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 نایيیک حزب او جمعیت د
 

 

دا دوه څخه شمیرل کیږي  دوو لویو سیاسي ګوندونو افعانستان د حزب او جمعیت د

تور  وجګړکورني  د کابل د چېبل سره جګړي هم وکړي ان  یو د يګوندونه په تیرک

انجینر  په تیرو پنځلسو کالو کي د چېداسي هم ویل کیږي  دوي یو پر بل باندي اړوي

جمعیت  چېسولي خبري بریالي نه سوي یوه خبره هم دا وه  د چېکلبدین حکمتیار سره 

 سولي شورا د د چېو واقیعت دی کله او دا ی اخیستي وه يسولي شورا په خپل الس ک د

 د اکل سوووټ دې شورا مشر د چې یسید احمد ګیالنمنګلوخالصه او پیر معیت دج

 یو تعداد شنونکو دکه څه هم  ،سولي خبرو نتیجه ورکړه ښاغلي حکمتیار سره د

په  او حکمتیار راښکاره سو یدې برعکس ښاغل د بللي خوتیار راتګ اوازي محک

 ښاغلی سردار محمد همدرد افغانستان کي پر جنګ نه بلکي پر سولي ټینګار وکړ.

  ل.کینایه بریدونه پیل سوپر بل  جمعیت یو د دوي او ی دترټولو لومړ صحني ته داخل سوار حکمتی چېکله 

 واک د د او ورنه کړي يافغانستان واک به کوچني ډلي ته په الس ک د چېکي دا وویل  حکمتیار هم خپل په خبرو

دې سره  د ،اشاره یې جمعیت ته وه چېهم وي او دي ته ورته نوري څرګندونې  انحصار یادونه یې هم وکړل

 او ديمتیار خبري لمس کوونکي کح د چېه داسي وویل وروست خبرو حکمتیار د د ا  عطا محمد نور مستقیمجوخت 

  .لپاره ښه ونه بللي راتلوونکي افغانستان د دا یې د

 حزب اسالمي د وي ده د يده ته تسلیم سو چېداسي چلند کوي لکه حکومت  حزب اسالمي مشر د چېده وویل 

 غوښتنه هم وکړه خالي صالح کیدو صلحه کسانو دم

کي  څرګندونو خو حکمتیار په خپلو وروستیوهیواد امنیتي حالت به نور هم خراب سي  ده وویل که داکار ونه سي د

افغانستان عدلی او قضایې  زه د :وویلکي یې وکړي  مشر عبدالروف ابراهیمي په کور ی دولسي جرګ د چې

 چې ثبوتهاو بیله ل سي جګړو په اړه دي پلټنه وسي مجرم دي وښود مخکنیو د چې کومغوښتنه  څخه ګانونورا

 .جرم ګوته نیسي هغه په خپله مجرم دیم څوک چاه ته د

ت ونه ساتي جهاد ستر ارزښ جهادیانو د چېي وه ویلچاه په اړه قضاوت وکړم ما پخوا هم  دلته د چېزه نه غواړم 

ي په دي وطن ک چېعطامحمد نور عبدالرشید دوستم اومحقیق  چېزه یوه خبره کوم او دوي به تاریخ ته مالمت وي 

 چېهغه متل دی .ښاغلی دي او هغه بد ديدوي  چېداسي نه هم دا حق لري سیاست کولو حق لري نو حکمتیار د

 )شوؤ ښه ده که ګله مه یوه ویني مه بله( ېوای

په دا  یخداي په خاطر نور پر دي وطن زړه وسوځ تاریخ څخه عبرت نه اخلو د موږ ال ولي د چېاوس خبره داده 

وه او امریکا یې دوتلو  یکشیو ښکار سو روس راغل یدرسروس او امریکا  نه سول یو ځل دوڅه  لنډ وخت کي

 لپاره هلي ځلې کولي اوس امریکا راغلي ده روس یې دوتلو کوښښ کوي.

 مو يکلخپل کور اهد او خلقي بله ورځ تروریست یو نامه او بل نامه باندي سره په رنګ ولړل سوه ورځ مجیو

په نس وږي کړ  مو ملت لوران کړعامه تسیسات مو اوښوونځي  پلونه، سړکونه، يتوي کړ یوین لوران کړ

اخیر  ،لځوانمرګ زوي په غم کي وژړو بوډي مور د يکونډي کړموتور سري  لبي پالره کړ مو ماشومان

موږ پر خپلو پښو والړ مستقل افغانستان  چېهغه وخت ثابت کیداي سي موږ توره زوهلي ده  هتورموږ چېوایو

 ولرو.

پردیو  هیواد سیاسیون مو د د اوس خو مو هرڅه له السه ورکړي دي نه خپل اختیار لرو اونه هم خپل اقتصاد

 خپل بقا ویني.کي په دي  اوکوښښ کوي  اړیکو ټینګولو استخباراتو سره د وسفارتو ا
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 راسره کیږي زه دغلطو سیاستونو له امله  همدغو مشرانو د دغرور او ارزښتونو پروا نسته دا هرڅه  افغانیت د د

 توپکساالري، وکړو او نور خپل وطن دسره فکر دکړو هیر ئ تیرمشوره ورکوم راځ هټولو ته یو توګهافغان په  هیو

موټي او سولیز په یوعزت په جګړه کي نور هم غالمان کیږو زموږ  چېبي عدالتي او جګړي څخه وژغورو ځکه 

 افغانستان کي دی.

 په درنښت
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