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 اوسي باید بیدار پښتانه
 

زیات د افغانستان څه ترهر ،له افغانستان سره ئې په امنیتی تړون ناندرۍ ،او پاکستان ترمنځ پټې معاملې ریکاد ام
 او ایران چې پدا پنځځکه چې د افغانستان دښمنان په تېره بیا پاکستان  دا او حیاتي دي، ،لپاره ډېرې حساسې، اړینې

دېرشو کلونوکې اور ته لمن وهي؛ او ترې ګټه اخلي د افغانستان د لویو ستونځو یوه اساسه برخه جوړوي، د امریکا 
افغانستان لپاره  دهم امریکا اوناټو خپل نیت کې چې خپله ګټه نه بولي په سیمه کې په داسې حالکې اوناټو شتون 

او دغه شرور ملک خپل ډېرنږدې ملګری  یستان زیات د پاکستان ګټوته ژمن دافغان تر صادق نه ښکاري، امریکا
» بولي، د امریکا دغه نږدې ملګرتیا د پاکستان سره د دې سبب شوې چې نن ورځ پاکستان په افغانستان کې د خپل 

ساده ډول ، اوکه په یڅ، السپوکې دیو ضعیفپه افغانستان  ئې په لټه کې شي، چې مقصد«ژورو ستراتېژیکو ګټو
داسی یو یوې خود مختارې صوبې حیثیت ولري،  ووایم؛ د داسې یو حکومت رامنځته کول دي؛ چې پاکستان ته د

په آزادي مین خصلت نه ښي، چې یو وخت ئې  له تاریخ، غرور، او ولساحمقانه فکر د پنجابیانو ناخبري د افغان 
سلنې « ۵٪»یتونه چې د سواد کچه په کښې ښاي لهضرب مزه څکلې وه، په افغانستان کې مېشته مل پنجاب هم د

د ورونو ملیتونو ترمنځ هر راز ناباوري  او کړيتشې ستره ګټه ترالسه  ه نه وي؛ سبب شوې چې دښمن له دغهزیات
وکړي، زیات د پاکستان نیت ته پاملرنه ا منځته کړي، الزمه ده چې پښتانه د هرڅه نه لوکې رئاپه ژبني او دیني مس

دا  ؛میلمه پالنه ئې وکړه افغان مهاجرینوته په خپل وطن کې ځاي ورکړ او ،پاکستان روي یرغل په وخت؛دا چې دشو
یو ئخدای لپاره کارنه و، بلکه دخپلوګټولپاره کارو چې اوسې ضرب ګورو، د پنجابیانو، امریکا اوانګریزانو په توط

امه شي، څرنګه چې په ټول تاریخ کې تېروتنې دپښتنو نباید وغولېږو؛ چې تېروتنه به په تېره پښتنو ته ډېره ګرانه تم
سره متارکه کول، او یا د غازی امان هللا خان  انګریزانانو استقالل په جګړه کې د په زیان تمامې شوې دي، لکه د

غه شان خوار، انورو لپاره جنګیدلي خوله بریا روسته بیا هم تل د ، پښتانهدرېدل اونه مالتړ پرضد د یوشمیرپښتنو
بې وځلي او د سواد له نعمته بې برخې پاتې شوي اوهم ساتل شوې دي، اوس پکار دا ده چې تېرې ترخې بیا تکرار 

  .نکړو او د پاکستان له نیته باید ځانونه باخبروساتو
  
 :پاکستان مقصدونه په افغانستان کې د
 

وسې هم لري اه ئې تل یو بد نیت درلود او خوا د افغانستان په هکل تان له خپل شوم پیدایښت نه راپدېکه څه هم پاکس
ډېر نږدې شتون او د دوې  تنظیمونو د ، خوروسته بیاسوځیدليیوڅه ئې سترګې  و حکومتونه خوهغه وخت د موجود

ه په ښ افغانانټول  ،دی ن په مقابل کې ډېر سپین سترګې کړیافغانستا ې دئ ، پاکستانسره «آی اس آی»د  اړیکي
خوست والیت ته څېرمه زموږ  ډوله الوتکې د «1۱F» جیب هللا په وخت کې د پاکستان دویاد لری چې د ډاکترن
، الشه لخوا رانسکورې شوېهوائي ځواک ړه الوتکې د افغانستان چې په لسو دقېقوکې دوا وېدهېواد سرحدته نوتلې 

