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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

  م٠٩/٠٦/٢٠١٠                                  ونداشنايم :نړژبا
  

 وو یړک زياغ ۍيارښهو لګحميد جنرال د ودعمس هراحمدشاپ
 

 »ز٢٠٠٧  مارچ« ر شول يه تپرافغانستان : د کتاب نوم 
 رګل سايطارق اسماع: ليکوال

 ول افغان رسالهئهوتکی مسه ارسالی شاغلی احمدشا
  
 مه – ٠٣ یمرغوم د کال لمريز ١٣٨٨ د ، ن هپين : هين

  وویړز کيو ژوراغړو وړي او سياسي ک پوۍيارښل هوګپراحمدشا مسود د جنرال حميد
 

 ښواګولو ړ بل تنظيم جوۀ د يويي  يوحدت په تنظيم کحزب  اود  ي ودرولي مرستيايران پر عبدالعلي مزاري خپل
ومره هم  که هر ۀ کاويار يين وو او ړ والنسره مزاري پر خپله خبره   ه سره هر يخو لد  ړورته وک
  او دسيسي بريالييطوط پر ضد ي نشي او نه يیله خپلو حقوقو نه محروموال  ۀتان پ وي  واکزورور 

 . ولرو ييکړ ايښتنو سره  پي چی دي کي سياسي ژوند پديوب او تل پات برياليتږخوزمو ژي يخ
 د يري چي نه کوي او که يي په افغانستان کيلبنان چمونه د  ديچ ي ړ پوه کي ايراني مشران پرديتل چښمزاري غو

لپاره     )عهيش ( هزاره جاتيړانروتنه وي او په ي لويه تيدا به ي ل ړل کي پيافغانستان ک لبنان په شان چمونه په
 . ويي وزي ستونزيريډبه 
افغانستان په   يوادونو يوه بدمرغي دا ده چيد بهرنيوه:  ه ړګ  زياتهي يي او پکيولګ غبريل مزاري همدا خبريو 

هوبهو  بيا ي وي يا ليدلي وي ړ کي کیا په بل يه کوي چ هغه يدوئ يوا  یومره دروند د يسمه تله نه تلي چ
 . يي دلته نه زغمل کي کوي چيه په افغانستان کر هد هماغه کا

خو رباني  ي يول راي تاجکان هم پري بلکیتنو مشر دحکمتيار د پ ينه دا چ  وو ږر خويډمزاري د حکمتيار سره 
ود عاو له مس  ويله ۍړ صالحيته کوپي او بيبه رباني ته يو کمزور مزاري   نه لري یا ي هيتنوک پ هپ ودعاو مس

 .  ه نه وه هم کرکه له چا پيي ه
 يتلي ول چښ پويراتلونه يوکال ورورسته له مزاري سره مرکه ک تهمن تالف يواکنود ا افغان خبريال د شمالي ۀيو

 نه يزه ستا له خبر :  واب وو  ؟ د مزاري ی دی رول لوبولی مو لويول کړ جويلوال  د شمالييچ ايا تاسو منئ 
دا يوه مناسبه الره  ولو لپاره راپر هللا  ما د نجيبی دیودي ما ا بنسيلوال د شمالي يم چم او واي يه مخک يو
 يو يود چعمس  ۀږان ته راکا له نجيبه   هميم  دوستم يل چړک سرا راغونيول مخالف قومندانان مله او ګو
 . ړ وکی هرکليلوال ي د دی دیړيرک سطان او يش

 ئ ؟ړ نه بهر کيلوال ي او چا لدي اتل او مشر بولئ نو بيا وليلوال ان د شماليتاسو   يخبريال د مزاري دا خبره چ
 ي دږزمو  ،غولول طانيت او يود شعصداقت او بله د مس  ږ يوزموي دي چي کار دوه وجيد د: واب وو د مزاري 

،دروغجن او خپل طان ي يو شيود چعشو خو مسړ پرمخه الي همداسيچ تل موښ لرلو او غو جهادي رنيه
 یلان منلواله هم  پر يوه بله ي په کابل کۀه دپه پ يتوب سره سره ړ د غيلوال  د شماليي چی دیړ سیغرض

 نور يعبدالوکيل او داس ،فريدمزدک،یري لکه نبي عظيمي،محمودبريال مل کمونسۀ د ديلواله ک پدغه يچ  ید
 .    دييکلواله دي په دغه   يړپرچم د د  يستان چيکمون
 او د سياف د ږ زمويمخک ه موده   :  اري قول د مز وجه دا هم وه په چ يوه يوپړاري د اود او مزعد مس
 .  واچولو  سره په جني يږ مويچ طان کار وه يود شع وه دا هم د مسيشو  هړ کومه جي چي کپه من يالو جن
 ") يپور  ١٨٦،  تر نه  ١٨٥ه  پا-  کيسه د حقايقو په ژبه  د افغانستان" (

