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 ۷۱/۵۰/۲۵۷۲                 سراج الحق ببرک زی ځدراڼ
 

 ترمنځ دپښتون ولس اوافغان ملي دولتونو
 کرښهد ډیورنډ استعماري سره 

 ()دوهمه برخه    
 
   :پښتانه ېقبایل ازاد رژیمونه  اوډیکتاتوري  پوځي پنجاب د .  ۰

پښتنو په وړاندې  ده تر اوس. دغه هیواد په لومړۍ  ځل د نړۍ په نقشه کې راښکاره شوپنځه شپیته کاله مخکې  پاکستان
 .شوي نه دیالس په سرڅخه سپین سترګېتوب  اومنافقت  ،سیاستتوردوومخي زي ښکیالکګر نګرېا د

کنټرول دولتي تر خپل ه یلي سیمقباخپلواکه  ،يکړ يکې ونشوانوکالوشپیتو ورستیو پوهیږي چې پاکستان پهنړیوال 
 .ولتي قوانینو ته سر ټیټ کړي ويپاکستان  د کالونوکې د دوی به په شپیتو ،غوښتلي قبایلي وګړو که .الندې راولي

موږ ټول په دې  .ځوروياو ناامني  هقانون تشدولتي  ددیوې پیړۍ څخه  ه سیمقبایلي پوهیږي چې ې په دهم نړیوال 
اسي ی سیچې د دو ،په اداري چوکاټ کې دولت  یو پښتون افغان ملي  د او یواځي یواځې سیمه بایلوقازاده پوهیږو چې 

ګر لد پنجاب یرغدغه سیمه  ،مین شيضت او خوندېپه کې کولتوري ارزښتونه  ،ټولنیز امنیت ،شي په کې جوته اراده 
قبایلي سیمه   .خالصیدی شي تل لپاره  د څخهاور له  جګړو دبنسټپالو اسالمي  وزسختدری  او ترهګروبهرنیود ،پوځ

تان پنځه دقبایلي سیمې سره  د افغانس. په کې مېشت ديپښتانه  اټکل څلورمیلیونه  ،کیلومتر مربع مساحت لري ۲۲۵۲۱
  .خوست، او پکتیا لګیدلي دي ،کنر، ننګرهار ،والیاتونه لکه  نورستان

یا فاټا په اړه پاکستان په اساسي قانون  کې  دقبایلو  . دځای لري ځانګړيستان په اساسي قانون کې د پاک سیمه  قبایلي 
کستان د ولسي جرګې لخوا تصویب شوي قوانین هیچ وخت په قبایلي سیمه او یا  دقبایلو په د پا .داسي لیکل شوي دي

نه وي او داسي امر د پاکستان په شوي  ورکړي  امر لخوا  ځینو برخو کې نه تطبیق کیږي. تر څو د پاکستان ولسمشر 
 (  ۳) .ریخ کې  هیچ وخت ورکړل شوي نه دیدې لڼد تا
 مشرانواو قبایلې ي سیمه کې د پښتنو قبایل او اپښتونخو ،افغانستان ،غواړي پربنسټ  پالیسي ۍکد خپلي ستراتیج پاکستان

مورنۍ  يخپل او خپل پالرني هیواد ټولول، درسمې  ډیورنډ کرښې  د  چې موخي وددونکي هنه ماتی ،نه هیریدونکي
 .خنډ جوړ کړي ،ديسره یو ځای کیدل  افغانستان  خاورې

پښتون افغان او یوموټي  خپلواک  ،مند یو ځواکاخوندان په خپل ګاونډ کې  شیعه د ایران  لیونياو  الن اي جنرپنجاب
 پنجابي او ایراني رژیمونه  په سیمه کې د پښتنو افغانانو اټکل پنځوس میلیوني خپلواک  .مخه ونیسيو ملي دولت جوړول

د دریو په سیمه کې ي دولت  رامنځته کیدلو سر دافغان مل دوی پوهیږي ،کیدل زغملي نشيدولت رامنځته ملي باثباته 
. دایران او پنجاب استخباراتي او بربندې خیرنې السوهنې په یو قواو توازن  نوې تنظیم کیږې دنو ترمنځ دیو هیواګاونډ

