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 6 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 

  ۱۲۰۱۱۰۰۱۰۲        سراج الحق ببرک زی ځدراڼ 
 

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

 (څلورمه برخه)
 

 طالبانوسختدریځه اسالمي غورځنګ او د انګریزانو استعماري  کرښه  د.   ۰۱
 

ي ژبني کلتور  ،مذهبي ،تاریخي، سیاسي ،دولتي دخه زمانو څ د لرغونوډ کرښې په دواړو خواو کې پښتانه ډیورن د
د افغان ولس . هاخوا پښتانه په نوم سره بیل کړيلري او هیڅوک نه شي کولي دوی د کر ښې دخوا او ویښ ګډ ژوند 

د ډیورنډ کرښې په دواړوغاړو کې د لر او برو درې دیرش کلني جګړې په بهیرکې دلومړۍ ځل لپاره ورستیو  د
داسي . دطالبانو اسالمي تحریک په نامه رامنځ ته شوي دی هراته تر سواته یو وسله وال غورځنګ لهڅخه  پښتنو

طالبانو د  افغان. خوځښتونو مخه نده ډب کړي جګړیزو ښکاري چې ډیورنډاستعماري کرښې ددوسله والو طالبانو د
 .ندی ساتليکرښې خیال  استعماريډیورنډ  په لوی افغانستان کې دس هم اوخپلي  واکمني پرمهال او نه 
ورسته له استخبارتي شبکو  په اتیایمه لسیزه کې  لومړۍ له مجاهدینو او  آی. اس. آیپاکستان پوځې رژیمونواو د 

  .طالبانو سره مرستي کړي
استونو او پاکستان د خپلي یسپښتون ضد دومخي ناوړو د آی. اس. آیپاکستان استخبارتي شبکې په افغانستان کې د 

 افغان جهاد پر د ېسیاسي تیر وتناوکړني منفي  داسيپوځې جنراالنو دعملي کولو په بهیر کې جکې ژوري ستراتی
 .تلل دی ــۀله منځ خپلهپیې عمال رسمیت  ،مشروعیتنړیوال کرښې استعماري  یورنډتر سره کړي دي چې د ډمهال 

  .پر مخ په نقشه کې ښکاري ذــــد کاغو ا پښتنو په فکرونو د يیواځسره کرښه استعماري  ،خیالي ،غه فرضياوس د
په دې کې هم . پښتانه بیا طالبان ندي ډیرې طالبان پښتانه دي، خو ټول کرښې په دواړو خواو کې دجوته خبر ده چې 

 .ماشومان ديجنګې  هیچ شک نشته چې طالبان د افغانستان د دیرش کلني جګړې 
تیروتنو لست  ډیر اوږد  برخلیک ټاکونکې نبښونکېه رژیم  افغانستان کې د طالبانو غورځنګ او ددوی سختدریځ

سیاسي شعور نه ، ویښ ملي یو افغاني، ،ړندو سیاستونو او د دا یوحقیقت دی چې طالبانو د خپلو غلطو سختدریځو. دی
ډیرو  روا تیم ولس  یې له  پښتون مظلوم  یځانونه تباه کړل، بلکې دوی افغان خپل  نه یواځي  دوی  ه درلودلو له امل

غمونو او ، ویرنود وینو دنامالومي مودې لپاره  افغانان یېکړو، بي برخيهیلو،له خدای ورکړي شوي رښتو یاحقونو 
 .په ټغرکیناولو

څخه  د ډیورنډ له ځینو ډلو  کرنیالن د طالبانو آی. اس. آیپنجاب پوځې  جنراالن  او د تر اوسه داسي ښکاري،چې د
قامي ملي ځپلوکې ،د پښتون  ولس ویښ  په واک  ولسي ځ راویښیدونکې  ولس  تون پښکې دکرښې په دواړو خواو

په    یوي بدرنګه اسالمیستي سیاسي الې او د پښتنو دملتپالنې پاک  روا احساساتو په وړاندې دکې  مخنوي په وحدت  
 .وسلي په توګه کاراخليستراتیجګې   ګواښمني دیوي او ځیر 

 ،مخه ونیسيولت دخپلواک ځواکمن په پښتنو کې له یوې خوا د افغانانو ملي لدې الر ې د پنجاب جنراالن هڅه کوي 
ت قامي حیثی ،پښتونپالنې ملي پاک احساسات، د پښتون ولس تاریخي لرغوني هویت کې د غاړو واړودکرښې په  د

د اجنټان  استخبارتي ،رانخوا د پنجاب واکداله بلې  ،وځپېالي د اسالمي ماسک په اغوستلو سره وي یووقار او کلتور
د پښتنو او لویان ،مشران او سپین ږیرو وژني ترسره کوي  بیګناه  پوهه ، ومخورملي واکه طالبانو په الس دپښتنو خپل

