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 له اسالمي حزب سره سوله،
 لیتود حکمتیار مسو په نورو ډلو یې اغیز او

 

د سولې مذاکرات له نژدې دوه کالونو راهیسې روا  ول چې وخت  مي حزب او اغاا  دولت ترمن سالکه څه هم ا
ناوخته ټکني کېدل او د حکومت په داخل کې یو شمېر کړیو او د اسالمي حزب پخواني مخالفینو یې مخالفت کاوه؛ 

دولت د استازو او د ګلبدی  حکمتیار د اسالمي خو بالخره تیره ورځ په کابل کې د اغاانستا  د اسالمي جمهوري 
ګوند د استازو ترمن  د سولې هوکړه السلیک شوه. د سولې هوکړه لیک د دولت له خوا د ملي امنیت د شورا د مشر 

حنیف اتمر او د اسالمي ګوند د یوه استازي انجنیر امی  کریم ترمن  وروسته له هاه السلیک شو چې د اسالمي 
 په شمول د غونډې ټول برخه وال د اغاانستا  مقدس ملي سرود ته د درناوي په نیت ودرېدل.  ګوند د استازو
د امریکا متحدو ایالتونو هم د اغاانستا  د حکومت او د حکمتیار د اسالمي حزب ترمن  د سولې د په ورته مهال 

موږ د »خپرولو سره ویلي  مواغقې هرکلی وکړ. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په
حکمتیار له اسالمي حزب سره د سولې د مواغقې په ترالسه کولو کې د اغاانستا  د حکومت د هلوځلو ستاینه کوو، 

 «او د اغاانستا  د شخړې د بیخي پای ته رسېدا هیله لرو.
ورو مخالفو وسله والو ډلو اوس پوښتنه دا ده چې داغاا  دولت او اسالمي حزب تر من  سوله به د اغاا  دولت په ن

 لیت څه دی؟واو د حکومت په سیاسي چوکاټ کوم اغیز ولري او له سولې وروسته د ښاغلي حکمتیار مسو
 

 په نورو ډلو يې اغيز
 

په بی  د حکومت او اسالمي حزب تر من  د سولې خبرې په بشپړ ډول اغااني وې او د حکومت په دغه اقدام سره 
د اسالمي حزب او اغاا  دولت تر من  د سولې ، ی شيو وسله والو مخالفانو باور زیاتیدلاالغااني مذاکراتو د ولس ا

ومت د سولې راوستلو چې حک ورکوي د اغاانستا  وسله والو مخالفانو ته د سولې واضح پیاامد هوکړې السلیک؛ 
د ښاغلي حکمتیار له یادې هوکړې وروسته  لپاره ژم  دی او دوی باید په دې بهیر هیڅ ډول شک او تردید ونلري،
د دغې هوکړې له السلیک وروسته دي.  ېله بښلو سره نورو هاو ټولو ته الره هوارېږي چې په ورته کړنو تورن

هاو وسله والو طالبانو ته چې د مذهبي ایډیالوژۍ له مخې یې د حکومت مخالفت کاوه؛ له حکومت سره د مخالفت او 
یږي. همداشا  په وسله والو طالبانو کې د اسالمي حزب په نفوذي وسله والو باندې هم اغیز جنګیدلو دلیل هم ختم

 پریباسي چې وسله کیږدي او د اسالمي حزب په شا  سیاسي مبارزه وکړي. 
د دې تر څنګ د اسالمي حزب او اغاا  حکومت تر من  د سولې هوکړه السلیکول د حکومت په سیاسي چوکاټ هم 

غې هوکړې په السلیک سره به د حکومت په چوکاټ کې د واک تعادل رامنځته کړي، په ځانګړي اغیز لري. د د

. دا چې د اسالمي حزب او حکومت تر من  د توګه دهیواد شمال چې تر ډیره په کې یوه ډله او یو حزب واکم  دی
وعیت ته چې پای ته سولې په هوکړه لیک د ملي یووالي په نامه له حکومت سره السلیک شو نو د حکومت مشر

رسیدلی؛ یوه پلمه په الس ورکوي. په دې مانا چې که چیري خلک د ملي یووالي حکومت مشروعیت تر پوښتنې 
الندې راولي نو حکومت به له اسالمي حزب سره د سولې هوکړه مخې ته کوي چې هوکړه د ملي یووالي له 

له اسالمي حزب سره سوله هم مشروعیت نه حکومت سره شوې ده او که د حکومت مشروعیت ختم وي نو بیا 

ي. او خلک چې سولې ته تږي دي نو په هیڅ صورت له اسالمي حزب سره سوله تر پوښتنې الندې نه راولي. په رل
 همدې ترتیب به د ملي یووالي حکومت مشرانو ته هم د حکومت د مشروعیت یوه پلمه په الس ورشي.

 

 ليتود حکمتيار مسو
 

بدی  حکمتیار باید له اغاا  دولت سره د سولې وروسته خپل ټول جنګي غعالیت پایته د اسالمي حزب امیر ګل

ورسوي، خپل وسله والو راټول او د جنګي مبارزې پر ځای سیاسي مبارزې ته وهڅوي، د اسالمي حزب له نومه 
خیستو کومته د امتیاز اګټه اخیستونکې ډلې راټولې، چاڼ او تر یو نوم الندې راجمع کړي څو په بیالبیلو نومونو له ح
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ولس د یو ځای  اغاا لړۍ ودریږي. ښاغلی حکمتیار باید داسې الره غوره کړي څو په هیواد کې د ویشل شوي 
والي سبب شي. خپله تیره مفکوره باید بدله او داسې الره غوره کړي چې په حکومت کې د واک د تعادل سبب شي. 

حاالت درک کړي او د همدې حاالتو په درک سره باید خپلې موخې د  انجینر ګلبدی  حکمتیار باید د ټولنې اوسني
ملي ګټو په رڼا کې تعقیب کړي. تر ټولو مهم دا چې په وسله والو مخالفانو کې د خپل نفوذه په استفادې باید له وسله 

 والو مخالفانو سره د سولې زمینه برابره کړي.

 
 پای

mailto:maqalat@afghan-german.de

