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 لنه اص يددود  پاکستان کې ټاکنې
 

ټول پوهېږي چې پاکستان یو جعلي هېواد دی یوازې مور یې مالومه ده  وختې، ځکه د پاکستان ټاکنې دا ځل بیا جعلي
ژوند  لد خپ امپراتوري بریتانیا د راویان وایي چې د بریتانیا امپراتوري ده خو پالر یې ال هم نه دی مالوم.

نو خاوندانو سره په یوځای کرکترو بېبالبېلو توکمیزو، مذهبي، ژبنیو او نورو له یو بله جال هشیبو کې ل وروستیو په
   ه چې نوم یې پرې پاکستان کېښود.وعجیبه مخلوق وزېږا یا یو ځای کولو کېدو

امپراتوري په دغه لنګون مړه هم شوه نو هغه ډول چې  د بریتانیا وهغه ډول چې ډېر کلونه پخوا یو ښاغلي لیکلي 
لقت په شان نامشروع او جعلي خکړه وړه د خپل ه خپله د ناروا اړیکو پایله دی نو ځکه خو یې ټول پ دغه مخلوق

یې ښې بېلګې  (۱اټوم پورې) جعلي ان تر ونټاک جعلي له نیولې بیا له تولید جعلي شیانو د د نورو هېوادونو په نوم دي،
   .يد
نو اکټ د پاکستان کې  یو ځل بیا د ولس اونړیوالو دوکه کولو او په سترګو کې خاورو شیندلو په موخه دادی اوس 

کلن عمر کې یو ځل ولسواکي هغه هم نسبي او د پاکستان ستراتېژیک  ۷۰ اشاوخو لپاکستان په خپ ډرامه تکرارېږي.
 ۱۹۷۷اګست تر  ۱۹۷۳(تر بشپړ اغیز او سیورې الندې تجربه کړې)د رجادو او سح ېفرهنګ)پوځي لوړتیا غوښتن

  (جون
پلواکو هېوادو په توګه پر یوه نیټه راڅرګند شوي خو سره له دې چې هند او پاکستان د نړۍ پر سیاسي نقشه د خ

له ډموکراسي په خورا  ګڼل کېږي خو د پاکستان ولس الهم ویکهندوستان اوس په نړیواله کچه له سترو او بېلګه ولسوا
    .ياو کړېکې یې تراسمانه پورته کېږ يکړېږ ېد پوځیانو په پټو او ښکاره منګولو ک ډېر واټن سره
مل چې ولې هندوستان دموکراتیک او پاکستان ترې لرې پاتې شوې دادی چې په هند کې د جواهر لعل یو ښکاره ال

باور درلود خو له بده مرغه چې پاکستان دغه  ېینهرو په مشري د کانګرس ګوند اوږده واکمني چې پر ولسواکي 
    ډول جوړښت نه هغه وخت درلود او نه یې اوس لري.

کال پورې پاکستان له سره ټیکاو نه درلوده دا ځکه  ۱۹۵۸کال بیا تر  ۱۹۴۷رکړې یانې شي د ازادۍ له و که وکتل
)اوسنی بنګالدیش( ګورنر شو ایله یو کال  نچې له ازادۍ وروسته محمد علي جناح د لوېدیځ او ختیځ پاکستا

چندان واک یې  چې له مرګ وروسته یې خواجه ناظم الدین ځای ونیو خو څرنګه چې دغه سړی بنګالی و و ژوندی
او  و نجابپ په تېره اصلي ځواک لوېدیځ ود ثقل مرکز ا تقدر د د پاکستان ېنه درلود ځکه چ

چې په  کله پرهمدغه دلیل او که سپینه یې ووایو د مستعمرې په سترګه کتل وطنوالو دویمې درجې د ته ویانشبنګالدی
او د ګورنر لومړۍ  کړ خواجه ناظم الدین ډککال کې د وخت لومړی وزیر لیاقت علي ووژل شو، ځای یې  ۱۹۵۱
خپل ځای له  کال کې یې۱۹۵۶ملک غالم محمد قبضه کړه. ملک غالم محمد هم ډېر پاتې نه شو او په  پنجابي څوکۍ

، ځکه چې له دوو کالو وروسته وټینګ نه ش اسکندر میرزا هم ډېر ،دغلي کډوال شیعه اسکندرمیزا ته پرېښورو هنده
د ایوب خان واکمني   واک غصب او ولسواکي یې د هند پرسمندالهو کړه. جنرال ایوب خان د پوځي کودتا له الرې

