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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 1۷/۰۷/۲۰1۸            روالګشهسوارسن استاد
 

 ،له یوه بل ي جګړو"رهبران"یوځل بیاکابل خپلمینځ د
 هوېروونکې ګواښ سر

 

 :ېپه دغه څپرکي ک:له دې سربېره،
 

 ...له درنې مرګ ژوبلې نه وروسته -
 ... رباني اوحکمتیارله خوښۍ ډکه لیدنه د -
 ...اهل حل وعقدشورا د -
 ...پردی سیا ست اوپردئ جګړه -
 

 استازو یوشمېرسیاسي ګوندونو د مې سره برابره وه،14جوالې له زکال د۲۰1۸مه،چې د۲۳ل کال دچنګاښ 1۳۹۷ په
 رهبرانوونډه درلوده . مشرانو او ستازو، اړخواوښي اړخوګوندونوا کین چې په دوئ کې د رهبرانوغونډه وکړه، او

ابل ک د ه سرووینوولمبوول اوکابل ښاریان پ چې پخپلمینځي جګړویې لسګونه زره د دوئ هغه تنظیمي مشران وو،
ویجاړکابل مې بیاودان  چې لوټې لوټې وران او کرزي خبره،زه هغه ولسمشریم، حامد ښاریې لوټې لوټې کړاوهغه د

 په زړه کې والړې دي د کنډوالو بل کې دالوړې ماڼۍ،چې دچې په کا دې پوښتنې ځواب یې ورنکړ، کړ...ولې د
کابل ښاریې  چې د قومندانانو، هغو او چارواکو زورواکو، ه دک چې په کنډوالوښخ دي او دي، کسانو هغو یا دآ چادي؟

 ؟لمبولی دی په سرووینو
چې په  پخواني وزیر"مقبل"کوله، بهرنېیوچارو او کورنېیو حامد کرزي استازیتوب د په یاده غونډه کې د

 . کې مخی نه لري... توکمیزوناندرېیو
چې نیوکه  حق دی، چا هر د له!؟داپه کمېسیون یې نیوکه کو ټاکنو چې د دغه غونډه په دې موخه جوړه شوې وه،

 ؟خپل وخت!ه پ .خو.چې دغه ملي بهیرټکنی نشي. وکړي، خپل وړاندیزر وکړي او
 ؟دغه غونډه وکړه مشرانو چې ولې دغو په څېرهېوادوال داسې فکرنه کوي، زما او زما

 د اسالمي جمیعت لنډمهاله مشر د رهبرحکمتیار، ګوند اسالمي ې دچ ،حیرانتیا خبره وي او ته دهیښتیا چا ښایې هر
ګډې  یوې له حکمتیارسره یوځاې،د نور دوستم زوې او محقق،د یونس قانوني، وزیرصالح الدین رباني، وچاروبهرنی

 ...څرنګه له یوې سوړې راووتل؟ ،شخصي ګټولپاره موخې او
په ترڅ کې  خونړېیوجګړو د نظارشورا د او اسالمي ګوند چې د شول، یاد هغه څه را دې غونډې په لیدلو ماته د

نه زره کورونه وران شول...داسې په لسګونه غمیزې وزېږېدې...ولې بیاهم رباني لسګو لسګونه زره افغانان ووژل او
 (بل په غېږکې نیول...)لږشاته ځواوڅوبېلګې رااخلو... یو حکمتیار او
 

 ،ځد رباني او حکمتيار تر مين
 ليدنه کهډ ښۍله خو

 

ښاریان ووژل شول، ټپیان شول د شورای نظار او اسالمي ګوند تر مینځ، د خونړیو جګړو له امله په زرګونو کابل 
 .او په زرګونو کورنۍ په هېواد کې دننه او بهر کډوالۍ ته اړ شوې

 دین حکمتیار چې خولې یې له خندا ډکې وې یو له بل سره په پغمان کې ولیدل.بیا هم برهان الدین رباني او ګلبولې 
ندې وې، څوک یې په اېستلو او ښخولو نه له دومره بدمرغیو سره سره چې ګڼ شمېر کورنۍ د ړنګو دېوالونو ال

نېټې  «1۹» د پام وړ خبره خو دا ده چې د زمري د رسېدل، خو دی په ډېرې بېشرمۍ د روغې جوړې خبرې کولې.
د خونړۍ جګړې په درشل کې دواړه غاړې په دې رضا شوې چې یو لنډ مهاله اوربند، هغه هم د پاکستان په سپارښتنه 

