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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  ۸۱۲۲/  ۲۸/  ۸۲                         سرلوڅ مرادزی 

          

 ، که د پنجاب ستراتیژيد یوه لیوني څرګندونې
 

ی یو پخواني چارواکي خپله یوه مرکه کې چې تازه خپره شوې او لنډیز او پښتو ژباړه یي آی ایس آد زاهد حامد په نوم د 

 .، افغانان سخت قهرولي ديجرمن انالین رااخیستېافغان تاند بریښناپاڼې او له دې پاڼې څخه په یادونه 

دونکې برخه ده. دی وایي له یلیتاریخي نظره د پاکستان یوه نه ب افغانستان له» ی د مرکې په یوه برخه کې وایي نوموړ

 «. تاند ایس آی په افغانستان کې فعال وه ، چې ال شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل نه و کړی آیڅخه ۲۷۹۱

امریکایان هم د ستراتیژیکو هدفونو لپاره راغلي دي. نو پاکستان باید د » نوموړی په مرکه وړاندې ځي او زیاتوي 

وروي اتحاد مو مات کړ. موږ امریکایان هم ماتولی افغانستان برخلیک په خپل الس کې واخلي ځکه چې دا موږ و چې ش

ستان په افغانستان کې بر شو ځکه چې د امریکایانو اکماالتي الر پر پاکستان سپره ده. که د چا خوښه وي یا نه وي پاک

 «. د پاکستان امنیتي ادارو دې برالسۍ ته بې توجهي نه ده کړې. همغه سرچینه الس لري

و لیوني رواني حالت څرګندونه د یوه ګوښه پنجابي چارواکي بیان ښکاري او د هغه د ویجاړ ا که څه هم په ظاهر کې دا

، کړووړو او ستراتیژۍ ته پام دې هیواد د واکمنو نیتونو دو راهیسې دیرامنځته کټوله کې د پاکستان له  ، خو که پهکوي

ر شوي او موجوده واکمنان د افغانستان ید پنجاب ت ، بلکېنې یوازې د یوه لیونې خبرې نه دي، د زاهد حامد څرګندووشي

  .لیوني خوبونه ویني او اپلتې وایيپه اړه داسې 

پالیسې پاکستان،  افغانستان ته تل د نفوذ د خپلې ساحې پتوګه کتلي او په همدې چوکاټ یي د افغانستان لپاره خپله بهرنۍ 

، پیوسته او ټینګه ملي بوده او تنسته نه لري او هلته سره تړلې. پاکستان چې په کور دننه او ستراتیژي سمبال کړې ده

، تل وستان سره نه ختمیدونکې شخړه لريښته دی او بلخوا د کشمیر پر سر له هندیشت قومونه د پنجاب له مرکزه په تمی

کې راز راز و وختونو لیلو بیپه دې موخه په ب ه سترګه ګوري اوپ ( Strategic depth) افغانستان ته د ستراتیژیک کنډو 

 .، خو ستراتیژي یي نه بدلیږيتاکتیکونه مخې ته ږدي

، کله یي د پاکستان د پنځم ایالت د جوړولو هڅه کړی ل کړيیغانستان په کانفیډراسیون کې راښکپاکستان کله غوښتي اف

د پاکستان د خاورې د یوې برخې ، خو زم څخه د مالتړ سندره توده ساتلېاو کله یي د مرکزي دولت پر وړاندې د فیډرالی

، تازه غوښتنه بریښي او د افغانستان په اړه د پخوانی چارواکي په خوله بیانیږي پتوګه ادعا چې که څه هم د یوه ځانګړی

 . شومو پالنونو څخه پرده پورته کويپنجاب د راتلونکو 

وزیر دنده درلوده او د طالبانو د پالر په نوم خدای وهلی نصیرهللا بابر چې یو مهال یي د پاکستان د کورنیو چارو د 

یادیږي وطن نومې جریدې له خبریال سره یوه مرکه کې په افغانستان کې د مرکزي حکومت د جوړېدو په خالف او پر 

 :ځای یي د فیډرالي ادارې د تاسیس په اړه د پاکستان نیت داسې څرګندوي

کې د سپتمبر په میاشت کابل ته ننوتل، نو په اکتوبر کې زموږ او د دوی او شمالی اتحاد تر  ۲۷۷۱ګورئ طالبان په » 

مینځ په مزار کې خبرې شروع شوی، اول الړو کابل ته د طالبانو له شورا سره مو خبری وکړی بیا له هغه ځایه قندهار 

بیا والړو مزار ته. دوستم سره مو خبری ته الړو او له مال عمر سره مو خبره وکړه، هغه بیا مالغوث راسره کړو 

یوه مسوده جوړه شوه چی پنځه پراګراف یا بندونه یې درلودل. لومړی    دوستم هم زموږ د طرحی مالتړ وکړ. وکړی.