د خپلو  لوي اوبد مدرسېجنګې یالوجکې ایډپه دیني بیا دغه ښوونځې  ،ورانويپه بمونو ماشومانو خاورین ښوونځې 
  .استعمالوي موخو لپارهسیاسي  بدرنګه 

 

دا ثابته خبره ده ،پر افغانستان باندې د ناټو دپوځې یرغل اصلي المل  د طالبانو خام ،لنډ،ګونګ   اونه ډیپلوماتیک 
  وسختدریځه  طالبان. کوشنیو سترګیو کې کتلو طالبانو نړېوال   کړکیچن ډیپلوماتیک سیاست  ته په خپلو . سیاست وو

د طالبانو ځیني مشرانو  التر . تونل لید سیاست  کې ګوري  ساده  په یو ، سیاستخوراکړکیچن  نړیوال نن ورځې د
 بهرنیودپه څومره مهارت سره او  څنګه  غورځنګ خود جوشه  اوسه  په دې نه پوهیږي ،چې ددوی  اسالمي 

 ږياستعما لی لس په وړاندېوبي دفاع  کې د افغان په سیمه ییزو سیاسي  معادالتو  استعماري ځواکونولخوا دسیمي
تر دې ورسته ډیر پښتانه طالبان  او د دوه  ،لخوا د طالبانو رژیم  ونړول شو  کال کې کله چې  دامریکایانو ۱۲۲۰په 

 (۰. )لي سیمو ته په تیښته بریالي شولزرو څخه ډیر  د القاعدې  نړیوال جنګیالي د افغانستان څخه  دپښتونخوا قبای
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. ه کې پیژندګلوي او پلویان درلودلپه قبایلي سیمحاد په وړاندي د جهاد له مهاله تبهرنې جهادي جنګیالیو د شوروي ا
هم سره  وادونه  اود ځای میشتو وګړونږدي کورني اړیکې درلودي سیمه ییزو خلکو سره  ددوی د جهاد له مهاله 

بهرنیو جهادیانو . دلهوجېکې خواخوږي درلوله پخوا څخه مذهبي ایدیالجهادیانو سره  بهرنیوسیمي خلک دد. کړي وو
ځواک تشي، دریګوني د دولتي ، اقتصادي بي وزلیو حقوقي ، له سیاسي، نیمه خپلواکۍ، ایلي سیمیزو خلکو دد قب

 .وقومحرومیت  څخه پوره خبر وونالوستیتوب  او د بشري حق
هم ورکولي، د همدغو  ونو ځیني ځوانانو ته نقدي مرستيد القاعدې نړیوال جهادیانو دقبایلو ځینو ملکانو او دقوم

سیمه د ترهګرو په مرکز قبایلي  او مینځل شولرونړیوالي جهادي ایدیالوجې کې  دمذهبي مدرسوکې ځوانانو مغزه په 
له همدې . رو ورو وخیستلو شوواک  واو فیصلو جرګو  د ،رڅخه د خپلې خاورې اختیاقبایلیان و آزادد .بدله شوله

ارزښتونو او  لوړو نوروانساني  رښتینوالې، د ،ایلي جوړښتونو، د پښتونوالېزه قبخپلي ددودی دقبایل  آزادسره 
ومند، قبایلو کې ځای همدي الملونو په وجه بهرنېو جهادیانو نه یواځي په  د. څخه لري وساتل شول رغوني دودونول

غانستان کې په بهرنیانو څخه افاستخبارتي شبکو په مرسته له همدي قبایلي سیمي  .آی .سا .ای پاکستان د دبلکې دوی 
ډلو تر څنګ په سلګونه عرب، ایلو او سیمیزو مذهبي په همدي حالت کې د قب. اکونو باندې بریدونه هم پیل کړلځو

ورسره د  .ډلې قبایلي سیمه کې د واک ځواکمن فکتورنه وګرځیدلاوزبک، چرچیني، تاجکې او پنجابي اورپکې 
له همدې سره  دلر اوبر د پښتون ځوان  نسل  او بې . ه ډب کړل شوه دودیزه  لرغوني قبایلي جوړښتونو ودې مخ

 .ګناه پښتنو وژنو ته الره خالصه شوه
 پښتانه د ډیورنډکرښي په دواړو خواوو کې د هوا او ځمکې له الري او دځانمرګي بریدونوله امله بي ګناه وژل کیږي،

لري او د پښتنو په کیږي، روغتونونه شتون ن ولښوونځې سوځ ،د خلکو امنیت خوندي ندی، کورنونه یي ورانیږي
دلته له  ،پرې تړلي شوي ديپرمختګ دروازې پوهني او د ژوندانه  د ،او بار کار ،قه بي روز ګاريسیمه کې مطل

ملګرو ملتونو یو  د .والړ ديشوي چمتو پاڅون لپاره  ولسي ستر دیو ټول په ټپه او زمانوخت یوې پیړۍ څخه 
اکستان قبایلي سیمې په روان میالدي کال کې تر بل هر وخت په وینو لړلې وې او د تیر کال په وایي چې د پټ راپو