 کله يخو چ ي  ته نه راننو د واک مايي او حکمتيار دړ وکړمالت ۀ د ديلواله د شمالي ي هيله وو چيرباني پرد
بندولو   د جني چيړ کيينيکي ړ پاکستاني سفيراميرعثمان سره اينو سم له السه ي د يوبر  يان کمزورورته 
يوالي لري او ه انږحکمتيار سره خو له ل ګن احمد او جنرال حميدي قاضي حسي چۀومان کاوګرباني  ي ړل کيکار پ
 ي دا چیک یتل خو وروستښه کابل ته راوغوړ دوايي  کبلهي له همدي شي چی رول لوبول غي بندولوکجن
ل ګ حيمد اووش نرته پاکستان ته رواين احمد بيتيا ويلو نه وروسته قاضي حسير رو دروغو اويډد او له يودر  جن

 .   شويپات يکابل ک
 يرکي پي وو او په همدیړز کيو ژوراغړو وړسياسي ک ي او پوۍيارښل هوګود د جنرال حميدعپراحمدشا مس

 ايا يه چړتنه وکښوده پوعما له احمدشامس : ل ي خبرياالنو ته وويکور ک خپل" نهيوزيراکبرخان م" ل په ګحميد
 ههماغ وئ زهي تاسو ويه چن ب ي هو صيل چي نو هغه راته وويه منګي وزير په توړواکمن لوم ۀحکمتيار د يو



 
 

 
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

 

ل ګحميد  شي  راغونيک ول جهادي مشران سره په اسالم اباد ي چي لديمخک:  اکترمفکر ليکي ډ  ،شان تيار يم
 . ژندل شوهيوپ نوم   پهيړکي باالخره د اسالم اباد پريه بوخت وو چړکي پريپريوه داس

 نجيب اهللا تخته پر رتکادواد مشر يافغانستان اعالن وشو او ده  داسالمي جمهورييز کال ک١٩٩٢ل ي د اپر٢٨ پر 
ي يس ايي ايي وزير او د اړل پاکستاني لومړکي کارمندانو جهادي مشران سره راغونيا  سيي اي د ايورکياو پ شوه 
مهالي حکومت ته لن ۀ يويچ ول هته ويد ول جهادي مشران   ي له الريړکي پريدناصر د يويجنرال جاو مشر
 . يلي هم وويسپور يدناصر يوبل ته سپکي حکمتيار او جاوي وخت کي پدي چ دي يه کړغا

واد مشر په يد افغان ه ته شو او صبغت اهللا مجددي حکومت رامن  یمهالو مياشتو لپاره يوه لني د دوافغانستان ک
 . ژندل شويله خوا وپ  ييس ايي ايد ا ه ګتو
ه په ر يډرو  پاکستاني ملۀمجددي اود د خو له بدمرغه  ۀ مجددي واک رباني ته وسپاريزک١٩٩٢ د جون ٢٨ پر

راغال  ه هر يوالونو د پردو پوريي نه واخله تر دډاګله  واد مشر يل مجددي دافغان هړراو غال له کابله پاکستان ته
 . لړه پاکستان ته راو  هريواخله ترکوچونوپورروپونونه ګتر له فيواد مشر د د د هيرو يل او نورو ملړک

 يوو او داس  ړ والينسي ژبه ړ سره واچول او په پايخپلو ک په  ،ونو وويشلول افغانان سره په ژبني بنسمجددي 
 يي او د مجددي کارونه الره رباني هم ونيوله  بيا دغه تيچ وي   افغانانو مشر يسي ژبړپا  دي چي لکه يواۀديبر
 . ول وغيسپ

تنوپرسر سودا  حکمتيار هم د پي چ ه ړ ورکۍدګي وزير ړلوم  دي ته يۀه او هغړرباني حکمتيار سره سوله وک
 .  لهړ ته مال وتيول وژنتنو ود د پع رباني او مسيوو چ  یاهمدا  ه او ړه کښخو ي يۍدګاود وزارت  ه ړوک

 وو خو ۀ خوندونه اخستل او چوپه خوليه خو له خپل وزارته يليدل وګدلو ستريړه په غښول وژنه تنو حکمتيار د پ
ته  سيابآود او چاري کابل پري هم وژني نو په هماغه سات يیود اوس دع رباني اومسيده چيول  کله ورته پتهيچ
  .  ديتوت
  

  پای
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


