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 اخیستنه : ډ یورند لین

 آیا پاکستان یو تاریخې واقیعت دي؟ 

یو تاریخې واقیعت نه وه او نه دي دغه هیواد د استعمار همدغه یوه ډیره لویه توطیه ،ستر ظلم اوجفا وه چې پاکستان 
م کال د سرما تیمور  ۲۹۸۱د افغان اولس پر سینه یې د خپلو شومو او پلتو په موخه یوه تیره چاړه راتیره کړه . په  

ډیورند چې د برتنایوی هند د بهرنیو چارو د وزیر په رول کې یې دنده لرله د نوموړې په وساطت د انګریز 
استعمار له خوا د افغان پر بدن د جبر او د زور هغه استعمارې کرښه ده چې انګریزې زور ګیرو  لوی افغانستان 

م کال نه تر اوسه د افغان بر سینه پرته ده  ۲۹۸۱او زور را کښلې کرښه له  په دوو ټوټو کې وویشلو او دغه په ظلم
 . 

قومونه ، قبیلې او کورنۍ یې سره دوه ځایه کړي دغه کړغیړنه کرښه دلومړۍ ورځې څخه هیڅ افغان ته د منلو وړ 
، یمن او جرمنی چې په  نه و اونه به وي خو د تاسف خبره دا ده چې روانه پیړۍ د استعمار د ختمیدو صده ده ویتنام

دوو ټوټو ویشل شوې و هغوي د سره متحد او یو ځای شول ، د شمالې او جنوبې کوریا د یو ځاې کیدو خبرې 
 روانې دي خو په تاسف سره چې د لر او بر افغان د یو ځاې کیدو مسله تر اوسه پورې چا را پورته نکړه  .

یې د افغانستان او نیمه یې د هندوستان د خاورې څخه د انګریز دا په پردې خاوره کې جوړ شوې پاکستان چې نیمه 
د یوې تورې او کړغیړنې توطیې په پایله کې د منطقې او د سیمې د ژاندارم په حیث یې رامنځ ته کړ د وخت د پاچا 

مو کلونو کې د ملت د پوښتنې پرته د افغانستان یوه لویه برخه انګریزی استعمار ته پریښوده ، د تیرې پیړۍ په اویاو
د پاکستان حکومت د سیاست په نتیجه کې چې د پاکستان د ملې ستراتیژې یوه برخه جوړوي را منځته شوه ، او د 
انګریز د استعمار په اوږد مهاله ستراتیژ یکې د هغې د موخو تر سره کولو په دخاطر رامنځ ته شوه او انګریز د 

وخو ته د رسیدلو په خاطر دا نوی دولت جوړ کړ . سره لدې چې د خپلو ستراتیژیکو اقتصادې ،سیاسي اوږد مهاله م
پاکستان جوړښت د انګریزې استعمار لخوا د بنسټ پالنې د نظرې په بنسټ رامنځ ته شویدي نومړۍ د افغان اوهند 
په غضب شویو ځمکو کې جوړ شوه پرته لدې چې دا غضب شوې ځمکې د غضب ودوتلو ورسته بیرته د هغوي 

انو ته سپارل شوي واي او یا اقالً په یوه ریفورندم کې ددې غضب شویو خاورو له افغانانو نه پوښتنه اصلې خاوند
وشي چې دوي بیرته له خپل اصلې ټاټوبې افغانستان سره یو ځای کیدل غواړي او که د یو نوې جوړیدونکې هیواد 

تله د خپل پالرنۍ هیواد او د خپلو سره ؟ انګلیس پدې ښه پوهیده چې دوي د نوې او جوړیدونکې هیواد په پر
 ورونوافغانانو سره ژوند غواړي مګر قصًد هغوي د خپلو شومو موخو په خاطر دا کار نه کاوه . 

