسیږي،

 ې اوسي او هلته  له یوې پیړي څخه خپلوي لري. کورنۍ یوه برخه د یوې پیړۍ څخه په وزیرستان ک د

 ستړي ستومانکونکې او دنه زغملو حالت دی. دغه حالت لراوبر پښتون افغان ولس ته تر ټولوډیر دردونکې،
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 روسي امپراتوریوسیاسي لویه لوبه  اسیا په زړه افغانستان کې دانګرېزي، . د ۱ 

د پردیو جګړو اور بل شوي او  خاوره کې د څولسیزو راهیسې استعماري،افغانانوپښتانه  پوهیږي چې د دوی ترمنځ  او 

 ا صلي المل  یي د ډیورنډ  استعماري توره کرښه ده.

ښکیالکګرو ځواکونود سیاسي لویي لوبي  په وړاندې  دپښتنو پرلپسي  روسانواو انګرېزانو د څوک به اسیا کې  د 

 غبرګون یوه  نګه  ښکارنده یا پدیده  ونه مني؟  خپلواکۍ اوږده خونړي جګړه د پاڅونونه او د

اسالمي بنسټپالني پاڅوني جګړې   پښتنود څوک به د پښتنو دملي خپلواکۍ جګړه، دپښتنودملي یوالي جګړه او د

چې موخه د پښتون  امریکایانواو پنجابیانو  دتوراستعماري پالنو په وړاندې د پښتنو ورستي جګړه، روسانو، دانګرېزانو،

پر  وجود د ډیورنډ تپل شوي استعماري کرښې لمنځه وړل  دي  و نه پیزني؟ د افغانستان  دیرش کلنه اوږده جګړه  ولس 

یواځي د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړوکې   نه.  او پښتونخوا کې کورني جګړه له یوبل سره مستقیم تړو او یوالي لري

نجابي او امریکایي  یرغلګرو پوځونو ته  د نفرت په سترګه روسي، پ افغانان د انګرېزي،لروبر پښتانه    بلکې ټول

ګوري. پښتون ولس ان د ځینو ګوډاګې پښتانو افغانانوڅخه هم کرکه لري، کوم چې په پوهه او یا ناپوهي کې  

بي ګناه  ولس د پردیو په دسیسو کې  ښکار او په سیاسي   ځوکونو  په چوپړکې دریدلي اوخپل  مظلوم، دښکیالکګرو

 یو لویو لوبو،  جګړو کې وژني.پرد

د نړۍ  .ټولو یرغلګرو پوځونو له یوې پیړۍ څخه پښتانه په پرلپسي ټوګه د نړۍ له پرمختګ څخه محرومه کړي دي

یرغلګرو کولونیالیستو ځواکونو پښتون ولس ته  د سر او مال ستر جبرآ نه کیدونکې زیانونه اړولي دي. پښتانه یې  داسیا 

ولیز کورکې  په خونړي ویر او ماتم   کې  ویشلي کینولي او پښتانه یي له یوې پیړۍ څخه په په زړه کې په خپل س

 جګړیزه  خونړي چا پیریال کې  ساتلي دي.

خونړي سیاسي تاریخ  په ځیر سره ولوستل شي، په داګه څرګندیزي چې  له بله خوا که د پښتنو د تیرو څولسیزو جګړیز،

یاسي مشرانو له السه دخپلو  روا ملي ګټولپاره نه، بلکې  په خپل پالرني هیواد کې د پښتانه دخپلو لنډ فکرو ګوندي س

بي  پردیو یرغلګرو دناروا استعماري ګټو ساتلو لپاره په دغه  سیاسي لویه لوبه کې  چې  تر اوسه راونه ده استعمالیږي،

 بي موخي  وژل کیږي. ګناه،

دجنګ  بل شوي اور څخه راوباسي. هیچ  دغي ویشلي حالت  او دغو مشرانو ونشو کړي چې پښتون  افغان ولس له

بي موخو  خونړیو جګړو  څوک  له د غو ګوندي مشرانو څخه پوښتنه نه کوي چې پښتون افغان ولس مو په دغه ناپایه،

