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            2017/ 8/5                                                                                               آڅړ محمدانور

  

  پاکستانی پوځ ولې په مخامخ جګړو کې ناکام دی؟
  

سره کلن تاريخ کې له ھند سره په څلورو لويو جګړو او له افغانستان ) ٧٠(پاکستاني پوځ په خپل
په لويو او وړو مخامخ جګړو کې په يوه کې ھم نه دی بريالی شوی، ټولې لويې او وړې جګړې يې 

، پاکستان د ھند سره په څلورو جګړو )خو په ترھګريزو جګړو کې لويه شيطاني پوھه لري(بايللي دي،
خپل تاريخ کې داسې شرموونکي ماتي خوړلي دي چې له امله يې خپل تاريخ ناولی کړی دی، نه يوازې 

  .يې شرمولی دی بلکه، د نړۍ ټول مسلمانان يې شرمولي دي

،ز کې له ھند سره د کشمير پر سر باندې جګړو ١١/١٩۴٨ پاکستان لومړۍ ځل د سپتامبر په 
د جګړې په پايله کې .) چې په ھمدې ورځ محمدعلی جناح د پاکستان بنسټ ايښودونکی ھم ومړ(وکړه،

شمير سيمې [ندې کړې، چې د کشمير ډٻره برخه خاوره د ھند پوځ د ھند او پاکستان پوځونو د ک
کشمير د پاکستان او ھند لخوا د خپلواک ھيواد په توګه په رسميت پېژندل شوی ؤ، خو له بده . ونيوله

. مرغه چې په پاکستان کې د جنرال ايوب خان د نظامي کودتا له امله يې خپلواکي له منځه و[ړه
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،ز کال کې د ھند او پاکستان دويمه جګړه د پاکستان لخوا په دې ھيله پيل شوه چې ١٩۶۵په 
 وړاندې پاڅون وکړي، خو کشميريانو پاڅون ونه کړ، د ھند پوځ تر کشميريان به د ھندي پوځيانو پر

ھغه چې پاکستاني پوځ غوښتل تر [سه . سيالکوټ او [ھور پورې ورسيد او د [ھور ښار يې ک�بند کړ
نه کړای شول، پرعکس يې خپله خاوره [سه وکړه، سره له دې چې د ايران لخوا په پټه باندې 

 ورکړل شوې، د اندونيزيا ھيواد ھم مرسته ورسره کوله او د چين ھيواد امريکايۍ جګړيزې الوتکې
په پای کې د پخواني شوروي اتحاد په منځګړيتوب باندې د . لخوا ھم پر ھند باندې فشار اچول شوی ؤ

سولې تړون د تاشکند په ښار کې [سيک شو او د ھند پوځونه له [ھور څخه ووتل او د پاکستان پوځ 
   com.cloob.www://http. ه سيمه کې يې لږ شان پرمختګ کړی ؤ، په شا شولچې د کشمير پ

،ز کال جګړه د پاکستان لپاره ھم ډٻره تاريخي بدناموونکي جګړه وه، نوموړي جګړه ھم ١٩٧١د 
بنګاليانو پر وړاندې په کې د آزادۍ غوښتونکو ) شرقي پاکستان(د پاکستان پوځ لخوا په نني بنګ�دٻش

ډٻر ظالمانه ډول پيل شوه، په دغه جګړه کې ھندوستان له شرقي پاکستان څخه م�تړ وکړ، چې په پايله 
، کې پاکستانی پوځ د ډاکې په ښار کې س�مي ١۶/١٩٧١کې بيا ھم پاکستان ماتي وخوړه او دسامبر په 

  com.ir-eci.www://http  .شو او بنګ�دٻش خپله خپلواکي په رسمي توګه اع�ن کړه

په اړه په لومړيو کې پاکستاني پوځ ويل چې نوموړي جګړه د ) ،ز١٩٩٩(د کارګيل جګړې
 لخوا ترسره کشميري آزادۍ غوښتونکو لخوا پيل شوي ده، خو وروسته مالومه شوه چې د پاکستان پوځ

کيږي، د کارګيل په جګړه کې پاکستاني پوځ د نورو جګړو په شان ھېڅ ګته ونه کړای شوه او بې 
کې ډٻرې ) در خط آتش(نتيجې پای ته ورسيده، سره له دې چې پروٻز مشرف يې په اړه په خپل کتاب

