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ډاکټر ګل مرجان منګل

حکمتیار دی معاصر تاریخ لږ وګوري!
کم و زیات لس کاله وړاندې ما د حکمتیار صاحب یو شعر چې خپله یې لیکلی وو د بینوا په ویب پاڼه کې ولوست،
کیدای شي همهغه شعر اوس هم د نوموړي ویب پاڼې په آرشیف کي پروت وي.
د شعر څخه یې ما داسې نتجه واخیسته چې حکمتیار د یو چا څخه سر ټکوی ،بې قوله او بې لوزه یې ښیي ،د حمکتیار
پر وړاندې یې بې انصافي کړی حتی ظلم یې ورسره کړی دی.
د لږ ځنډ وروسته ما فکر وکړ چې سړی د پاکستان څخه سر ټکوي دا ټول شکایت یې له پنجاب څخه کړی دی دا
ځکه چې:
کله چې په پاکستان کې د مجاهدینو موقت حکومت جوړ شو نو د حکمتیار ونډه پکښې پیکه وه ځکه لومړۍ
1
یې دوه وجې که څلور میاشتې مجددی رئیس جمهور ټاکلی وو ورپسې یې دوه کاله رباني ته د افغانستان د چارو واک
ورکړی وو له هغه وروسته باید ټاکنې شوی وای ،حکمتیار چې د جهاد په وخت کې د ټولو سره نیمه ونډه لرله پدې
ویش کې پاکستان په همهغه سترګه نه وو کتلی ،پاتې د نه وی چې همهغه وخت پنجاب قصدا ً همداسې غوښتل تر څو
د تنظیمونو تر منځ د قدرت پر سر شخړې رامنځ ته شی چې بیا همداسې هم وشول.
کله چې طالبانو د شر او فساد پر وړاندې له کندهار څخه مبارزه پیل کړه د پاکستان ورسره پوره مرسته وه،
2
طالبان دومره د ربانی یا جمعیت سره ضد نه کولو لکه څومره یې چې د حکمتیار سره ضد وو ځکه د جمعیت سره
یې د احمدشاه مسع ود په مشرۍ په میدان وردګ کې خبرې وکړی ،حکمتیار ته یې هیڅ د خبرو یا روغې او جوړې
وړاندیز هم ونه کړی بلکې ترینه یې وغوښتل چې بی له قید او شرط څخه طالبانو ته تسلیم شی .حکمتیار تسلیم نه
شو الړ خپل اډماتی دښمن شمالي ټلوالی یا جمعیت ته د هغوی له الرې تاجکستان بیا ایران کې پناهنده شو.
کله چې حکمتیار د طالبانو له السه ایران ته پنا یوړه د حزب ډیر قوماندانان پاکستان ته الړل ،همهغه وخت د
۳
حزب اسالمي ډیر تکړه قوماندانان پاکیستان ووژل چې انجنیر فیض محمد منګل یې یو ښه مثال دی ،کوم چې د حزب
اسالمي په تشکیالتو کې د همدغه حزب د دفاع وزیر وو ،همدارنګه هغه وخت چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه
د حزب ډیر قوماندانان همدغه پاکستان د طالبانو سره الس تړلي امریکا ته تسلیم کړل.
نظر دغه ټکیو ته په کتو د حکمتیار او پاکستان تر منځ هیڅ هم نه دی پاتې ،حکمتیار د نور د پاکستان ځان پوروړی
نه بولي برعکس پاکستان یې پوروړی دی.
دری کال وړاندې کله چې حکمتیار په غرونو کې وو حتا خپلو پلویانو یې په خوله نوم هم نه شو اخیستي ځکه چې
امریکا تور کړی وو د هغه پر سر یې جایزه ایښودی وه موږ د هغه څخه د دفاع په پار څو لیکنې وکړې ،همهغه
وخت د حکمتیار څخه زموږ د دفاع دلیل دا وو چې کله چې دوستم ،محقق همدارنګه شورا نظار چې له حکمتیار
څخه یې وراخوا بد بد کارونه کړي دي هغوی په نظام کې کار کوالی شي حکمتیار یې ولې ونه کړي!؟ باید د حکمتیار
سره هم روغه جوړه وشی هغه هم راشي چې بالخره همدغه کار وشو حکمتیار د اشرف غني د حکومت سره روغه
وکړه کابل ته راغي چې د ولس د ګرم یا تاوده هر کلي سره هم مخامخ شو.
پداسې حال کې چې حکمتیار یا د هغه اسالمی حزب دومره د نظام لپاره ګواښ نه وو خو د جګړې په وخت کې چې
یو کس هم له جګړې الس اخلي غنیمت شمارل کیږي.
خو اوس چې موږ د حکمتیار ځیني څرګندونو ته ګورو لکه:
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په روانه افغان جګړه کې تر ټول ستر زیان پاکستان ته ورسید.



