ژباړه کونکی :اسدهللا زمری

د پاکستان دنااعالم شوې جګړې تشدید او پر ضد یې
د مقابلې الرې
(د پاکستان دولت د ملګرو ملتونو د منشور نقضونکی او دترهګرۍ حامي)

پاکستان د یوه غیر طبیعي او د استعمار د ستراتیژیو د مخلوق په توګه د شتوالي په ټول دوران کې د شخړو او ګډوډیو
عامل و او د خپل پایښت راز په ننی اختناق او له ګاوندیو سره په دښمنۍ کې لټوي ،په تیره د ۱۹۷۹وسلوالې کودتا نه
وروسته چې یی د« شنه کمربند»په اساسی کړۍ کې د «اسالمی جمهوری» نقاب هم پر مخ راکاږه ،د ترهګرو ډلو په
روزنه ،وسله والولو او تجهیزولو الس پوری کړ او په سیستماتیکه توګه له ترهګرۍ نه د خپل بهرني سیاست د وسیلی
په توګه کار اخلي .
افغانستان د پاکستان د شومې زوکړې له پیل نه د هغه هیواد د تاریخی او له دښمنۍ نه د ډک سلوک په پیروۍ تل
داسالم اباد د توطیو سره مخامخ وو خو د  ۱۹۷۳کال د جمهوریت د اعالن نه وروسته (چی د وسلوالو تیری کونکو
پیمانونو غړیتوب یی هم تر السه کړی و) دافغانستان پر خالف یی نا اعالم شوی جګړه پیل کړه چې تر اوسه دوام لری
.
د جمهوریت له پیل نه تر اوسه پورې د پاکسنتان نا اعالم شوې جګړه په مختلفو شکلونو او الرو د ورانکارو له
روزنې  ،وسلوالولو او رالیږلو نه نیولی بیا د سړې جګړې په دوران کې د خیز د تختې په توګه ،دکنفدراسیون او د
تنظیمی جګړو تر طرحې پوری خپل رول لوبولی دی  .همدارنګه د طالبانو په وجود کې د مستقیم تسلط لپاره د
افغانستان دبی ثباتۍ اوکمزورتیا دستراتژیک ژوروالي د تثبیت په موخه د پاکستان د استخباراتی دستګاه هڅې په تیره
یوه نیمه لسیزه کې تر سره شوی او ال دوام لري ( .دا حقیقت د لمر په شان روښانه او د ابلیس د کفر په څیر منل شوی
دی )
له ملګرو ملتو نه نیولی بیا د امنیت شورا ددایمی (د امریکی د متحده ایالتونو په ګډون )او نورو غړو هیوادونو د
بهرنیو چارو د وزارتونو سندونه او نړیوال مطبوعات ددی حقیقت بیانونکي دي چې د ډیرو ویرونکو ترهګرۍ پیښو د
مزی سر له کابل نه تر بمبی  ،ددارالسالم ،چیچن  ،سینکیانګ نه ترنیویارکه پورې پاکستان ته رسیږي او نړیوال
شریر ترهګر د ای اس آی د امن په کورونو کی د خپلو طرحو په جوړولو بوخت دي .
دا خندونکې نه ده چې :
پاکستان هم د ملګرو ملتونو غړی دی او هم په ډیره بی شرمۍ د هغه منشور او د نړیوالو حقوقو نور منل شوياصول تر پښو الندی کوي ؟

 پاکستان هم د نړیوالی ټولنې غړی دی او هم له خپلی خاورې نه نړۍ ته ترهګر ور استوي ؟ پاکستان هم د امریکا « ستراتزیک » شریک دی او هم د هغه له هم پیمانه هیواد (افغانستان )سره نا اعالم شویجګړه مخ ته بیایی ؟