 .قومندانانو په مینځګړیتوب السلیک کړي چې بهرني دېپلوماتان له کابل ښاره ووځيوالیتونو د یو شمېر  د
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یو شمېر قومندانانو په دې هم ټینګار کاوه چې د اسالمي ګوند، اسالمي جمعیت او د ملېشایي جنګیالیو تر مینځ په یوه 
 .په تلپاتې اوربند واوړي ټاکلي دریځ سره د نورو تنظیمونو وسلوال ځای پر ځای کړي چې لنډ مهاله اوربند 

ولې د خواشینۍ خبره داوه چې له یوې خوا د روغې جوړې خبرې کېدې او له بلې خوا د جګړې پړه یو پر بل اچول 
ان دا چې کله رباني د ناپېلو هېوادونو په غونډه کې برخه واخسته په حکمتیار یې تور پورې کړ چې د دې ټولو  کېده.

 .لو مسئول دی اوآن له نجیب هللا نه یې هم ډېر بد وګاڼهبدمرغیو او جګړه ییزه ناخوا
 .بیا یې غونډې ته وړاندیز وکړ چې دی باید نړیوالې محکمې ته کش کړی شي

د دې ټولو څرګندونو سره سره چې ده په حکمتیار او حکمتیار په شورای نظار او د دوستم په ملېشاو د جګړې تور 
نېټه د پغمان په  ۲۶ په )وږي( نېټې له خونړیو نښتو وروسته د سنبلې «1۹» لګوه، بیا هم دوی دواړو د زمري د

 .ولسوالۍ کې یو د بل سره ولیدل
لومړۍ دواړو یو بل په غېږ کې ټینګ ونیول، یو بل یې ښکل کړل او بیا یې په ډېرې خوښۍ چې په شونډو یې د 

 .خوشالۍ موسکا چلېدله د روان کړکېچ په تړاو خبرې پیل کړې
لس چې په سرو وینو کې لمبېده، دوی ته یې سپکې سپورې ویلې چې له دومره وینو تویولو وروسته دوی افغان و

 .هسې یو بل ته په مینه مینه غېږه ورکړه
 .دوی ال په همدې خبرو کې ول چې د سیاف اسالمي اتحاد د مزاري له وحدت اسالمي سره په جګړه کې ښکېوتل

 .نېټې د دوشنبې د ورځې تر مازدیګره پورې دوام وکړ (۳۰) وه د سنبلې ترنېټې پیل ش ۲۶ دغه جګړه د سنبلې په
حال دا چې د رباني او حکمتیار د خبرو او پخالینې کوربه پخپله سیاف وه، ولې جګړه مارو یې له سیال جګړه مار 

 .لوري سره خونړۍ جګړه پیل کړه
پښتون او هزاره، توکمپالنې په نوم د ډېرو کابل ني او شیعه په نوم او د دغه جګړې هم له نورو کمې نه وې، د س  

ه یو بل ت ښاریانو غوږونه او پوزې پرې شوې، په سرونو کې یې مېخونه ټک وهل شول او ګڼ شمېر یرغمل شول.
 .یې داسې سزاوې ورکړې چې د بشر په تاریخ کې لږ ساری لري

د او د حکمتیار او رباني تر مینځ اوربند ډېر دغه اوربن د دوشنبې تر ناوخته د دواړو غاړو تر مینځ اوربند وشو.
 .دا ځکه چې په وار وار دغه ډول اوربندونه شوي او مات شوي ول وخت دوام و نکړ.

همدا المل وه چې د رباني او حکمتیار ناستې  ولس ته د اوربندونو په تړاو دغه اوتې بوتې ډېرې د باور وړ نه وې.
 .وړههم د خلکو لپاره کومه نېکمرغي را نه 

د سولې  هـ کال( 1۳۷1) د اوربند پایله څرګنده وه چې د جوزا په څلورمه ڼېټه )شینه( کابل ښاریانو ته د څرخي پله
موافقه السلیک شوه او د جوزا په شپږمه نېټه جګړه له سره ونښته، رباني که له یوې خوا غوښتل چې په هېواد کې 

ځان ملګري کړي او له بلې خوا یې کوښښ کاوه چې د بهرنیو  دننه په ځانګړي ډول یو شمېر وسلوال تنظیمونه د
هېوادونو په سر کې د ګاونډیانو سیاسي او اقتصادي باور ترالسه کړي نو ځکه یې د همدې موخې له مخې ازبکستان 

