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سید عبیدهللا نادر

پاکستان د ګړنګ پر غاړه
احمد رشید :د پاکستان نامتوخبلایر او لیکوال:
د سپتمبر یوولسمه د پاکستان د پاکستان د پاره یو بل ویښونکی زنګ وو  ،چې له جهادي اسالم پالو ډلو الس واخلي
،هغه وسله والي ډلې ،چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ ټاکلو لپاره استعمالیدل د امریکا پر زړه  ،د القاعده له ګوزارو
وروسته نړۍ اسالمی تر هګرۍ ته د ښکاره دښمن پ ه سترګه کتل ،او امریکا په ښکاره توګه د همدي ترهګرۍ د
ځپلو د پاره د نړۍ په بل هر هیواد د حملي او برید لپاره تیاری ونیو ،اسالم آباد ته د بوش دا پیغام (تاسي یا زمونږ
په خوا یاست ،یا زمونږ دښمن )د دي خبری ښکارندویه وه  ،چې پاکستان باید له امریکې سره په افغانستان کې د
برید لپاره پوره همکار او مرستندوی شي ،او دا د پاکستان د راتلونکی له پاره یو زنګ وو  ،په تېر کې له جهادي
ډلو سره د پاکستان په مرستو امریکا سترګي پټي کړي وي  ،ځکه چې پاکستان دغه ډلي د هندوستان خالف کارولې
 ،خو اوس واشنګتن دې ټولو ته تیار نه وو  ،چې ی و هیواد دې دي کار ته وهڅوي او یا دي ورته مرستي ورکړي ،
خو د پاکستان عکس العمل پر ځای نه وو  ،پرویز مشرف فکر کاوه چې ال هم د بوش پیغام په غلطه ژباړلی شي ،
او له هغه سره لوبه کوالی شي ،کله چې دوی له امریکا سره دالقاعدی پرخالف د جګړی مالتړ اعالن کړو ،هلته په
کشمیر کې  ،د جهادی ډلو ټپلو خوځښتونه او مقاومت له هر بل وخت زیات شو  ،او په ورته حاالتو کې یې په
هندوستان او کشمیر کې خپلو بریدونو ته زور ورکړ  ،،چې په ترڅ کې یې په ۲۰۰۱م کال کې د هندوستان په پارلمان
هم بریدونه وشول ،او نژدی وو دا کار له هندوستان سره د پ اکستان په جګړه تمامه شي  ،په  ۲۰۰۳زیدیز کال کې
(آی  ،اس  ،آي )د افغانی طالبانو د مقاومت په پیاوړي کولو او بیا رابیدارولو کې مرسته وکړه ،په  ۲۰۰۵کال کې
(لکه څنګه چې ما په خپل تیر کتاب کې ترې یادونه کړې وه )د امریکا او پاکستان تر مینځ د لویي شخړې د راپیدا
کی دو امکانانات له هر بل وخت نه زیات شول  ،خو هغه وخت خوهغه النجه پای ته ورسیده  ،خو په  ۲۰۱۰او ۲۰۱۱
کلونو کې دا النجه یو ځل بیا راپورته شوي ده ،
تیری یوې لسیزۍ په نړیواله کچه د ملتونو په باورونو کې تغییر را مینځ ته کړ  ،خو دا توپیر په پاکستان کې رامینځ
ته ن ه شو  ،د یو هیواد نظامی قوت ،هستوی قوت جیوپولیتیکل ارزښت ،پالیسي او درانګه به خپلو ګاونډیانو باندی
اغیز شیندل ،او د هغوي په کورنیو چارو کې الس وهنه هیڅ ارزښت نه لري  ،خو دا ټول څه  ،اوس پاکستان تر
سره کوي ،او ال یې هم تر سره کوي د پاکستان اقتصاد کمزوری دی  ،خلک یې بیسواده دي  ،او ځوانان یې بیکاره
دي  ،د هندوستان او چین چټک اقتصادی پرمختګونه په سیمه کې  ،د هغوي پر قوت او اغیز پوره تأثیر لري  ،او
لرالی یې هم شي .خو پاکستان د دي ټولو خالف له  ۱۹۹۰کلو څخه راپدیخوا د پرمختګ هیڅ ګام نه دی پورته کړی
 ،حکومتي چاروا کي او لوړ پوري خلک له مالیې ورکولو ډډه کوي  ،او همدا ډول دغه قشر نه غواړي خپل سرمایه
په هیواد کې ،د کرنۍ او یا نوی صنعتونو په جوړولو ولګوي  ،دولتي تولیدونکی صنعتی ادارې د هیواد وینه څښي
او همداسي یې بهوي  ،پوځ له خپلو مصارفو راکمولو سره مخالفت کوي ،حتی هغوي هم له مالیې ورکړې څخه پرته
نوي سوداګریز قوانین ځان ته تیار کړي دي  ،او ځانونو له پاره یې د اوسیدو لوی لوی او ماډرن ځایونه نیولي دي ،
یواځي  ۱،۸ملیونه خلک مالیه ورکوي ،کروند ګر هیڅ ډول مالیات نه ورکوي ،هغوي د خوراکی توکو د نر خونو،
له لوړوالو څخه ښه په پرا خه کچه ګټي تر السه کوي  ،خو بیا هم مالیه نه ورکوي  ،ادارې فساد او رشوت مخ پر
وده روان دی  ،ملکي خدمتونه په ځانګړی ټوګه ښوونه او روزنه ،په ډیر بد حالت کې ده ،
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