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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
 

 ۲.۱۶/.۲۱/۱          کوچی مساپر
 

 ړونت« سولی»حکمتیار سره د  له
 

 که د رښتنی جګړی پیل؟ او
 

د ډیرو تحمیل شوو جګړو او توطیو له السه اوس وهغه  زموږ د ګران هیواد افغانستان بهرنی او کورنی دښمنانو
حالت ته رسیدلی دی چی پکښی دهرکار سرته رسول بیخی آسانه کار دی، که سوله وی او که جګړه، دواړه اوس 

 .ورته یوه معنی لری
ه نږدی زموږ له بده بخته د نورو پرابلمونو سره سره اوس هیواد مو د دوو نور نیمګړتیاو سره مخامخ شوی چی پ

 .وختونو د حل الره د اوسنی فاسدو واکدارانوو په وجود کښی نه ښکاری
سیاستوالو څخه د سولی او جګړی درست تعریف له هیره وتلی دی، او بلی خوا څخه څه د پاسه  هنابغ لهله یوی خوا 

ن ارګ د کتابتو د لوټمارو حکومتونو د راتګ د برکته سره سم د شاهی« مجاهدینو»درویشت کاله پوره کیږی چی د
څخه ټوله هغه زاړه ډیکشینری ګانی هم ورکی شویدی چی په هغوکښی پخوانی پاچایانو دسولی او جګړی تعریفونه 

 .درست لیکلی ؤ
ولی زموږ د ګران هیواد پر وطن مین غمځپلی ولس د خپل هیواد د بهرنی او کورنی دښمنانو په توطیو او چلو باندی 

تر تش نامه الندی د جګړې لمنه پراخوی « سولی»وال به د دوښمنانو پدی لوبو چی دزموږ هیواد .ښه پوره پوهیږی
 .هیڅکله به ونه غولیږی اوهیڅ ډول باور به هم ورباندی ونکړی

اړیکی لکه د یوی سکی دوه مخونه په پوره « طالبان»ګوند او د « اسالمی» د افغانستان غمځپلی ولس ته د حکمتیارد 
 .ډول معلوم دی

ړو ډلو بڼسټ پاکستان او زموږ د هیواد د نورو بهرنی او کورنی دښمنانو په دستورایښودل شوی دی چی تر دی دوا د
ننه پوری دا دواړه ډلی یو د بله سره څنګ تر څنګ د ګران هیواد افغانستان د ورانولو په کار کښی یوځای بوخت دی 

 .او زموږ بیګناه خلک وژنی
د د جال شوی ډلو )مولوی محمدنبی، مولوی خالص، او مولوی حقانی او ګون« اسالمی» د « غورځنګ»د طالبان 
 .شویدی دی السونو جوړه ډلو څخه د پاکستان د آی ایس آی پ« جهادی»نورو( 

د څومودی راپدی خوا زموږ د هیواد بهرنی او کورنی دښمنانو د ګران هیواد دغمځپلی ولسونه دغولولو د پاره، د 
به  و لړی کښی چی ګواکی پاکستاناتر ) افغانستان، پاکستان، چین، امریکا( خبروتش په نامه څلوراړخیزو« سولی»
 .و خبرو ته حاضر وی وغولول« سولی»د« طالبان»

 .ړید خبرو ډڼډوړی خپری ک« سولی»ګوند سره د« اسالمی»پاکستتان سمدالسه د خپلو ګوډاګیانو پواسطه د حکمتیار 
حکومت واکدارانو په بیړه سره د بروکسل دغوڼډی د جوړولو د مخه د په تیره میاشت کښی د کابل دوه سره فاسدو 

روڼ ټ« سولی»ګوند سره د تش په نامه د « اسالمی» افغانستان د بهرنی مرستندویان د غلولو د پاره د حکمتیار د 
کمتیار حسمدالسه د ګران هیواد په ډیرو برخو کښی خونړی جګړی په تیره بیا په هغو سیمو کی چه د  .السلیک کړل

 .ګوند د وسله والو کومندانانو تر ولګې الندی دی پیل شوه او جګړه څوچنده یی زور واخیست« اسالمی» د 
د کندز والیت د یوه کال په موده کښی د اشرف غنی د ټولو الپو او وعدو سره سره چی کندز به بیا له السه ورنکړی 

سلهاو بیګناه هیودوال وژل شول، په زرهاو کندوزی  .رغلیلوټمارو ډلو والس ته و« مخالفو»ولی کندز دوه واره د
بیچاره کورنی د خونړی جګړو په درشل کښی وار وار دخپلو کورونه و پریښودلو ته اړل شول، چی تر اوسه پوری 
هم په زرهاوی ښځی او ماشومان د خونړی جګړو د بیری څخه په غرونو اودښتونو ناروغ او په تش نس خپلی د 

