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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
                                                  ۱۰/۴۰/۲۰۲۱                         شهسوارسنګروال 

    
  

 ، پلمه په کنفرانس  استانبول د کشتمند
 

 « مفدرالیز کې هزارستان په»

 
  دی،چې  کنفرانس دسولې نبول تړاوداستا په دسولې دافغانستان موضوع توده دورځې  کې تاریخ سېاسي په دافغانستان

 . يجوړش کې ښاراستانبول تاریخي په کوربتوب  په هېواد دترکیې سپارښتنه ډېرزردملګروملتوپه ښایي
  

  مساله   دفدرالیزم  پلمه  په  کنفرانس  بولداستان  کشتمند  سلطانعلي  یوزوړصدراعظم  جمهوریت  دموکراتیک  دافغانستان
  دسیاسي   نظام  دفدرالي  کې  لسیزه  شپېتمه  په  لمریزکال  دلیږدي  دولت  دوخت  وویل،چې  یې  ځغرده  اوپه  کړه  راپورته
  په   دوۍ  چې  ځکه  اودا  کړي  خودمختاره«  »هزارستان  ،چې  غوښتل  یې  توګه  په  دبېلګې  او  ږله  وکا  تګالره  جوړښت

 . لو باني اودبېعدالتېیوقر شوې تعصب تل سره دوۍ ...له ده  ورکړې باني قر کې الره دې
  

 رښتیا   دا  ...هو  کړل  جوړ  مرکزونهاوفرهنګي  سېاسي  دوه  مخې  له  دخواږۍ  سره  هغوۍ  له  ما  ووېل،چې  هم  دا  نوموړي
  له  ددولت  جوړکړاو  تشکیل  لوې  یوه  الندې  ترسرلیک  «  هزاره  ملیت  مرکزي  ې  د»شورا  کشتمند  نیعلي  سلطا  ،چې  ده
 .i . هکړ اواره الره ته دنوروقومونوغبرګون  یې سره دې په ،چې تمویلېده لګښت یې نه ودجېب
  

  را   یې  کرکه  خلکو  د  او  وشینده  ره  لپا  ځل   دلومړي  تخم  اتفاقي  دبې  دقومونوترمېنځ  دافغانستان  کشتمند  چې  دی   دلته
 . هو جفا ستره یوه  بلکې نه دوستي لپاره وروڼو  کاردهزاره دا  دده چې وپاروله،

  
 یې  به ریخ تا دافغانستان چې ورسول سرته وړه کړه نورداسې یوشمېر پرته دې له ده ، وه نه هڅه دکشتمندلومړې دا

 : يد داسې یې څوبېلګې چې کړي، نه هېر هم کله
  
 دسیاسي   ګوند  دموکراتیک  دخلک  اودافغانستان  «کشتمند  بي  جي   کې  سرکې»  چارواکوپه  شوروي---- ۱

 سیموچې   خودمختارو  ددوه  چې  وه  سپارلې  دنده  کال ۵۱۹۸هت  ویاني  اوکا  مزدک  فرید  لړکې   دغه  ه،پ  بېرویوشمېرغړي
  دمرکزي   به  اوبله  کېږي  اداره  ګډه  په  خوابه  اتحادله  مسعوداوشوروي  شاه  داحمد  سیمه،چې  مختاره  خود  دتاجک  به  یوه

  اورڼا  مخ ۵۸ کې  تله په   .)دتاریخ  ږيکې  اداره  نامه  خواد»هزارستان«په  ګانوله  دشیعه  وي،چې  سیمه  غرنیزه  فغانستان
 ( مخ۵۱۹عاودفا

  
  ترڅ  دغه  موږپه  دننه،چې  ګوندکې  په   ډله  یوه  وې،چې  ښکېل  خوا  دوه  بهیرکې  والي  یو  نا  دملي  کې  افغانستان  په---- ۲