دا د پوښتنې وړ نه ده چې :
په دې وروستیو څوارلسو کلونو کې چې امریکا او ناتو په پراخه توګه په افغانستان کې شتون درلود  ،پاکستان په
ملیاردونو دالرد ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ په نامه ترالسه کړل  ،په داسی حال کې چې د ترهګرو
سازمانو نو مرکزونه او الرښونکي ددی هیواد په دننه کې فعال دي  .امریکا د القاعدی د اشرارو د ډلی د
الرښوداسامه بن الدن لپاره پر افغانستان وسلوال تیری وکړ  ،په داسې حال کې چې څو کاله وروسته دی په اسالم اباد
کې وموندل شو  .د مال عمر په سر یي لس ملیونه جایزه ایښی وه خو نوموړي د کراچۍ د آمن په کورونو کې ژوند
کاوه چې په مرموزه توګه د هغه ښار په روغتونونو کې ووژل شو .
د شر اچونکو ددی دوو الرښوونکود معما حل د پاکستان رسوایی په ډاګه کړی او نور هیڅ ویښ وجدان به په دي کې
شک ونه کړی چی پاکستان د ترهګرو مرکز او دولت یی حامی دی .
که اسامه واجب القتل دی نو د کوربنو سزا یی باید څه وي ؟
د پاکستان دولت او واکمنان اخالقی مشروعیت لري ؟
د نړیوالو حقوقو یو منل شوی اصل ()Pacta Sunt Servand
دی چی د ملګرو ملتونو غړی یی په رعایتولو مکلف دي  ،خو په عمل کی د پاکستان دولت په عمومي ډول او په تیره
د ژنیو د موافقتنامی نه تر اوسه پوری او همدارنګه د هغه هیواد واکمنانو هیڅکله په خپلو وعدو او تعهداتو وفا نه ده
کړي  ،.په دی ترتیب د نوموړي دولت او دهغه د واکمنانو اخالقی مشروعیت تر جدی پوښتنی الندی راځي .
پاکستان د ځان وژنې او د نورو عقایدولرونکود وژلو د فکردتولیدد مرکز په ټوګه :
د مدرسو او «خیریه مرکزونو» شمیر په پاکستان کې چې اسالمي بنسټپالنه ،کافر وژنه  ،سیف االسالم  ،ځان وژنه او
د نو رو عقایدو لرونکو د وژلو فکر ونه رواجوی تر څولسو زرو پوری رسیږي او زیات شمیر یی چې د هغه هیواد د
خبیثوموالناګانو په واسطه یی الرښودنه کیږی د آی اس آی او د جنرال ضیاء الحق د اردو د ساتنی تر چتر الندی
اوسیږی .
پاکستان د نړیوالو شریرو شرارت پیشه ګانو د روزنې مرکز :
د وروستیو څلویښتو کلونو په ترڅ کې له مختلفو هیوادونو نه له دوه سوه زرو نه زیات عرب او عجم ترهګر د پاکستان
دترهګرۍ په مرکزونو کې روزل شوي دي او د ترهګرو سازمانونونوالرښونکي چې ورباندی جایزی ټاکل شوې دي
په دې هیواد کې تجربې ترالسه کړیدي .اسامه ،ایمن الظواهری ،ابوبکر بغدادی ،مال عمر  ،مال منصور او په
لسهاوتنه نور په دې لیکه کې راځي چې د آی اس آی د آمن د کورونوله امتیازاتو نه برخمن شوی دی .
د پاکستان نظامي استخبارات د افغانانود وژلو او ترور پړه په غاړه لری :
د پاکستان دننه او په بهر کې زیات شمیر پیژندل شوی افغان شخصیتونه د آی اس آی په الس او یا د هغه د اجیرانو په
واسطه وژل شوي دي  .اوس نو د افغانستان د پخوانی جمهور ریس داکتر نجیب هللا د وژلو په شپه کې د جنرال اسلم
بیک حضور نور یو راز نه دی  ،په دې وروستیوڅو کلونو کې د طالبانو هغه رهبران چې د( آی اس آی  -طالبانو )له
مافیایی سرو کرښو نه یی تیری کړی یا زندانی اویا په مرموز ډول وژل شوی دي .

