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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  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

  م٢٨/٠٣/٢٠١٠                                                 پوهنمل حاجی محمد نوزادی 
  

  په يوه نيک فال سره د نوی کال پيل
  چی يی پرکلې خزان غم کرلۍ وينه  هغوی به څه پسرلی ته خا ندی 

  
تيا وی چی   کی  د اميدونو  لمريز کال ١٣٨٩نو حق لرو چی په نوی  ) سال خوش از بهارش پيداست(که دامتل ر

يو ته د غوړيدو الری وڅارو  رو متلتونو نوی استازې په کابل کی . غو  دخپلی دندی دپيل پروخت په يوه خبری د مل
ی الرو نه هواريدالی نشی تې دی چی دپو نده کړه چی دافغانستان کړکيچ نور هغه پړاو ته او  او ناسته کی څر

وړاندی هم ددغه سازمان بيالبيلو چارواکو په نه لدی . م راواړول شیپکارده چی ددی کار و سياسی الروته جدی پا
کې يادوونه کړيوهيوه ي ه ا بل شکل ددغه  ا ی الرو حل ناشونې و ه د پو ل يی په ډا دتيرو دوو کالو . ، خودا

و د يوشمير زورورو غړو  ی جنراالنو هم يو په بل پسی پهراهيسی د نا ی  خپل وار په افعانستان کیپو  دخپل پو
ودلې او پرخپل وخت ي دی کار .  دخپلو هيوادونو سياستوال د کړکيچ وسياسی حل ته را بللې دی یبرې  چانس پيکه 
ياليو که ديوی خوا د دولت دمخالفو وسله والو  ر کی ددغه جن ی مورال ج کړی ، خو دبلې خوايی په نړيوال ډ جن

نکړکيچ دسياسی حل خبره  ه د اړوندو کړيو د ور ې اجندا په سرليک کی راوستی ده چی بايد ورته په درنه ستر
  . وکتل شی 

لبدين حکمتيار سياسی پالوې د نوی         اغلې   کال په درشل کی د جمهور رييس کرزی او نورو ١٣٨٩د 
ان  برخيز ميکانيزم يی د غور دپاره افغ١۵اغيزمنو جهادی څيرو سره په کابل کی وکتل او دسوله ايز حل يو 

ه ترکومی کچی پوری د اوسنې واقعيتونو په پ. چارواکوته وسپاره پان ام لدی خبری نه که تيرشو چی دميکانيزم من
تنی لری م چی دسولې ميز ته کی نيولو سره عينی غو ، دلته تر هرڅه نه وړاندی زه داخبره ډيره په زړه پوری 

يناستل پخپله   ام او اړک بده به نه وی چی پدی تړاو د مرحوم داؤد خان ددی . ړاو دیين پد سولی په کار کی يو ستر 
  .   دی،، تصميم د برياليتوب لومړنې شرط ،، مقولې يادوونه وکړو چی 

که يی نو        ينه برخه نه جوړوی  يالی د کړکيچ غو ينی څيړونکی داسی فکر کوی چی دحکمتيار وسله وال جن
و. ومره د پام وړ ندیپه سوله او جن دواړو کی اغيز د ړۍ تر  لو کړکيچن واليتونه پدی کی هي شک نشته چی دا

يالې هلدهيواد جنوبی ته تر بلی هری ډلې برالسی ، جنوب ختيزی او جنوب لوديزی برخی دی چی د طالبانو جن
وند د. کاری والی چی دشورويانو داشغال پرمهال د حکمتيار اسالمی  ی نشو پ ول هيواد په کچه لدی نه هم ستر  

ی وړتيا د پام وړ وه  وند وو او دهيواد په هره برخه کی يی جن ولو نورو تنظيمونو يو پياوړۍ اغيزمن  دا اوس . تر 
ياليو پر اوږو پروت دی  کاری چی په شمالی واليتونو کی د کړکيچ لوی بار دده دجن  جهاد پرحکمتيار د . هم داسی 

ړه ايز ول خپل  وخت د  سره سره دهيواد څخه دشورويانو د وتلو په درشل او له هغه نه وروسته مودی کی توانج
ی ډکر ترڅن پياوړی رول لوباوه ، د  ده په چی دملی روغی جوړی په چوکاټ کی  دسياسی مذاکرو ميز د جن

وند ه داړخ  خپل هغه کمزورې مشرۍ اسالمی  ړی تو ان ود چی له بده مرغه تل د افغانانو او په  تنو سره و  پ
لې وو  پوړی چارواکی يی د روسا. اغ ی او ملکی ج ول پو نو  حکمتيار پدی بها نه چی  د نجيب اهللا دولت او 
يان دی وازنۍ الره يی دجن ډکر ، دهغه سره يی د هر ډول جوړونکو خبرو اترو څخه ډډه وکړه او دحل يوډا
  . اعالن کړ

اغلی احمد شاه م        ول حرکتونه په پوره دقت سره څارل دنظارشورا مشر  او سعود او سال کارانو يی حاالت او 
ه يی تری نه کاراخيستدخپلی ډلی او اسالمی جمعيت وند په  خو ال پدی اړه دکرملين سره هم اړيکی ربانی استاد .  

