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 یکارښمخ په زوال  لهډ یاسالم تیجمع د
 

هدفونو  لویب لوید ب یسازمان له لور ید استخبارات ی،اس،آید آ کې په پاکستان  یلډ یجهاد یونګاوه  یولټافغانستان  د
د  کې لوډ یور وسپارل شول. په جهاد فیشول او وظا اکلټمشران ورته و  ،یته شول ځاو را من ړید پاره جو

 لهډ ۍنځوایهغه  کې  ځپه من مونویشوو تنظ وړد جو کې او په پاکستان  لوډ یجهاد ولوټد نورو  لهډ یاسالم تیجمع
اس  یواکدارانو او آ ید پاره د پاکستان د نظام لوړو هځد له من یووالی ید افغانستان د مل کې  کې په راتلون یوه چ

 له بروانه نه و کې په پاکستان  ځیوای. دا لوبه يو یولین ګیستر دید ام یرډینه  یلډ یهر یتر بل سازمان ورته یآ
شو او د  لید پاره عمالً کار پ دوکې هید افغانستان د تجز هګد ننه هم د روسانو له خوا په ورته تو کې په افغانستان کې

 وی یاسالم تیمنظور د پاره د جمع ی. روسانو د همدهړته ک ځاداره را من ګړیانځ یید کنترول د پاره  مویشمال د س
او د  تښماسکو ته ور وغو یپه مشر یسره په مشوره د مرحوم استاد ربان ید ادار یاس آ ید پاکستان د آ تیهئ

د  اتوید شمال د وال اید مکمل واک د لرلو او  ایالله د سقوط نه ورسته  بید نج یید مشرتابه سره  یلډ یهمد
 .هړتر د السه ک یید مشرتابه موافقه  تیطرحه او د جمع لولوپالنیب
 رټاکډقوماندان د  وهیمن په نوم د جنرال مؤ  کې ټیوګ ارښپه  رتانوید ح ،یپه اساس و چ یموافق یمسکو د همد د

 د جنرال عطا کې دولت په مقابل ید مرکز یی هګتو ینیپه هکله و ونه مانه او په ع یلیدده د تبد ید امر، چ بینج
د قوماندان مسعود،  کې   ټیوګ ارښد جبل السراج په  یدا شوه چ جهی. هغه وخت خو نتړبغاوت وک رڅینور په  محمد

 یرد وهی ځمزدک تر من دیاو فر یانیاوک نینجم الد ریانجن ندهید نما یلډدوستم او د ببرک کارمل د  دیجنرال رش
 پالن ناکام او د ړیجو یروغ ی( د ملندهیملتو د نما روګد مل) وانید بننس کې لهیپه پا یشو، چ ړاتالف جو زهیخړا

د  ځمن تر مونویته شوه، د تنظ ځد قدرت خال را من ،ړدولت سقوط وک بیشوه او د نج یالیاتالف کودتا بر یونګ یدر
 والهډپه کن ارښخلک و وژل شول او د کابل  ناهګ ید کابل ب اتیزرو نه ز تهید شپ ،یشو لیپ ګړیقدرت په سر ج

 .بدل شو
ً یهم تقر نن رف رئیس اش د جمهور ،یلړجنرال عطا نور بغاوت ته مال ت یوال ولواکټد بلخ خپلواک او  هڼپه هماغه ب با
 ی. دینه من هړجمهور رئیس منظوره ک یچ یاستعف یشو کلیاو د ده په خپل الس ل یکو ونهړد امر نه سر غ یغن

 که د یده چ کهځادعا  بهیعج رهډی. دا ینه لر تیحصال دویلیاو تبد دلوکې یرئیس د ده د لر جمهور یچ یادعا کو
 یکوله؟ اوس چ یاندړهغه ته دا استعفامه و یمحمد نو ول نه در لود، نو تا عطا تیدا صالح یاشرف غن سیدولت رئ

 د یلډد  یاسالم تید جمع د عطا نور له خوا او یسره چ نیقیدا په  ؟ینه من یینو ته  هړعفا منظوره کهغه ستا است
د عطا  یچ دی. خو شایاعالن د وادیمستقل ه هړوا وهیتمرد او د بلخ په نوم د  توب،یاغی کارهښله خوا  تنو وڅ وی

 ړیک ړدولت روسانو جو بینج رټاکډد  یچ یو ړیک رهیزورواکانو دا خبره ه یلډد  تید جمع ونګډمحمد نور په 
په نوم دولت د افغان ولس د  یووالی ید مل للهاو عبدا یخو د غن ود،یښپر ځیوای کې الره یمایپه ن ییو او وروسته 

قوت  لوټپه  یی ولنهټ والهړیاو ن ید یته شو ځله خوا رامن یولنټ یوالړید ن ۍپه مشر کاید امر کې جهیپه نت ویرا
 ویپه اوسن هګتو کارهښپه  روګتنه نورو مل وڅ وی یونړعطا نور او د ده د سرغ یچ ده. بل دا هړسره تر شا وال

 :هګتو یپه د ده،ړیقوت محاسبه غلطه ک یبیخپل تخر د کې طویشرا
 

 قوت والړیقوت و او نه ن یالله تر شا نه مل بید نج. 