د پاکستان دولت او د هغه اجیران په افغانستان کې د درنو جرمونو پړه په غاړه لري :
د نا اعالم شوی جګړي په دوران کې پاکستان د افغانستان د خونړۍ غمیزې اصلی او لمړني عامل دی ،ددې هیوادالسوهنی د ختیځ او لویدیځ د وسله والی مداخلی دلیل او پلمه ګڼل کیږې .
په دې څلورو لسیزو کې زمونږ په میلونونو هیوادوال مړه ،معلول ،معیوب  ،یتیمان او کونډی شوی او په لسهاوملیارده دالره زمونږ هیواد ته زیان رسیدلی ،ډیری سیمی ویجاړې او یا لکه پالزمینه د خاورو په تلي بدلې شوي دي .
ملی او لرغوني اثار او پانګه لوټ او یا لکه د بامیانو بتان نړول شوی دي .دولتي تاسیسات او د افغانستان ملی اردو له منځه تللې ده .بشری ضد او جنګی جنایتونه  ،د بشرله حقوقو تیری او د ملکی وګړو وژنه ال دوام لري .
ـپه وروستیو څو میاشتو کې هره ورځ په افغانستان کې د کربال  ،صبرا او شتیال پیښې روانې دي .
د معلوماتو له مخې پاکستان د ننګرهار او پکتیکا په والیتونو کې د تش يپه نامه ډیورند له کرښي دیخوا وسله وال
مرکزونه جوړ کړي دي .
 پاکستان د نا اعالم شوې جګړې دوام او تشدید ،د پرمحتګ په لوري زمونږ د هیواداصلی خنډ دی .ددې ټولو جنایتونو  ،تیری او د نا اعالم شوی جګړې د سختوالي په مقابل کې څه کوالی شو ؟
د نا اعالم شوی جګړې پای ته رسول او سوله په ګدایي الس ته نه راځي  ،لکه څنګه چې یی ویلی حق
ورکول کیږی نه  ،بلکی اخستل کیږی  ،که دولت کومه پټه ستونزه له پاکستان سره نه لري باید د پاکستان د
نا اعالم شوی جګړي او د طالبانو او د هغوی د شریکانو په بڼه کی د ترسره شویو جنایتونو دوسیه هر څه
زر تنطیم او :
 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عدالت نړیوال دیوان ته یی واستوی د م م د منشور له مخی « ځپل -شوی هیواد باید اعالم کړی چې پرې تیری شوی دی »
دولت باید د امنیت شورا ته وړاندیز وکړي تر څو - :د م م د منشور پر بنسټ د- -United Nations Sancations
اصل د پاکستان په هکله و څیړي او تطبیق یی کړي؛ تر څو پرپاکستان د ترهګرۍ د مرکز په توګه او پر -
اصل پر بنسټ نړیوال بندیزونه
دولت یی د ترهګرۍ د حامي په توګه د
ولګول شی .
 دولت باید د ناتو سازمان او د انګلستان او د امریکا د متحده ایالتونو له هیوادونو سره چې د پاکستان د نا -اعالم شوی جګړې شدت یی د «کجدار و مریز » سیاستونو معلول دی او د ستراتیژیکو تړونونو پر بنسټ په
کلکه دفاع مکلف دی رغنده خبری پیل کړي  .د افغانستان د په وینو لړلی غمیزې دوام د هغوی اخالقی
مشروعیت له سترې پوښتنې سره مخامخوي .
 دولت باید د اروپایی اتحادیی له هیوادونو سره د افغانستان د قربانیدوحقایق طرح او دهغوی د همغږۍ د -الس ته راوړلو لپاره دی پراخي هڅی وکړي .
 ډیره اړینه ده تر څو دولت له ګاونډیو او سترو زبرځواکونو لکه چین  ،روسیی او هندوستان سره پراخ کار -ته سازمان ور کړی او د افغانستان په هکله ددی هیواد ونو د بیړنۍ ناستی غوښتنه وکړي .
ایا د افغانستان دولت ددی تاریخي رسالت د سرته رسولو توان لری ؟ -
د افغانستان د «اشیل پونده » د ملی واک کمزورتیا ده  «،ستر خلک« چې د تاریخ ډیره اوږده جګړه یی -
زغملی ده له کوچنیو رهبرانو سره مخامخ دي  ،هغه رهبران چې په خلکو باور نه لري او دایی هیر کړی
چی د « خلکو زور د خدای زور دی » او د ملی ګټو او د هیواد د صالح د تشخیص وړتیا نه لري او د «
واک » د ویش په نښته کې وسله وال ځواکونه په دی حساسو شیبو کی د قوم او ډلو په حساب سره ویشی .
د ملی وحدت دولت رهبران چې د مشروعیت په ترازو کې یی پښه ګوډه ده ددی کمښت د جبران لپاره باید د -
ملی وجاهت د السته راوړلو لپاره هڅه وکړي  .دا وجاهت یوازی او یوازی ملی ګټو ته پاملرنی او د وطن
له دخلکو د ځان او ناموس نه د غو څی دفاع له الری السته راتالی شی .
-

ددی هیلی ترسره کول په هغه وخت کی سراب نه دی چې قانون د خپلو کړو محک وګرځوی  ،د قانو ن د
حاکمیت ټینګول د دولتی ځواک د ټینګولو یوازینی ال ره ګڼل کیږی .
دې سترې موخې ته رسیدل یوازی د خلکو د مالتړ له الری ممکنه ده او د خلکو د مرستو د السته راوړلو -
لپاره باید د نړیوال او سیمی له جیو پولیتیسم نه ددقیقی پوهې په درلودلو سره ملی ګټی په دقیقه توګه تعریف
شی او د همدی تعریف پربنسټ باید د ملی امنیت ستراتژی او د پاکستان په وړاندی د مقابلی څرنګوالی
مشخص کړو .
په دی حالت کې دولت کوالی شی د یوی فعالی دپلوماسی له الری د یوه پارتنر په توکه د سیمې او نړۍ په -
سطحه د افغانستان له ګټو نه دفاع وکړی او پاکستان یی هم په احتیاط او حزم خبرو ته اعتنا وکړی .
د کار دغه دولت به د مخالفو وسله والو په وړاندی دقیق چلندغوره او د یوه تقنینی سند په ترڅ کې به چې د -
هغو افرادو او ګروپونو حقوقی حالت چی د سولی له پروسی سره یو ځای کیږی هم تنظیم او پر بنسټ به
یی د سولی لپاره دیوه ستر ستراتژیک هدف په توګه اقدام وکړی
-

په اروپا کې د افغان دحقوقپوهانو انجمن هیوادوالو او د هغو له ډلی نه په اروپا کې د میشتو افغانانو او -
ټولنیزو او فرهنګی بنسټونو  ،مدنی ټولنی  ،دوطن مدافعانو او خلکو نه د زړه له کومی غوښتنه کوی تر څود
وطن د هستی او موجودیت نه ددفاع لپاره خپل داعتراض ږغ د پاکستان د نا اعالم شوی جګړی د تشدید په
وړاندی په متحدانه توګه اوچت کړی په درناوی.

په اروپا کی د افغان حقوق پوهانو د ټولڼی اجراییه هیات

