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 12/۹۰/2۹1۲          يخوشحال آصف
 

 د سولې څرک؛ حکمتیار کابل کې دی
 

که څه هم ټولنیزه میډیا فیسبوک او ځینو رسنیو خبر ورکړ چې د افغان حکومت او اسالمي حزب تر منځ د سولې 
هوکړه لیک تیره ورځ السلیک شو خو بل لور ته )تاند( ویب پاڼې حزب اسالمي ته منسوب شهادت ویب سایټ په 

افغانستان له اسالمي دولت سره د شنبې ورځ )یوه ورځ له عرفې وړاندې( د  حواله لیکلي چې اسالمي حزب به د

سولې موافقه السلیک کړي. تاند ویب سایټ ادعا کړې چې د افغان حکومت دننه ځینو سرچینو او د اسالمي حزب له 
یکشنبې  بې یالورې یو شمیر کسانو چې نومونه یې نه غوښتل چې افشا شي، تاند ته ویلي چې ډیر امکان شته چې شن

بل لور ته نا تایید شوي راپورونه هم وایې چې د اسالمي ګوند مشر انجینیر ګلبدین حکمیتار په کابل  .دغه موافقه وشي
 .شر سره یې لیده کاته هم شوي ديکې دی او له ولسم

سلیک شوی کړې چې تر منځ یې د سولې تړون ال تائیدکه څه هم د حکومت او حزب اسالمي رسمي سرچینو نه ده 

دی؛ خو باور دا دی چې له اختر وړاندې به السلیک شي. ځکه څه موده وړاندې چې د حبیب الله کلکاني د مړي د 
بیا تدفین پر سر د کلکاني د پلویانو او مخالفانو تر منځ جنجالونه روان و؛ نو ښاغلي حکمتیار د دې لپاره چې په 

ین غوښتونکي ډلې( ؛ مالتړ خپل کړي؛ نو د همدې لپاره یې د کلکاني حکومت کې د ده خالف کړیو )د کلکاني د بیا تدف

په مالتړ لیکنې هم کولې. اوس ځکه د حزب اسالمي او حکومت تر منځ د سولې تړون په السلیک باور کیدای شي 
 د په مالتړ کې لیکنو هم مرسته کړې چې له حکمتیار سرهحبیب الله کلکاني چې ویل کیږي د حکمتیار له لوري د 

 پلوو عناصرو خواخوږي خپله کړي. کلکاني سولې له پروسې سره په حکومت کې د حکمتیار مخالفو او
له دې وړاندې ځینې کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغان حکومت او حزب اسالمي تر منځ د سولې د پروسې د ګډودېدو 

یتید پریس خبري اژانس خبر ورکړی و مه نیټه اسوش 21په اړه راپورونه خپاره کړي ول. د روان کال د جون په 

چې، حکمتیار د افغانستان له دولت سره د سولې د موافقې لپاره نوي شرطونه زیات کړي دي. اژانس د یوې سرچینې 
په قول چې د حکومت او حمکتیار د سولې له خبرو خبر و؛ له امریکا سره د امنیتي تړونونو فسخه کېدل، د بهرنیو 

همدا شان  ول د حکمتیار نوي شرطونه یاد شوي ول.ېش او د نوي حکومت له لوري د هغه تاییدپوځیانو د وتلو مهالو
)النګ وار ژورنال( یوې بلې بهرنۍ رسني هم لیکلي و چې د حکمتیار اسالمي حزب د سولې له پیل کړې پروسې 

سرچینې ویلي و حکمتیار ځکه د سولې خبرې ودرولې چې ادعا یې وکړه، د افغانستان د ملي یووالي حکومت  ووت.

 د ولس له مالتړه برخمن نه دی.
 اوس پوښتنه دلته پیدا کیږي چې له ښاغلي حکمتیار سره د سولې خبرې ولې وځنډیدې؟

 د سولې په خبرو کې ځنډ څرګنديدای شي.دوه دليلونه شتون لري چې پر اساس يې له حکمتيار سره د حکومت 

د حکومت د نسبي مشروعیت د ختمولو پر مهال؛ حکومت ته د السته راوړنې فکتور: د حکومت د مشرانو لومړی: 
تر منځ د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړه لیک له مخې د روان کال د وږي په اته ویشتمه نیټه د حکومت نسبي 

