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ډاکټر ګل مرجان منګل

حکمتیار صاحب دی ولس ته سپینوی ورکړي!
څو کاله وړاندې یو شعر چې د حکمتیار صاحب په قلم لیکل شوی و د بینوا په ویب پاڼه کې زما تر سترګو شو ،ګمان
کوم چې د بینوا د ویب پاڼې په آرشیف کې به اوس هم موجود وي ،د شعر له لوستلو داسې مالومیدله چې د حکمتیار
صاحب عقل سر ته ورغلی دی د ځان ،هیواد او ولس تر ټولو سرسخت دښمن چې هغه پنجاب دي اوس یې پیژندلی
دی ،موږ داسې نتجه ترینه واخیستله چې حکمتیار ځکه پوهه شوی دی چې که پنجاب یې دښمن نه وای نو د طالبانو
له ویرې به ایران ته نه تللو یا خو باید د طالبانو سره یو ځای شوی وای.
بل دلیل موږ دا فکر کوه چې که حکمتیار د پنجابیانو دوست وای نو هغه وخت چې په پاکستان کې د مجاهیدینو موقت
حکومت جوړیده په کوم کې چې لومړۍ مجددی د دوو میاشتو لپاره بیا ربانې د دوو کالونو لپاره پنجابیانو وټاکل ،باید
یو لدې دواړو څخه حکمتیار ټاکل شوی وای هغه څه وو چې موږ پر حکمتیار باندې د پنجاب سره د ملګرتیا شک
ختم شو.
بیا تقریبا ً دوه کاله وړاندې ګمان کوم چې زما د فیسبوک ملګریو ته به په یاد وی چې زه لومړۍ کس وم چې ما د
حکمتیار په هکله چې هغه وخت یې چا نوم هم نه شو اخیستالی دوه وي که دری لیکنې ولیکلې چې له هغه څخه موږ
کلکه دفاع کړی وه ،موږ دا هم ویل چې دوستم ،محقق ،سیاف او د شورا نظار لنډغر چې حکومت کې د کار کولو
حق لري نو حکمتیار یې ولې ونه لری هم د دالیلو په توګه راوړي و.
بیا چې کله حکمتیار د حکومت سره جوړه وکړه موږ هم لکه د نورو افغانانو په ډول ډیر ورته خوښ پدې وو ګمان
موکوه چې د لنډغرو مخه به ونیسی د هغه په راتلو سره به په حکومت کې ډیر اصالحات راشی.
خو اوس چې زه فکر کوم ما د حکمتیار په هکله تیر وتنه کړی وه دا ځکه چې حکمتیار اوس هم په پنجاب کلک والړ
دی ،په افغانستان کې چې د بهرنیانو یا د همسایه هیوادونو خبره کیږی نو حکمتیار راسا ً د ایران نوم اخلی دا موږ
منو چې ایران پوره السونه کوی خو د پاکستان نوم یې تر اوسه هم نه دی اخیستالی تر ټولو جالبه یې ال دا وه چې
په یو مصاحبه کې هغه وایې چې په روانه جګړه کې تر ټول زیات زیان پاکستان ته رسیدلی دي《 په خدای چې ډیر
شرم وي》پداسې حال کې چې په روانه جګړه کې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان وړي ده ،د مهاجرو حق یې ووهه ان
اتوم بم یې د افغانانو په وینو باندې جوړ کړ  ،تر دوه میلیونه زیات افغانانو په روانه جګړه کې چې پاکستان یې تر
شا والړ وو ژوند له السه ورکړ ،د افغانستان هر څه د پاکستان له السه تبا او برباد شول ،د افغانستان اردو پاکستان
تکه تکه کړه نو موږ نه پوهیږو چې حکمتیار صاحب دا ګته او زیان څه ته وایې!؟
د حکمتیار وروستئ څرګندونې چې د سمع الحق په هکله یې کړی دي هیڅ اصیل افغان ته د منلو نه دی دا ځکه سمع
الحق هغه څوک و چې د پنجاب د ګټو لپاره یې په افغانستان کې ټول افغانان کافر بلل جهاد یې فرض ګاڼه پداسې حال
کې چې پنجاب د فاحشه خانو مرکز دی همدارنګه تر اوسه د انګریز قانون پکشې برقرار دی پر هغه یې سترګې
پټولې غږ یې هم له خولې نه باسه.
همدغه سمع الحق د خپل حکومت څخه کله هم دا پوښتنه وکړه چې ولې یې امریکا ته الره ورکړه چې پر طالبانو یې
حمله وکړه؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

همدغه سمع الحق کله هم د پاکستان حکومت ته دا وویل چې ولې یې طالبان الس تړلی پر امریکا خرڅ کړل هغه
چې سمع الحق 《مصنوي》 زامن بلل؟
همدغه سمع الحق خپل حکومت ته کله داسې وویل چې ولې امریکایانو ته د کراچۍ د بندر بیا د تورخم له الرې د
اکماالتو الر په واک کې ورکړل شوی ده؟

خالصه دا چې:
حکمتیار باید دا خپل ګریوان ته لږ سر ټیټ کړی له هغې ورځې چې ځان یې د پنجاب په غیږ کې اچولې تر دا نن
ورځې پورې د پنجاب هر کړنه چې د افغانستان پر وړاندې یې تر سره کړی ده یوه په یوه تر کتنې الندې ونیسی بیا
د یو افغان مسلمان په صفت صادقانه قضاوت وکړی چې پنجاب یعنې څه؟.
همدارنګه د بیا یو خبري کنفرانس راوغواړي د پنجاب ښه او بد چې د افغانستان پر وړاندې تر سره کړی دي پر
ټولو قضاوت وکړي .که پاکستان مالمت وی نو په نره د ورباندې غږ وکړی او که پنجاب ورته رښتیا د جګړې له
امله زیانمن مالومیږی ولس ته قنعات ورکړی تر څو ولس هم لدې وروسته د پنجاب خواته لمونځ شروع کړي.
مننه

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