 . زیاته شوې دهنوره نسبت په دې سیمه کې د تاوتریخوالي اندازه شپیته فیصده 
ي له وجهي وژل شوي دزیاتي پوځې عملیاتو او زور  ،سیاسي وګړي د ۰۱۲۲ال کېو قبایلو په سیمه کې تیر کد آزاد

(۱  ) 
په وړاندې سخت عملیات تر سره کال کې پاکستان په سهیلي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانود تحریک  ۱۲۰۲په 

 .برخه  کې یو څه رڼا اچول شوي ده لیکنې  په لومړۍ او دوهمههمدې په دې اړه د . کړل
ږي، چې که رتي شبکې له دې ویریاستخبا آی. اس. مخي د پاکستان پوځ او آی ویکي لیکس ویبپانې د مالوماتو له د

ځینې اوس . ولري کړي د پاکستان امنیت او پایښت لپاره ګواښمنې پایلي بهطالبان  په افغانستان بیا واک تر السه 
 .واکمن شي لواک طالبان بیا پر افغانستان ، موږ نه غواړو چې خپوایيپاکستاني چارواکې 

دخپلو شومو پالنو ډلې سیاسي  ،افغانانو اسالمي ګوندونه دي، څه کړتل هخپلو ستراتیجک چلونو له الرې  دپاکستان 
ګوندونه او مذوري اورپکې ډلې د پنجابي پوځ  اسالمي د پښتونو . وړاندې استعمال کړيلپاره د افغان ستر ولس په 

بیا یووالې  دولس د پښتون افغان کې چې دوی ته اجازه نشته په پاکستان  ،له خوا داسي روزل شوي .یآ. سا .یآاو 
ه ، دغه ډلپنجابي پوځیانو لخوا ځینو پښتنو ته د خپل هویت افغان نوم اخیستل حرام ګرځولي شوي د. نوم واخلي

پله پالرني اسالمي  پښتنه په خډیورنډ استعماري کرښه  لخوا دانو شي وایلي چې موږ د انګریزپه ډګر نمذهبي  پښتانه 
غوښتونکې احساسات او دپښتنو بیرته یووالي د اسالم  سپیڅلي  ۍآزاد د تنود پښجنراالن پنجاب  د. کې نه منوخاوره 
یځه اسالمي ډلو ته داسي د پښتنو ځینو سختدر لخوا مالیانو آی. اس. آی د د پنجاب څارګري ادارې .الف بوليدین خ

او بر  لرد   ټولواو باندې دیستل شوي لیکېمي خاوره اسالپښتنو پر  انګریزانو لخوا د شوي چې د درس ورکړل
اسالمي ډله یا ګوند دپښتون  ولس د  کومه  افغاني پښتنه کله چې.لي حرام دی  اوتاریخي بیرته یوافغان ولس پښتون 

 لخوا د آی. اس. آیپنحاب د ي  او دهویت نوم واخلي، پاکستان  د غه  نازوالي روزل شوي زوي سمدستۍ حاق کو
 .فغانستان  په سیاست کې ګوښه کیږيالوی 

د هغو طالبانو ته چې   آی. اس. آید پاکستان  پوځ او  .دوه مخي سیاست  ټولو ته څرګنددیاړه دپاکستان البانو په ط د
ستان  او پاکستان ته یي د توپک خوله اړولي ده ترهګر وایي او هغه طالبان  چې افغانپاکستان په وړاندې جنګیږي 
 .په واک کې نه منياوس هغه فکر لري افغاني  و ملي طالبان چې خپلواک  اکوم  .کې جنګیږي مجاهیدین بولي

په خپلمنځي او د یووالي  داو بر طالبانو  د لر. دښمنان بوليقبایلوځایي طالبان د پاکستان  د آی. اس. آید پاکستان 
تور لراو بر پښتانه طالبان د پنجاب  بیریږي چې آی. اس. آید پاکستان . خنډونه جوړوي آی. اس. آیاړیکو کې 

افغان سوله خواښوونکې او سوله کوونکي  لخواآی . اس. آی پاکستان د د. يشموټي ن یاست په وړاندې سره یوس
 .کیږياو وژل بندیان  ،ران سمدستي له صحني لري کیږيطالب  مش

د مال عبدالسالم ضعیف په پاکستان کې د طالبانو د اسالمي امارات سفیر ،دی  د طالبانو د رژیم له پرزېدو وروسته 
. آید یوانو ته ونیول شو او امریکایي لپه اسالم اباد کې  لخوا   آی. اس. آیکال په جنورۍ کې  دپاکستان  د  ۱۲۲۱