ه سمبولیکه بڼه دلته او هلته کنترول شوې دموکراسي نندارې پ شاوخوا یوولس کاله وغځېده، سره له دې چې لږ لږ یې
 -يستیهڅه یې دا وه چې څرنګه شوون ستراتېژیک فرهنګ ورټول و او –يیې پر پوځ خو ټول پام ته وړاندې کوله

ي، کشمیر الندې او افغانستان تر خپلې واکمني الندې راولي. په همدې هڅو کې یې هند ته لوپا موخې يستیتاریلم
د خپل  وب خان اداره همسره یې هم اړېکې خوراترېنګلې وې. د ای نله افغانستا او هللبایو(۱۹۶۵)             هجګړ
کال کې بل  ۱۹۶۹چې له ناچارې ورځې یې خپل ځای په  شوه په وروستیو کې ترغوږونو په فساد کې ډوبه عمر

یحی خان بیا د چا خبره دومره کودن و چې د خپل قدرت  .پوځي حکمران جنرال اقا محمد یحی خان ته پرېښود
برهان  له ږومدغه سړی بیا هم ز واو له نیمایي ډېر نفوس بایلود. خیې نیمایي هېواد) بنګالدیش(  ېک ټینګولو په هڅه

په خپله استعفا یې ځای ملکي خو د پوځي شوونیزم اسیر ذولفقا علي (۱۹۷۱)هومنل یې ماته ،وغیرتي (۲الدین رباني )
نظام یې تینګ کال کې د پاکستان له پاره نوی اساسي قانون جوړ او پارلماني  ۱۹۷۳علي بوټو په  بوټو ته پرېښود.

نه وه خو بیا هم څه ناڅه  هپاک له ناقانونیو او درغلیو( ۱۹۷۷-۱۹۷۱کړ. سره له دې چې د علي بوټو واکمني )
په داسې بڼه ړنګه  قضیاالح جنرال ېکال ک ۱۹۷۷د علي بوټو دغه لنډمهاله دمکراسي په  دموکراتیکه ګنل کېدی شي.
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ولو په موخه علي بوټو په سولۍ ښخدمکراسي ابدي  دضیا  .ولیدنه لو کړه چې بیا ترننه پاکستان هغه پړاو ال
د  ځکه پر افغانستان د پخواني شوروي سره پوځ یرغل ضیارالحق ته د پوځي دیکتاتوري ټینګولو په موخه وخېژاوه.

   . چې امریکا یې هم تر شاودرېده همرغۍ شو زرو سرو
ې او نړۍ ته داسې ښاماران و زېږول چې ان امریکا هم د ضیا خونتایي رژیم نه یوازې د پاکستان ولس بلکې سیم

کال کې په یو هوایي سانحه کې ژوند بایلود خو  ۱۹۸۸سره له دې چې ضیا الحق په  (.۳ترې خوندي پاتې نه شوه)
هغه څارګره څانګه  دهرڅه پوځ او  يله همغه وخت راهیسې پوځ د هېواد پر برخلیک منګولې خښې کړ میراث یې

رول شته. د ضیا له  هم واک او نه کوم د ولس په کې نه پوځ، وځ جوړوي او ړنګوي یې همپ مت همالوي، حکوبمس
وژل کېدو وروسته پوځ په سمبولیک ډول بي نظیر بوټو د لومړي وزارت پر څوکۍ کینوله خو له لنډې مودې وروسته 

وه شول دغه پ خو کله چې پوځیان نواز شریف د واک پر بېواکه څوکۍ کیناوه یې ایځریې بېرته پسې واخیسته او پ
له لږ ځنډ وروسته  مالداره سیاستوال یې له قابو ووځي له لکۍ یې ونیو ایسته وغورځاوه بیا یې وار بې نظیر ته ورکړ

رامخته کړ. شریف دا ځل ډېر پیاوړی او تر دغه وخته هیڅ پاکستاني حکومت  یې نواز شریف وا دوړه کړه هغه یې بیا
کثریت نه و درولودلی یو کمال یې بل هم وکړ چې د پوځ له السپوڅي ولسمشره یې د لومړي وزیر دومره پارلماني ا

پوځ برالسي کولو مازې هڅه وکړه، پوځ نور ښکار  رچې یې د سیاست پ خو کله تاخیسو لرې کولو قانوني واک هم
رشال اعالن کړه. مشرف په او نیغ یې پوځي ما راوپرځولو فجنرال مشرف د کوتا له الرې شری   توډګر ته راو

مشرف په افغانستان کې د  او هم افغان ولس ته د سرپه کاسه کې اوبه ورکړې. نپاکستا د ېخپله اته کلنه واکمني ک
اکنیزه ډرامه کې د خیبر پښتونخوا واک خپلو السپوڅو مالیانو ته ورکړ چې داستان یې ټ السوهنې په موخه په یوه