 کې چیرته  اوپه  څه  ډول دولت پسي روان کړي دی؟ 

 

 .  انګرېزانوپه څه موخه قبایلي سیمه رامنځته کړه  ۲

تر څوبرتانوي هند ته  د قبایلي سرحدي  انګرېزانو کولونیالیستي دولت  د قبایلي عالقي  په رامنځته کولو سره غوښتل،د 

سیموله پیچلو الرو څخه تزاري روسان او د پښتنو له نورو سیموڅخه د سیاسي، ټولنیزو او دخپلواکۍ غوښتونکې 

 غورځنګونو ورننوتلو مخنوي لپاره یومیکانیزم  وګرځي.

 پښتنو سیمې  ویش په قبایلي اومیشتو پښتانو باندې د انګرېزانود کولونیالیستي ترمینالجۍ  برخه وه. د

انګرېزي کولونیالیستي دولت  غوښتل  په  ارزانه  بیه یواغیزمن سیاسي جوړښت  رامنځته کړي، تر څو د برتانوي هند 

یمي ادارې څخه هم  کنټرول کړي. انګرېزانو دقبایلی سیمي  پولې او لري پرتي سیمې امنیت  پرته د برتانوي هند له مستق

په رامنځته کولو سره  ونه توانیدل د پښتنو او انګرېزانو ترمنځ  د اخ او ډب مخه  او دپښتنو د خپلواکه  پاڅونونو مخه  

رونه، زیانونه ونیسي. پښتنو د همدې ترپ او خرپ جګروپه ترڅ کې دنړۍ  ستر کولونیال ځواک ته  هم ډیر درانه ګوزا

 ورواړول. 

د دښمن سیمه ګڼل کیدي.  د انګرېزي امپراتورۍ وجود لپاره پنجاب دوست اود پښتنو پښتونخوا سیمه  )صوبه سرحد(

دغي دوو ستراتیجکو سیمو امنیت خورا ډیر  مهم وو. افغانستان کې د  دانګرېزي  نړیوالي امپراتورۍ  لپاره په اسیا کې د

 د انګرېزانو ستراتیجیک  سیاست  موخه  اسیا کې د روسانو د پوځي پرمختګ مخه ډبول  وو،پښتنوسیمې  په وړاندې 

انګرېزان مجبور شول  د روسانو د پوځې ګواښ په وړاندې یوه بیلونکې سیمه  رامنځته کړي. کڅه هم انګرېزانو  په پیل 

ل د دسامبر په میاشت کې د افغان ـــ کا ۱۴۰۱په  .چې پښتانه د پوځې ځواک له الري  په ګوندو کړي کې هڅه وکړه،

انګلیس لومړۍ جګړه  د سختي ماتي سره پای ته ورسیده. په نړۍ کې دافغان ــ انګلیس درې تاریخي جګړو ماته 

 دانګریزانو امپراتورۍ  ته په نړیواله کچه یو تاریخي جبرا نه کیدونکې ناورین  بلل شوي دی. 

 دخپل ښکیالک لپاره د کلوز باډر پالیسۍ یا دتړلي پولې سیاست پلې کړو.کال کې انګرېزانو په سیمه کې  ۱۴۷۱په 

کالونو کې  په ختیځ افغانستان یا پښتونخوا  کې درویشت ځله پوځې عملیات ترسره  ۱۴۴۱څخه  تر  ۱۴۸۷انګرېزانو  د 

قبیلو د خپل منځي شخړو کې کړل، ورسره  انګریزانو په پښتنو باندې اقتصادي بندیزونه هم   لګول او کله ناکله د پښتنو 

 د منځګړیتوب   دنده  هم  ترسره کوله.