 .ګوانتنامو په بدنامه زندان کې بندي وو دی څو کاله د  .وـل شاو وسپارخوا لکه یو پسه خرڅ  ه افسرانو ل د آی. اس
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 :لیکي په یوه برخه کې ( پاکستاني جیلونه)ي یوې لیکني خپل په اړه دمال عبدالسالم ضعیف د پاکستان 
زموږ ګاونډی پاکستان دامریکاترغوړیدلې سیورې الندې دافغانانو پر عزت څه لوبې روانې کړی دي؟ پاکستان چې 
په آسیا کې کلیدي رول اداکوي په چلبازي کې دومره ماهره دی چې ترډیره په وچه غوا شیدي کوي، په یوه بام کې 

په ژبه پوی  چا کې دوې ژبي لري اوپه یوه سرکې دوه مخونه لري ترڅو دهر ههواوې غواړي، په یوه حلقدوې 
شي، دهرچانه کارواخلي اوهر څوک وغولوي چې ګواکې مخ یې ددوی په وړاندې دی، عرب یي داسالم داوسني 

، امریکا او اروپا یې دتروریزم اټومې قوت په نامه پوښلي دي چې ګواکې داسالمه اواسالمې هیوادونوبه دفاع وکړي
ضد اتحادپه نامه وخوړل، دپاکستان اونړۍ نور مسلمانان یې دکشمېر دجهادپر نامه تیر ایستلي دي آما د پردې شاته 

اسالم اوجهاد خو یې داسو چې یوګاونډی اسالمې هیوادیې . یې له هرچاسره دغدراو خیانت لوبه روانه کړی ده
تونو لوټي لوټي کړ خپل هوایې ډګرونه یې دمسلمانانو دوژلو اوداسالمې هیواد د دخپلي خاوري نه په کفري قو

ورانولو لپاره دامریکاپه واک کې ورکړه، دعربو سره وفاخوداسوه چې عرب ډیپلوماټان، ژورنالستان، عام خلک، 
دې دڅارویو په څیر په مجاهدین چې هیڅکله یې دوی ته تاوان نه وه رسولی د څو ډالرو په بدل کې په امریکایانو بان

پیغورونو او ښکنځلو باال وپلورل اوپه آیبټ آبادکې داسامه پر سرلوبه التراوسه هم پوره نده معلومه چې څنګه روانه 
 ،د دفاع لپاره وکارول سې خبر چې دمسلمانانو اواسالموه اوده؟ اوڅومره ګونګه اومرمووزه ده؟ اټوم خو الخدای 

لکه دی ډیرامکان لري چې دمسلمانانو په  ه داقوت دداسې السونو پر کنټرول کې وېبلکه ددې امکانات ډیر سته ک
 .کارواخستل سي ضدترینه

 

هغه بندیان چې دپاکستان دڅارګرو ادارو دساتني اوتحقیق وروسته امریکایانو یا د افغانستان اداري ته سپارل کېده 
وی وې، هغوی به نسبت امریکایې مظالم پاکستان دومره به یې شکرونه کښل لکه چې بېخي خوشې کېدو ته نژدې س

ته په نه څه ګڼل ما د ځینو بندیانو څخه دا پوښتنه څو څو ځلي کړي ده چې افغاني اوامریکایې چلند او محبسونه بد دې 
 که پاکستاني محبسونه؟ هغوی به افغاني او امریکایې زندانونه ترپاکستاني محبسونو ډیرښه بلل تردې چې یوه بندې په
ډیره قهرجنه لهجه راته وویل چې امریکایان خو نسبت پاکستاني څارګرو ته مسلمانان دي، یاني چلندیې تر هغوی ښه 
دی، هغو بندیانو چې دافغانستان او پاکستان امریکایانو چلند لیدلی دی هغوی ته ډیر ښه معلومېږي چې څوک ښه 

 ( . ۳)او داسي نور  اوڅوک بد چلند لري
کنه په زړه پوري ځکه ده،چې دغې طالب ډیپلومات  څوکاله  د پاکستان د ګټولپاره خپل هیواد، خپل دالیزما په اند 

 رژیم د دخپل کله چې ده له رسنوالو سره . ولس ،خپل رژیم ، خپل ډیپلوماتیک  حیثیت  صفر ته را تیټ کړي وو 
د ده به .  والړ وو لپاره څارني  دفسران ا آی. اس. آی،د ده تر شاه به د مصاحبې کوليډیپلوماتیکې  سیاست په اړه 

پر خپل با  د ده  په خپل هیواد کې د ده . والورسنیو ته  تشریح کولواسالم اباد له ستیژه څخه د خپل رژیم  سیاست  نړی
  په افغانستان کې لپاره پرمختګ  ي مالیانو په اشاره   دپاکستان د اقتصاد آی. اس. آیعزته  بې وزله  ولس  باندې د 

چې تکرار یي الزم نه دی .د اسالم په نامه  بندیځ  لګولي  شوي  وو  ان په انځوریزه رسنیو باندې  په هر شي باندې
په شان  دغه باید هر پوه پښتون د مال ضعیف پوښتنه دا ده چې ولي مال ضعیف دومره  موده د ورسته وپوهیدو،؟ .  