که څه  ،وښودل شوې ؛رلودشتون دلپاره  نظارت« ژینو موافقې»کې د چې په افغانستان  استازوتهملتو  ملګرو دئې 
بېرته پاکستانته حقانی ګروپ تالش وکړ مخکې له دې چې افغان فوج ورسېږي دوی دا الشې له افغانستانه  هم د

کابل په تلوېزون  د .ه وروښدل شوېت ملګروملتو استازو او الشې د خوبیاهم په مکمله توګه بریالي نشول، واړوي،
اوس زموږ سرحداتوته راننوتي او ګزمې وهی ،  پورته کولي ونشو، پاکستان خپل غږهمکې هم اعالن شوې، 

دا ځکه هغه کسان چې په قدرت کې دي اویا نږدې قدرت سره دې،  ؛لېنشي ویراکټونه وروي خو څوک څه 
کړي، چې  کوچني هره پاکستانی استخباراتوته ځانونمدوی د   ،جیره خواره ؤ« آی اس آی»اوا ن پاکست یووخت د

  .السه ورکړی ئې دتوان  خبرو د اوپه لوړ آوازکېدو  اوس د مخامخ
آی اس »منځ ته راغله اوطرحه  ئلېمس «وستراتېژیکوژور»د  حکمرانی په وخت کې جنرال ضیاالحق د کله چې

وچت اګامونو  تهکېدو  لیدوستان په ضد باید د دغی طرحې پهن نده وسپارل شوه چه ددپه دې برخه کې ته « آی
داسې یوې د پاکستان مقصد  نه «ژورستراتېژیک» د ،ځيورپالس نه  ته موقع بیا پاکستانئي طالځکه داسی  ،کړي

 د نو ،وکړيپرخالف هرراز اقدامات یعنی هندوستان خپل دښمن  چې دهغه نه وکوالی شي دده رسی  سیمې ته الس
 ،ويکاو متانت سره ترسره په ډېر جرأت بربادي لپاره هرهغه څه  افغانستان د هغه وخت نه راپدې خوا پاکستان د
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 ؛دلنبی محصوله الره موتوکواستولو دمرکزی ایشیاته  ؛دهند له نفوذه مخنیوی ؛دغه اصل ته السرسی ومومي وڅتر
استعمالول  هروافغانستان خا د ولو لپارهد ښخې ذبالاتومي  ؛رمو سترګټه  پورته کولزې افغانستان له طبیعی  د

مزدورو او  وځینو اجیر ددا کاربه چې  ،شامل ديخپل کنترول کې راوستل  افغانستان ټول اقتصاد په خالصه د
په لمړي ګام کې د ، وچت شوي وایاتحقق لپاره دا الندې ګامونه  دغه پالن د دباید ، یږيبرابرپه مرسته افغانانو 

، وه   کولترسره الشونه ورانولو تد  بندونوبریښنا د  ،بریښنا لیکو اقتصادي زېرمو، پروژو، د وځیافغانستان ټول بڼسټ
 یا او ترور نوجنراال ماتول د ووافغانستان د مسلح قوا د هم ګام کې؛وپه د ،ورسېدلترزیاتې کچې مقصدوته  دغو چې

ټولې وسلې  دریم پړاوکې؛ لښتونه ئې له منځه یوړل،نظامي جوړ کله چې د افغانستان ټول امنیتی او ،وه  استخدامول 
دا پالن په چې او افغانستان الپسې وران کړي  ،ترڅوخپل په منځ اخته شي ،وېش سپارلد تنظیمونو السته ور

 کابل ښار کله چې د ،راغللمنځ ته  شوې مذهبي تناقضاتقومونومنځ کې دښمنۍ چاقې  د ډېرمهارت سره عملی شو،
د  د هغه وخت« آی اس آی»د « ډګروال یوسف »اور واخیست اوخاورو سره خاورې شو نو  می جګړکېیتنظ

 ؛وی ویل ؛وکړهدا خبرې ته اشاره « اخترعبدالرحمن»ستاینې د جنرال په ډېره ویاړ او؛ ادارې معاون
 ښتل چېوغاخترعبدالرحمن « اخلي» ورځ حتمي او« واخلی»بشپړ ډاډ درلود چې کابل باید اور اخترعبدالرحمن