ی او مسکو ته يی  رباچوف سره د مذاکرو په موخه ين چی کله د ډاکتر نجيب  په همدغه خاطر وو .سفرونه وکړلد 
وند د نظار سره  پوځ خاينو قوماندانانو هغه په يوه حرکت والد وسله  اوه ، دکابل ارګ يی دجمعيت  له واکه و پر

کولو پر نقشه باندی په کار پوخت شول  ه حکمتيار د خپل پدی تو. شورا ته وسپاره او پخپله يی شاته دحکمتيار د 
ی پوتنشيال سره سره د د ر دخپل حق ترالسه کولو په موخه  حکمتيا. ينو کړيو نه بهر پاته شوولتی واک  داړبشپړ جن

ته راغلل چی د اوسنې الس واچاوهه وسلې ت ونه من رکو لمبی د هم هغو اور او داسی خونړی جن و له ب  نه سکرو
ی اخلی يناستلې  سره سالم عقل او سياسی پوهی په کارولو د خت که چيری حکمتيار هغه و. ري دمذاکرو ميز ته ک

ه شوی وای چی د عظيمی غوندی وای رو ملتونو وطن پلورونکو، دسياسی حل الره به دومره را لن  جنرا النو به دمل
ه فقره ايز پالن په وړاندی د کودتا فرصت ترالسه کړی نه وای ار د ارګ بشپړ واک ، پدغه کار سره که حکمتيد پن

وند وایراوړې  نه وای په الس ينه برخه خامخا دده د ړې  . خو په دولت کی به غو ده کوالی شوه  په هغه حساس 
ه دخپل هر اړخيز  وند او هم د هيواد په  ی کی هم دخپل  ر کی په په دسياست پوتنشيال نه جن زړه پوری کار ډ

  . اخلی چی له بده مرغه داسی و نشوهو



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

ه چی می ياده کړه        ر کی خپل ډير دسولی د مذاکرو څخه په ډډه کولو، حکمتيار لکه څن  سره په سياسی ډ
ول هيواد شوکمزورۍ اړخ رامخته کړ چی دناوړو پايلو قربانی يی نه ي وند بلکه  هغه وخت چی ، ه. وازی دده 

يدلی غم کی اوس پخپله حکمتيار او اوالدونه ، هغه خو وشول او دناوړو پايلو څخه يی په رازهرڅه شوی دی  يی الي
ی یوايی چی. هم کړي ر کی .  کور وسوزی نو ديوالونه يی پخي دخبرو اترو ميز ته اوس دسياست په نوی ډ

يناستل زه پدی خاطر دنوی کال په درشل کی يو نيک د هغویدحکمتيار د پالوی رات او د دولتی چارواکو سره   ک
م چی  ايی حکمتيار اوس خپلی هغی . ی د کور ديوالونه به پاخه شوی ویايفال  لدی خبری نه می موخه داده چی 

ان وژغوری او تريوه حده يی جبران هم  ل يی له تکرار نه  پخوانۍ تيروتنی ته متوجه شوی وی او غواړی چی بل 
رو ملتونو د . کړی  ارنوی دمل ين و دنورو لوړ پوړو قوماندانانو ، د امريکا د دفاع وزير اواستازی  ندونی  د نا څر

ړۍ په افغانستان کی دشوروی قوتونو د وتلو نه مخکی حالت ته ور کارندوی دی چی دم  ته سياسی پړاو په ددی 
 ال قوتونه د سياسی درايت او منطقد دولت مخالف وسله وکه زما په اند که پدغه حساس حالت کی . رانژدی کيدو دی

ه پورته کړی نه کارواخلی ر تر څن دساړه ميز له خبرو نه په لن وخت کی هغه  ی ډ ، کوالی شی د تاوده جن
انی تلفاتو په منچی يوازی په تاوده ر کی يی د اوږدو کلنو په غزيدو او د بيشميره  ران  ډ لو سره ترالسه کول ورته 

يارۍ. وی   . ه سوۍ ته اړتيا لری ، دعمل ازادۍ او پر وطن باندی زړخو داکار سياسی هو
ندونو په خالف يحکمتيار دپالوی رات بايد پدی خاطد          ل شی چی دتيرو څر ی خبری ر هم دستاينی وړ وک

. ور او سال مشورو دپاره وړاندی کړاو شرط نه پيل کړی او خپل ميکانيزم يی افغان چارواکو ته د غاتری بيله قيد 
ړۍ د حکمتيار د مان دا ی نه دخبرو اترو پيل ډير مهم دی زما په  پان که چی په خبرو اترو کی . ميکانيزم  د من دا

ی ی، د ميکانيزيو دبل داليل ارويدل کي ، پدی الره کی پراته عينی مشکالت درک م مثبت او منفی اړخونه څيړل کي
يو  مب ی ، دلجاجت او سر  تينۍ هدف وی نو يوبڅخه کي ی او که سوله ر ل ته د تيريدو له مخی پر مخ اړول کي

ته  ول دا هغه . ړو ته د منلو وړ وی ا چی دواړو غراتالی شیيوه داسی ميکانيزم باندی  جوړ جاړۍ من څه دی چی 
تونکی نړيوال د زهيواد ی په الر دیژورو په ړه وال او خير غو له همدغه المله ماته دميکانيزم تر .  کی ورته ستر

ی د مذاکرو پيل مهم پان کاری من   .  او دستاينی وړ 
ول هيواد د پاره د ی سولی پيالمه وی  يوی       ـ  پدی هيله چی دا نيک فال په نوی کال کی د  ين   !سرترسری 
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