یا دی دخپل ستر  ولس دوست او دوښمن پیژني ؟  اوس داسي تجربه وکړي او دی  بیا ژوندي پاتي شي،هلته به ب
مالومیږي چې د طالبانو د مشرانوپه فکرو نوکې د پاکستان  دوه مخي سیاست  په وړاندې  ژور بدلون راغلي او دا 

بې نامه، بې به همدا قدم کې لومړۍ په . لپاره  د خطر یوځواکمن  زنګ دی بدلون دپاکستان  جوړښت  او پایښت 
او  دبشریت ایف، سي، ار  د انګریز د کې چې په  یوویشتمه پیړۍ  قبایل  آزاد استعمار شوي استعمال شوي  نشانه 

قبایلیان خودمختاره  . را پاڅې  ره لرې ساتل شوي ديګټو لپاد  په پنجرو کې  داسالم اباد تور قانون  ضداسالمیت  
پوهه   آزادنن هر  .  يخالص کړ څخهاو جنګې چاپریال ه سیاسي حالت له  دغې ناوړپه خپله   ځان  مجبور دي

شري، ټولنیز حقوق منل شوي برالي نظام او اساسي قانون کې هیچ ډول په  فد  پاکستان ته دقبایلي  پوهیږي چې دوی 
 ه ترڅو دبپښتانه . بدولون ورکړيته سپک حالت ویشلي  برخلیک،خپل په هوا کې معلق والړ وی مجبور دي د. ندي

 .ګرانه وینه  توییه ويخپل ورور  ع او حکمراني لپاره دپنجاب د دفا
 

ګریز نا قبیلوي او د ،ترمنځه قوميپه بهیرکې د پښتون ولس جګړوجنګ او  ي چې دپوهیدلافغان هر پښتون  نن
ملي  زي افغانستان د مرک جګ اواز د پهوی بایدد. تللي ديلمنځه   تورې کرښېفرضي،تحمیلي ویشلي استعمار 

 قبایل   آزاد. ای ونیسيخپل ځافغانستان په ادارې چوکاټ  دي او اخلوتابعت نور افغان وګړې څخه لکه خپلواک دولت 
سیمې او  د ،لپارهافغانستان لوی ددا بهیر  .منځ زړي رول بوي دجوړولو کې د لوی افغانستان په بر پښتنو او  او د لر

  .وي به مثبت ګام ستر  دې یواو د ترهګري په وړان سوکالي ثبات، ،سوله د، لپاره امنیتنړیوال  د
د یوه ستره سیاسي بیه پاکستان د طالبانو سمبالوونکې او مرسته کوونکې د خپل ستراتیجک بري لپاره اوس بای

د طالبانو . ترهګر بل مجاهد بوليوساتي، یو بانو سره بیل او لرې بر طال پاکستان ډیرهڅه کوي چې لر او. ورکړي
پښتانه لر او بر . ځلي بیا لمنځه تللي ده یوډیورنډ استعماري کرښه عمال  ورځنګ رامنځته کیدو او بري سره سم دغ

 .زده کړه کړي ده له مال څخه آی. اس. آی دله هراته تر سواته په دیني مدرسو کې په یوه ژبه  وطالبان
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. چلند او منافقت ښه مالوم شوي دی هاجنټانو ناوړ د آی. اس. آیطالبانو په لیکو کې هر خپلواک طالب ته د پنجابي  د
هغي حساب یو ، دديته رسیدلي ورځنګ طالبانو غ استخبارتي شبکې له خوا د د آی. اس. آیچې د کوم تاوانونه 

 .خدای ته مالوم دی
. اس. آید د پنجاب فرصت کې په مناسب رسیدو سره له  چې واک تهدي  مجبورمشران نګ دغورځ طالبان  داوس 

 .عیه کړيفتص ورور  حساب  مظلوم  بي خبره  تاریخي ،بي حقوقه خپلد سره او یرغلګرو  افسرانو له   آی
او  اغزېسیاسي  هیواد له  دپاکستانځان   خبرو اترو په بهیر کېدسولې په لومړۍ  ځل  د امریکایانو سره طالبانو 

ول ډ ي په تدریج ذ او اغیزې څخه له سیاسي نفو  پنجاب دطالبان په خپلو لیکو اوس .څخه  یستلي دی  منځګړتوب 
دطالبان ځواک  . خپله اغیزه  پر طالبانو باندې له السه ورکوي  ه همدې سره پاکستان ل .باسياور ځان  روو ورو

 .نوره د پاکستان د  ای،ایس ،ای او د دوی ګټو لپاره  د یو محرک  بی مسوولیته پوځ نه دی  
و او د ترخو تجربو سره خپلواکه  طالبان   پوه شوي  چې پنجاب له دوی څخه  ډیره یوې لسیزي په تیرید اوس  د