دپښتنو هیواد پنجابي پوځ  لخوا پاکستان ددې امله همله .  دولت  کې ناشوني کیږيملي  ، ځواکمن نوي سیال خپلواک
مه او بې نشانه خپلواکي خوښونکي غورځنګونه په اسالمي بې نا ملي اودپښتنو  ،د یووالي پاک احساساتپښتنو د، پالنې

کرښې په دتل هڅه کړي   وناپنجاب واکدار د .کیږياو ورک  نستل  ،ویشل ،راټیټ کې کانالونوسختدریزه  ،احساساتي
 . يلځپو ویښتیا  یستياسیونالن او یووالي  ولسيافغان ولس  د ،اړیکې تاریخي دواړو خواو کې د پښتنو

کله چې مجاهدینو د پخواني شوروي  ،ستراتیجۍ کې هغه مهال بدلون راغيد افغانستان او د پښتنو په اړه د پاکستان په 
و د او متحده ایاالتاتحاد شوروي پخواني د  په افغانستان کې . دپاکستان نوي ستراتیجۍواتحاد په وړاندې جهاد پیل کړ

د دغو  .منیدو لپاره سیمې ته راولیږل شولځواکالم  دونه ډالر د اسرجګړو بنسټ کیښود. د امریکې لخوا په میلیا
امریکایي  کېقبایلي سیمو  .ديولګیکې جوړولوسو مدردیني زرګونو یوه ډیره برخه دپښتنو په سیمو کې پر  و مرست

دبیا یوالي  افغاني  روا برحقه  ځوان نسل څخه د دویدولس ستر  ن پښتنو ددیني مدرسو جوړول  پاکستانې اومرستې 
 .ات واخیستلوپاک احساساو پښتني 

پوځي  د خپلوتاریخ کې تل د یرغګرو  پوځونو په وړاندې  ستړي ستومانه چې پښتنوپه خپل اوږد  ،داباید ویر نشي
ګه د او په ځانګړي تو ارزښتنونوني  لرغو . دوی تل په خپل تاریخ کې دخپلو کولتوريڅخه کار اخیستي دی تجربو

 .څخه دفاع کړي ده پښتنو د عزت کوډکس پښتونوالې
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ورو ورو لمنځه   ملک سیسټم او پولیټیکل ایجنټ  کولونیالستي جوړښت خپلي نوي ستراتیجۍ په بهیر کې د پاکستان د
سیاسي  . ته په الس کې ورکړواسي مالسیخپل  کې دپولیټیکل ایجنټ  دولتي واک قبایلي سیمه  پاکستان  پوځ  یوړو.  د

 دهم  مله اترافیک له قاچاق او مخدره توکو  د ډیورنډ  په نه کنټرول کیدونکې کرښې باندې  د وسلو اومال ورو ورو 
 . یو ځواکمن سمبول وګرځیدواقتصاد

 ل شول اوني قومي مشران ووژیځ سي  واک واخیست،مشرانو څخه ولملي قومي پښتنو  د ای ایس ای  پنجابي پوځ او
 یاسي مال واک ومني،چې د سشول  ملکان مجبور کړل قبایلي . مجبورکړل شول ي تهکدوالقبایلي مشران  ني یځ

 .واخیستل شيپه یو وار  څخه ټول واک  ترهغي چې د ملکانو
 ظلم نوانګریزاد ،وي ورامنځته کړ  ویشپه خاوره کې پښتنو  د سیاست  ګرنیواک زانود انګرې  دبرتانوي کولونیالیزم

 کړي په ځواکمنیدوویښتیا   ملي اواحساس ناسیونالیستي  ،یوالي تاریخي دوی په وړاندې د پښتنوغبرګون  د سیاست 
او  حقتاریخي  دبیا یوالي  د پښتنو ،دبیا یوالي احساسد پښتنوسره د خپلي نوي ستراتیجي دعملي کولو پاکستان  .وه

 (۴).کې ورمات کړواو بنسټپالنه   سالمي سختدریځيپه ا غورځنګ 
کمزور او په کورنیو چارو کې بوخت د دوی پلوی ، اقتصادي کچه یوپوځي ،تان تل په افغانستان کې په سیاسيپاکس 

پرته   . له بلې خوا پاکستانارامه ويته . چې له یوې خوا د خپل زورور مشر ورور هند حکومت غوښتی دیکمزوري 
کې تېرکړی  رژیمونو پوځېپه له همدې  امله  اکستان نږدي خپل ټول عمر . پپه سیمه کې ډېر یواځی دی ه له افغانستان