کال کې کله چې انګریزانو  د افغان ــ انګلیس دوهمه جګړه هم د سخت ماتې سره وبایلله، انګرېزانو د فورود   ۱۴۴۴په 

 (۱). پالیسي یا دپرمخ تګ سیاست غوره کړه
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اودافغان شاهي دولت  ترمنځه د ډیورنډ استماري کرښه ویستله . نیټه انګرېزانو د دپښتون ولس  ۱۲د نوامبر  ۱۴۸۱په 

کافر پیرنګي  ښکیالکګرو د کندهار، پیښور،دکابل اوکویټي ښارنو ترمنځه  دکاغذ پرمخ هوایي کرښه ویستله . دبریتانیه 

 نیواکګر سیاست  د پښتنو په وړاندې له چلونواوسپین سترګیو څخه ډګ سیاست وو.

                                                                    

 .  قبایلي سیمه کې د انګرېزانو پولیټیکل ایجینټ او د ملک سیسټم   ۱

سي،  کالونو کې په درسته  پښتونخوا او قبایلي سیمه کې دانګرېزانو تور استعماري قانون ایف، ۱۸۴۱څخه تر  ۱۴۷۲د

کالونو کې  انګرېزانو په لومړۍ ځل په منځني پښتونخوا یا  ۱۴۸۴په ( FCR  Frontier Crimes Regulation) .ار چلیده

قبایلي سیمه کې  د ملک سیسټم رامنځ ته کړو. انګرېزي کولونیالیستي ځواک  داسي  یونوي  قانون  چې نه  دپښتنو 

تانوي قانون  سره پرتله کیده، له ، نه  د نورو ولسونوعادتي قانون او نه بر«پښتونوالې» لیکول شوي قانون   دودیزه  نه

همدې سره انګرېزانو یو نا انسانه، نا مدني اود بشریت ضد قانون  دقبایلو په سیمه کې رامنځ  ته کړوچې تر نننه په قبایلو 

 کې  دوام لري.      

و قانون د قبایلي کال کې د انګرېزانو د کولونیالیستي  ښکیالک پر مهاله  دغه غیر مستقیم ډول د حکومت کول ۱۸۴۱په 

انګرېزان پوهیدل چې قبایلي ولس  به هیچ  کله د یو یرغلګر   پردي پوځ  وګړو دغیر مستقیم اداره کولو لپاره  نافذ شو.

 او نا پښتون حکومت دبشپړ کنټرول الندې نه راځي.

پښتانه قومونه، قبیلې  او  تر څو توراستعماري سیسټم  رامنځ ته کړو، دسلسلي مراتبو زوړ، ار، دانګرېزانو د ایف، سي،

قبیلوي لرغوني  ارزښتونه او جوړښتونه  د ملک بر  د دوی  سیمې په خپل کنټر ول  کې ولري. ورسره د پښتنو قومي،

السي سیسټم   له الرې په  قبایلي ټولنه کې  ټیټ وساتل شي. انګرېزانو د دې سیسټم په رامنځ ته کولو سره د پښتنو 

د قام دسپین ږیرو  واک او ځواک په ولس کې رالنډ کړو  او ملکان یي  د خپلو  مخورور،قومي مشرانو،  خانانو،

ښکیالکګرو مخو لپاره په ولس کې د قوم اختیار لرونکې ځواکمنو کسانو په څیر رامنځ ته کړو. ملکان مجبور  کړل 

 شول چې دبرتانوي هندحکومتي ادارې ته قبایلي وګړي  وڅاري او کنټرول کړي. 

انوي هند حکومتي ادارې د ملکانو په مرسته  قبایلي سیمه کې  له خلکو سره تړونونه السلیکول اوکله چې دوی د برت

 (  ۲).انګرېزانو به ملکانو ته مکافات اونقدي پیسې وړکولي خپلې ځانګړي ورسپارل شوي دندې ترسره کړي،

راګیر سیسټم یي ایجنسیو کې په شخړو او دعوو کملک او دملک سیسټم، پولیټکل ایجنټ تراوسه دقومونو ترمنځ په قبایل

 .دی

ټولنیز او سیاسي بنسټیز ه سیسټم رامنځته   انګریزانو او برتانوي پاکستان په قبایلي سیمه کې  تر نننه  هیڅ ډول اقتصادي،

 نه کړو.  

