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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

    ۲۴۰۲/  ۴۰/  ۴۰                                                                سرلوڅ مرادزی   

 د ننګونو او ګواښونو په وړاندې غبرګون ،ستراتیژیک تړون

ل یال بیاو په دې هیواد د تپل شوې جګړې بښو بهیر ته یوه ځغلنده کتنه وشي یرو څو لسیزو د پیکه افغانستان کې د ت

   له نظره تېر کړو، د نړۍ له مهمو هیوادونو او په تېره بیا امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون  پړاونه

 . یوه منطقي پایله ګڼالی شو ، د تاریخي جبر پر بنسټالسلیک

نړیوالې خان د لومړۍ مې پیړۍ د پیل افغانستان نه دی چې هغه مهال اعلیحضرت امیر حبیب هللا  ۲۴ننی افغانستان د 

د جګړې د دواړو  ،لتوبېړه کې د افغانستان ناپیجګ نړیواله په دوهمهبابا اعلیحضرت محمدظاهرشا  ملت او یا د جګړې

فغانستان یی له چې اهم د نړیوالې دوهمې جګړې روسته د ناپیلتوب غورځنګ شرایط  .وساتهخوندی لورو په وړاندې 

 .یړۍ او جال چاپیلایر کې ژوند کوونن موږ په بېله پ وپخپل حال نه دې پاتې ا ،موسیسنو ګڼل کېده

ځان راپیژني او افغانان باید د غوښتنو او شرایطو سره د هیوادونو او ملتونو په وړاندې جال مه پیړۍ د خپلو  ۲۰ اوس

  .ونه ساتيبندې او د تېر وخت په چاپیلایر کې ځان ته چمتو شي  وخت غوښتنو

په وچه کې یو ښکېل هیواد و، خو اوسنی افغانستان په وچه کې له ښکېلتیا سربېره د ګاونډیانو که پخوا افغانستان یوازې 

  .ه یوه اتومي کړۍ کې هم راښکېل دیپ

، نستان په اړه له هیڅ ډول السوهنېد افغا هم په تېرو لسیزو کې دولتونو او حتی ورڅېرمه ګاونډیانو ختیځ او لویدیځد 

، شخړو او د ، پاڅونونونستان کې په ټولو شویو کودتاګانو، افغا. دا ګاونډیاننه دې کړيتیري او بې رحمۍ څخه ډډه 

، ، ایراند روسیيپخپل سر کلونو کې د افغانستان شمال  ۰۴. یوازې په و په لمسولو او پاللو کې الس لريکورنیو جګړ

، سفارتونو او او د یادو هیوادو اړیکې درلودې، پوځي او دیپلوماتیکې ، ازبکستان او نورو سره ماليتاجیکستان

ونو مچان او او د هیواد د پاتې برخې پر ګبین بیا د پاکستان او عربي هیواد وقونسلګریو هلته غوبل جوړ کړی و

، د دوستم نوټونه او په پاکستان کې چاپ شوي ونه چلیدل د رباني پیسېډوله نوټ . هیواد کې څوغوماشي راپنډ شوي وو

 .هنوټون

چې د هیواد د شمال برخلیک له جنوب  په هغه مهال جنرال نصیرهللا بابر او رشید دوستم دې پریکړې ته رسیدلي وو
څخه جال کړي . شمال دوستم واخلي او د جنوب قباله پنجاب ته ورحواله کړي خو افغانستان کې د جرمني تبعه د 

 .( ۰)  ملګرو ملتو استازي ددې چلوټې د پلیتابه مخه ونیوله

پاکستان اوس هم د افغانستان په اړه له خپلې ستراتیژۍ څخه نه دی تېر شوی. پاکستان د تل پشان په دې هڅه کې دی 
 strategic )ه کې د هغه هیواد ستراتیژیکچې افغانستان به د پنجاب د ملیتاریستي او شوونیستي موخو لپاره په سیم

depthونڅیږي واکمن وي او د پنجاب په سازمزدور حکومت  افغانستان کې د پنجاب یو . همدارنګه غواړي،( وي. 

د خپلو اجیرو او خرڅ پورې  حکومته ترکرزي حمد داوودخان له حکومته نیولې د پنجاب په څولسیزو کې د ارواښاد م
او  د قاضي حسین احمد او په جمعیت علما اسالم چې ډیرکي یي د فضل الرحمانمالیانو او موالنا ګانو په خوله  شویو

د ای  د دوی په وړاندې یي په کفر تورن کړي او، ان په اسالمي جماعت کې راټول شويموالنا سمیع الحق د پاکست
 . د جهاد فتواوې صادر کړي ديیس ای او پوځیانو په الرښوونه ا

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/s_moradzai_stratejik_taloom.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/s_moradzai_stratejik_taloom.pdf
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

او د خپل پوځ د یوې  دیره ساتي، القاعده او طالبان په اډو کې د نړۍ مذهبي توند الرې اوس هم  پاکستانهمداراز 
 .نې ، ورانۍ او ګډوډۍ لپاره کارويبرخې پتوګه یي په افغانستان کې دننه د ډلوژ