دوهم دا چې اوربند به وي او بندیان  بند یې دا و چې د ملل متحد او اسالمی کنفرانس تر اشراف الندی ټولی پریکړی منو.

خو پنځمه فقره دا وه چې داسی یوه سیاسی اداره باید جوړه شي چې په   و جسدونه به یو بل ته ورکول کیږي.او د مړ

خبره هم وه چې د دوستم  فیدرالپدی مسودی کې د   هغوی کې به د ټولو والیتونو نمایندګي د نفوس د تناسب په بناراځي.

ته په اسالم آباد کې وه )داخله وزیر( د مسودی ټول بندونه هغه وخت زما وظیفه دل ،تر څنګ طالبان هم پری راضی وو

ویل چې درسره ګورم، ده ماته په مالقات « سایمن جونیر»تیار وو، او زه بیرته مزارته روان وم. ماته د امریکا سفیر 

 .هځهم له ځان سره بو« ډاکټر هول» کې وویل چې ته 

ګرو ملتونو د سرمنشی خاص استازی و. ما ورته وویل چې هغه خو ډاکټر هول د جرمني و او د افغانستان لپاره د مل 

زموږ سره ده ځکه چې د قرار داد یا اتفاق نامی په اول بند کې لیکل شوی دي چې د ملل متحد او اسالمی کنفرانس تر 

هلته  اشرف الندې به یوه طرحه جوړوو، خو زه چې کله مزار ته ورسیدم نو لیدل مې چی ډاکټر هول له مانه مخکې

رسیدلی وو. دوستم که څه هم زموږ سره پخوا خبری کړی وی خو ما ورته وویل چې اوس هول راغلی ده نو پکار ده 

ډاکټر هول اول ډیر اوږد تقریر وکړ خو دا یې هم وویل  چې د هغه په حضور کې یو ځل بیا هماغه خبرې تکرار کړو. 

عجیبه کار شوی  ی وخت شو، هول وویل چې دا خو یا د ډوډچې زه پر دی مسودی د ستخط )السلیک( اختیار نلرم. ب

ټولی خواوی پری راضی دي، نو زه به له نیویارک سره خبرې وکړم، نو هغه بلی کوټی ته والړ او په ستالیټ تلیفون 

یې هلته په نیویارک کې چا سره خبرې وکړی، بیا یې له ما سره خبرې وکړی، نو ما ګمان کاوه چې کیدای شي اجازت 
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ر مجید )په هغه وخت کې د اسالم آباد سفیر په تاجکستان کې( ته وویل  به ورته مالو شوی وي. پدی ضمن کې ما برګیډ

دوستم راته وویل چې شپږ کسان به زه درته معرفی کړم، شپږ کسان   چې مسوده ټایپ کړي چې امضاګانو ته تیاره وي.

په کابل کې اعالنیږي او زه په خپله هم کابل ته درځم، پدی ټولو  به د طالبانو شي، دوستم ویل چې ددی توافق غونډه به

توافق وشو، ډاکټرهول راغې نو قلم یې راواخیست او دا پنځم یې رد کړ، په دی کار دوستم خفه شو، په هغه ورځ خو 

  موږ بیرته پاکستان ته راغلو خو دوستم بیا پیغامونه شروع کړل او زارۍ یې کولی چې یوځل دلته راشئ.

ي، بینظیربوټو، چیف آف آرمي )د پوځ لوی درستیز( ړبیا دلته ایوان صدر کې میټنګ وشو، په هغې کې صدرفاروق لغا 

ډایرکټر جنرال )عمومی رئیس(، وزیر خارجه او زه هم... وم نو دوی ماته وویل چی بله ورځ ) د نومبر  ISI  سټاف، د

کن د نومبر په څلورم زموږ حکومت ړنګ شو. اوهغه مسوده او په پنځمه( مزار ته الړشه او دستخطونه وکړه... لی

راغلی پاکستان  د افغانستان تراژیدي دا ده کله چې د غوڅو او سمو فیصلو وخت .توافقات همداسې نیمګړي پاتې شول

 «. د وطن پیغام بریښناپاڼه کې حکومت بدل شوی

، طالبان چې پښتانه او د پښتنو د یوازیني ه یي له افغانستانه هلته ته تلليپه پورته چلوټه کې وینو بابر چې نیکون

د پنجاب په ګټه ټول سره  دو او پاشلتیا کېیغان دي د افغانستان په ټوک ټوک کاستازیتوب دعوه لري او دوستم چې اف