ان پوهیدلي دی چې دوی  د ډیر و جګپوري مشر  دطالبانو غورځنګ.ناوړه سیاسي او ستراتیجکې ګټه اخیستي ده 
اس  له القاعدې او ای ایسدوی باید ځان .  له خوا د خپلو سیاسي موخو لپاره استعمال شوي دی    پنجابیانو او عربانو
 خپل ګډ دښمن په وړاندې سره یوطالبان د هکیږي چې ډیر ژر به لراوبرخپلواکداسي انګیرل . څخه خالص کړي

 ي،روس ،پنجابي، ایراني ولس او ځانونه دمظلوم ستر افغان  د ،خاوره پښتنهلې سپیڅ مورني دوی به خپله . شي موټي
له نور افغانان افغانستان کې طالبان  به  .ظلم او بر بادیو څخه خالص کړي هګرو لانګریزي او امریکایي استعمار 

کې په  تینګولو او ملي واکمنۍ په جوړولوکې دولتبنسټه  پراخ ملي ،دسوله،ثبات ، ملي یوواليکې  په خپل هیوادسره 
 .کړي و مرسته 

دغو . رامنځته کړي دی  ي سیسټمرته دولتوته   همداوس خپلواکو طالبانو په قبایلي سیمه کې خپل  قبایلي امارات 
له همدي سره  . ته هم د خپل توپک خولې ور اړولي دي او دولت  خپلواکو طالبانو په دې ورستیو کې د پنجاب پوځ 

د پښتنو په مورني خاوره او  سیمه کې د برتانوي هنداو برتانوي پاکستان  دستراتیجکو  پالنونه  پای رانږدې شوي 
 .دی 

په سي، ار تور قانون  ،دایف ،مملک سیسټ ریزي پولیتیکل ایجنټ او دد انګله لسګونو کالونو څخه ښتانه قبایلي پ
دغو قومي . شوي ديستومانه قومي شخړو کې نوره ستړي  تربګنیو، اختالفاتو،خپلمنځي  د ساتل شوي،رو کې پنج

قبایلي پښتنو بنسټیزو  د. مخامخ کړي ديرغیو، بې عدالتیو او نالوستیتوب سره شخړو او تربګنیو دوی له ستر بدم
پښتانه . ت او پرمختګ بهیر په ټپه والړ دیثبا په قبایلو کې امن، سوله،. ته په لویه کچه زیانونه اوښتي دیپرمختګ 

د ټولو یرغلګرو قبایلیان  آزاد. سیاست څخه ډیر په تنګ شوي دي چلونو ناروا او ظلمقبایلیان د پنجاب له دې 
 .نفرت لريپه ټوله پښتنه خاورکې څخه په ځانګړي ډول د پنجاب یرغلګرپوځ  څخه  ځواکونو

که  څخه ونه دار شو،موږ باید له افغانستان »لیکي  (روبیرټسر )ستر جنرال او قوماندان  انګریزانود ځواکونو یو د
م چې دا به سمه زه احساسو. دغه خبره په غوږو سمه ونه لګېږي ، امکان لري چېافغانان خپل برخلیک ته پریږدو

که موږ  .وږ نه لږ نفرت کويهغومره به دوی له م. ه چې دوی ته موږ لږ په مخه ورځوادعا وي چې هر څومر
، موږ ډیر چانس خپل الس یې هندوستان ته وغزواوه یرغل هڅه وکړه او ور وکړو چې روسان پر افغانستان دتص

 (  ۴. )ه کورنیوچاروکې له الس وهنې نه ډاډه کړي ویکه موږ د دوی پ. درلود چې افغانان خپلې خواته راواړوو
 .ه څه وکړل  چې بایدنه یې وای کړيانګریزانو، روسانو، امریکایانو، پنجابیانو او ایرانیانو  هغپه افغانستان کې 

ام لپاره د جګړې د دو په تکتیکې ډول ښتون ولس سره په جګړه بدله کړي،امریکایانو له ترهګري سره جګړه ، له پ
 له پښتنو سره ناوړه چلند او جګړه د یومنظم . د دښمن په ټوګه وپیژندل شي  داسي غوره شوي چې پښتون ولس 

د یو ستر او پښتون ضد قوتونه باید پوهه شي ، دوی  ته به په سیمه کې دا ټول  .پالن له مخې پیل شوي دی جنګې 
 .لري به و خطرناکه پایلي کول  تاریخي ولس سره  دښمني 

 
 

 د افغانستان  په راتلونکې ملي  خپلواکه دولت  کې خپلواکه  طالبان.   ۰۳
 

 . هیواددی  خپلواک نه بیلویدنونکې پالرنېدلراوبر وپښتنو، دا لوی افغانستان  رامنځته کوي  دا پښتونستان
څخه تر اباسینه  نه مني او له اموکرښه توره تپل شوي استعمار دبیلتون پر وجود  ټول افغانان د واحد افغان ملت