ته نظارې غه شومې هیلې ، خو جنرال اختر خپل داوس دهغه خبر ریښتیا شوې ده ،لمونځ په کابل  کی وکړي
دا ټول ناتارپه ، مه نېټه دهیلکپوتر نسکوریدوکې ووژل شو1۱اګست په  زکال د1۸00 ضیاالحق سره دونرسید اود 
چې یو  دپالن یوه برخه وه« ژورستراتېژیکو ګټو »یو تصادف نه وه، بلکه یوسترجوړشوی دهغه  افغانستان کې

 .پربل پسې عملي کېدل
ود او دافغانستان ټول برخه لیک م تشویش ندرلوافغانستان په اړوند ک زکال پورې غرب د3881زکال نه تر1۸0۸د

امریکې  و چې دڅتر، یژمن د وتهګټ اامریک پاکستان ددرلود چې  ډاډ ئې د اسالم آباد واکدارانوته سپارلی ؤ، او ئې
سیمې په هکله بدله  ي دژریکا ستراتېام د ته تاوان ورسېدلی د افغانستان ورقه ئې هم نه پورته کوله خو کله چې ګټو
امریکې د پالن سره سم په  داسې ښکاري چې دا ټول پاکستان د ،سیمې ته راغله بیا وضعه بدله شوه امریکا اوشوه 

سیمه کې څو مره دغه هکله په پالن په د ستراتېژیک دا چې ترکومې اندازې پاکستان امریکې  ،سیمه کې پرمخ وړل
ښه غه پالنته یونکوم چې پاکستان به ډېر له دغه پالنه خبرو خو پاکستان د فکرزه  ده، سختهېی  پوهیدل ؛خبرو

ناکاره د چې  ،په افغانو وتپل شو فاسد حکومت داسې سیمې ته؛د امریکا دراتګ سره سم  ،یمجري پاتې شوي د
 8دهشوی اوس د افغانستان شتون له سوال سره مخ  سیاستوسره

 هم له دغو ډېرو نږدې اړیکو د درلودلو اوامریکا ،الس په سرنشوبیاهم خپل شرارته  پاکستان دچې  په داسې حالکې
بیاهم د  ؛اسامه په پاکستان کې و وژل شو روریزم مرکزونه په پاکستان کې دي؛سره له دې چې د ت ؛پربڼسټ

د پاکستان  ترڅو چې امریکه قانع کړي وتوانېد، او پاکستان پدې جاري وساتل شوېامریکې وژنې په پښتنوسیموکې 
، کويمالتړ  ستراتېژي نهه هم په پټه له دغه امریک ، داسې معلومېږي چېومني طرحه« یکو ګټو ژژورو ستراتې» د

کې  یوپه دې روستوخو  ؛مطرح کړيامریکې ته خپل اندېښنې وخت په وخت هندوستان په دغه برخه کې که څه هم 
نېټه د ٪3د روان کال د جوالی د میاشتی په  چې ته« جوبایدن» ښاغلي مرستیالولسمشر  دخپلې اندېښنې د امریکې 
افغانستان  صلح ته دد افغانستان امریکا  وایل چېوښاغلی جوبایدن  ،کړي ډاګهپه یو ځل بیاهندوستان په دوره وه؛ 
  .خبره دهوخت د ، دا چې ترکومې اندازې دوی خپلې ژمنې عملی کوي دا یترمشرۍ الندې ژمن د

 

 :باندې پښتنوپه  ناوړه اثر حاالتو د
 

چېرته چې  ؛په تېره د پښتنو په سیموکې ،یوړلځ جوړلښتونه له منځه تیسافغانستان د خلکو د ژوند ټول بڼ جنګ د
ته سرښکاره پوهنتون کابل شتون لري که دکې  پښتنو په سیمو ، دا ټول دبېچاره ګي او بی سوادي ده؛ فالکت  ؛فقر

بوخت دي، یو ورځ به ضرور دې وطن  پښتنانه پکې په تدریس« ریتوشموګ»چې د کړو نو په خواشنۍ سره ګورو 
هغه به  ؛نوکر پاتي ويو او د نور ؛بدبخت ؛سولې په دوران کې تاواني ته سوله راځي، بیاهم هغه څوک چې د