 دافغانستان  چې  کاوه  ټینګار   شو،دوۍ  دولی  »پولیاکوف«یا  سرکې  په  ګوند،چې  کمونست  دشوروي  ډله  کشتمنداوبله  کې
  لپاره  ...)دډېرومعلوماتو  دي   شستان   فا  اودوۍ   کوي  تاسوظلم  په  پښتانه  کړشي،چې  پوه  توګه  پیلې  ډانګ  په  باید  لږکي

 (  مخ۰۴ ګڼه ۵ کال۲ لنۍ مها شمله وګورۍ
  
  ایران   بلکې  وهله  لمن  ته   یووالي  خواونا  ...اونورو  خاد  کې  افغانستان  ،په   بې  جي  کې  مسکوکې  یوازې  نه---- ۳

 . ېکول هڅې بادۍ دبر دافغانستان  هم اې  اس اې کې کې»ساواک،فاطیمینو...«اوپاکستان
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 .ېشو لوګواښ هم هڅې ملتو ملګرو د بلکې شو، بدل  لوري پوځي یوازې نه هڅو ګډو په تهران او مسکو د
  

  کارمل   ببرک  د  مسکو  او  کړې،  ټینګې  اړیکې  سره  مسعود  احمدشه  او  نادري  منصور  سید  له  تنظیمونو،  شیعه  له  تهران
  سره  لوبغاړو  نورو  له  پېښو  د  وسیله  په   هغه  د   او  دوستم  عبدالرشید  له   الرې  له   ازبکستان  د  چارواکوسره،  له  ډلې  د

 . ېو شوې چټکې هځې هم خوا ملګروملتولهد  چې کې حال داسې  په اودا شوې پیل اترې خبرې
  
 په  تېر  د  هم  ده  شو.  وټاکل  سرمنشي  ملتو  ملګرو  د  غالي  بطروس  ځای  پر  یزدیکویار  پیر  د  کې  مني  په  کال ۱۱۹۹ د

  چټک   بهیر  سولې  د  کې   افغانستان  په  چې  وکړه  سپارښتنه  ته  سیوان  بنین  لپاره  کولو  پلي  د  پالن  فقریزه  پنځه  د  څېر
 .يکړ

  
 ژینو  په   باید  غونډه  کسیزه ۰۱۵ افغانانو د  الندې  څارنې  تر  ملتو  ملګرو  د  چې   وکړ  وړاندیز  تړاو،   دې  په  ملتو  ملګرو

 .يوکړ پرېکړه جوړولو د حکومت مهاله  لنډ یوه د او شي جوړه کې
  

 .يش ورکړ ونډه برابره ته غاړو ټولو به کې حکومت مهاله  لنډ دغه په چې وکړه ژمنه سیوان بنین
  
 دري  کې  حکومت  مهاله  لنډ  په  چې  ول  شوې  پورته  را  ګونګوسې  داسې  کې  انګېرنو  او  رسانیو  ییزو  ډله  شمېر  یو  هپ

  کارپوهانو   ناګوندي  او   پاچا  پخواني  به  ۳۳٪ تنظیمونو،  مېشتو  کې  ایران   او  پاکستان  په   واک ۳۳٪ سلیزه  دېرشمه
 .يکېږ ورکول برخه غړوته  ګوند وطن د  به ٪ ۳۳ او
  
  چې   کاوه  فکر  یې  لرلو  په  پیسو  او   وسلو  ډېرو  د  ګاڼه  اتل  جګړې   د  یې   ځان  چې  ګوند  اسالمي  رهبرۍ  هپ  حکمتیار  د

  مغرور   مالتړ  په  پاکستان  د  چې  حکمتیار  ناخبره  سیاسته  له  ولري،  رول  ټاکونکی  کې  حکومت  راتلونکي  په  باید  دی
 رهبر   معنوي  دهغه  او   مسعود  احمدشاه  ولې   لیدله.  کې  ځواک  پوځي  پخپل  یې  کلي  داوارولو  مسالې   د  افغانستان  د  وو

 .ېګڼل وړ پام د  هم یې چارې الرې سیاسي بلکې ګاڼه نه ځواک تنظیمي یوازې حل پېښو د رباني
  

  ډډه  هم  رول  په  او  دریځ  ټلوالې  نړیوالې  او  ییزې  سیمه  په  سربېره  نه  دریځ  پوځي  او  سي  سیا  له  ټلوالې  شمالي  د  دوی
  کولې   هڅې  اباد  اسالم  او   ډیلي  عربستان،  سعودي  تهران،  مسکو،  واشنګټن،  الرې  له  ملتو  ملګرو  د  چې  ځکه  دا  لګوله.