  . غورې کړي دي



  
 

 

  4تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ھمکارۍ ته رابوليپه درښت تاسو افغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

 باندې د خپلو [س پوڅو سره يو په افغانستان کې پاکستاني پوځ يوه بېلګه د ج�ل آباد پر ښار
،ل،ل د جوزا په مياشت ١٣٩۵ځای خپل نھايي زور وازمايلو، خو بريالي نه شول، دا شان تېر کال 

کې پاکستانی پوځ په تورخم کې ھم خپله ماتي وليدله او اوس د جمعې ورځې په جګړه کې يې د سپين 
ې وروستنۍ، له شرمه ډکې تباھي سره مخ بولدک په ولسوالۍ د لقمان او نظر په کليو کې ھم له خپل

شول، د پاکستان پنجابی پوځ چې د ھند او افغانستان پوځونو پر وړاندې مات شوي دي داسې به ووايو 
چې د منظمو دولتونو پر وړاندې مغلوب شوی، خو خبره دا ده چې د پښتونخوا په سيمه کې د يو 

اله وړاندې په يوه ورځ کې په سوونو پنجابي لږشمېر طالبانو لخوا داسې س�مي شوي دي، چې څو ک
مقاومت د پنجابيانو پر وړاندې ډٻر د ستايلو دی ) بلوچ ارمي(پوځيان ژوندي ونيول، د بلوڅانو وروڼو

  . چې له پنجابي پوځ څخه يې [ره ورکړي ده

  

  )ه نيولی دیھغه زغره وال ګاډې چې د سپين بودک په جګړه کې افغان اتل پوځ له پاکستاني پوځيانو څخ(
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  پوښتنه دا ده چې ولې پاکستانی پوځ لکه څرنګه چې بايد وجګړيږي جګړه نه شي کولی؟

دغې پوښتنې ته ډٻرو پوھانو [ .  سره له دې چې په ډٻرو ښو وسلو او مھماتو باندې سمبال دی؟
ھند څخه کله چې پاکستان له : تراوسه نه دی پام شوی، خو موږ يې په اړه داسې مالومات وړاندې کوو

جدا شو، نو ھغه ھندوان چې په پاکستان کې اوسيدل، ھند ته کډه شول او يو شمېر مسلمانان چې په ھند 
له بده مرغه چې د مھاجرتونو په دې لړۍ کې ډٻر شمېر ھندوان او (کې اوسيدل، پاکستان ته راغلل،

ھغه مھاجر مسلمانان چې نوي ) تلمسلمانان ووژل شول، دواړو خواؤ ته د سر او مال زيانونه واوښ
جوړ شوي پاکستان ته کډه شوي وو، په حقيقت کې ھغه مسلمانان نه وو چې ھند ته يې د اس�م مقدس 
دين رسولی ؤ، ھغوی چې ھند ته د تورې په زور ورغلي وو، په ھند کې پاتې شول، ځکه چې دوی 

 دی او يو شمېر نور يې مغل او پر ډارن خلک نه وو، د دوی ډٻری پښتانه وو چې له آره زړور قوم
نورو قومونو پورې تړلی کسان وو، دغه کډوال چې پاکستان ته  راوتښتيدل ھغه مسلمانان وو چې پخوا 

پورې يې اړه ) نجس= شودرا(په ټيټه طبقه ) کاسټ(له مسلمانيدو څخه د ھندوانو د طبقاتې نظام 
  درلودله، 

اکټر لطيف ياد ښه مالومات وړاندې کړي دي، ياد د ھندوانو د طبقاتي نظام په اړه ښاغلي ډ
  :صاحب وايي

يا    دا طبقه د ټولنيز جوړښت پر بنسټ ښکته او ټيټه ګڼله کيدله نو دوی ته به اچھوت: شودرا
دوی . خپل سيا[ن نه ګڼل] خلک[برھمنانو، کشتريانو او ويسيا، دغه طبقه. نجس او پليد ھم ويل کېدل

موچيتوب، دوبي توب، د ټوکريو جوړول، ک�لي، جو[ توب، : ه کولېًمعمو[ [ندينۍ دندې ترسر
شودرا بل «:په منوشاستر کې راغلي دي. ندافي، د ناولو ويالو پاکول، ډمتوب او نورې معمولي دندې