ه د ن ینود معلم یا سوځول شوي او یاس کې ټول اویا اکثر ښونځي همدا او مویس پښتنو پهدا ځکه چې  ،وی پښتانه
جګړو ټول  ه پوهی او علم جوړیږي نه په ټوپک وشرارت، دا جنګ ووطن پ دي، داشوي  تړل شتون له کبله

ې دغه انسانی او اسالمی اصل ته د رسېدولپاره افغانستان په تېره بیا پښتنې سیمې پېړۍ پېړۍ شاته اچولي دي؛ دسول
په حیث الزمی دي، خو دا سوله باید څنګه اوترکمو عمل  وطنی اواسالمیملی،  ،لې ځلې په عمليد ټولو افغانانو ه

هغسې  ،خو سولې راتګه ورسته بیاهمپښتانه تل جنګېدلي  ،پام وړ خبره ده د هډېر هشرایطو رامنځ ته شي داهم یو
سره دښمنۍ نه سرچینه اخلي خو موږ تراوسه خپل دوست  پښتو ؛ پاتې دي، د دې کارعلت بیاهم دولچې بېرته پاتې 
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 تالشونه د افغانستان دټوټه کولو لپاره دي دا من نه دي پېژندلی، په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستاناودښ
 8ونیسي مخه دتل په شان هڅوپښتانه دي چې باید دغو 

 

  ،افغانستان تجزیهد 
  

ن به تجزیه وي اوکه ونه غواړي هیڅ که پښتانه وغواړي دا وط ؛لي دپښتنو په الس کې دهتجزیې ک   د افغانستان د
وچت همت پورې اړه النې او ، وطن پاپښتنو پوهې اوښیاري ، اوس دلته دکوالیجهان ئې هم نشي تجزیه  قدرت د

ه بې فکر ،وکړي یووارعمل زر ځله فکر وطن په ګټو باید تل له خوشباوري ګانو ځان لرې وساتي او دلري چې 
 .به ترټولو زیاد بربادشي امنځته کړي چې پښتانهتان تباهی ربه د افغانسکول عمل 

دې  اکثراً پښتنې سیمې دي دحلچې  وکېسیم سویلي اوسویل لوېدیزوطالبانوته د افغانستان په والیاتو سپارل  څو یود 
پاکستان او آی اس آی دمقاماتو اوشمالی ټلوالې  دې شي، اسبب کېد وعمالً د افغانستان د ویشول ،الرې په مقصد ېیو

دا خبره په ګوته برلین په ښارکې؛ د لیدنې کتنې د آلمان  انوهمداسې دشمالي ټلوالې او امریکایي سناتورلیدنې کتنې 
یوخبره باید ډېره په غوڅه توګه  ،ده روان« زدوبند»پټ یو څه اوامریکې پاکستان  سره دکوي چې شمالی ټلوالې 

او طالبان داسې فکروکړي چې داسیمې موږته راکول کیږی اونورې که یو څو والیتونه پښتنو ته وسپارل شي ؛ منوو
په به طلبان مرستې پرته  لوی اقتصاد اوسترې نظامید مین اوضمانت وجود نلری چې هیڅ تضونیسو  به بیا په زور

ه له کورني اقتصادی پاکستان په خپل خبره ثابته کړې ده، تېروجنګو دا ،پیداکړيامکان تسلط  ټول افغانستان د
چې په پښتنوسیمو کې قدرته رسېږي  ،هغه څوکافغانستان موجودیت نه غواړی امریکا هم د او ید ستونځوسره مخ

ه خبرې ښې ویشل په پښتنو سیموکې د تذکرو پاکستان له خوا د الس وي، د ب به د پاکستان پهل  ج  دوۍ اقتصادی  د
د  شپړه توګه د شوروی اتحادل غواړی، دا کارپه بتسلط غوښت ېپښتني سیمو باند پهچې پاکستان  ،یثبوت د

ضمانت اړوند د پاکستان او امریکا هررنګه  سیمو جالوالي په د پښتنو د، یسره ورته یوعمل دماتېدو  جمهوریتونو
ځکه دا قرارداد دیوې ډلې سره  ضمانت ئې نشي کیدالیحقوقی  ،ياجرا کلهاوهیڅ ، یند وړ اعتبار اوتضمین د
 .دولت سره قانوني کېږي نه دیو