 .يوکړ سیاست بنسټ پر ګټو خپلو د چې
  

 سپارښتنې  ډلې   د  کارمل  د   خوا   بلې  له   او  تېروتنې  نجیب  د   خوا   یوې  له  کړل.   بدل   هرڅه  دا   کړکېچ  روان   ې ک  شمال  په  خو
 .ېو الندې ګروت تر یې پېښې شمال د ،چې کشتمند کې سر په
  
  جنګیالیو   حقاني  الدین  جالل  د  کې  میاشت  په  مارچ  د   کال ۱۱۹۹ په  چې  شو  مات  مهال   هغه  الس  ښی  هللا  نجیب  د

 .ړک الندې خوست
  
 په  سفزیانو  د  او  سازایانو،  پلویانو،  شمېر  یو  کارمل  د  ستمیانو،  شي  کړ  مات  هم  الس  کیڼ  نجیب  د  چې   لپاره  دې  د

 .ېپرېښود ته جنګیالیو مسعود شاه احمد د سیمې شمېر یو تخار د مرسته
  

  چې   وښود  ګونغبر  سخت  دومره  هللا  نجیب  ووت،  نه  ولکې  له  حکومت  د   قلع«   »دشت  چې  مهال   هغه  سربېره  دې  له
  احمد  رشید  قومندان  فرقې ۵۵ د  قومندان  غنډ  دقومي  حلیم  محمد  قومندان  غنډ ۸۵۱ د  صدیقي،  حکیم  محمد  والي  تخار  د

 .لوغوښت ته کابل چارواکي پوځي نور  شمېر یو او تاتار
  

  په   بېلګې  د  زېباک  او  اشکاشم  موږ  چې  پرېوتی  کې  ولکه  په  نظار  شواری   د  ولسوالۍ  شمېر  یو  بدخشان  د   راز  همدا
 .وش یادولی توګه

  
 منصور  دوستم،سید  عبدالرشید  اڅک،  جمعه  د  هغه  شوه  تمامه  لویه  ډېره  ته  دولت  پېښه  کومه  چې   کې  لړ  په  پېښو  دې  د

 .هوګواښ یې حکومت هللا نجیب د چې وه ډب و اخ مینځي خپل مینځ تر مومن جنرال نادري،
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  وې   روانې  هڅې  کودتا  د  ټلوالۍ   په   نظار  شورا  د  او  چارواکو  وځيپ  د  حکومت  د  کې  شمال   په  افغانستان  د   خوا   یوې  له
 کابل   په  کاوه  کوښښ  حکمتیار  الدین  ګلب  کې  اسیاب  چار  په  تېره  په  ختیځ  جنوب  او  جنوب   په  هېواد  د  خوا  بلې  له  او

 .يکړ الندې پالزمېنه هېواد د او وکړي برید
  

 دوستم   جنرال  د  مسعود  خو  کړي.  ترالسه  بری  کوم  چې  وه  نه ځواکمن  دومره  لحاظ  پوځي او  سیاسي  په  حکمتیار  ولې
 .دورسې ته موخې خپلې مټ پر
  

  مشرۍ  مسیرپه  هللا  دنجیب  هغه   راغله   هڅومینځته  په  کشتمند   دسلطانعلي  پېښه،چې  وړه  نا   ستره  بله  یوه  کې   شمال  په
  دشمالي   بېلګه  یوه  نیت  شوم  ددې  ښه،چې  ګوا  یې  یووالی  سیاسي  دافغانستان  وو،چې  کول  مینځته  را  یوتشکیل  دداسې
 . وو کول رامینځته ټلوالې

