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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٠٤/١٠/٢٠١٠                                      زیآرين 
 

 !ژنيېل خپل حد نه پګجنرال حميد 
 

 د ې چآې وخت ې، په داسآې وور وروستيو ېل په دګ پخوانى مشر جنرال حميد ېادارستان د استخباراتو آد پا
رزى آا او حامد ك د امريآې افغانستان ېى، ويلي چآ اعالن و نومل د غا عالي شورېافغانستان دولت د سول

 !واد ته ستانه شيې هېبايد ددلى او طالبان ېدوران پاى ته رس
 يو آې د استخباراتو مشر و او له هغه راوروسته، د افغانستان په چارو آېستان آ پاې چآېل په هغه موده ګحميد 

 .يآېل ګى ړفعال لوبغا
 آېه ې مشر و او بيا له جنرال ضياالحق سره په يوه هوايي پې ادارې د دغكې له ده مخېجنرال اختر عبدالرحمن چ

 د ې ده چې په زغرده راغلآېتاب آل يوسف په هغه رواګډدا خبره د ! يابل بايد وسوآ ې شو، ويلي و چم
وافغانستان د   .ى دىلك ليېله يك په هپې

 آېه ړ په زېله يك د افغانستان په هېه چآ پوره ې هيله يېاوه او خپله هغه ناولتيا هم وسوابل په رآدغه جنراالنو 
  . وهېه ساتلپ
 افغانانو  په واسطه ې د داسې له بده مرغه دغه پالن يكې بل،اوهيانو په الس ونه سوابل د خپلو پوآ جنراالنو ې د
 .ي ووآپاره روزلي، پاللي او په پيسو، وسلو او وسيلو سمبال  لېرو ې يوې دوى د همداسې چآ بشپ

 سترو ستونزو سره مخامخ شو ېواد له داسېه نول افغانستان وران شو او زمو ېد، نژدېابل وسوآپه هر صورت 
 .يړره ستره انرژي او اراده وغواېډلونه وخت او آ -لونهآ ې حل به يېچ

دا . ې شوې جې لوخې وروسته بيا د جۍرارآ ې لنې له يوآې افغانستان  له بده مرغهآېلونو آو رو ېپه ت
ار دي او  هره ونه او د دولت مخالفين لآواوال ېره نې دآې د افغانستان دولت، په افغانستان آېه  جې په ديل
الليو بچيانو جنازو ته ګ د خپلو ېوزله افغاني ميندېاني او مالي زيانونه رسي او بواد ته درانده ېران هګ ن زموځرو
 .يريريوانونه ګ وهي او آېوآ

ي په آوادونو چارواې قوماندانان او د دوى د هونوآواوالو ې د نآې په افغانستان آېلونو آ وروستيو مياشتو او ېپه د
ر دوام له دوى نه درانده مالي او ېډ ې جېالى او د دګشي  نآېه موده ه په لن جۍ دا خونېدلي چې پوهېد

 په ېونه يآوااري او دا ك خورا ستونزمن آېلونو آيوال مالي بحران په  د روان نېي چړتونه غوااني ل
 .ي ديآتومانه  سآېافغانستان 

 وخت به ېه ژر پاى ته نه رسي او داس مفهومه جې دا بې پوه شوى چې د افغانستان دولت هم په د، خواېله بل
 ېت اوې خاورېونو انسانانو باندكونو او لګ او په زري وېه شولو-هبادي هم لوا د افغانستان پاته اېراورسي چ

 .وي
و كاري، خو د افغانستان د خلكر ليواله نه ېډ ته ړې جوېان اوس روغ طالبېه هم چه آ ،آې يپه مقابل لور
 ور ېګ، هر سراب ته د اميد سترېاري او د سولكي ر تېډ ته ، امنيت، تفاهم او رورولې سولېنګمليونونه پر

 .ويړا
متيار ك د ح،غانستان له دولت سره مخامخ نه دي طالبان د افېيوانو وري، ګيب ته وآ اوسني ترېى د جه سآ

ي ړونه پياوګوان افغانان، د افغانستان د پخواني دولت زرول مرور او خپه خه صيب حزب اسالمى، له دولت 
 په كو ، ديړ والآېروپونه د دولت په مقابل ګه ړر نور شخصيتونه او سياسي لوى او واېډادرونه او آي كمسل
 .لي دي دانېر ته يګډو و لوخ او د اور اېستېه اخته دي او چا وسله را اخري جكف
ۍ لويه ېپه د) ج( د خداىېتنه وشي چخه پوه له افغانانو آ  په سلو ٩٩ ي، نوړه غواخه شمره نعمتونو ې او بن