 .دی
او ویره   ګواښمننړۍ ته یوبلکې پاکستان  ،هیواد دیناکامه  او منظوي شوي  ،ګواښمنپاکستان  نه یواځي د نړۍ یو

سره په د هند. شوی دیل کړکیچو دولت پیژند اوان له پیدایښته په نړۍ کې د جبهوپاکست .دیاچونکې هیواد ګرځیدلي 
 .کړير اوسه پاکستان ونشوای کړی حل چې تالنجه غانستان سره د ډیورنډ الین پوله د کشمیر النجه له اف

کې او دوکو په چل  یوالي ویښ ځواک بیا دولس سترافغان اونوره نشي کولي دپښتون اوس هغه پاکستان نه دی پاکستان 
ان اوس . غولیږي دتل لپاره   په خبرو پنجابي جنراالنو دچې  تانه نه ديپښ هغه اوس ځکه پښتانه افغانان  .وځپي

   .پیږني ډیر ښه  دوښمن ست اوودولس ستر هیواد او  خپل  دغولیدلي پښتانه 
 ،ژورې کلتوري له یو بل سرهپه منځ  کې  د دوی  ،له پیړیو راهیسې پښتانه اوسیږيد کرښې دواړو خواو ته  دډیورنډ

 ېګډې کورن کې  ه دواړو غاړوکرښې پاوږدې  د ډیورنډ  .په ډیردو ديشلیدونکې اړیکې نه او ژبنۍ تاریخي 
 چیغه او  د لروبر یو افغان یوځلي بیا  اس دبیا یوالي احس د پښتون ولس په سیمه کې له همدې سره  ، اوسیږي

 .یدو دیمواکنځپه  غورځنګ
 
له د انګرېزانو لوغوړوواستعماري څادر اکستان خپل باندې پ زانو ښکیالکګر ټولنیز  تور تړونقبایلو کې د انګرې.  ۶

دغه نوي په پښو نه  .ته په الس ورغيول پاکستاني پوځي رژیمونووتلو سره سم د قبایلو ادارې سیسټم کنټرماتي او 
ه ودریدلي دولت له خپلي لومړۍ ورځي څخه دافغانستان سره په سرحدي کړکیچ  د ډیورنډ کرښې  کړکیچ  باندې اخت

  .یاست په سیمه کې وټاکهنوي  دولت راتلونکې سپاکستان  استعماري کرښې دډیورنډ د شو.
نه درلود، پنجاب د وزیرستان د ازادو قبایلو څخه یو لښکر دکشمیر کال په پیل کې پاکستان کوم منظم پوځ  ۷۴۴۱د

کستان د خپلي لومړۍ ورځي څخه پښتانه پا .وهنیولو لپاره  ولیږدو. له همدې سره د هند او پاکستان لومړۍ جګړه پیل ش
 .موخو لپاره استعمال کړلتورو  قبایل د خپلو سیاسي  

پاکستاني   .کتلي ديتل  پښتانه قبایلیان ته د اړتیا په صورت کې دیوې سیاسي اله په څیر او رژیمونوپاکستاني دولتونو
مختیایي وادې پروګرامونه پلي ټولنیز او پر ،اسيا نه ویني چې په قبایلو کې سیپوځې رژیمونولکه انګریزانود دې اړتی

 .مخه نیولي ده پرمختګ او ولسواکۍ پنجابي رژیمونو لکه انګرېزانو دپښتنوقبایلي سیمې ته د ټولنیز. کړي
)د صوبه ته  پښتونخوا   پاکستان  په خپلي ستراتیجکې لیوالتیا کې د پښتنو سیمي  ته  لکه انګریزان هکال ۲۵۷۵تر 

 په څیر کتلي دي.( د فاټا)  ته بایلي سیمېاو قسرحد( 
. دغه ارې میتودونه  څخه کار اخیستي دیزانو د کولونیالیستي ادانګرېپه ټولیزه ټوګه پاکستان  په قبایلي سیمه کې د

   (۰).دار او خصدار  په منځ کې را څرخي، دملکانو سیستم، صوبه اسي سیسټم د پولیټیکل ایجینټټولنیزه ښکیالکګرسی
 

کله  له یوې خوا پاکستان  ټوته او بي ثباته شو، له بلي خوا ،بیل شوله پاکستانه  نګلدیش کال کې کله چې ب ۷۴۱۷په 
ملي  یوالي بیا ته د افغانانو  د خان  لر او بر پښتنو ومیړني  مسلمان  شهید سردار محمد داو ،چې ستر افغان هیوادپال