 .   نی ددې چلوټې د پلیتابه مخه نیسي، خو له افغانستانه ډېر لری پروت جرمشریکیږي

 . هڅه کړې وهلتیا یفیډراسیون کې د افغانستان د راښکهمدارنګه پاکستان یو ځل د ګل بدین راکټ یار سره هم په کان

، دا هیواد خپله د مخکې هم ورته اشاره وشوه وکتل شيدې هیواد ملي تړښت ته چې  خو که د پاکستان لنډ ګڼد تاریخ او د

. پاکستان چې نیمایي د افغانستان او پاتې نور د هندوستان په خاوره په پاشلتیا د ګړنګ په موړګه والړ دیدو او یکټوټه 

جوړ شوی دی  زموږ په درې ژبهیوې استعماري چلوټه کې رامنځته شوی او خپل تاریخ نه لري حتی ملي سرود یي هم 

 ، وګورۍ : 

 پاک سرزمین شادباد

 کشور حسین شادباد

 نشان عزم عالیشانتو 

 ارض پاکستان .......مرکز یقین شادباد

 پاک سرزمین کا نظم

 قوت اخوت عوام

 ، سلطنت، ملکقوم

 یاینده تابنده باد

 باد منزل مراد شاد

 پرچم ستاره وهالل

 رهبرترقي وکمال

 ترجمان ماضي وحال  جان استقبال

 . « سرود یي ټول زموږ په درې ژبه دی ، پاتېویوکی لری کړو« کا » ود کې که د په پورته سر

و یي د افغاني میړنیو لکه ، غواړی د افغانانو تاریخ هم غال کړي پخپلو توغندیدا چې پاکستان خپل تاریخ نه لري بلخوا

 :ورۍ، الندې لیست ته وګ، غزنوي او غوري نومونه ایښي دیابدالي

 

  لیست Missilesدپاکستان د د ستراتیژيکو مزايلونو 

 جوړښت ګڼه

Designation 

 بل نوم

Other Name 

 واټن

Range 

 وزن

Payload 

 حالت

Status 

 موجودیت

Inventory 

ځای پر ځای  I1IA 08/188km 088kgهاتف  I1IAهاتف  1

 شوی

1888+ 

ځای پر ځای  II 108km 088kgهاتف  ابدالي 2

 شوی

088 

ځای پر ځای  III 298km 088kgهاتف غزنوي 3

 شوی

1188+ 

ځای پر ځای  IV 008km 008kgهاتف Iشاهین 4

 شوی

080 – 

1108 

ځای پر ځای  V 1088km 088-1888kgهاتف Iغوري 0

 شوی

1188+ 

 +۲۲۱۱عملیاتي او تر  VA 2888km 1288kgهاتف  IIغوري 6
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 تولید الندې

ځای پر ځای  VII 2088km 1888+kgهاتف IIشاهین ۹

 شوی

2188+ 

ځای پر ځای  VII 088km 088kgهاتف  بابر 0

 شوی

12888 

عملیاتي او تر  VIII 4888km 2088kgهاتف  IIIغوري  9

 تولید الندې

  

18 M-11   388km 088kg ۲۱۱۱ په خدمت کې 

عملیاتي او تر  III   40088+km 1888+kgشاهین  ۲۲

 تولید الندې

  

تر پرمختګ  0888km 1088kg   ټیپو سلطان 12

 الندې

  

 

څنګه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د واکمنانو په زړه دننه پټې او ښکاره چلوټې یو په بل پسې بربنډیږي د افغانانو 

مبرمه غوښتنې دې جعلي هیواد په اړه د یوې دایمی او څرګندې ستراتیژۍ او بهرني سیاست سمبالښت د ورځې د  لپاره د

 . پتوګه رامنځته کیږي

اخیستې او  ، یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کیږي چې پاکستان د افغانستان سټې او بنیاد پسې راموخه د لیکنې د لنډیز په

ولت غبرګون افغانانو ته پکار دي چې زموږ د هیواد په اړه د پاکستان نیتونه او تګالرې جدي وګڼي او یوازې د افغان د

، ملي تاریخ او هویت څخه په (تر اباسین پوريې د بشپړتیا )، د افغان خاور. د هیواد د ملي ګټوته الس تر زني کښینني

 .ي دوښمن ته خوله ماتی ځواب ورکړيننګه د ملي یووالي پر ټغر راټول شي او د ملي یووالي په سوک پنجاب

 !انانو د ویښتیا او یوتیا په هیلهد افغ

 پای

 

 اخځونه :

 مخ.۸۴۱آزادي،،مطبعه ۲۸۲۱پاکستان محور شرارت، احمد سعیدي،ــــ 

 لې بریښنا پاڼېیال بیـــ ب

       

 

     

 

 

 

 

 

 
 