 .ته سفر وکړ
 

 ،ېد اهل حل و عقد شورا پايل
 بدمرغي وګړاو د ج

 

ه ک نیمې میاشتې په موده کې د اهل حل و عقد شورا جوړه شي. د الرښودې شورا د پرېکړې له مخې چې باید د یوې
نېټه  (۹) ل کال د جدي په نهمه 1۳۷1 څه هم په ټاکلې موده کې کړې ژمنه عملي او پلې نشوه، خو لږه موده وروسته په

ولې بیا هم له دغې نېټې د  نېټې سره برابره وه دغه شورا جوړه شوه. (۳۰) ز کال د ډسامبر له دېرش 1۹۹۲ چې د
 .مخه شورا خپل کار پیل کړی و

ې ده په ټاکنو کې سیال نه درلود، د د په پای کې غونډې برهان الدین رباني د دوه کالو لپاره د رایو په اکثریت وټاکه.
شورا چې  «قالبي» ولوونکي سیاست له مخې دغهالمل دا وه چې د خپلې خوښې کسان یې را بللي ول او د یوه غ

لومړی دا چې ټاکنو کوم چوکاټ نه درلود، دویم دا چې د ملت  کوم قانوني او حقوقي ارزښت نه درلود جوړه شوه.
استازو پکې ګډون نه و کړی، یوازې هغو تنظیمونو پکې ګډون کړی وه چې له رباني سره یې ځانګړې سیاسي 

 .خواخوږي درلوده
ولو نیمګړتیاوو سره سره کومه لویه ستونزه چې ولس ورسره الس او ګرېوان وه هغه په ټول هېواد کې د دې ټ

سراسري جګړې وې، چې نه یوازې ډېرې شوې بلکې د ولس تر مینځ یې قومي، ژبنیو سمتي، نژادي، مذهبي 
تاریخ کې تر دې دمه نه وو توپیرونه او په ټوله کې توکمیزې ناندرۍ دومره زیاتې کړې چې ساری یې د هېواد په 

 .لیدل شوی
که څه هم د توکمیزو ناندریو بنسټ د شوروي اتحاد له برید نه پیل شو، لومړی کارمل او د هغې ډلې دېته لمن ووهله 

 .او وروسته د اسالمي جمعیت نظار په سر کې نظار شورا دې بدمرغیو ته پراختیا ورکړه
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ه اسالمي ګوند او د هغه امیر ټاکل کېدو له امله سخت غبرګون وښود هغ لومړنی تنظیم او لومړنی کس چې د رباني د
 .دین حکمتیار وه چې په خونړیو بریدونو یې د کابل ښار ولړزوهګلب

هسې خو تنظیمي جګړو ال له پخوا نه د هېواد په بېالبېلو سیمو کې د بېال بېلو جګړه مارو ډلو تر مینځ شتون درلود، 
ه واک نه وروسته، دې جګړو دومره زور واخېست چې لمبې یې ان تر سیمې او نړۍ پورې خو تنظیمي حکومتونو ل

 .وغوځېدې
اسالم اباد چې د جګړو د اور بلېدو اصلي المل وه چې یوه مهمه بېلګه یې د څو میاشتني حکومتونو جوړول و، خو 

ده په دې ویاړ کاوه چې ګنې د )حال دا چې  بیا د دې لپاره چې نوازشریف خپله غولوونکې خواخوږي ښودلې وي،
وپتېله چې له یوې نیمې میاشتې پرلپسې خونړیو جګړو نه وروسته  افغانستان پیاوړی پوځ مې دړې وړې کړ(

خو ده لومړی مولوي خالص له رباني سره غاړه غړۍ کړ، چې  نېټه کابل ته راشي. 1۵ کال د فبروري په 1۹۹۳ په
بیا یې له ټولو تنظیمي مشرانو نه وغوښتل چې د پاکستان پالز اسالم اباد ته  هغه هم نوموړی د اسالم خلیفه وباله او

 .راشي
و یوې داسې هوکړې ته غاړه نېټې د تنظیمي مشرانو یو غونډه جوړه کړه ا (۷) شریف په خپل کور کې د مارچ په