یلو کې سیاسي ګوندونو ته  تر محاکم، پولیس اومحابس نشته. په قبا په فاټا یا قبایلي سیمه کې دولتي قانون، قضایي قانون،

اوسه اجازه نشته چې سیاسي فعالیت وکړي. د پنجاب پوځي رژیمونو لخوا قبایلي وګړي په سیتماټیک ډول دخپل  سیاسي 

 او ټولنیز ژوند له برخه اخیستلواو حقونو څخه محرومه کړل شوي دي.

سوري او دقانون تشي په سیمه  بدله شوه. له همدې  له همدي الملونو په وجهه  قبایلي سیمه ورو  ورو په نړی کې یو تور

 سره په قبایلي سیمه کې د پښتنو ترمنځه  د شخړو او کړکیچونو کولتور برالسي شو. قبایلیان له پامه وغورځول شول،

     قبایلي سیمه  کې چاه چې د برتانوي حکومت خبره نه منله، په ډیرو سختو او ظالمانه  ناروا جزاګانو به مجازات 

دانګرېزانو لخوا په قبایلي سیمه کې جوړ شوي سیاسي او ټولنیزه استعماري  نظم د ښکیالکګر او د ښکیالک  کیدل.

ملکانوڅخه  په پیسو رانیول شویویا د ښکیالکګرو  سره دکوالبراتور   شویوخلکو ترمنځ هیچ توپیر نه کاو، انګرېزانو د

 السپوڅې  کسانو په څیر کاراخیستلو.

نوغیر انساني او ظالمانه سیسټم په وړاندې دقبایلیانو لخوا تل پاڅونونه شوي دي. دپښتنو پرلپسي پاڅونونه  د د انګرېزا

 انګرېزانو نړیوال  ښکیالکګر زبرځواک ورو ورو بي ثباته او له  نړیوالي  شرمونکې ماتي سره مخامخ کړو.

له کوم وخته چې انسان او بشریت فکر کوي یا د   د افغانستان په غرونو او درو کې د منځي پښتونخوا قبایلي وګړې

دوی یواځي اویواځي یو پښتون  افغان  ملي دولت  ته چې د دوی پښتني لرغوني  انسان او بشریت تاریخ لیکل شوي دی،

 ارزښتونه، اراده  او سیاسي ټولنیز  حقونه په کې څرګند شي سر تیټ کړي او ټیټوي.

 

 . ازادو قبایلوپټاره کې د انګرېز او پنجاب ښکیالکګر پوځونو سیاسي پالنونه   ۰

ننني  دقبایلو سیمه  د Federally Administered Tribal Areas .فاټایواځي دنړۍ په نقشه کې پاکستان پور اړه لري

 په قبایلي سیمه کې دقانون  تشه، افغانستان په څنګ کې د دولتي واک او دقانون تشه د پاکستان رژیمونو کمزوري ښایی.

په فاټا یا دازادو  .د افغانستان  په تاریخ  کې د هر دولت د تلپاتې سولې او ثبات لپاره تل ستر ګواښونه رامنځته کړي دی

امر د ځانګړو  قبایلو پټاره کې  د پنجابي پوځې رژیمونوستعماري  اودبشر ضداوامر لکه د انګرېزانو کولونیالیستي او

و له الرې  پلي کیږي. دپنجاب  حکومتي اوامر  کټ مټ  لکه د انګرېزانو د استعماري ځواک په څیرد هري قبیلې مراحل

 د خپلواکه   پرنسیب له الرې  پلې کیږي. 