 .ژوندي  کړۍ بیا راپه نړۍ کې  انستان تر څو خپل تاریخي هیواد لوی افغ بلنه ورکړه،
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کم  ناپوهه، لند فکره، ،غبرګون کې له یوې خوا ځیني ساده داسالم اباد پوځ  او دای ایس ای مشرانو د افغان ولسمشر په
دافغان ملي  ،سیاست، حکومتوالي او دنړیوال حقوقو،په قوماندو والړ بي احساسه خلک د پردیو  احساساتي، ،تجربه

د پښتنو په قبایلي  پنجابي رژیمونو  تاریخ څخه بي خبره افغانانو ته  پاکستان کې ځای ورکړو، له بلي خواتوریالي 
  .و کې ځښته ډیره پانګونه  وکړهدیني مدرس زرګونو سیموکې  په مذهبي وسله د پښتنو د ځپلو لپاره  په 

یا او مخکښانو مغزه د اسالمي انترناسونالیزم  شمیر مذهبي ګوندونو مشرانو یو د دپنجاب ای ایس ای مالیانو د پښتنو
     ين  دپنجابتل پښتانه ځوانا یځل .تر څو پښتني خاوره ویشلي اوپه وینو لړلي وي اوایدیالوجې په نامه  ومنجهادي 

 .شيولیږل لپاره  د تاوتریخوالي ته افغانستان  له شرمه ډک او تور پالنونه د عملي کولو لپاره دارلحرب   ای ایس ای
لي سیمه ده، چې د لویدیزو هیوادونو او رسنیو د راپورونو له مخې په یوزیرستان د افغانستان پولې ته څیرمه هغه قبا

لري او له دې ځایه په شتون  کې فعاله  سیمه پ ي  او په دیني مدرسو کې روځل کیږ زرګونو سخت دریزي وسله وال
 ونه پالنوي.افغانستان کې پر کورنیو و بهرنیو ځواکونو برید

ي پنجاب .و ق د ملي دولت جوړولو مخه ونیسيدملي یوالي حقه حقهمدې الرې د پښتنو دخداي ورکړي  پاکستان د  
تنو مذهبي مشرانو څخه پښ ځینونړۍ مسلمانان دداوس . دکشمېر دجهادپر نامه تیر ایستلي ديمسلمانان نړۍ  جنراالنود

افغان لر اوبر د خپل خداي ته له یوي خوا پښتانه مذهبي مشران ځیني ، ید ، هغه داچې اول ځان بیا جهان پوښتنه لري
او  ویشلي دیچې انګرېزي استعمار هغه ستر ولس  ،او نه یي یادونه کوي نه کوي ولس یوالي ته دوعا  ویشلۍ  مسلمان

   ؟مسلمانانو یوالي غواړيد د نړۍ بیا  له بلې خوا  دغه  مالیان 
 
  :کړکیچونهخونړي  ره اوکورنۍ جګ. د پاکستان   ۱

ان د کورني . دغو کړکیچونه اوس  پاکستجګړیز  کورني کړکیچونه شتون لري پاکستان کې یو نه بلکې درې خونړي
د پاکستان  کړکیچونه له یوبل سره مستقیم او غیر مستقم اړیکې  لري او د کړکیچونو  .جګړي کچې ته رسولي دی

نه  دپاکستان  په تاریخ کې څلور صوبې  یو بل ته نږدې شوي. شیندلي ده ن پر جګړې ستره اغیزه ځواک د افغانستا
  .رواني ديپه واټن کې  خپلواکې په لور ، بلکې له یو بل څخه  ددي

 .په وړاندې  په ګډه  سره روان دی پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنواو بلوڅوپاڅونونه  د مرکزي حکومت
ته   ، ټولنیزو پرمختیا  او ودېاقتصادي ،د بلوچو حقوقو،ه دبلوچستان ایالت.  د پاکستان  د جوړیدو څخه ترننن۷

توکمي یرغلګرو پر وړاندې یو له همدې امله  بلوچستان کې مقاومت او پاڅون  د پنجاب .پاکستان کې هیچ پام نه کیږي
و دپاکستان څخه وق  اګ  موخه  مساوي حقدخپلواکۍ غورځن د بلوڅو .یستي  یا ملتپالني رنګ اخیستي دینیشل