  
 :؟راغله مینځته څرنګه ټلواله شمالي
 مخې   له  واک   قانوني  د  ځان  ده  وړلې،  مخ  پر  چارې  اوپراتیفي  شمال  د  سپارښتنه  په  هللا  نجیب  د  چې  اڅک  جمعه  جنرال

 .يوکړ عمل الرښوونه  او قومانده په ده د ځواکونه ټول  کې شمال په چې  ګاڼه وړ دې د
  

  هللا   نجیب د وی غوښتي یې وخت هر چې ول ځواکمن  دومره سیاالن اڅک جمعه د شول وویل مخه د چې څنګه لکه
  او   پوش  زري  ۱٦۰  درلود،  ځواک  وال   وسله   قومي ۰۶۵۰۰ دوستم  »عبدالرشید  شو.  پېښولی  ګواښ  یې  ته  حکومت
 [1])«.(ېدرلود  دستګاوې توپونو د  یې ډېر ۰۲۰ له او زرهي یې ۰۳۰ ټانکونه

  
  ځان   د  امکانات  بهرني  او  کورني  ډېر  ده  وه،  ازادبېک  مشر  سازمان   د  توکم  ترکي  د  کې   شمال  په  متحد،  بل  دوستم  د

 .لو کړي برابر لپاره
  

 ټلواله  ګډه  سره  مسعود  احمدشاه  چې  الکله  او  من  موء  جنرال  نادري،  منصور  سید  الرښود  فرقې  اسماعیلیه  د  ډول  همدا
  کې  وخت  هغه  په  چې لپاره  کولو  عملي  د  تګالرې  خپلې  د  مسعود  »احمدشاه  شو.  برابره  څو  ځواک  ددوی  کړه  جوړه

  درنو  نورو  او  توپونو  د  وې.   کې  واک  په  دستګاوې  زرهی ۰۴ لرل،   جنګیالي  زیات  نه  «۲۰۰۰۰»   له
 [2])«.(ېدستګاو ۵۳ یې توغندو د او درلودې دستګاوې ۰۷۰ وسلو

  
 کارمل   ببرک  کې  سر  سیاالنوپه  سیاسي  هللا  نجیب  د  شو.  پېښولی  اښګو  هرډول  یې  ته  هللا  نجیب  چې  وو  څه  هغه  ټول  دا
  هڅېدلي   دېته  خوا  له  کسانو   بېالبېلو  د  وې  خوا  ټولې  نو   واخلي،  کسات  نه  نجیب  له  چې  وې  وهلې  بډ  را  مټې  دېته  هم

 .يکړ  ګوښه واکه له نوموړى چې
  

  جنرال   سال،  په  کاویاني  د   لېوا  ومه  ۰۷ موءمن  جنرال  د  مشوره،  او  سال  په  کشتمند  د  ځواکونه  ت  وحد   اسالمي  د»
  لویې   نورې  ستم  ملي  د  او  بېګ،  ازاد  نادري،  منصور  سید  راز  همدا  او  مشوره  په  پیګیر  او  کارمل  د  دوستم  عبدالرشید

  وغورځوه   پښو  له  یې  هغه  چې  درلوده  برخه  هم  جنراالنو  نامتو  حکومت  د  کې  دې  په  شوېچې  الس   په  الس  ډلې  وړې  او
  علومي،   روفي،  مارخور،  اسدهللا  زرمتی،  عظیم  بیګي،  الروف   عبد   دالور،  جان،   بابا  جنرال   عظیمي،  جنرال   لکه

 [3])«.(وش یادولی توګه په ساري د نور او عبدالفتاح
  

  جنرال   ملګړى  باوري  ده   د  پخپله  ټکی  مرکزي  پېښو  د   او  شوه  پیل  نه   شمال  له   بېواکي  او  کاواکي  هللا  نجیب  د   هم  بیا
 .هو دوستم عبدالرشید

  
 په  وو  ریس  امنیت  دولتي  د   بلخ  د  مهال  دغه   چې  محمد  تاج  جنرال   او  اڅک  جمعه  مشر  اوپراتیفي  شمال  د   هم  څه   که