م کال کې یو ریفورنډم په الره واچوه چې د پښتونستان له خلکو څخه یې پوښتنه وکړه  ۲۸۹۱د انګلیس له خوا په 
د نوې جوړیدونکې پاکستان سره ؟ انګلیس له پخوا پدې ښه پوهیده چې  چې د هند سره یو ځای کیدل غواړي او که

 دوي په یوه اسالمې دولت کې ژوند بهتر ګڼي .
افغانستان پدې وخت کې یو محافظه کار شخص پاچهې کوله ددې پر ځاې چې د افغا ن ځمکو د بیرته تر الس کولو 

فعالیتونو الس پورې کړي د ډیر یو بې طرف سیل بین په له پاره په یو سلسله سیاسي ، ډیپلوماتیکو او حتې نظامې 
توګه یې حوادثو ته انتظار وه ، په دغه شیبه کې د افغانستان دولت د ډیرو لږو سیاسي فعالیتونو او یا یوه کوچنې 

 ڼظامې حرکت په مټ ددي موضوع د حل امکانات موجود وه . 
هغې تاریخې وظیفې د سرته رسولو له پاره چې هست د پاکستان موجودیت ته نور هیڅ ضرورت نشته ځکه چې د 

شوي و ))  د هند د سمندر او د عرب سمندر ګې په لور د پخوانې شوروی اتحاد د پر مختګ مخه نیول او د 
شوروی اتحاد ورستې تجزیه کیدل او د سوسیالیزم نابودی (( چې هغه وظایف تر سره شول اوس شوروی اتحاد 

انستان ګاونډې هیواد ندی چې د هند سمندر ، عرب سمندرګې او یا د فارس خلیج ته د شتون نلري ، روسیه د افغ
ورتلو خطر موجود وي ، تاجکستان ، قرغزستان ، اوزبکستان او ترکمنستان د افغانستان ګاونډیان دي چې هغوي 

 هیڅکله دغه اهداف نه لري اونه یې لرلې شي . 
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خاورې باید بیرته د هغوي اصیلو خاوندانو ته ورکړل شي او پاکستان نو پدې اساس د هند او افغانستان غضب شوې 
چې نه یواځې د منطقې د خلکو او هیوادنو بلکې ټولو نړیوالو ته ډیر لوی خطر د تروریزم او اټومې سالح د صدور 

 او خپریدولو یو لوې مرکز دي .
مې انقالب سرته ورسیده د امریکا د متحده م کال د فبرورې د میاشتې نه ورسته کله چې په ایران کې اسال ۲۸۱۸د 

ایالتو له پاره پاکستان په سیمه کې له پخوا نه ال نور د یو قوی ستراتیژیک متحد په توګه ال ډیر ارزښت پیدا کړدغه 
ارښت د بنسټ پالنې د سرحد څخه پښې بهر او پاکستان یې د نړۍ په اتومې کورنۍ هم ورګډ کړ ، پدې توګه د 

سترا تیژې دوه مهم ټګې یعنې د بنسټ پالنې په پښو درول او نورو هیوادو ته د تروریزم صادرول او  پاکستان د ملې
 زروی وسلې درلودل تر سره شول چې په سیمه کې د بې ثابتې او جګړې عامل و او دي .

د  په  سیمه کې د تروریستانو روزل ، مسلح کول او نورو  هیوادو ته د هغوي صادرول د همدې پاکستان 
استخباراتې سازمان ای اس ای پر مټ استول کیږي او د نړۍ د لویو او خطر ناکوتروریستانو  ساتل په همدې 
هیوادکې تر سره کیږي چې ستره بیلګه یې د القاعدې د تروریستې سازمان مشر اسامه بن الدین وه چې د امریکا یې 

د پاکستان سره غوټه شوي دي دا مسله یې بې ارښته  ځواکونو له خوا په ایبټ آباد ووژل شو د هغه هیوادو ګټې چې
وبلله ، د نړۍ صلح غوښتونکې هیوادونه هیله او امید لري چې د پاکستان په ښان دوه مخیز هیواد موجودیت ته 

هر هغه چا چې دا د ترور ، وحښت او افراطیت ځاله جوړه کړي ده اوس په یوه سالم وجدان  اوخاتمه ورکړل ښي 
 .  ه ړنګولو کې هم برخه واخليباید د هغې پ

 په درناوی                                                   
 

 