 .خپلواکۍ  ده
یورنډ کرښي ډکې  پروت دی او  مېنه کوټه ښار سره  د ډیورنډ کرښې په څیرمه خپلي پالزد ایاالت  بلوچستان د

په بلوچستان کې  بنسټپال  سخت دریځ   سني مذهبه پښتانه  .څیرمي ته دبلوچستان دکویټي ښاراکثریت وګړي پښتانه دي
په ګډه او دخپلو حقوقو د ترالسه کولو لپاره   ګډه سره  د پاکستان څخه د خپلواکۍي په او بلوڅان دڅو کلنو راهیس

ترالسه کولولپاره  څخه د خپلو حقوقو او خپلواکۍ پنجاب پښتانه او بلوڅان دتیر څو کلونو راهیسې له  .مبارزه کوي
                                                                                                                                                                                                    . غږ پورته  کړي دی  ۍهم د خپلواکو سندیاناوس  وروسته  څخه  پاکستان کی له بلوڅانو .مبارزه کوي

، ځکه هیوادحق لري بلوڅان په تاریخي ډول دیوخپلواکه  چې ،کړي شورا یو وړاندیز لیک وړاندېد امریکا ملي 
      .                  رته له محاکمي څخه  دوی وژل کیږيپاکستان کې د بلوڅانوله حقوقو سره زور زیاتي کیږي او پ

 اوس .لرياوستان له جګړې سره نشلیدونکې تړپښتونخوا او بلوچستان کې جګړه د افغانونو پر بڼسټ  د همدي المل
خونړیو جګړو ډګرونه  ګرځیدلي  دخیبر پښتونخوا او بلوچستان   یاسهلي پښتونخوا د ،سیمه یا منځي پښتونخوا قبایلي

 کرښهقبیلو  ترمنځ د انګریزانو لخوا  د کاغذ پر مخ  د ډیورنډ  دبیلتون لروبر پښتانو  . د ازاد قبایلو کورنیو او دي
 ،قبایلو سره دپړیو پړیو څخه نږدي ډ کرښي  په بله خوا کې دافغانستان له پښتنو اوایستل شوي،  ازاد قبایل د ډیورن

 .د خپلوي او وررګلوي  اړیکې لري  نشلیدونکې
کالونو را په دیخوا د پنجاب مرکزي حکومت لخوا  د شعیه او سني  سختدریزه  اورپکو ډلو ترمنځ  د  ۷۴۹۵. د ۲

 .لمن ووهل شوي ډک کړکیچونو اور تهدترهګریزیو  تشدد او
بلي  ،چې میلیونه وګړي لرياور لمبې د کراچي  ښار اوس د دغو خونړیو کړکیچونو  توکمي او کورني جګړو  .۳

د پاکستان  سند ایاالت . او نه لريدکراچي ښار  خونړي کړکیچونه د افغانستان له کړکیچ سره غیرمستقیم تړ .شوي دي
 .اکثریت مهاجرو ترمنځ راوانه ده  د سندیانو او د هند څخه راغلي د اقتصاد په مرکز کراچې ښارکې کورنۍ جګړه
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پاکستان له کلیوالي سندیانو څخه اصلي مهاجر پنجابیان د پاکستان له بنسټ څخه ځان  کراچې ښار ته راغلي   ښاري 
 .بولي  جوړونکې

ر پوځ او استخباراتو د حکومت د ، پډډه لګول پر مرستوامریکا نه د ستونزو د ډیریدو اصلي الملوکورنیوپاکستان د د
او  الندې سیمو کې د ثبات  د نورو وسله والو ډلو تر کنترولاو  د طالبانو  ،توبنه خوندی لږکیوکنترول نه شتون، د 

 .دي  نه راوستلامن 
 
 :پوځیرغلګر د پاکستان .  ۹

پوځ   کولونیالستي د پاکستان  دو.پوځ څخه  وزیږی نیواګر ولونیالستي پوځ  د برتانوي  ک کال کې دپنجابي ۷۴۴۱په 
د ملکې ادارې اوامر او پوځ د پنجاب نه کړي،  ګدور دومره پوهه نه لري چې په سیاسي  چارو  او سیاست کې ځان 

