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   د پاکستان قومي خطرناکه درزونه
  

اغلى هاريسن د افغانانو سره .  و کتابه ليکي ديمحترم سيلگ هاريسن د افغانستان، پاکستان او سيمي په باب : نوټ
ى دى هغه لدې منطقې سره اوږده سابقه لري او يو .   خاصه مينه لري، او په خپلو ليکنو کي يې تل د هغوى مالت ک

ن پوست خبريال هم وو ينو بين المللي سياسي . وخت په سيمه کي د واشنگ محترم هاريسن پدې مشهوره دى چي د 
خه پوره يوه  کال مخکى .   په باب مخکنى خبردارى ورکوىبحرانونو هغه پر افغانستان باندي د شورويانو د تجاوز 

ى وو وانمردانه تيري خبردارى ورک   ."  نژدې اړيکي سره لري" اې ايس اې"او " سي اې ې:" هغه وايي.  د هغه نا
  

ن پوست کي خپر١١د محترم هاريسن همدا مقاله د مې پر  اغلى هاريسن د مقالې اساسي . ه سوې وه په واشنگ د 
تون نشنلزم او مذهبي افراطيت سر گ سي ى تر ډېره حده همدا کار . کى دا دى چي کېداى سي  پ له بده مرغه، دمگ

ل نظامه مالت . سوى دى تانه هم کله نا کله د ډېري ناهيل او کمزورتيا له امله د طالبانو له ش يني  باسواده پ حتى 
تون قام تباهي حتمي ده.کوي ول پ غېرني پروسې مخه ونيول سي، د  زه .    زه پدې باور يم که چيري د دغي ک

ه نسته تنو لپاره هي خير او گ تنو منورينو .  باور لرم چي د طالبانو په وروست حکومت کي د پ نو بنا،د گردو پ
ي، او لدې مذهبي بال سره نېغ په نېغه ايماني او وجداني وظيفه ده چي د طالبانو او القاعدې له شره  آن خالص ک

که تر ډېره حده پوري  هو به . مبارزه وکي رنگه چي د محترم هاريسن مقاله نهايت ژوره او په زړه پوري ده، نو  
  .هو ترجمه سوه

  
رخيد ډېرو امريکايانو په خيال په پاکستان کي د طالبانو پر خالف روان اخ و ډب پر مذهبي افراطيت بان .  دي را 

ه هغه وخت ال . مگر د پاکستان جنگ د اسالمي افراطيت او قومي تاوتريخوالي يو خطرناک مخلوط دى همدا جگ
ندي  ي عمليات گ خطرناکه سوه چي امريکا پر پاکستان باندي فشار واچوه چي د طالبانو او القاعدې پر ضد پو

ې د قومي بعد درک او پېژندلگوي هغ.  کاندي ه حياتي مسله چي د نهايي بري لپاره حتمي او ضروري د دغي جگ
  .دغه راز، د پاکستان د سياسي ثبات لپاره بايد طالبان او القاعده سره جال سي.  ده
  

خه جوړ دى تانه دي. د پاکستان پوځ بشپ له پنجابيانو  يو راهيسي، د پاکستان او .  بلخوا، طالبان کامال پ يو پې د پې
ې دهافغانستان پر پولو  تنو د مداخله گرو او حاکمو پنجابيانو د  دايمي محاصرې پر خالف مبارزه ک .  باندي پرتو پ

ل پاکستان د قومي او داخلي جنگ په  تني سيمو ته د پنجابي عسکرو لې انو د ختمولو په غرض پ نو بنا، د جهاديس
تونستان"همدا راز، دا عمليات د يوه ازاد .  ډگر بدلوي تلي کويد جوړېدو و" پ تونستان کي به .  لولې ال غ پدې پ

د سي٤١قريب  تانه سره راغو   . ميلونه پ
  

ه، او هم يې د  ي سر کي د پاکستان پوځ د طالبانو سره په سوات کي د سولي معامله وک همدا وجه وه چي په لم
تل چي د خه يې غو انو پر خالف امريکا د هغو فشارونو په وړاندي مقاومت کاوه چي له پاکستاني پوځ   جهاديس

ي ي، خو . بشپ جنگ اعالن ک خه ډارې ه هم د پاکستان پوځ د طالبانو او پنجابي مذهبي افراطيانو له اتحاد  که 
خه ال زياته بېره لري تنو د استقالل او بېلتون د زياتېدونکي خطر    .  هغوى د پ

  
تانه په سي ى وهپه تاريخي لحاظ، د برتانيې تر امپرياليزم پخوا پ تون پاچاهان چي د افغانستان .  اسي لحاظ يومو پ

 کي ١٨٤٧خو په .  موسسين هم وه، د اوسني پاکستان په شمول پر يوې پراخي ساحې باندي سياسي حاکميت الره
ه د خېبر په درې ننوتل او هلته د جگو  ه من زېدل په من ه، او افغانان چي له ډاره ل تنو ته ماتي ورک انگريزانو پ

رگندي ماتې وروسته، انگريزانو  په وچ زور د .  نو شاته پ سولغرو تنو تر دې  پر هغوى " ډيورن الين"د پ
ي پوري افغانستان ندى منلى انو د اعتراضونو سره سره، انگريزانو .  باندي تحميل ک چي تر نن ور تنو نشنلس د پ