ملي السلیک کړ ع کوم پرېکړه لیک چې د اسالمي حرکت له مشر آصف محسني پرته ټولو چې ناشونې وه. ،کېښوده
 .بڼه نه درلوده

 .میاشتو ته راټیټه شوه 1۸ د اهل حل و عقد شورا پرېکړه چې د دوه کالو لپاره شوې وه لکه:
د وسلوالو راټولول، د سیالو جګړه مارو خواوو تر مینځ اوربند، د اسالمي ګوند په شمول د حکومت د بیا رغولو 

 .او نورې پرېکړې چې په هېڅ ډول عملي نشوې ...ژمنه، د ځانګړو او خصوصي وسلوالو کابو کول
له دغو پرېکړو وروسته نوازشریف دغه تنظیمي مشران له ځان سره سعودي عربستان ته بوتلل او په هغه پرېکړه 

 .لیک چې د تضمین په بڼه د پاکستان صدراعظم السلیک کړی وه د عربستان پاچا هم پرې مهر ولګوه
رې، مکې معظمې او نورو سپېڅلو ځایونو ته الړل، ژمنه او لوړه یې وکړه چې ټولو د ټولو غاړو مشران مدینې منو

 .کړو پرېکړو ته ژمن دي
د شرم خبره خو دا ده چې تنظیمي مشرانو نه یوازې د پاکستان او عربستان مشرانو ته خپله ناوړتیا او بې کفایتي 

ل بیا یې د هغه هېواد مشر ته د قسم خوړلو ژمنه وښوده بلکې هماغسې له سپېڅلي حرم نه تهران ته راغلل او یو ځ
 .ورغبرګه کړه چې نور به موږ افغانستان د جګړو په لمبو کې نه سوځوو

مین په توګه په هماغه کاغذ السلیک وکړ کوم چې ضرفسنجاني هم لکه د پاکستان او عربستان د مشرانو په څېر د ت
 .په اسالم اباد کې کښل شوی وه

جګړې همغسې  بده مرغه چې نه د اهل حل و عقد شورا په افغانستان کې سوله راوسته او نه هم د مکې قسمونو...له 
 ؟روانې وې او د افغانستان د خلکو ژوند یې ګړۍ په ګړۍ ګواښه!

 

 ه،ګړسیاست او ج
 :ېقسمونو وروسته او مخک له
 

ز  1۹۹۳ نېټه چې د ۲۹ ل کال د جدي په 1۳۷1 پهد شورا له جوړېدو وروسته تنظیمونو د خپل واک او ځواک لپاره 
نېټې سره برابره وه یوه بله داسې خونړۍ جګړه د شورای نظار او اسالمي ګوند تر مینځ پېښه  1۹ کال د جنوري له

 .شوه چې د کابل ښار زرګونه انسانان یې مړه او ټپیان کړل
واورې اورېدلې، د ژوند د لومړنیو توکو  دغه جګړه ځکه ډېره خونړۍ وه چې له یوې خوا سخت ژمی وه، درنې

نشتوالی وه لکه خواړه، تېل، لرګي، تداوي، اوړه، بوره، چای او نور نور څیزونه او له بلې خوا د سپکو او درنو 
خلک سرګردانه پداسې حال کې کوڅې او سړکونه له مړو او  وسلو اور بل وه او د کابل ښاریان پکې سوځېدل.

 .یوه ځایه بل ځای ته ځغلېدلزخمیانو نه ډک وه له 
له میندو نه تي خور ماشومان پاتې شول، لکه د محشر ورځ زوی له پالره او مور له لوره ناخبره د یوه نامعلوم 

 .برخلیک په لوري په ځغاسته ول
لنډه دا چې دې انسان وژنې جګړې په زرګونو افغانان، نر او ښځې چې په ورځو ورځو ورته مړي په کورونو کې 

 .اته وه د ښخېدو کس او وس یې نه درلودپر
د دغو خونړیو جګړو یوازینی المل ناپوهي، خود خواهي او ځان ستاینه وه چې د قدرت وږو او لېونیانو رڼا ورځ په 

 .خلکو توره شپه ګرځولې وه
وښتل او لپاره غ ]جمعیت اسالمي[  رباني د اهل حل و عقد شورا له جوړېدو وروسته هر څه د ځان او خپل تنظیم

 .حکمتیار بیا ځان د جهاد اصلي وارث ګاڼه
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 5تر 4 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

 