  

 

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

دشمالي اوجنوبي وزیرستان  قبایلي سیمه په اوو اداري واحدونه یا ایجنسیو  باندې په الندې ډول ویشلي شوې ده،

مومندایجنسۍ. د  اوو ایجنسیو سربیره فاټا شپږ  کورم ایجنسۍ، خیبرایجنسۍ، باجوړایجنسۍ، یجنسۍ،اورکزیا ایجنسې،

دیره اسماعیل  دلکي مروت سرحدي سیمه، دکوهاټ سرحدي سیمه، سرحدي سیمې  یا ولسوالې هم  لري، د بنوسیمې،

دغه سیمې د پښتونخوا او  .هم یادیږيخان سیمه، دپیښور سرحدي سیمه او ټانک سرحدي سیمه د فرانټیر ریجنز په نوم 

ازادوقبایلوسیمه یا اوو سیاسي ایجنسې دپاکستان پوځي ډیکتاتورانو او د پولیټکل  د .قبایلي ایجنسیو ترمنځ پرتي دي

 ایجینټانو لخوا اداره کیږي. پولیټکل ایجینټان د پښتونخوا د والي لخوا  ټاکل  کیږي .       

سیمه کې د پوځي ډیکتاتوري رژیمونو استازي دي. پولیټکل ایجینټان کوم  مستقیم دولتي یا پولیټکل ایجینټان په قبایلي 

قبایلو په وګړو کې د پولیټکل ایجینټانو اوامر  او اغزه  دملکانو له خواپلي کیږي. قبایلو کې  اداري صالیت نه لري. د

ري ګواښي. دوی ملکان   دپیسې یا نورو مادي پولیټکل ایجینټان  ولسي ملکان  قومي مشران د  ډول ډول فشارنو له ال

مکافاتو  له الرې راخپلوي . بیاکه څوک  دپنجابي  پوځ خبره یا اوامر نه مني، دوی د پنجاب پوځیانو او پولیټیکل ایجینټ  

نورو الرو یا قبیلي  ته  د لخوا  په ډلیز ډول  یا ټولې قبیلي ته  مجازات  یا د پیسو نقدي  جریمي  مجازات ورکول کیږي،

پیل کې انګرېزانو اوس  څخه ډول ډول  ګواښونه  کیږي. تر څو خپلواک پښتانه د خپلو استعماري اوامرو تابع کړي.

پنجابي  پوځیان  د دغي سیسټم له الرې قبایلي وګړي د پیسو پریکولو جریمه او دنورو سختو  ډلیزو  مجازاتو له الرې  

 همکاري  ته مجبور وي.

ځواک او  اغیزه لپاره د  قبایلي ملکان  په قوم کې دخپل واک، ن او قومي ملکان یو بل ته اړتیا لري.پولټیکل ایجینټا

پولیټیکل ایجینټ مادي مرستو اونور سیاسي مرستي چې د ده اغیزه په قوم کې ټینګه کړي اړتیا لري. د قوم ملک د 

پولیټکل ایجنټ د مرستو څخه ستفاده کوي  تر څو دی په قبیله کې یوه کوچني ځاله جوړه کړي. پولیټیکل ایجینټ ملک ته 

                                                                                                                                           څو دې د حکومت سیاسي استعماري   توري  موخې په سیمه کې پلې کړي.                                                                د دې لپاره اړتیا لري تر 

دپولیټیکل ایجنټ ځانګړي واک دغه دوه استعماري الملونه د اسالمي سختدریو  اوس قبایلي سیمه کې دملک سیسټم او

 وسله والو ډلو  او دطالبانو غورځنګ د رامنځ ته کیدولواو شتون په وجه تر ډیره بریده لمنځه تللي دي. 

مالیان او طالبان د پخوا څخه دقبایلي  .ه وړاندې پیل شوهکال کې د افغانان جګړه دپخواني شوروي اتحاد پ۱۸۴۴په 

په قبایلي سیمه کې  قومي مشرانوترشا والړ خلک وو. ټولني یوه مهمه برخه وه، دوی په سیاسي او ټولنیزه کچه د خانانو،

نه  لومړۍ،  .قومي قبایلي جوړښتونه د دوو ټولنیزو ډلو لخوا چې اوس یې ډیر واک تر السه کړي، ترخاورو الندې شوي

دوهم، دپخواني   .پیژندل شوي  وسله والې اورپکې ډلې چې ورو ورو په سیمه کې په ځواکمني څیرې بدلي شوي

 .شوروي اتحاد پر وړاندې د جهاد پرمهال مالیانو او دیني مشرانو په قبایلي سیمه کې ستره سیاسي اغیزه ترالسه کړه

لي  قومي  خپلواک مشران  مجبور شول چې سیمه  دغو نویو رامنځته کمزوریو سره مخامخ شوه. قبایلي وګړو او قبای

د پاکستان پوځیانو،  شویو ځواکونو ته پریږدي. مالیانو او جهادیانو خپله سیاسي  اغیزه په سیمه کې ورو ورو وغزوله.