 پوځ داکار په وضع ډول   دولت بنسټ ایښودونکې د علي جنا ح د .په زور عملي کوي ندې خلکو باملکې  هدایات په 
 . تر سره کړي دیهم 
دولتي چې افغانستان کې د  کړیو کې دا فکر بر السي وو، دهند او پاکستان د امنیتي چارو  ادارو او څو لسیزو څخه د 

هند او پاکستان  د   . لیوالتیاوو په ګټه ديستراتیجیکو پالیسیو او پوځې ادي،اقتص ،ددوی سیاسي ،واک تښه اوجګړې
اړه  په  په کې  دافغانستانچارو او امنیتي  سیاسي  دونه په خپلوته په کتو سره دوواړو هیواتاریخ اوږد افغانستان 
شولي تر څو دی پري و پاکستان  تل په افغانستان کې اوبه دومره خټولې یا جو. یوه خوله شوي ولې  ډول په ستراتیجک
 .ې په ټول پاکستان کې خپري شوي ديس دافغانستان دجګړو اور لمباو .نه سوځي

پاکستان دخپلو پوځونو لپاره به بریدپه صورت کې  يد هند پو ځ ،ديمشران په دې ان  د پاکستان پوځې ظاهرآ
 .واخلي افغانستان څخه دپنا ځای په توګه کار

دهند  .دی  هستان کې د واک تشه ته لیوالافغانکې  په چوکاټ  لیوالیا  يجیکستراتیزه  سیمهخپلي د دولت هم  هندد
  تر څو ،باید دومره  بوخت  وي په افغانستان کې پاکستان چې  اړه  په دې لټه کې دهپالیسي د افغانستان او پاکستان په 

 .سیاسي،  نظامي مرستي  ورکړلي ته  له همدې امله هند شمالي ټلوالې .نه اوړي روو  ته خواد پاکستان پام د کشمیر
د دواړو ورستیو څوکالونوکې  . افغانستان کې په جګړمارو ډلو ترمنځ تعدل وساتل شيې د تر څو په افغانستان ک

ستان  په اوس دهنداو پاکستان ستراتیجې او پالیسي د افغان .يشوثابته  ناکامه ووي لتیالیوااو یجکو ژورې و ستراتنهیواد
ه د مالتړ الرې نه ترالسه  دهند دولت پوهیدلې چې د دوی ستراتیجکې موخې د لږکیو څخ  .اړه دبدلون په حال کې دي

 .کیږي
ي او انارشي پر لور پاکستان د یوه ناورین په درشل کې دی. پاکستان د ګډود. په سیمه کې یوناکامه دولت دی ان پاکست

له سیاسي خپل مجهو، چې دی ه له السه ورکړي دي، ظرفیتونپاکستان ټول هغه سیاسي فرستونه .روان دولت دی
. پاکستاني سیاسي ګړو په لوري روان هیواد دیورني ج. پاکستان د ګډودیو او انارشیو او کجغرافیایي  جوړښت وساتي

پاکستان ډیري زوري کندې ته ورنږدي کیږي او  پاکستان له دغي ناورین څخه راوباسي، ،ارواکې نوره نشي کولېچ
ځواک ورستي کچي ته یکتاتورانو مورال   او ډ . د دغی هیواد  د پوځي خته کیږيدیوګوسالویا په برخلیک باندي ا

 کنټرول  په ټول هیواد کې  ،ه امله  د دولت واکزو جګړو ډیریدو لپاکستان  کې د کورنیو  ستون .راټیټ شوي  دی
ځ او څارکرې اداره کنټرول دولت پر پو .ه ډلې ډیر کنټرول تر السه کړي دیپه پاکستان کې وسله والې سختدریز. نشته

 .دې ویشلي شوي دیدریو دولتونو باندنننه کې په په   هیواد د دولتد پاکستان  .نه لري
 
  :جنګیالیو اغیزه ېقبایلي سیمه کې د عرب. ۴

 عربي دولتونو او. ل سره ډیره شوهپوځ له یرغشوروي سور سیاسي  لیوالتیا د د عربو افغانستان سره 
ل پی نو ډالرو مرستېو او قبایلي سیمه کې افغان کډوالوته د میلیارډدعربوخیرښیګڼي مرستندویه ټولنو  په  پښتونخوا 

په خپل . د سعودي عربستان  پاچاملک فهدپیل کړي هم  مجاهدینو ته د جګړو لپاره مرستيعربي هیوادوافغان . کړي
پریدولو پیسې دوسلو په . داډالر هم مل وي د امریکا دهر ډالر سره به زموږ ، مجاهدینو ته وویلاعالن  کې  سیاسي یو