د دیورنډ کرښې پښتنو ترمنځ  د. دیکور او ټاټوبی لوی شریک پښتنو افغانانو  ملي خپلواکو پورې دغه هیواد د ټولو
 ،له همدي امله د ډیورنډ کرښې  حقوقي معلومول وو،کابل ترمنځ د سیاسي نفوذ سیمي  اوموخه د برتانوي هنداصلي 
 یوه په سیمه کې د ډیورنډ کرښه  .ندی حل شوينړیواله کچه  پهماهیت او څرنګوالي هیڅکله  ،سیاسي

سیمي په  د اوپرلپسي پوځې یرغلونو له امله   پر افغانانو د. شوي نړیواله تاریخي مساله ده حلناجیوستراتیجکه 
باید سم فرصت دولت ته خپلواک  ملي افغاندې مسئلي د حل په الره کې کړکیچونو جنګې شرایطو کې  اوسنیو

 .يدل شومون
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اله د تاریخي مس دډیورنډدپښتون  افغان ولس برخلیک ټاکې، داکرښه په نړۍ کې پوهیږي چېپه جدي ټوګه  افغانان 
 .موضوع ده مهمه  حیاتي یوه  لپاره دبقا دراتلونکو نسلو لراوبرو پښتون ولس 

او لښکرکوټونو باندې  بي له ویرې  پښتنو قبایلو تل د انګریزانو پر استعماري پوځي اډو په پښتونخوا کې  افغانستان  د
پښتانه  توریالي  جنګیالي دانګریزي . لوی افغانستان لپاره ترسره کړي دي افغان په ننګ او  مخامخ بریدونه  د 

پښتنو په . پوځونو  په وړاندې د جګړو لپاره په خالصو ډګرونو کې دافغانانو د خپلواکۍ لپاره  مخامخ دریدلي دي 
 .تر سره  کړي نه دي کې پر دښمن ناځوانمردانه  او پر بیګناه خلکو باندي دشرمه ډک بریدونه  خپل جګړیز تاریخ 
ون چرچل چې ورسته دې د انګلیستان  صدراعظم هم  نسټباندي  د انګریزانو دښکیالک پرمهال ویپه لوی افغانستان 

ورځپاني ته خبریالي  ه دډیلي ټیلګرافشو، ده  هغه مهال دخیتځ افغانستان یا پښتونخوا څخه د جګړو له ډګرونو څخ
دی لیکي د .ون چرچل په خپله د پښتنو او انګریزانو د جګرو پرمهال د پښتنو د جنګیالیو ستانه کړي ده وینسټ. کوله 

یزانو جګړیزي  اړیکې ځکه له تاوتریخوالي څخه ډکې دي ، چې دلته په افغانستان کې پښتانه قبایلي رپښتنو او انګ
 .ر لري ګیالي ځوانان  ښه سپورتي کرکټ، جنننګیالي 

ځانځانیو، د جغرافیایي ستراتیجک خورا پیچلي  ،تربګنیو پښتنو ځینو قبیلو د خپل منځي  بدیو، دپه ډیر خواښینۍ سره 
 ۍ آزادد  ،مخابراتي ټکنالوجۍ نشتون له امله، دوی په خپل سر او منفرد ډول، د غرو درو اود اړیکو موقعیت

اڅونونه، پله همدي امله د پښتون ولس . سره په خپلواک ډول پر انګریزانو بریدونه ترسره کول غوښتونکې جزباتو
 .دهدرلوملي هویت نه مرکزي مقاومتونه او غزاوي یو ګډ افغاني خپلواک 

اوس  په پښتونخوا  یا ددیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې  د پښتنو کوشني اسالمي  دلې په هماغه انګیزه  په منفرد 
ول  ډلې، ډلې  د روسي ،پنجابي ،امریکایي ،انګریزي  یرغلګرو  پوځونو  په وړاندې  د جګړو ډګرونو ته راوځوي ډ
 او خوند  دپردیو په نسخو ه  خوښه دا ډلې او ګوندونه د افغان ستر ولس لپاره په خپلو کوچنیو دیګونو کې په خپل. 

راوبرافغان ولس ل و یا ګوندونه  په یو لوی دیګ کې ټول اوس د دې وخت رارسیدلي دی چې دغه ډلې ا. شوبا پخوي 
 تل پاتي سوله ،الي ویو ملي  افغانانو ټولو د له همدې الرې . یوه خوږه  شوربا پخه کړي خوښه ته د دوی په غونداو 

 .رامنخته کیدی شي او امنیت 
نو  د یوې  خپلواکه  پښتونخوا یا کې د ملتپالو پښت  او کوټه  پیښور ونو ښار ومهم ود افغانستان په ستراتیجک

د پاکستان یا پنجاب ځواکمن دولت په  اله  ده ، تر څو دوی خپله اغیزه پښتونستان غوښتنه، دا د دوی یوه سیاسي  
ویښ  روحیه،الي وپښتنو بیرته یوکې د  په پښتنوانستان  له پښتنو څخه دپښتونخوا د افغ. وړاندې  نوره ځواکمنه کړي 