 ،رته امیداورديو ګوري او توګهالرې په ې یو د حل د که څه هم پاکستان اوامریکایان پښتنو سیمو جالکیدلوته؛ د
پای ټکی سره سم د  اومفاداتوخپلې خوښې  جنګ ته په دغه سیمه کې د چیبه وشي چې په دغه صورت فکر کوي 

هم د خطرسره مخ شي چې د پاکستان موجودیت به  سریزهخو برعکس دا کار به دیو داسې نوي جنګ ؛ کېږدي
وستان اوپاکستان په څلورو ټوټو وېشل شي، بل داچې هند، چې په ترڅ کې به ئې لوی پښتونستان منځ ته راشي کړي
، یمو غورځېدل به یوه سخته ضربه ويالس د دغوسد پاکستان په  پښتنو سیموجال کیدل اوه د افغانستاند ته 

پاکستان دوستان د سیاست د بدلون سبب شي اود مه کې د هنیدا کار به س  اوهندوستان په دې خبر ډېرښه پوهېږي؛
، په بلوچستان کې خو به منځ ته راشيپنجاب  سند او ، بلوچستان،یعني لوی پښتونستانوهی، ټوټې کولوته به لمن و

چې  یوله هغه مبارزینوڅخه وه« میرغوث بزنجو»دي وې اومبارزې روانې  ال له وړاندې آزادي غوښتونکي
په یوه پټه معامله « خان قالت»کال کې د1۸۹0که څه هم د ،کوله مبارزهانګلیسانوسره  دآزادي له پاره  دبلوچستان د

 نواب محمد» ،مبارزه کولهبخاطرآزادی  د انوبلوچ دتل  بیا ئې هم له پاکستانه سره یوځای شوبلوچستان کې 
لسیزه  روانه په همداچې  یصوبه بلوچستان وزیراعلی هم وه یوبل آزادی غوښتونکي بلوچ د چې د« اکبرخان بکټي

هڅې راوانی دي ونکي ښي ب، په سند کې هم آزادوسنګر کې ووژل شګرم کې د جنرال مشرف له خوا د آزادی په 
 امریکاداسې ویل کیدل چې  ،،هڅې کوي  ود سند جالکیدلامریکه  ،، چې ویلي وه« بی نظیربوټوپه قول»داوهم 

آند دټولې سیمې  سره سم پاکستان او افغانستان له ټوټېکېدو د شان یو تفریحی ځای بدل شي،پپوراغواړي سند په سنګ
تجزیه کولو تورداغ پړه به هم په  افغانستان د تانه به وي اوهمدا جګړې او دنوپښ ،شي نقشې بدلیدلو اټکل کیدای

کې محاط شي « وچه»هزارو او نورقومونو سیمې به له یوې خوا نورهم په  ازبکو، تاجکو، ، دپښتنوپرېوځي
 الرې دا بهرمو تقسیم او ترانسپورتی نویمه لسیزه بیاهم سره د قدرت جګړې لری د اقتصادی زې منځ کې لکهاوپخپل 

دوران ښه  حکومت د رامنځ ته راتلونه روسته د مجاهدینو سبب به شي لکه د د جګړو بل ټکی وي او اختالف یود 
 .نمونه کیدلی شی

په هرشکل چې وي افغانستان باندې نظامی  اړکړی چې دېته پاکستان دښمنۍ څولسیزو د رقابت او وپاکستاناهند د 
 هندوستان د د او دغه مقصد ته د رسېدولپاره، کړي مستقیمه توګه پیدا مه یاغیراقتصادی تسلط په مستقی سیاسی او

 د اودښمني ګانوته لمن وهل،  اچول اوستان دمېشته قوموترمنځ نفاق دافغان نفوذ مخنیوی په افغانستان کې او
م ژبې مذهبه پرته یو قو هغه د ؛لري یوالر نوغواړی مخ نیوی  ئودغه توطی دافغانان که اوس افغانستان ماتول دي، 
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 نه قوم اومعیاري شي  لیاقت شي یعنی ورنکړالی  ته اهمیت  کلک تړون چې په هغه کې بې له ملي ګټو بل څه
اوټول د وطن له ګټوځانونه قربان کړي هیڅوک په یوازې توګه نشي  ،وطن جوړول شعاروی اوهغه د یو ،هژب
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