وتلو پوري د څلور  تر  ي اتحادشورو سعودي عربستان مرستي  دیواځي د . مجاهیدینو ته  او لږدولو کې هم ولګیدي
 (           ۶). و ډالرو څخه ډیري ويمیلیارډ

، ده د یو دفتر مشر کولهد عربي مرستوپاره کال څخه را په دېخوا شهزاده تورکي بن فیصل د افغانستان ل ۷۴۴۵د 
پښتني په ځواب دموخو او  یجکو مرستوسیاسي  سترات ،دياقتصا ،سعودي عربستان  ددومره ډیرو ماليافغانستان کې د 

 .  س  تللوکورني او بهرني  سیاست  الس په العربستان سعودي  دیا الملونه  وو، چې  زموږ درې  .کې وویل
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و، ستان  د بهرني سیاست منځ زړي جوړولکالونو څخه دکمونیزم پر وړاندې مبارزه د سعودي عرب ۷۴۰۵د  لومړۍ،
په خاصه   . دوهم،پیل کړي سعودي عربستان د افغانستان او اسالمي نړۍ سره دغه بیساري مرستي له همدې امله  

اوسعودي مشروعیت  السعودکورنۍ  ته  دخپل سعودي پاچا ل عبدالناصر  پان عربي نشنلیزم  انو  د جماتوګه  سعودی
ې په  وړاندې دیونشنلیزم  پان عربیزم سعودي عربستان  پان اسالمیزم   د  کتلو. په څیرد لمنځه تللو واکمنه ته 

 .ایدیالوجې په توګه  وکارلو
  ( ۱)  دریم . په اسالمي نړۍ او منځني اسیا کې د شیعه ایران د اغیزي مخه نیول وو.

 
قبایلي سیمه کې په یوه وخت کې د دریو څخه تر  ،عربي جنګیالیو شمیر ه د پام وړ وهد افغانستان په جهاد کې د ځوانو 

دغو عربي جنګیالیو د سخت دریزي او بنسټپالنې ایدیالوجۍ یا  ( ۹پوري عرب جنګیالیو شتون درلود.)  زروڅلور 
 .ې  د پښتنو  په سیمه کې خپره کړهاسالمیزم د سپیځلې دودیزه اسالم  په بدل ک

 ي ښې د یوم  په ځپلو کې ي  او ناسیونا لیزایدیالوجۍ څخه د پښتنو  دبیایوال پان اسالمیزم دسعودي عربستان  پاکستان  د
د ګټو لپاره  سره  او پاکستان په ډېرو ښکاره او پټو چینلونو کې یو د بل سعودي .وسلي په څیر کار واخیستمذهبي 

  .کار کوي
کستان کې ځای پا ویرې له مله ته دپښتنو د بیا یوالې د  ایدیالوجۍ د مصر  جمال عبدالناصر پان عربي ناسیونالیزم   

 .نشته
، دغه سیمه  بهرڅخه وکتل شيله  او جیو ستراتیجک ډول  ولیزه توګه که قبایلي  یا فاټا سیمې ته  په سیمه یزه توګه په ټ
د نړې یوه ګواښمنه سیمه ګڼل قبایلي سیمه . ن مرکز جوړويمد زلزلو ګواښاو  کړکیچ چاودیدونکې  کړکیچن د یو

چې په کې د څولسیزو راهیسې ماتیدونکې،  ،نځ  پرته  سیمه دهاو کشمیر  ترم ، بلوچستاناندغه سیمه د افغانست .ګیږي
 . په دغو دریواړو کوکیچونو کې پښتانه یو ډول رول  لري .یزه  خونړي  کړکیچونه  روان دي نه اټکل کیدونکې سیمه

 چین، ت،، متحده ایاالځواکونو پاکستان د قبایلي سیمي ځانګړي ځانګړتیا په دې کې ده،چې دغه سیمه د پنځو اټومي 
هم  له دغه په  جیو سیاسي کچه  ایران  ته  .له ګواښ سره مخامخ کړي دی کانسپټ سیاسي روس امنیتي دهند او 

   .ټر ټولو لومړۍ د پاکستان اتومي وسلې او اتومي تاسیسات  تر جدي ګواښ الندې دي ( ۴) .سیمې څخه ګواښ شته دی
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