 .ېکول ګوته ورپه هڅې پلویانو د ده  د او دوستم جنرال د ته هللا نجیب یې وار وار
  
  شو   ښکېل  کې  لومه  په  دوی  د  مهال  هغه  دوستم  کړه.  ترالسه  ډلې  کارمل  د  ګټه  ډېره  نه  اختالف  له  دوستم  او  نجیب  د

  چې   دا  مهمه  ټولو  له  او  شو  ګوښه  دندې  له  محبوب  سید  قومندان  فرقې ۸۱ د  شو،  منحل  ګارنیزیون  بلخ  د  چې
 .ړک ریس امنیت دولتي د  بلخ د ځای  پر اقا خان جنرال د محمد تاج جنرال  هللا نجیب کال، ۹۱۳۶ په
  
 نسکورولو  حکومت  د  نجیب  د  یې  ځکه  نو  کېږي.  ترسره  ضد   پر  ده   د  ګني  اند  په  دوستم  د   چې  وې   هڅې  هغه   ټولې  دا 

 :يد توګه پدې شمېر یو چې کړل پیل کتل او لیدل سره لوبغاړو سیاسي او پوځي له پېښو د لپاره
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 5تر 4 له : د پاڼو شمیره
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 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
 احمدشاه  چې  شو  څښتن  ځواک  او  واک  د  داسې  مټ  په  مرستو  بهرنیو  د  او  پربنسټ  هڅو   خپلو  د  ازادبېګ  بېګ:  ازاد

 .لګڼ نه سیاالن خپل  یې دوستم عبدالرشید او مسعود
  

  کاوه  ټینګار  دې  په  تل  به  ده  درلود.  نه  باور یې  دوستۍ  په  دوستم  او  مسعود  د  چې  وه  څخه  مشرانو  هغو  له  بېګ  ازاد»
 .ید مسعود دښمن  لياص ترکانو د ندي، دښمن ټبرو ترک د پښتانه چې

  
 .ید قاتل  ترکانو او ازبکانو لسګونو د هغه او دی مار نستوړي د مسعود

  
 اسانۍ   ډېرې  په  وړاندې  پر  دښمنانو  خپلو  د  سوټی  دغه  وغواړي  چې  وخت  هر  دی،  سوټی  یو  هغه  د  دوستم  جنرال

 [4])«.(يش کارولی
  
 شوری د کورنۍ زره پنځوس لږترلږه  راز همدا او څېر په عالم سید او بېک ابراهیم د لکه نیکه، مورنی بېګ ازاد د
 .ېراغل  ته افغانستان نه تاجکستان او ترکمنستان ،ازبکستان  له وېرې، له  برید د لښکرو سرو د
  
 او   استوګن،  کې  فاریاب  په  لومړی  چې  وه  کورنۍ  »خدایار«  خان  خوقند  د  کورنۍ  ستره  یوه  کې  لړ  په  کورنیو  دغو  د

 .لشو کډه ته هرات وروسته
  
 بهیر  په  جګړې  نړیوالې  مېدوی  د  چې  کله  وه،  زېږېدلی  کې  تاشکند  پالزمېنه  په  ازبکستان  د  هم  وارث  پالر  بېک  ازاد  د

  ازادکړ   یې  وارث  کړ،  الندې  المان  ختیځ  لښکرو  سرو  چې  مهال  هغه  بیا  او   شو.  یرغمل  خوا  له   ځواکونو  نازي  د  کې
 .وش وټاکل قونسل کې کراچۍ په پاکستان د  خوا له مسکو د او
  
 نیکنی   دواړو  د  چې  دا   ولیدل.   هسر  وارث  له  یې  هلته او  الړ  ته  کراچۍ  نه  هرات  له  کریم  وروسته  مړینې  له  خدایار  د

 بېک  ازاد  نه   هغې   له  او   کړه  نکاح  په  ته   وارث  لور  خپله  نوموړي  چې   شول   خواږه  کې  پخپلو  دومره  دوی   وو.  یو  هېواد
 .هپرانست کاله  رالو د یې کې راولپنډۍ په او ورسولې پایته کې لندن په یې زدکړې لوړې وزېږېد.