د افغانستان پدی اوسنی زرکزه دوه سره فاسد دولت اوپه بهرنیانوکښی هیڅوک نسته  .او ورځی تیر ویمجبوری شپی 
 .چی د هغو مظلومانو د ژړاو او چیغو ږغ واوری

ډلو ته په پوره ډول معلوم دی چی د « جهادی»د ګران هیواد وټولوهیوادوالو ته او په خاص ډول د هغو لوټمارو 
 .فغانستان په شمال کښی په تیره بیا د کندز او بغالن په والیتونو کښی د ګوتو په شمارهم ندیطالبانو وسله وال ډلی دا
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

د درو لسیزو د خونړیو جګړو په اوږدو کښی او بیا تراوسنی خونړی جګړی پوری د کندز، بغالن او تخار والیتونو 
ندی دی چی همیشه د دوی او د نظار ګوند د وسله والو کومندانان تر کنترول ال« اسالمی»ډیری سیمی د حکمتیار 

 .شورا د وسله والو کومندانانو په خپل منځی جګړو کښی ډیر بیګناه هیوادوال وژل شویدی
ګوند وسله وال کومندانان )دشت ارچی، امام صاحب، قعله « اسالمی» کره شواهد هم دا اوس شته دی چی د حکمتیار 

ر ( د کندز او بغالن والیتونه په اوسنی خونړیو جګړو کښی حتی ذال، چاردره، ډڼډ غوری، ډڼډ شهاب الدین او نو
 .تش په نامه ټروڼ ترالسلیک څخه وروسته هم فعاله وڼډه اخیسته ده« سولی»د

ګوند اکثرأ لوړپوړی چارواکی « اسالمی»تر ټولو مهمه خبر اوس دا دی چی له یوی خوا د محترم حکمتیار صاحب 
کی داجراییه ریاست تر لومړی مرستیال چوکی پوری مقرردی، او د بلی خوا  د اوسنی دولت په ډیرو مهمو چوکیو

 سره یوځای د« طالبان» همدا اوس د افغانستان په ډیرو والیتونو کښی د دوی یو ډیر شمیر وسله وال کوماندانان د 
 .دولت پر ضدد جګړه کوی او هره ورځ بیګناه هیوادوال وژنی

 .چی وایی دچا چی زړه جنګ نه غواړی نو په جنګ کښی ډیری غټی غټی ډبری اخلیزموږ د عوامو یو ډیر خوږ متل دی 

ټړوڼ د کاغذ پرمخ « سولی»ګوند او د افغانستان د دولت ترمنځ د« اسالمی»تر اوسه پوری د حکمتیار صاحب د 
ربانه میره مهربانه استازی تر مور مه« سولی»ګوند د« اسالمی» باندی د هغوالسلیکونو رنګ هم وچ شوی ندی، د 

 .راولی« سوله» ترمنځ « طالبان»په کابل کښی اعالن کړیدی چی دوی کوالی شی د افغانستان د دولت او د 
و مهربانو استازو ته وایی، چی اوس « سولی»ولی د افغانستان غمځپلی ولسونه حکمتیار صاحب ښه پیژنی او دده د

وتاسو مهربانی وکړی دهغه السلیک شوی ټړوڼ له د مرستو څخه تیریو، لومړی خ« سولی»دمګړی موږ ستاسو د 
 .مخی خپل هغه ټول وسله وال کوماندانان چه همدا اوس د جګړی د ډګر په لومړنیو کرښو کښی جګړه کوی وباسی

بیغم اوسی دا ملک اوس حکومت او  .د خبرو وار راشی« سولی»سره هرومررو د« طالبان»وار مه خطا کوی د
 .و بیګتاه خلکو قاتالن پخپله هم نه بلکی داستازو په یوی تلویزونی ویتا هم بخښیدالی شیرښتنی خاوند نلری، د زرها

په پای کښی د افغانستان دغمځپلی او مظلومو ولسونو دا حتمی سوال د اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار)سولی د ټړوڼ 
 :وایاست و ا  دی لطف د السلیک کوونکی دواړی خواوی( څخه دا

 ؟پارهله پاره وه او که د جګړه  له« سولی»چه دا ټړوڼ د 
سره چی په غمځپلی هیواد کښی هره ورځ په سلهاو بیګناه هیوادوال وژل کیږی، نوهرمرو به « سولی»ستاسو د 

ستاسو په جګړه کښی به ددی هیواد ټول وګړی ووژل شی، نو بیا تاسی په رښتیا سره غواړی چی د هیواد پر ژوندو 
 لکه د هیواد د خلکو پر هدیرو باندی حکومت کوی؟خلکو نه ب
باندی به پر وطن رښتنی مین ګران شاعر او لیکوال ډیر محترم ډاکټر صاحب نوزادی د شعرونو « سولی»پدی ډول 

 .به د جانان کور او کلی ته نه بلکه د جانان د کلی و هدیری ته به راشیحکمتیار  .پاکی هیلی سرته ونه رسیږی
 

 پای 
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