. دا توند الرې په دې اند ه افغانستان کې نورې موخې هم لري، مذهبي توندالرې پخو پرتهد پنجاب له ګټو او موبلخوا 
دوی په دې  .و راټوکېدو لپاره مساعده ځمکه دهدی چې افغانستان د زړو او له وخته لویدلو اندیښنو د بیا زرغونېدو ا

دا  ،ګانو د ډیران څره به ژر ژر ورکړي، د پاکستان د موالنامخکې اندیښنې وکريپیړیو  ۰۰د هیله دي چې دلته به 
 .له دې ځایه به یي نړۍ ته صادروي یات شي اوبزغلی به شین او ز

د همداسې موخو  دا چې عصري ښوونځي سوځوي او په بمونو یي الوځوي او یایي لکه په غزني کې له یوې مخې تړي
 .لپاره ترسره کیږي

نجونو په زهرو  ۰۰۴تخار کې د  . پهیوازې په افغانستان کې ښودل کیږيد نجونو او ښځو سره حساسیت هم 
کال په جون کې هم د افغانستان مرکزي  ۲۴۰۰تېر  .د کارنامو روستۍ بېلګه ګڼالی شو ، د مذهبي توندالرومسمومول

 .BBC، نجونې مسمومې شوې وې ۰۴والیت بامیانو د پنجاب ولسوالۍ د نجونو په لیسه کې شاوخوا 

         غیږنیوید  سره د مذهبي توندالرو ګلوبالیزیشن او زمیناهیوم ،سیكولریزم، سيدیموكرا، د وګړو د مدني حقونو
 .کلي او ښارګوټې ويافغانستان دلته د  هم به دوښمنۍ ډګر او (پهلواني)

، د ملګرو ملتو منشور، نړیوالو مذهبي توندالرو ته دا هم  د ملنو وړ نه ده چې افغانستان دې د ملګرو ملتو غړی وي
دې  ژمن او په نړیواله کچهدې حقونو نړیوالي اعالمي ته او د بشري  ولري تړاودې او نړیوالو میثاقونو سره تړونونو 

 .د برم او لوړتیا څښتن وي

، د ترهګرو د وسلوالې جګړې په نو په مالتړد ایران اخوندي رژیم هم افغانستان لپاره د مذهبي توندالرو د زړو اندیښ
د مذهبي تعصب په خپرولو کې، تر پاکستان روسته نه او د افغانستان په دننه کې د قومونو بېلتون او  سازمان ورکولو

 .وونیستي موخو لپاره لوی خنډ بولیدی او فغانستان کې پیاوړی مرکزی حکومت په سیمه کې د خپلو ش

انان اړکړل چې له روانو ستونزو دې ټولو الملونو افغ .«چې په تنګ شي نو په جنګ شي » وایيپښتانه یو متل لري 
 . ونه السیک کړيستراتیژیک تړونڅخه د ځان ژغورلو لپاره د نړۍ له سترو هیوادونو سره 

د افغانستان د »په سریزه کې لولود ستراتیژیک تړون  ،تر کومه ځایه چې د افغانستان په ملي ګټو پورې اړه لري
افغانستان( او د امریكا د متحده ایاالتو دولت )وروسته تردې، متحده ایاالت( اسالمي جمهوري دولت )وروسته تردې، 

هـ ش كال را پدې خوا، نړیوال امنیت او سولې ته د متوجه تهدیداتو د دفع په منظور او هم د  ۰۸۳۴م/ ۲۴۴۰له 
په ډیره نزدې همكارۍ  -ړي موكراتیكه او سوکاله اّینده تامین كیچې یې امن، د -افغانستان له خلكو سره د مرستې لپاره 

كې واقع دي چې حاصل یې نن د پایه دار امنیت په مسیر كې د افغانستان واقع كیدل، حكومتداري، اجتماعي او 
هـ ش كال د نومبر د  ۰۸۰۴م/ ۲۴۰۰اقتصادي توسعه او د سیمې په سطح جوړوونكې همكارۍ دي دواړه لوري، د 

د تیرو لسو كلونو  ،پارښتنو په یوه برخه كې راغلي ديقدرداني كوي، د س میاشتې د عنعنه یى لویې جرگې د سپارښتنو
د السته راوړنو د حفظ اړتیا ته پر تاكید، د افغانستان اساسي قانون، د ښځو حقوقو او د بیان اّزادي ته په احترام او 

مین په منظور، د امریكا له پرمنطقه حاكم وضعیت ته په پاملرنه، د هیواد د سیاسي، اقتصادى او نظامى امنیت د تا
متحده ایاالتو سره چې د افغانستان د خلكو او نظام یو ستراتیژیك دوست دى، ستراتیژیكې همكارۍ ضروري ګڼل 
كیږي. د امریكا له متحده ایاالتو سره د ستراتیژیكو همكاریو د سند الس لیك زیات اهمیت لري. دا سند به د افغانستان له 