  
 .ړک ترالسه  غړیتوب کې ګوند جمیعت اسالمي په مودودي موالنا د
  
  په   سره  توکم  خپل  له  نو  وو،  پاکستان  هېواد   ده  د  او  افغانستان   هېواد  پالرنی  ازبکستان،  هېواد  نیکنی  چې  نوموړي  د

 .توو را ته ډګر جهاد د او کړ خپل مالتړ استخباراتو د  سیمې د یې خواخوږۍ او تړاو
  

  ور   توګه  په   ډالۍ  د  ته   هغه  ازادبېک  زوی   خپل  ده  نو  ولیدل  سره  کریمي  وارث  رباني  الدین   برهان  چې  مهال  هغه
 .هوټاک سالکار خپل بیا هغه رباني او وسپاره

  
 او  ولري  مشر  یو  چې  لري  اړتیا  دېته  وګړي،  ټبره  ترک  چې  ولیدل  خوا  یوې  له  کې  رڼا  په  امکاناتو  خپلو  د  بېګ  ازاد

 خپل  پرته رباني له چې وي دا به ښه لري. امتیازونه ډېر مټ  پر پیسو او وسلو د تنظیمونه چې ولیدل یې خوا بلې له
 .يکړ روان  پسې ځان ولس

  
  پای  په  چې  کړ.  جوړ  کې  پېښور  په  کنفرانس  ګډ  یو  مشرانو  ترکمنو  او  ازبکو  د  یې  کال  هـ ۰۱۳۶ په  چې  وه  المل  همدا
  امکانات   کوم  پورې  کال  هـ ۴۱۳۶ تر  چې  بېک  ازاد  شو.   وټاکل  مشر  اتحاد  اسالمي  د  شمال  د  وروسته  نه  مخدوم  له  کې

  او  ده  د  هم څه  که راکاږه  پسې ځان  یې لښکر  لوی کیویو لږ د  او  شو څښتن  ځواک پوځي ستر یوه د  ول  کړي ترالسه
  پر   )حکمتیار(  ګوند  اسالمي  او  مسعود(  )احمدشاه  نظار  شورای  د  خو  وې  نه  خوږې  ډېرې  اړیکې  مینځ  تر  دوستم
 .ي ش نږدې ته بل یو چې وه اړینه ورته ېوړاند

  
 –  آی  د  پاکستان  د  باور  دوستم  د  چې  وه  نه  جوګه  دې د  ولې  وو،  نږدې  ډېر  سره  استخباراتو  له  سیمې  د  چې  بېګ  ازاد
 .يکړ معرفي دی سره چارواکو شمېر یو  له ترکیې د چې شو بریالی پدې خو کړي، ټینګ سره آی  – اس
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  ترکیې   ول  هم  بېک  ازاد   او  دوستم  پخپله  عاشور،  پهلوان  عبدالمالک  جنرال  چې  کې  ترڅ   په  پالوي  یوه  د  خو  ځکه  نو
  جنرال   میلونه  شپږ  یې  نه  ډالرو  میلونه  لس  چې   ولیدل،  سره  استخباراتو  او  چارواکو  له  هېواد  هغه   د  چې  کله   او  الړل  ته

 .لورکړ ته بېګ ازاد یې میلونه څلور او ته ملګرو او دوستم
  

 هم   وزیر  چارو  بهرنیو  د  ازبکستان  د  چې  سره  پالوي  یوه  له  انور  ډاکتر  سالکار  جمهورریس  د  رکيت  د  کال ۱۱۳۷ په
 .لولید سره چارواکو نورو شمېر یو له او دوستم جنرال بېک، ازاد   له راغی، ته شبرغان شو مل ورسره

  
 .لو پهلوان غفار  او پهلوان رسول درلود تړاو یې سره پېښو له شمال د   چې کې لړ  په چارواکو دغو د
  