 د افغانستان ابادي ني يو، مو د تفاهم تنو، موړ امنيت غوانو، موړ سوله غوان موې ووهي چې به چيغآې
پاله وادېه او هكپاره ت لې بچيان مو په ارامه خپل درسونه ولولي او د سباني افغانستان د ادارېو چړو او غواړغوا
بونه ېوي او خپل جآ ېګ آې ځ بده روې په همدېسان هم شته چآ ې داسآې البته يو په سلو ، شيړ جوېنادرونه آ
 .ويآډ

 په مخ ې د سولآې په افغانستان ېلري چدا حق نًا ل اخالقګي، جنرال حميد ړول افغانان سوله غوا ېه نژدآاوس نو 
 .يآ ېاندړ وې نسخېي او خپلآ ړونه جو خنآې

ار دى آي تيا لري، خو دا د افغانانو خپلمنړ ته اې مرستې سترېوالې او نې سوله سيمه ييزه همه آ ،آېافغانستان 
باسي ړ ته اېخونه دړول ا ېي جكانوون، سليم عقل او تاريخي مسووليت د رواني ور)ج( لوى خداىېاو هيله ده چ



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 ېواد ترخو واقعيتونو ته يېخه وباسي او د خپل هانونه د پرديو له افسون او د شنو او سرو باغونو له سراب  ېچ
 .انديآ ورپام

تان د افغانس.  دهېدلېه په خبرو پاى ته رسيواله جخيزه، سيمه ييزه حتى نړ هره دوه اې ده چېودلتاريخي تجربو 
ه به هم په خبرو او تفاهم  روانه جېي چې خبره وپوهې هم په دېى دړ هر با احساسه او با وجدانه لوبغاېد ج

ار واخلو آخه  اوس له عقل او منطق ېه به دا وي چي، اله وروسته په الس راآ ١٠ه دا تفاهم آپاى ته رسي، نو 
 .نوآېاو صادقانه خبرو ته سره 

ني يكپاره مخ خبرو لېد د. ه پيل شين له ې بايد بېخيزه عمليه ده چړه وي، دا يوه ستره او هر ادا خبري به ساده ن
 طالب ېوي، دا سمه ده چآ نه ې خبر د مخالفينو د تسليمېد افغانستان دولت د. اريك نه وړر ېډشرطونه 

 په هغه سترو ې دې خواوېول. يآې ړېه مومي او پياو بآېو ك خلې په همدوړتيا ې جېي، خو د دېجن
 . ديېلېه سپك له شېولو ته ب ې شي چېول رارمانونواتونو او اارز

ت ت دى، ملي بيرغ يو ستر ارز نوم يو ستر ارزىلكد افغانستان . ت دى يو ستر ارزآېواد ې هېاسالم په د
 نلي اتالن او ستر انسانان زموړويانو پخواني ګلو پرېالبېت دى، د افغانستان د بر ستر ارزېډ ملي تاريخ ګدى، 

ه ړو د زكولو خلي د آواد سياسي خپلواېستر ملي ارمان دى، د ه تيا يو بشپنكمواد ېتونه دي، د هستر ارز
ه بلل واد ستره پانې ه منلي دودونه، روايات او عقايد دوكه لري، د خلړ اېولو پورونه په ړ ملي وياګارمان دى، 

ت باله شي او  دي، دا يو ستر ارزې شوې تويېګ ېنو وينګلو پرېالبېپاره د ب د ساتلو لآن د خپلواي، د افغانستاآې
 درناوي په سيوري ې د همدېداى شي چآې دي او ړولو ته د درناوي و ېتونه او ارمانونه چ ستر ارزېر نور داسېډ

 ې لوببرخليكواد په ېران هګ د ن زموې چوكو او چا ته دا موقع ورنآ پخپله حل ې ستونزېه شو او خپلګ جرآې
 د افغانستان د ېا پخوانى سفير چك د امريآېه په هند آل دى او ګدا حميد ! يآ ړپاره دولتونه جو لني او زموآو
 . واييې ته يو شان دي او اپلتنول موش خوبونه ويني، ېو

 ړ ته اېزور دى او هر قوت د) ج(و زور د خداىكد خل.  له السه ونه باسيېبې بايد دا تاريخي شكد افغانستان خل
  .يړوته را وا) صراط المستقيم(دي او ېه او غلطه الره پرآ ېستلى شي چېا

  
 پای

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