 ړاندي ګټه استخباراتو او جهادیانو د سیمیزو وګړو دپاکو ژور مذهبي احساس څخه  د شوروي اتحاد دجهاد پر و

واخیستله. د پاکستان داستعماري پټو  تور پالنونو الرې په سیمه کې نیمه پوځي جوړښتونه رامنځته شول. د شوروي 

اتحاد له ماتي څخه ورسته دغه  قومي زاړه جوړښتونه بیرته ونه رغوشول. له یوخوا دغه وسله والي اورپکې  ډلې او 

یکې او ناتو یرغلګر پوځونواو دپاکستاني پنجابي یرغلګر پوځ   اوسیاست په ځالې  پرته له کوم ځند او خند څخه د امر

وړاندې  وسله وال مقاومت پیل کړي، له بلخوا اورپکې ډلې د نړیوال جهادیزم  او القاعدي  تروررستي ډلې په چوپړ کې 

ګ  له یوخواد قبایلي ټولني  او پریوتي. دوی  ورو ورو دپاکستاني طالبانو تحریک په نوم   ځانانونه ونومول. دغه غورځن

له بلي خوا د پښتونو د زرګونو کلونو  ټولنیز جوړښت او دودیزه  بهرنیوجنګیالیو ترمنځ  اړیکې او پل جوړوي،

 ارزښتونو ځواک   په خپله سیمه کې چې دجګړو له امله  کمزوري شوي دي تر خاوري الندې کوي.

تر څو قومي  مخورو مشرانو، د  تونه  ورته جوړښتونه رامنځته کوي،طالبانو اوس په قبایلي  سیمه کې حکومتي جوړښ

ملک سیسټم  اود پښتونوالې ایدیالوجۍ ځواک د ترور او وژنو له الرې خفه کړي او په سیمه کې د پاکستان د پولیټیکل 

ټمارانو اوجنایي ایجینټانوکمزوري واک نوره په شا وتمبوي. سیمیزو جهادیانو  دقبایلو په ځینو سیمو کې د غلو، لو

مجرمینو  په تعقیب او عدامولو هم الس پوري کړي دی. دوی خلک د خپلو  شوراوي له الرې تر فشار الندې راولي، 

ټلویزیون اودفلم پلورنځې  د نایي دوکانونه په بمونو الوځوي، دموزیک، دوی خلک مجبوري چې ژیري پریږدي،

مرستندویه ټولني بې وزلي خلکومرستو ته نه پریږدي. د فاټا  قبایلي  داسالمی قوانینو په نامه  لمنځه وړي. نړیوالي

بلکې دوی دپاکستان د اي  ،وګړي  او قومي مشران نه یواځي د جهادي اورپکو ډلو  لخوا تر مرګوني ګواښ الندي دي

 .کډوال او وژل  کیري ایس اي، یرغلګر پوځ له خواهم هره ورځ بي ګناه ځورول،

لو ټولنه یو، این،ایچ، سي، ار، وایي،د پاکستان پوځ اوطالبانو ترمنځ د نښتو او جګړو دډیریدو له دملګروملتونو د کډوا

 امله د قبایلو ځایي   نیم میلیونه  وګړي د خپلو کورونو او سیمو  پرېښودو ته اړ کړل شوي دي.