 :ېلېواو قومي نجیب د کې شمال په
  د   یې  ځکه  نو  وساتي،  واک  خپل  باید  کېږي  وسیله  او  وسله  هره  په  چې  کاوه کوښښ  هللا نجیب  وړاندې،  پر  مجاهدینو  د

  پهلوان  رسول   د   کې  لړ   پدغه  موږ  چې   کړې،  پیاوړې  لېواوې   او   غنډونه،  کنډونه،  وميق   شمېر  یو  کې  شمال   په  افغانستان
  ګڼل   الس  کیڼ  او  ښی  دوستم  د  پهلوانان  دغه  هم  څه  که  شو.  یادولی  توګه  په  ساري  د  ځواکونه  قومي  پهلوان  غفار  او

 .لدرېد  هم وړاندې پر بل د یو کله کله ولې کېدل،
  

  په سره امنیت دولتي  د  کې  بلخ په پهلوان،  رسول کې فاریاب په پهلوان، غفار  کې سرپل په  کې، ځواکونو قومي پدغو
 .وش یادولی ځواکونه قومي دوستم عبدالرشید  د  کې جوزجان په او هللا( امان )معلم جمع ګیلم د تړاو

  
  وو   نه  فکر  پدې  نوموړي  ولې  وکړه،  استفاده  ډېره  لپاره  پایښت  او  ټینګښت  د   واک  خپل  د  هللا  نجیب  نه  ځواکونو  دغو  له

 .؟کړم  کابو او مهار ځواکونه  یاد چې لرم  شیمه او متره دغه  کې ځان په بیا زه آیا چې کړی
  

  ډېرې  او کړه جوړه فرقه (۵۳) قومي یې ته دوستم چې دې تر ان کړې وه نه محاسبه  دغه نوموړي چې وښوده پېښو
 .ېورکړ کې واک په هغه د یې وسلې پرمختللې

  
 د  خو  ودرېږي،  وړاندې  پر  دوستم  د  کې  جوزجان  په  چې  غوښتل  مشرۍ  په  احمد  انجنر  د  کار«  »ګروه  هم  څه  که

 قومي   خپل  یې  سره  غونډ  اوپراتیفي  له   خدا«   بې  »رسول  د  هم  بیا  ولې  ونکړ،  مالتړ  هغه  د  وزارت  چارو  کورنیو
 .درسې ونه ته هغې درلوده، چې یې هیله کومه خو  کړ، مدغم او ځای یو ځواک

  
  نوموړي   د  نېټې ۲۲ په   دمیزان  کال ۷۱۳۶ په  بلکې  نکړ   جوړ  الترناتیف  کوم  وړاندې  پر  دوستم  د  یوازې  نه  دولت
 ځواکونه  کې(  سرپل  )په   ياسحاقز  هللا  حبیب  د  او  پهلوان  غفار  پهلوان،  رسول  د  چې  کړه  جوړه  فرقه  قومي۳۵ لپاره

 .لوتړ پورې فرقې  هغه د یې
  

 رسول   چې  غوښتل  تڼي  شهنواز  درلوده،  النجه  سر  په  تشکیل  د  سره  دوستم  له  پهلوان  غفار  او  پهلوان  رسول  هم  څه  که
  ډېر   هللا  نجیب  پخپله  او  یعقوبي  وزیر  امیت  دولتي  د  خو  کړي،  پیاوړي  وړاندې  پر  دوستم  د  پهلوان  غفار  او  پهلوان

 .لورکړ کې واک په ته دوستم جنرال مکاناتا
  

 وړاندې  پر  نجیب  د  او  ودروي  شا  تر  پهلوانان  ټول  چې  وګڼله  غوره  مشوره  او  سال  په  ډلې   د  کارمل  د  دوستم  هم  بیا  خو
 .يوکړ پاڅون

  
  
 .خم  ۴۱۵ لیاخفسکي الکساندر[1] 
  
 .خم همدغه اثر همدغه[2] 
  
 .همخون ۷۳۰ او ۶۳۰ کې تله په تاریخ د[3] 
  
 .خم ۹۲ افغانستان شمال  صفحات در  اسدهللا ولواجي [4] 
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