د افغانستان اصلي وارثین مجاهدین دي.



څوک چې د هند او پاکستان تر منځ د هند طرفداري کوي هغوی بې شعوره سیکولران دی.

یا هم افغان حکومت پدې تورن کول چې د آزادي غوښتونکو بلوچانو سره مرسته کوی ،د حکمتیار دغه وروستۍ
خبره په ښکاره د خپلې لمنې په سر اړول دي ،همدارنګه د حکمتیار دا رنګه څرګندونې نه یوازی چې د هیواد د ملي
ګټو سره سر نه خوري بلکې پر وړاندې یې سړي ته دا فکر پیدا کوي چې له راتللو یې نه راتلل په ګټه وو ښه به
وای چې همداسې په غرونو کې ناست وای.
همدا اوس هم د ملت په وینو باندې ښه ژوند تیروئ د میاشتې یې په لسهاو زره ډالر مصرف د کونډې او یاتیم له حق
غیرې قانونې ورکول کیږي ،پداسې حال کې چې د هغه په شاوخوا کې داسې افغانان ژوند کوی چې وچه ډوډۍ نه
ورته رسیږی او نه هم پدې سخت ژمي کې د تودولو څه لری.
په تا حکمتیار کې که انصاف وای لومړۍ مو باید پاکستان ته هغه ناجایزې چې دا څلویښت کاله یې د افغانستان پر
وړاندې تر سره کړې او ال یې تر سره کوی یوه پر یوه په ګوته کړی وای ،همدارنکه که په تا حکمتیار کې انصاف
وای په ځانګړي توګه هغه ناجایزې چې همدغه پاکستان ستا او ستا د اسالمی ګوند پر وړاندې تر سره کړي دي د
یوې ،یوې انتقام اخیستی وای ،همدارنګه که په تا حکمتیار کې که انصاف وای باید د خپلو قوماندانانو چې پاکستان
ووژل د هغوی انتقام له پاکستان څخه اخیستی وای.

وړاندیز:
ښاغلی حکمتیار! څلویښت کاله کیږی چې افغانستان د پاکستان له السه سرې وینی اچوی د روانې افغان غمیزې ټول
مسولیت د پاکستان پر غاړ دی کله چې تاسو له پاکستان څخه د انتقام هوډ نه لري پکار نه ده چې د هغه افغانانو د
پاکو احساساتو سره لوبې وکړئ چې د هیواد د ملی ګټو لپاره نه ستړي کیدونکی مبارزې کوي ،د پاکستان د
هر شیطانت څخه ډک عمل څاري او غاښ ماتونکی ځواب ورکوی.
همدارنګه موږ د حکمتیار او د هغه له پلویانو په کلکه غوښتنه کوو چې د کفر او الحاد ټاپه د نوره یوې خوا ته کیږدی
د دښمن د ګتو لپاره د یې پر خپلو افغانانو باندې نه لږوی ځکه د دغه ټاپې وخت تیر شوی دی اوس هیڅ کار نه
ورکوی همدارنکه د ولس شعور په لوړه کچه کې قرار لری.
مننه
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