افغانستان او امریكا د دوو  -د ملگرو ملتونو د سازمان له منشور سره سم  -ي. دا سند به ملي گټو سره همآهنګ و
 ”مستقلو او اّزادو هیوادونو په حیث السلیک کوي.
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ترهګر او د  م اباد او د القاعده په الړو المده، اسالد سراتیژیک تړون په وړاندې تهران بې ځایه نه ده چې په دې توګه
 .له همدغو سرچینو راوالړیږيرسنیزه غوغا  به به یوله بل سره نږدي کیږي او تر ټولو لومړیمالتړې  هغو ذهني

 پای

 :یادونه

کې د سپتمبر په میاشت کابل ته ننوتل، نو په اکتوبر کې  ۰۰۰۱ګورئ طالبان په » : په دې تړاوجنرال بابر وایي(  ۰) 
زموږ او د دوی او شمالی اتحاد تر مینځ په مزار کې خبرې شروع شوی، اول الړو کابل ته د طالبانو له شورا سره مو 

بیا خبری وکړی بیا له هغه ځایه قندهار ته الړو او له مال عمر سره مو خبره وکړه، هغه بیا مالغوث راسره کړو 
والړو مزار ته. دوستم سره مو خبری وکړی. دوستم هم زموږ د طرحی مالتړ وکړ. یوه مسوده جوړه شوه چی پنځه 
پراګراف یا بندونه یې درلودل. لومړی بند یې دا و چې د ملل متحد او اسالمی کنفرانس تر اشراف الندی ټولی پریکړی 

جسدونه به یو بل ته ورکول کیږي. خو پنځمه فقره دا وه چې داسی منو. دوهم دا چې اوربند به وي او بندیان او د مړو 
پدی یوه سیاسی اداره باید جوړه شي چې په هغوی کې به د ټولو والیتونو نمایندګي د نفوس د تناسب په بناراځي. 

هغه وخت زما وظیفه دلته په اسالم مسودی کې د فیدرال خبره هم وه چې د دوستم تر څنګ طالبان هم پری راضی وو 
سایمن »آباد کې وه )داخله وزیر( د مسودی ټول بندونه تیار وو، او زه بیرته مزارته روان وم. ماته د امریکا سفیر 

هم له ځان سره بوزه ډاکټر هول د « ډاکټر هول» ویل چې درسره ګورم، ده ماته په مالقات کې وویل چې ته « جونیر
انستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشی خاص استازی و. ما ورته وویل چې هغه خو زموږ سره ده جرمني و او د افغ

ځکه چې د قرار داد یا اتفاق نامی په اول بند کې لیکل شوی دي چې د ملل متحد او اسالمی کنفرانس تر اشرف الندې 
هول له مانه مخکې هلته رسیدلی وو.  به یوه طرحه جوړوو، خو زه چې کله مزار ته ورسیدم نو لیدل مې چی ډاکټر

دوستم که څه هم زموږ سره پخوا خبری کړی وی خو ما ورته وویل چې اوس هول راغلی ده نو پکار ده چې د هغه په 
ډاکټر هول اول ډیر اوږد تقریر وکړ خو دا یې هم وویل چې زه پر  حضور کې یو ځل بیا هماغه خبرې تکرار کړو. 

ی وخت شو، هول وویل چې دا خوعجیبه کار شوی ټولی خواوی  ک( اختیار نلرم. بیا د ډوډدی مسودی د ستخط )السلی
پری راضی دي، نو زه به له نیویارک سره خبرې وکړم، نو هغه بلی کوټی ته والړ او په ستالیټ تلیفون یې هلته په 

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

مسوده ټایپ کړي چې امضاګانو ته تیاره وي. دوستم راته وویل چې شپږ کسان به زه درته معرفی کړم، شپږ کسان به 
توافق غونډه به په کابل کې اعالنیږي او زه په خپله هم کابل ته درځم، پدی ټولو  د طالبانو شي، دوستم ویل چې ددی

، په هغه ورځ خو ډاکټر هول راغې نو قلم یې راواخیست او دا پنځم یې رد کړ، په دی کار دوستم خفه شو توافق وشو،
یوځل دلته راشئ. بیا دلته ایوان  موږ بیرته پاکستان ته راغلو خو دوستم بیا پیغامونه شروع کړل او زارۍ یې کولی چې

صدر کې میټنګ وشو، په هغې کې صدرفاروق لغاري، بینظیربوټو، چیف آف آرمي )د پوځ لوی درستیز( سټاف، د 
ISI  ډایرکټر جنرال )عمومی رئیس(، وزیر خارجه او زه هم... وم نو دوی ماته وویل چی بله ورځ ) د نومبر په

نه وکړه... لیکن د نومبر په څلورم زموږ حکومت ړنګ شو. اوهغه مسوده او پنځمه( مزار ته الړشه او دستخطو
 «، بابر سره مرکه د وطن پیغام بریښناپاڼه توافقات همداسې نیمګړي پاتې شول.

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
  


