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 حکمتیار او موقتي حکومت
 
 

استخباراتي ادارې تر ټولو پخواني او د افغانستان د مجاهدینو په مشرانو کي، د پاکستان د  ،خبري رپوټونه وایي چي
بدنام استازي او السپوڅي ګلبدین حکتمیار، په بشري جنایتونو کي خپل تر ټولو نیژدې سیال، جنرال عبدالرشید دوستم، 

د ګلبدین سره د افغان ملت مشر انورالحق  .او د موقت حکومت د جوړېدلو غوښتنه یې کړې ده سره الس یو کړی
د ګلبدین او دوستم انډیوالي څه نوې خبره نه ده. پر  .دالت ګوند مشر حنیف اتمر هم ملګري دياحدي او د حق او ع

څخه ډډه وکړه او  کابل او افغانستان باندي د مجاهدینو د آفت د نازلېدلو په سرکي ګلبدین له دوستم سره د یو کېدلو
مدغو شپو ورځو کي د مجاهدینو د حکومت تش په کمونیسټانو د بدنامو ملېشو قوماندان وباله. په ه هغه یې کافر او د

نامه مشر صبغت هللا مجددي دوستم ته د سترجنرالی رتبه وبخښله او هغه یې، نعوذباهلل! د خالد بن ولید په مقام 
ګلبدین، چي هیڅ وخت نه غواړي، په هیڅ ډول بد کار کي تر سیاالنو پاته سي، د کابل د بېګناه خلکو په  .ونازاوه

بې عفته کولو او قتل عامولو کي، له خپل پخواني دښمن، دوستم سره یو الس یو کړ او دا انډیوالي یې تر چورولو، 
   .اوسه پوري ورسره پاللې ده

شریکه کړې  ګلبدین به له څه وخته له احدي او حنیف اتمر سره د موقتي حکومت د جوړولو طرح  زه نه یم خبر چي
نیف اتمر، زما د یوه دوست له کور څخه په ټلفون کي، زما څخه د مالتړ وي. خو څه باندي دوې میاشتي مخکي ح

غوښتنه وکړه. ما ورته وویل چي اتمرصاحب تا چي په هره اداره کي کار کړی دی؛ خپل لیاقت او اهلیت دي ښودلی 
رته وایي. دی. زه دي مالتړ کوم خو ته راته ووایه چي ستا سره نور څوک ملګري دي. اتمر راته وویل چي کوربه د

نه یې بیا زما سره په دې اړه د  او نه حنیف اتمر ماته د دوستم او ګلبدین نومونه یادوالی سوای او البته نه کوربه
تماس نیولو جرأت کړی دی. احدي د چوکۍ او مقام لپاره، چي یو وخت یې خوند کتلی او تر ډېره حده یې استفاده 

ه حاضر دی. زه شرط وهم چي که همدا نن ورځ ډاکټراشرف غني د ورڅخه کړې ده، له هر چا سره اتحاد کولو ت
کومي چوکۍ ست ورته وکړي له دوستم سره اتحاد به سبا نه وي. اتمر هم، د خپل ټول سیاسي ژوند په اوږدو کي، 

کار ښودلې ده چي له احدي نه کم نه دی. کنه نو د وطن، په اصطالح، ژغورني لپاره د دوستم په څېر یوه مشهور جنایت
  .سره الس یو کول د خپل ځان له بدنامولو پرته بله هیڅ نتیجه نه لري

زه، زیات و کم اته دېرش کاله مخکي، په پېښور کي مهاجر وم او هلته دا خبره مشهوره وه چي ګلبدین وایی که 
حقه ده او  حضرت عمرفاروق هم ارګ ته ننوزي زما جهاد به دوام لري. ځکه چي په اسالم کي یوازي یوه الره پر

خبره، ما پخپلو غوږونو، د ګلبدین په ثبت سوې وینا کي اورېدلې ده. په  هغه د حزب اسالمي الره ده. دا وروستی
د   داسي حال کي چي که ګلبدین په رشتیا هم اسالم ته څه لږ غوندي عقیده درلودالی نو به یې په کعبه شریفه کي

وفا کړې وای او د خلقي جنرال شهنواز تڼي او د وطن د ګوند د  وګندمجاهدینو له مشرانو سره پر قرآن باندي په س
سیاسي بیرو له غړي نیازمحمدمومند او نورو خلقي صاحب منصبانو او د ګوند له غړو سره به یې د خپلو مجاهدو 

ن وروڼو پر ضد الس نه یو کوالی. ما په هغه وخت کي د اولسمل صاحب په اخبار کي، په یوه مضمون کي، خلقیا
بریتور مجاهدین او حزب اسالمي ږیره ور خلقیان بللي ول. البته هغه اتحاد لکه څرنګه چي ګلبدین ته یې ګټه ونه 