نه یوازې حکمتیار بلکې مولوي خالص، مولوي محمد نبي، پروفیسر مجددي، عبدالعلي مزاري، سیاف او پیر ګیالني، 
هاد جپه ټوله کې د پاکستان اوه ګونو او د ایران اته ګونو تنظیمونو هر یوه د جهاد ډبره په سینه ماتوله او ځانونه یې د 

 .مدعیان ګڼل
یو شمېر تنظیمي مشران د اسالم اباد په ماڼیو کې په دې پلمه اوسېدل چې ګنې موږ مرور یو، نه رباني زموږ خبره 

 .اوري او نه حکمتیار..
بیا  د پخالینې لپاره د محسني په مشرۍ یو پالوی پېښور ته الړ او هلته سره جرګه شول. «مشرانو» د همدې مرورو
باد ښار ته راغلل او پدې سال شول چې رباني باید د خپل واک چارې بېرته الرښودې شورا ته وسپاري آپه ګډه جالل 

 .او حکمتیار ډز بندي اعالن کړي
حکمتیار چې له خپلې کورنۍ سره د لوګر په شاو خوا کې اړولي ول، د دې پروا نه کوله چې دغه اورینې مرمۍ لکه 

 .د چا په کور لګېږي، هماغسې د مرمیو ږلۍ د کابل په ښاریانو اورېدلېد اسمان تندر په څېر د چا په سر او 
کوڅه په کوڅه، سیمه په  جګړه تر دې برېده وغځېده چې د مزاري تنظیم اسالمي وحدت هم په جګړه ور ګډ شو،

حدت اسالمي او و )وهابي( ني او شیعه په نوم، د هزاره اوتاجک په نوم، د مسعود او مزاري په نوم، د سیافسیمه د س  
 .په نوم جګړې دومره پراخې شوې چې په هېواد کې دننه او بهر یې د خلکو غبرګونونه را وپارول

ه باد ښار کې غونډه وکړه او ټولو پآله رباني پرته د ټولو تنظیمونو استازو او مشرانو د ننګرهار په پالزمېنې جالل 
چې رباني په قانوني او شرعي ډول واک ته ندی رسېدلی یوه خوله پرته له عبدالرب رسول سیاف نه دا خبره کوله 

 .باید ډېر زر له دندې ګوښه شي بلکې د وسلې او پیسې پر مټ یې واک تر ګروت الندې راوستی دی.
 .له بهرنیو دولتونو سربېره یو شمېر ځانګړو کسانو هم د سولې په تړاو هڅې په یوې غولوونکې بڼې پیل کړې

دمخه هم ووېل چې د جنرال ضیاءالحق زوی اعجازالحق چې تنظیمي مشرانو به وراره باله، پداسې حال کې موږ 
غه ه کابل ته راغی...چې د پاکستان د آی اس آی خونړی حمید ګل ورسره مل وه د همدې موخې لپاره د رباني په بلنه 

 .امریکې جمهور رئیس اسالم ته دعوت کړي چې د و، چې پالر یې ضیاء الحق مولوي خالص ته وویل:اعجاز الحق 
 یس سره دئد امریکې د پخواني سفیر افغان اصله خلیلزاد د خولې کیسه ده چې مولوي خالص د امریکې جمهور ر

 .لیدنې په مهال هغه ته د اسالم بلنه ورکړه چې مسلمان شي
 ؟خلیلزاد وایي زه حیران شوم چې اوس دا څنګه ورته ترجمه کړم

 :پوه شو چې زه له ده څخه کوم څه پټوم نو را ته په ځغرده یې وویلیس ئجمهور ر
 .راته ووایه ده څه وویل؟ ما ورته کړې خبره وژباړله

 :موده وروسته مې مولوي خالص ته وویل
 ؟تاسو چا دېته هڅولي وی چې ریګن ته مو د اسالم بلنه ورکړه مولوي صاحب!
 :اءالحق سره ولیدل نو هغه راته وویلما چې کله له تللو د مخه ضی هغه را ته وویل:

یس نه غوښتنه وکړئ، تاسو خو د اسالم یو ډېر خواخوږی انسان ئدا تاسو لپاره لوی چانس دی چې له جمهور ر
 .یاست، ښه به وي چې مسلمان شي

هغه د ځان او اسالم خواخوږی نو دا چې جنرال ضیاءالحق د پاکستان د ګټو لپاره تنظیمي مشران استعمالول، دوی 
 .ګاڼه نو ځکه یې د هغه زوی ته وراره وایه