ملي یووالي حکومت مشران په تیرو دوو کلونوکې په دې ونه توانیدل چې د حکومت  مشروعیت هم له منځه ځي. د
مشروعیت لپاره لویه جرګه راوغواړي نو د سیاسي هوکړه لیک د دویم کال په پوره کېدو سره اوسنی حکومت خپل 

د حکومت نسبي مشروعیت هم له السه ورکوي. حکومتي مشران په دې پوهیدل چې لویه جرګه نشي دایرولی او 
مشروعیت تر پوښتنې الندې راځي؛ نو د دې لپاره چې د ولس له غبرګونه ځان وساتي؛ له حزب اسالمي سره د سولې 
هوکړه لیک السلیکول یې د وږي تر میاشتې چې په کې د حکومت مشروعیت له منځي، راورسولو. دوی د دې په 

وله یې د حکومت د السته راوړنې په توګه تر خاطر چې د ولس غبرګون ته ځواب ولري؛ له حزب اسالمي سره س
 ننه راورسوله.

د داخلي کړیو مخالفتونه: د نړیوالو رسنیو تر څنګ ځینې کورنیو کړیو چې د حکومت په داخل کې شتون لري  دویم:
؛ هم له حکمتیار سره د سولې د خبرو مخالفت کاوه او خنډونه یې جوړول. په حکومت کې دننه د حزب اسالمي 

ي مخالفینو د حکومت او اسالمي حزب تر منځ د سولې په خبرو کې خنډونه جوړول. دوی ډاریدل که له حکمتیار ګوند

سره سوله وشي نو د دوی څوکۍ، واک او قدرت به یې نیمایې شي، دوی د خپل واک د نیمایي کیدلو له ډاره هم د 
حکمیار د حبیب الله کلکاني په مالتړ  حکومت او اسالمي حزب تر منځ په خبرو کې خنډونه جوړول او کله چې
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تبلیغات او لیکنې وکړې نو په مخالفه ډله کې یې هم مالتړ ترالسه کړ. د حکومت دننه د همدې کړیو مخالفتونو له 
 وجې د حکومت او اسالمي حزب تر منځ خبرې تر دې مهاله وځنډیدې.

 :يار اغيزتپه سوله او حکومتي سياسي جوړښت د حکم

سره د افغان حکومت سوله هم د وسله والو طالبانو پر لیکو او هم د حکومت په سیاسي جوړښت د پام وړ له حکمتیار 
اغیز ښندلی شي. د حکومت سیاسي جوړښت چې په کې تر ډیره یو ګوند او د شمال یوه ډله واکمنه ده نو د حکمیار 

څوکۍ چې اوسمهال یوې ډلې او یو ګوند  په راتګ به د هیواد په شمال کې د واک تعادل رامنځته شي. هغه حکومتي
په خپل انحصار کې نیولې او خپل میراثي حق یې ګڼي؛ د اسالمي حزب سره په سولې سره به د ښاغلي حکمتیار او 

اوسني انحصارګر ګوند تر منځ وویشل شي. بیا به څوک په یوازې توګه خپل ځان دهیواد د پوره سمت امپراطور نه 
 ګڼي.

المي او حکومت تر منځ سوله د وسله والو طالبانو پر لیکو هم پراخ اغیز ښندي. په افغانستان کې همداراز د حزب اس

د وسله والو مخالفانو جنګي ډلې دوه ډوله دي. یوه هغه ډله ده چې د مذهبي ایډیالوژۍ له مخې جنګیږي چې په هیواد 
. اوس که د حکمتیار له ډلې سره سوله کې په بشپړ ډول د اسالمي قانون غوښتونکي او د دیموکراسۍ مخالف دي

کیږي نو د طالبانو دغې ډلې لپاره به په هیواد کې د جګړې دلیل پاتې نه شي او دوی به هم خپل ټوپک په ځمکه ږدي 
او د آي ایس آی له طالبانو به جال او د سولې له پروسې سره به یو ځای کیږي. او بله هغه ډله ده چې په مستقیم ډول 

ی او د پاکستاني پوځ په امر او اشاره جنګیږي. دوی په هر حالت کې خپل بادار خوشالوي او هغه څه چې د آی ایس آ

 ورته امر کیږي هماغه پوره کوي. په دوی به د افغان حکومت او اسالمي حزب تر منځ سوله کوم اغیز ونه کړي.

 پای
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