د دې لپاره چې شودرا غير اريايي » .ھيڅ کار نلري پرته له دې چې د نورو خدمت او چوپړ وکړي
 دروګونو طبقو دوی خپل سيا[ن نه ګڼل او له دوی نه به يې کرکه کوله او خلک ول نو د ټولنې پاتې

د دوی د خويندو او لوڼو سره چا واده نه کاوه او نه به يې . دوی ته به يې د اچھوت او نجس خطاب کاوه
ھمداراز په ټولو ټولنيزو چارو کې دوی يو وروسته پاتې او . خپلې لوڼې او خويندې دوی ته ورکولې

په پښتو ژبه کې د شودرا کلمه اوس . ده طبقه ګڼل کيدله او د ټولو ټولنيزو مزاياوو نه بې برخې ولپسمان
  ) برخه٣٣) ھندومت(ھندوئېزم ( .ھم ژوندۍ ده بې تھذيبه، ناپوھه او بې عقل سړي ته سوډر وايې

ي د سوډر مخالف نوم پاک دی نو د دې لپاره چې پنجابي سوډر له دغه نوم څخه ځان خ�ص کړ
د پاکستان نوم يې غوره کړی دی، د دغو ناپاکو په اړه لوی استاد، اکاډميسين محمد اعظم سيستاني 

نخستين علت يا انګيزه حمايت نخبه «:صاحب څه ښه ويلي دي چې د ليکنې له موضوع سره اړخ لګوي
سلمان از دايره ګان نظامي پاکستان از بنيادګرايان اس�مي ھمانا دادن ھويت به مردمانی است که بنام م

بيرون آمدند و به دايره اس�م درآمدند ونام اين دايره اس�م را پاکستان يعنی جای ) ھندوستان(کفر
مردمان پاک ګذاشتند، ولی پس از ايجاد اين دايره، بزودی معلوم ګرديد که سردمداران کشور پاکستان 

  )مخ٢٣۴اه اصلي تروريزم،پاکستان پرورشک(» ... .از ناپاکترين عناصری ترکيت يافته اند 

سربېره پر دې لکه څه ډول چې ياد صاحب يادونه کړي ده، زموږ په سيمه کې اوس ھم ناولي 
د سوډرو د طبقې ډٻری خلک د پاکستان د پنجاب په سيمه . او بې غېرته کسانو ته د سوډر نوم اخلي

پر بنسټ ) عقيدې(ھېکې ھم استوګن وو، لکه وړاندې چې وويل شول، د دې طبقې خلک د خپلې ګرو
له آره په وٻره او ناھيلۍ کې اوسيدلي دي، دوی د غچ اخيستلو له حق څخه محروم وو، د لوړو طبقو 
کسانو سره يې ھېڅ ډول سيالي نه شوه کولی او له نورو ډٻرو زورونو او زورونو سره مخ وو، چې 
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 څخه دی، سره له دې پروٻز مشرف ھم د يادې طبقې.(تل يې د غ�مۍ او کمزورۍ احساس کړی دی
د پاکستان ډٻری پوځ له ھمدغو ھندي او پنجابي سوډرو .) چې نوموړی خپل نسب په عربو پورې تړي

څخه جوړ شوی پوځ دی، سره له دې چې د دوی پلرونه ډٻر پخوا مسلمانان شوي دي خو بيا ھم د 
 شوي ده، چې ھېڅکله نوموړي طبقې، ډار او وٻره ورسره مل ده او دا وٻره د دوي په خټه کې اخښل

  .)د پښتنو په اصط�ح، د ميړه مړوند ونه نيسي(به 

او ھغه لږ شمېر پښتانه، بلوڅان، سنديان او نور غېری سوډر پوځيان چې د پاکستان په پوځ 
سلنه کيږي، له دې کبله چې ټولې لوړې څوکۍ د پنجابيانو ) ٢١(کې دنده ترسره کوي، شمېر يې نږدې

رو بې�بېلو عواملو له امله لکه څه ډول چې [زمه ده کار نه کوي، خپل په [س کې دي او د نو
ځانونه په خطر کې نه غورځوي او کله چې له سختې ورځې سره مخ شي له سوډرو څخه دوی وړاندې 

  .تښتي

  پای

 