د اعجاز الحق او حمید ګل له سفر نه وروسته د قاضي حسین احمد په مشرۍ یو بل پالوی هم راغی او په پای کې 
 .دواړو داوړو پوزه کېښوده یو اوربند یې اعالن کړ، ولې بیا هم سپکې او درنې وسلې چلېدې

ه چې د افغانستان د خلک دموکراتیک ګوند ته شوروي نږدې وه، چې کله به د پرچمیانو او خلقیانو تر مینځ لکه څنګ
کومې نوې ستونزې را وټوکېدې نو د دواړو غاړو مشران به د شوروي له چارواکو او سالکارانو سره د ځان درنه 

 دوی به نه یوازې منډې هم تر اسالم اباده وې. دا رنګه رباني او نورو تنظیمي مشرانو او د سیال لوري سپکه ویلې.
یو پر بل د مالمتیا تورونه لګول بلکې ځانونه به یې د پاکستان ریښتیني دوستان ګڼل او اسالم اباد به یې دویم کور 

 .ګاڼه
 ود رباني له یوه سفر نه وروسته کله چې پاکستان د مزاري او دوستم د استازو په ګډون د اوه ګونو او اته ګون

پداسې حال کې غونډه جوړه شوه چې د سعودي عربستان، ایران او پاکستان  تنظیمومونو استازي اسالم اباد ته وبلل.
 .چارواکو هم پکې ګډون کړی وه

په پاکستاني رسانیو کې به دا خبرونه د ملنډو په توګه خپرېدل چې تنظیمي مشران لکه د ماشومانو غوندې زر زر 
 .پخال کېدل..مرور کېدل او زر زر به 

همدا رنګه مولوي خالص هم په دې پلمه چې ولې د دوستم استازي ته بلنه ورکړ شوېده، غونډه پرېښوده او له اسالم 
 .اباد نه د پېښور په لور وخوځېد

دوی به چې په کابل کې هم مرور شول نو بیا به د پېښور په خوا را روان شول، د دې یو المل دا و چې د دوی 
 .ښور کې وېکورنۍ په پې
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 5تر 5 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

 

نېټې  1۲ مې نېټه رابلل شوې وه تر (1۰) کال د حوت په لسمه 1۳۷1 د سولې د خبرو په نوم دغه غونډه چې په
 .پورې دوام وکړ

)د  نېټې چې د رباني الوتکه د اسالم اباد په نړیوال هوایي ډګر کې را ښکته شوه د غالم اسحق خان 1۲ د حوت په
له خوا ورته هرکلی وویل شو، چې بیا ده او حکمتیار د نواز په  )صدراعظم( فاو نواز شری یس(ئپاکستان جمهور ر

 .مینځګړیتوب د ده په خپل کور کې د یوه سیاسی حل لپاره مخامخ خبرې وکړې
پدغه موده کې چې خبرې هم د دواړو غاړو تر مینځ روانې وې د دوی د وسلوالو لخوا پرلپسې د سپکو او درنو وسلو 

 .د کېدېډزې یو د بل پر ض
دلته خبره په احمد شاه مسعود وه چې باید د دفاع د وزیر په توګه پاتې نشي او دا هغه کړکېچنه مسأله وه چې پخپله 

 .رباني هم د دې جوګه نه وه چې مسعود له دغې دندې ګوښه کړي
اضي حسن احمد د جمعې له لمانځه وروسته حکمتیار د لوګر په نیت وخوځېد خو په الره کې د آی اس آی مشر او ق

 .بېرته له شمشتو پنډغالي نه د پاکستان اسالم اباد ته له ځان سره بوته
نه یوازې دغه ناستو او د دې په څېر نورو غونډو کومه پایله نه درلوده بلکې د جګړه ییزو اورونو لمبې ال هر لوري 

 .ته په خورېدو شوې
وارثین په ډېرې سپین سترګئ دولس  هبرانو همغور د یا دادی همغه رهبران او له دونه بدمرغېیواوغمیزوسره سره،

 راز چې دغه"رهبران"اوس هم ولس په ارامه نه پرېږدي او په سترګوکې خاورې شیندي ...وروستئ ناستې وښوده،
 په همدې هیله . ،ازینئ الره دولس اوخلکویووالی دیخالصون یو ته یې راکاږي...دولس لپاره د کړاوونو راز
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