دوی په افغانستان کې د . هوښیار ي سره  پټ ده  ه کې دامسئله  په  ډیر کمن  او د دوی په فکرونواحساس ډیر ځوا
افغان  او د افغانستان راتلونکې اسالمي دولت باید هر .  یو ملي باثباته  دولت  رامنځ ته کیدو ته سترګه په الره  دي 

ی ورکړي بشري  حقونه او سوکاله ارامه  سولیز ژوند ي ، خداآزادته  د نړۍ د نورو مسلمانانو په څیر هري پښتني 
الي  لپاره   دنړیوالي ټولنې  پام وراتلونکې افغان  ملي دولتونه مجبور دي ، دلراوبر پښتنو  دبیا یو.  تضمین  ورکړي 

په سیمو  راوګرځوي او د ټولو پښتنو لپاره  به نړیواله کچه سیاسي ګرانټي برابره کړي ، تر څو د تل لپاره دپښتنې 
ناحقه وینه تویولو کولتور  د جګړو اور مړ، دخپل ورور  په خپل کورکې دافغانانو  کې  تلپاتي سولې  رامنځته شي ،

 .د پای تکي کښودل شي  باید نوره  ته
توکې  پښتون ولس اوافغان ملي دولتونو ترمنځ د ډیورنډ استعماري  کرښې  درسمي ټولیدو لپاره  ته ټول هغه اړین  د

لر .  ه  ځښته ډیره اړتیا لري یدو لپارخپلو روا ملي مخو ته درس دیووالي او افغان ولس کوم  چې . راټولیدو دي  په
منل شوي افغان  ولسمشر  او ملي منځالري یو ملي  د جرګو له الرې  انه   تر ټولو  لومړۍ  بر افغانان  یا پښتاو 

ن ملي  خپلواک دولت  دپښتنو ملي مقاومت ، دپښتونو بیرته  ترڅو  افغا. اسالمي دولت  له کمښت سره مخامخ دي 
الي ،ملي غورځنګ دیو بین االفغاني تفاهم  له الري دا فغانستان په دې  خورا حساسو تاریخي  جنګې شرایطو کې  ویو

 .،تنظیم  او رهبري کړي  د اسالم اباد په وړاندې  په سمه  منطقي توګه  پالن
افغانانو د اسالم . باندې یو میلیاردو شریفو  دودیزه مسلمانانو څخه یوه برخه جوړوي  افغانان  پښتانه د نړۍ څه

  .سپیڅلي  دین او خپلواکۍ لپاره نه هیریدونکي بلهاري وړ کړي دي 
ټول افغانان له امو څخه تر اباسینه   دانګریز ي او پنجابي استعمار خونړي سره کرښه  په خپله مورني خاوره  او 

ټول افغان ولس  په خپل پالرني هیواد کې له امو څخه تر اباسینه  یو واحد ملي اسالمي . واد کې نه مني پالرني هی
 افغانانو په خپل شریک سولیز لوی کور کې  انسانیت ،افغانیت او اسالمیت باندې ټینګ . منځالرې دولت غواړي 

عیسوي او له نورو  افغان قومو سره د ورور  والړ دي ، دوی له افغان هندو، افغان سیګ، افغان یهود،افغانخلک 
 .ګلوي مساوي  ټولنیز ژوند کړي  او په راتلونکې به هم  انشااهلل  وکړي 

 .  لريورته  درنښتارزښت ورکوي  پښتانه له یو منافق مسلمان څخه یو ریښتینۍ  هندو ته ډیر 
 ،دافغانستان په راتلونکې سیاستخپلواک طالبان  .طالبا ن  زموږ  د لرغوني اسالمي پښتني ټولنې یوه څنګنه برخه ده 

ملي پراخ بنسټه  دولت جوړولواو ملت جوړولو کې چې دا درې دیرش کلنه جګړه  پای ته  ورسوي  مهم رول لوبلې 
                              .                       طالبان  د یوي سیاسي ډلې په ټوګه نوره  څوک له پامه نشي غورځیدلي . شي 

څخه ورسته طالبان   د افغانستان  په ملي سیاست او ملي  پراخ بنسټه افغان دولت کې د ناټو پوځونو له کال   ۱۲۴۰د 
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

دې پایلي ته رسیدلې دي چې  نن په افغانستان  کې ټولې جګړه ماري ډلې .  وتلو سره سم خورا مهم رول  به لوبوي 
افغانستان کې د تلپاتي سولې لپاره . ه سیاسي  حل اله بله الره نه لري  دافغانستان غمین خونړي کړکیچ  پرته ل

طالبان  به دافغانستان د راتلونکې ملي  .دي   ېاړینې دطالبانو  وسله وال غورځنګ  او نوري وسله والي ډلې  ډیر 
 .ويدولت  یوه مهمه  برخه  ټه  اسالمي خپلواک  پراخ بنس
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