 

د پاکستان پوځ   کله چې  څخه کاراخلي،ار  قانون  پاکستان  دقبایلي سیمو د کنټرول لپاره  د انګرېزانو له تور ایف، سي،

یو متهم  یا تورن سړي نیسي، دوی ټول کلي  یا  قبیله  په ډلیزه توګه رانیسي، کله چې یوه قبیله ونتوانیږي  او نشي کړي 

په  ټول کلي باندې چاپه  یو متهم یا تورن سړي حکومت ته په الس کې ورکړي، د دوی سیمه یا کلي محاصره کیږي،
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

اوپه ډلیزه مجازاتو مجازات کیږي. ازاد قبایلو کې دا ډول  مجازات  دیو تورن  یامتهم سړی درانیولو لپاره     وهل کیږي

چې د نړیوال منل شویو  بشري  حقونو خالف، دانسان لوړ مقام ته نه درنښت  او دبشریت ستر سپکاوي  تر سره کیږي،

 دی. 

خان، دکلي مشر، دکلي سپین ږیري، مخور   اتوریتي او خبره   د کله چې قبایلي قومي جوړښتونه  کمزوري وي، دکلي 

ار  تور انګرېزي   سي، ټولو لخوا یوشان نه منل کیږي، یوتورن سړی او یا یوه ډله چې په ښو وسلو سمباله وي د ایف،

 استعماري قانون ته  سر نه تیټوي. 

ناشوني ده  دا ډول ډلیزه مجازات خپله موخه تر  په قبایلو کې وسله والې  اورپکې دلې څښت ډیري ځواکمني شوي دي.

السه کړي. دا ډول مجازات   د انګرېزانو او پنجابي ډیکتاتوري پوځي رژیمونو لخوا د یوي پیړۍ څخه په قبایلي وګړو  

فرت باندې پلي کیږي. جوته  خبره ده چې  خلک د انګرېزانواو دپاکستان پوځ، پولیټیکل ایجنټانو او دولتي ادارو څخه ن

لري. پوځ په سیمه کې د ډلیزو مجازاتوپلي کولو لپاره د پوځې عملیات   څخه  هم کاراخلي. دپاکستان پوځ  ته په دې 

ورستیو کالونو کې  له همدې امله ډیر ځیانونه  هم اوښتي دي. دپنجاب څارګرې ادارې په قبایلي سیمه کې ډیرې  وسله 

نو قومي ملي مشران وژلي دي، تر څو د پښتنو د ملتپالني او د پښتنو دملي والې ډلي رامنځته کړي، دوی په سلګونه دپښت

 یوالي روحیه په پښتنو کې ووژني.                          

د پاکستان  پوځ د قبایلي ولس په وړاندې اوس دهوایي ځواک او بمباریو څخه  کاراخلي، چې  ملکې بې ګناه خلکو ته  

دپنجاب  یرغلګر پوځ او استخبارات  ای  کیږي. قبایلي وګړي دپنجاب  ډیکتاتوري رژیمونو،ځاني او مالي زیانونه اړول 

  پنجاب پوځ ته د یرغلګر پوځ په څیر ایس ای  ته  د دریوخونړیو ناورینونه په څیر ګوري. سیمیزه  قبایلي خلک د

د دې سربیره  د امریکایي دروڼد پاکستان  پوځ  په وړاندې بغاوت  او پاڅون پیل کړي دی.  ګوري، سیمیزه خلکو د

پاکستان  الوتکو لخوا په قبایلي سیمو باندې  د ړندو  هوایي بریدونه کیږي. خلک اوس داسي انګیري او احساس وی چې د

پوځ د امریکا په اشاره د مسلمان  پښتون ولس په وړاندې جګړه پیل کړي ده. له همدې سره د پاکستان دولت مشروعیت  

کیږي. له همدې امله قبایلیان د نړیوال جهادي اورپکو ډلو غیږته ورلویږي.  وسله وال ځوان  قبایلیان   تر خاوري الندې

 دسیمه یزو سختدریز وبڼسټپالو ډلو سره همکاریو ته مجبوریږي.

د القاعدې  ډیر ګواښمن وایروس وجود کې له همدې امله د پښتون  معصوم او بي وزلي ولس  په ځیرلي ناروغه  تپي 

 ننوتلي دي.

 

 دلومړۍ برخي پای
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