کي په    . کي پنجابي حاکميت ته ورسپارلې١٩٤٧همدا فتح سوي م
  

تنو پر دغو اشغال سويو سيمو باندي  پنجابي حاکميت ته چلنجونه  د هغه وخت راهيسي، افغاني حکومتونو د پ
تونستان چغې هم وهلې دي، او يا يې د يوه ازاد  يدي، وخت نا وخت يې د يوه خود مختاره پ تونستان"ورک او يا " پ

  . سيمي به پکي داخلي وي، نارې هم وهلې ديچي همدا بايللي " لوى افغانستان"د يوه 
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ان او افغان مذهبي  تونستان د جوړېدو ډار پاکستان دېته اړ ايست چي د شورويانو د اشغال په دوران کي جهاديس د پ
کول مگر د حيرانتيا خبره دا ده کله چي .  گوډاکيان تربيه او وروزي، وروسته همدې پنجابيانو طالبان جوړ او پر شا 

ههمد ه تاييد نک جمهورريس حامد .  ې طالب گوډاگيانو کابل ونيو، د اسالم اباد د فشارونو سره سره يې د ډيورن کر
ن سرحد بللى دى چي د  ه يې يو کرغې تر مين يې د کرکي او "  دوو وړونو"کرزى هم مقاومت کوي، او همدا کر

ي دي   . بيلتون ديوال جوړ ک
  

ت تنو ازادي غو ل چي د انگريزانو حاکميت ومني، مگر په خپلو سيمو کي انگريزانو د پ ونکي اقوام دېته مجبوره ک
ه همدا خود مختاري د پاکستان حکومتونو هم ور سره منلې وه، خو د بش په پېر کي د پاکستان پر .  يې ازادي ورک

تر اوسه پوري .  کي همدې سيمو ته پوځ واستوي٢٠٠٢جمهورريس پرويز مشرف باندي فشار واچول سو چي په 
ه د پاسه  و الوتکو په بمباريو کي  ي دي، او د امريکايي بې پېلو ايه ک تانه بې  ملکي ٧٠٠همدې پاليس په لکهاوو پ

تانه تلف سوي دي   .پ
  

ي؟ ه ک   اوس نو، سوال دا دى چي د اوباما حکومت بايد 
  

ي تنو کي د خارجي قواوو که همدا . په نظامي لحاظ، متحده اياالت بايد خپلي بمبارۍ ختمي ک ړندې بمبارۍ په پ
م او قهر را پارولى دى ى دى چي . پرخالف خ انو ته ددې فرصت برابر ک همدې بمباريو القاعدې او نورو جهاديس

  .د امريکا د ماتولو خوب او خيال په سر کي وروزي
  

ت تنو غو يپه سياسي لحاظ، د متحده اياالتو پاليس بايد داسي جوړه سي چي د پ تانه د . ني منعکسي ک مانا دا چي پ
ي تلي ک   .پنجابي حاکميت په مقابل کي غ

  
ي ې تانه پر خپلي ازادۍ مين دي، او د اسالم اباد حاکميت يې نه خو  ١٣د بين المللي بحران گروپ د مارچ . د فاتا پ

اى سي: رپوټ وايي تنو سره يو  تانه غواړي چي د صوبه سرحد له پ   .د فاتا پ
  

ي، او وروسته د بلوچستان او پنجاب متحده تني تاييد ک اى کېدو غو تنو د يو   اياالت بايد د صوبې سرحد او فاتا د پ
تني سيمي د  تونخوا"پ ي، او د هغوى د خود مختارۍ له "  پ ي ايالت کي سره راغون ک په يوه واحد او يومو

ي خه مالت وک تنو    .غو
  

تني سيمو لپا ه سي، بلکي په عين حال کي، د پ ره د متحده اياالتو مالي او بشري مرستي بايد اسالم اباد ته ور نه ک
تل چي همدا مرستي د صوبي سرحد د حکومت په موافقې او مشورې ووېشل سي خه وغو   . بايد له اسالم اباد 

  
ايي طالبانو مالت ته اړتيا ل" خارجي جنگيالي" القاعده او  يوال .  ريچي مطلق اکثريت يې عرب دي، د  القاعده ن

تني لري ا لري، خو اکثره طالبان محلي غو ي اجن ى.  روريس نو .  طالبانو متحده اياالتو ته خطر نه دى مخامخ ک
ي عوامي نشنل پار يو سيکولر گوند دى .  بنا، متحده اياالت بايد د عوامي نشنل پار د سولي د تجويز  مالت وک

ايي طالبان او ال يچي غواړي  ي عمليات بايد يوازي او يوازي نهايي چاره .  قاعده سره جال ک په بل عبارت، پو
  .وي

  
ي ان ميدان گ ي او يا به اسالميس تون نشنلزم کاميابه کې ن . عمومي مفکوره دا ده چي باالخره به يا پ مگر په واشنگ

تونستان"کي د پاکستان د سفير حسين حقاني په وينا د يوه   ٢٠٠٧په .  وړېدو نظريه هم امکان لريد ج" اسالمي پ
ن کي د پاکستان پخوانى سفير، محمود علي دوراني، ويلي وو،  تون "کي، په واشنگ زه هيلمن يم چي طالبان او پ

  ."  موږ دې شي ته ډېر ور نژدې سوي يو. که چيري دا کار وسي، موږ ختم يو. نشنلزم سر گ نه سي
 

  پای
 