 د دیبا یچ یځدر ید همد هګډپه  ولوټو او  ولډوی یځدر مونویتنظ یجهاد ولوټد دولت د سقوط سره د  بید نج 
 .کاوه ړمالت یدولت را نسکور ش بینج

 ید جهاد ونهټسالکو ولټمات شو او د اردو  واکځ ید مخه اردو او نظام ولوټتر  کې د سقوط په وخت بید نج 
 .الس ته ورغلل لوډ

 لویپه ب وادیقوماندانانو د ه یوسله وال ول او جهاد یپور وښتر د غا ونګډپه  تید جمع مونهیتنظ یجهاد ولټ 
 .عوامل هړاو وا ینور لو یو. او داس ړیک میبرخو خپل تسلط قا لویب
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 :کهځنه ده،  رڅیوضعه د پرون په  ینن خو
 

  ید ړد دولت تر شا وال یقوتونه د اشرف غن یمل رډی کې نن په مجموع. 
 یکو یحکمران وادیه ولټپه  یعبدالله په مشر رټاکډد  کې قتیخو په حق ییماین کې په ظاهر لهډ تینن د جمع، 

 .ید ړینه مالت ړیکیپر ید د یغنهغه د  یږیندګرڅعبدالله له موقف نه  رټاکډد  یاو تر کومه چ
 ایرتګخپله مل یید عطا محمد نور سره  ید پاره چ یمشران د د ریشم وی تید جمع یچ یکارښ ینن داس 

 انځسره  یولنټ یوالړید ن یچ ړینه غوا کې قتیخوپه حق یسره مخالفت کو ړیکیپر ید د ،یو یوولښ
  .ړیله السه ورک یلر ییهمدا اوس  یچ ازاتیاو هغه امت ړیمخامخ ک

 تر  کې افغانستان یشمال ولټوه. اوس هغه په  یاندړو یزیدوه لس ینه ده چ رهڅی یاوس عطا نور هغه جهاد
 .ید رټستر فاسد کرک ولټ

 او نه هغه قوت  یهغه اعتبار نه لر کې ځوروسته د ازبک قوم په من ییله قض یشچیاوس جنرال دوستم د ا
 .ورسره و کې په وخت ۍد زمامدار بید نج یچ ید یورسره پات

 ه او پ یلرل هډون کې چور چپاولپه  ویشتمن یپه فساد او د مل ییحده  رهډیتر  یمشر چ ویهر  تینن د جمع
په هکله فکر  انځد  اتید عطا نور نه ز هګتو ګړیانځپه  ،یولټپ ینه ش انځ وګوجهه د ملت له ستر یڅه

 .ینه وژغور ید ملت له محاسب انونهځ هګنڅ یچ یکو
 یانونق ونسی ،یلر ګۍلډ انتهځعبدالله  رټاکډ ،یتلل هځعمالً له من لهډ تید جمع یچ یاښو  یحاالت داس یننن 

نه کومه  ی. دوانتهځاو عطا نور  انتهځامرالله صالح  انته،ځ النیمسعود خ انته،ځ یربان یصالح الد انته،ځ
 .یځاو نه هم کوم واحد در نالهړنه کومه مشخصه ک ،یبرنامه لر کهیشر

  ریشخص انجن یشو یمعرف یته نو تید بلخ وال یاځد عطا نور په  یمهمه خبره داده چ ولوټاو بالخره تر 
سره د عطا نور  ۍد هغه د مقرر ،یشخص د کې او د نفوذ لرون یشو ژندلیپ وی یلډ یمحمد داود هم د همد

 یچ هګنڅ. نو لکه ید یودروند سپکا رډیته  یلډ یولټمقام او  ت،یشخص ړید نومو کې  قتیمخالفت په حق
د خپل  یچ یو کې تالش  یداود به هم په د ریانجن ،یکول یسره موافقه نه ش ید سپکاو انځانسان د  یڅه

  .ړید پاره کار وک ید ساتن تیشخص
 

 لهډ یاسیس ای میکوم تنظ یپه نوم چ یاسالم تید جمع یچ یش یداکې تر د السه جهینت یخبرو نه داس ولوټ ید له
 هښ ویا د افغان ولس د پاره ده. د یدلیته رس بویش ویده او د خپل عمر وروست کې په حالت یموجوده وه هغه د نزع

 هړااو و یلو ولټ کې په الر یوالید  ،یلور روان د په یوالیافغان ولس د  یچ یش یدلکې یفال په د کیاو ن یریز
 ولټ وادیه ی، د دیچ یاخل امونهګ یندګړ کې په وهلو یالر ید هغ ولنهټ یاو افغان ید کې تلون هځله من ونهډخن
 د کې ړۍاو هم ورته متمدنه ن یدړیالله ج ورک یهم ورته لو یچ یحقوقو نه برخه من ش یهغو انسان ولوټد  ګړیو

 . ید یروان یلځ یپاره هل دتحقق 
  .لهیپه ه دوړیافغانستان د ژر جو ړیواحد ، آزاد او سر لو وهی ید همداس

 
 یپا

 اډــ کانا تورنتو
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