ورسته بیا د ستیج سر ته د ملکي لوبغاړو یا د پوځ نانځکو  مشرف له الس په سرکېدو له واکه د ټولو ته مالوم دی.
تېر تاریخ ته په کتو  چې خپله مشره یې )بې نظیر بوټو( هم نوره په خوا کې نه درلوده، دا پیپلي نانځکې .وار راغی

پله له شرم ډکه بې واکه واکمني ه لومړي ځل یې خپ ړه توګه د پوځ ډول ته ونڅېدې او دا ویاړ یې وګاټه چېپشپه ب
، پنجابی سوداګر چې د ومخته شابشپړه کړه. له هغه وروسته په طبیعي ډول په ډرامه کې بیا د نواز شریف پارټ ر

د جفا داغونه پر زړه خوړلي و په دې خامه تمه چې ځان د پوځ له شره خوندي کړي د خپل تېر قانوني حکومت  ځپو
اکمې هڅه وکړه خو حریف )پوځ( تر ده ډېر برالسی او چاالک و لومړی یې د خپل چپه کولو په جرم د مشرف مح

ې د فساد که ممحک په غلی کړ خو وروسته یې یې شریف وا پراخ الریونونه وکړل پر مټ نالسپوڅی عمران خا
یلې چې اوس پوځ پتې یداد محکوم کړ. یې له سیاسته محروم او په لس کاله بند چې داسې دوسیه ورته جوړه کړه

به یا عمران خان په  پیپلز( یې نه مني اوس وعمران خان واک ته ورسوي خو زورور ګوندونه) مسلم لیګ)ن( ا
یا به بیا  ناندرییزه توګه واک ته رسوي، یا به یو کمزوری حکومت د عمران یا کوم بل چا په مشري واک ته رسوي،

د ګډوډي او بې ثباتي مخنیوي په پلمه میدان  ا به ښه په نرهپوځ به بیا یوه موده پرشاتګ کوي او ی ،يځلي ټاکنې کېږ
که په پاکستان کې ټول دمکرات ځواکونه په یوه خوله او یو الس د قرباني ډګر ته راونه وځي او نړۍ  ته راووځي.

ه ده او ته په ډاګه ونه وایي چې په دغه هېواد کې دموکراسي نه شته، دغلته پوځي خونتا په ډېره بې رحمه بڼه واکمن
د دموکراسي مخ  يو په نوم هېواد پاکستان د ځان له پوځي دیکتاتوري بې غمه نه کړي، تر هغو چې د نړۍ پر نقشه

    .به په سترګو هم ونه ګوري
کي نه وي انه وي رسېدلی یانې رښتینې ولسو هزه باوري یې تر هغو چې په پاکستان کې په رښتینې مانا واک ولس ت

هغه څارګرې څانګې) ای اس ای( په خرمستي، شوونیزم، میلیتاریزم او لوړتیا غوښتنې دسیسو  ې، د پوځ او دلراغټ
          او ماجراغوښتنو په اور کې به پاکستان، افغانستان او ان نړۍ سوزي او وریتېږي به.

کې کال  ۱۹۹۸کال کې لومړنۍ بریالۍ اټومي ازموینه کړې وه خو په  ۱۹۷۴سره له دې چې هندوستان په  .1
دا کره کړي چې پاکستان رښتیا هم اټومي وسله لري او که نه؟ نو ځکه یې دویم ځلي اټومي ازموینه وکړه،  لغوښت یې

ي نو ځکه خو یې په کوټه کې لومړنۍ اټومي ړمالوم ک دغه وخت پاکستان هم اړ شو هغه د چا خبره خپل شینګ
چې دویمه اټومي ازموینه وکړي. له دې ښکاري چې  شوازموینه وکړه خو هغه ازموینه بریالۍ نه و نو ځکه خو اړه 

  .هغه اټوم بم یې هم پاکستانی او جعلي و
پسې للوکه کړ څوکۍ یې ان له ځانه سره خپل اصلي وطن کولیاب ته  هلاني چې طالبانو له کابببرهان الدین ر .2
  .لې او ځان یې ولسمشر ګاڼهوښتت

د امریکا متحده ایاالتو د نیویارک سوداګریز  ۱۱کال د سپتمبر پر  ۲۰۰۱پکو د راو په پاکستان کې روزل شویو .3
چې په پایله کې یې د رسمي شمېرو له مخې  لړاو په واشنګتن کې د پنتاګونو ودانۍ په نښه ک برجونه مرکز غبرګونې

 کسان ووژل شول. ۳۵۰۰شاوخوا
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