  .کړه تڼی بېچاره یې هم د کې جي بي له هوار دسترخوانه والړ کړ او د آی ایس آی خیرات ته یې کښېناوه
نستان باندي د امریکا او ناټو د هوایي او ځمکنیو حملو ګلبدین، د دوه زره یو کال په وروستیو شپو ورځو کي، پر افغا

د مجاهدینو ټول تنظیمونه له امریکا سره یو ځای سول، د آی ایس آی د پخواني نوکر په حیث،  په وخت کي، چي
 پاکستان ته پناه یووړه. د خپل وجود د ثبوت لپاره یې دلته هلته یو څو ډزي هم وکړې او باالخره یې ډېر ژر نوم ورک
سو. امریکا د هغه پر سر پنځه میلیونه ډالره انعام کښېښود خو دی د بن الدن په څېر تری تم سو. بن الدن په پاکستان 

کال د ثور په اتمه، یعني په کابل کي د  ۱۳۹۵کي امریکایانو وواژه خو ګلبدین ته چا څه ونه ویل او باالخره د 
کمونیسټ رژیم د سقوط په څلېرویشتمه کلیزه، چي دا ورځ به هم ښایی ګلبدین انتخاب کړې وه! وهللا اعلم، کابل ته 
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ننووت. هغه ګلبدین چي یو وخت یې ما ته پخپله په مصاحبو کي ویلي وه چي د روسانو له وتلو سره که چېري د 
ر، ولو د اسالمي هیوادونو عسکر هم وي، په افغانستان کي واچول سي دی به جهاد ته دوام ملګرو ملتونو عسک

کابل ته والړ او اوس د کابل په یوه مصوونه سیمه کي ، په یوه ویال ډوله بنګله کي، ژوند  ورکړي، په ټیټو سترګو
  .چي هغه نازولی مېلمه دی کوي. ویل کېږي چي امریکایان څو میلیونه ډالر د خرڅ خوراک لپاره ورکوي. ځکه

دا چي امریکایانو ولي هغه ته دونه اهمیت ورکړ سړی په یقین سره ویالی سي چي هغوی په خپلو محاسبو کي غلطي 
کړې وه. ځکه چي ګلبدین د سولي په برخه کي هیڅ هم ونه کړای سول او طالبانو نه یوازي هغه ته هیڅ اهمیت ورنه 

ګلبدین یو څو تشي اعالمیې صادري  .یې ورته وکتل؛ او سپکي سپوري یې ورته وویلېکړ بلکه د یوه دښمن په سترګه 
کړې او ځان یې ایله ریشخند کړ. د ماسکو د سولي په خبرو کي نه چا برخه ورکړه او نه یې سال قدر ورسره وکړه. 

یې ډېره توره کړې وي نو د اولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کي، چي نتیجه یې ال تراوسه اعالن سوې نه ده، که 
داسي ښکاري چي د جمعیت ګوند په هغه هیڅ ډول اعتماد ونه کړ او په دې  .یې ګټلي وي به ایله لس پنځه لس چوکۍ

دروازې ورته بندي سوې. دهغه لپاره بله الره پاته نه ده؛ او د ځان د مطرح کولو په منظور لکه اوبو  توګه ټولي
   .اخیستی ځګ ته الس اچوي

افغانستان پخواني جمهورریس حامد کرزي، چي په مشهورو او معلوم الحاله کسانو کي یې ال د چا سره اتحاد اعالن د 
کړی نه دی، له دوو کلونو راهیسي د یوې عنعنوي لویي جرګې پر رابللو او د یوه انتقالي حکومت پر جوړېدلو ټینګار 

یا د امریکا په خوښه او یا د کرزي صاحب سره په تفاهم کي، کړی دی. ډاکټرزلمي خلیل زاد هم، یا په خپل ابتکار، 
وړاندي کړې ده؛ چي جمهورریس اشرف غني یې په کلکه مخالفت کړی  د لویي جرګې او انتقالي حکومت طرحه

   .دی او پر خپل وخت یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کړې ده
او پروګرام مني او که  افغانستان کي که څوک د امریکا طرحه زه داسي فکر کوم چي پاکستان په دې پوهېږي چي په

پاکستان او د هغه هیواد پوځي استخبارات غواړي  .او پروګرام به هرو مرو عملي کېږي یې نه مني د هغوی طرحه
د موقتي حکومت  ځکه یې نو ګلبدین ته امر کړی دی چي چي په راتلونکي حکومت کي، په هر صورت نفوذ ولري

  .کي به د هغه خپلي بابواللي هم شاملي وي اندي کړي، البته په دې طرحهوړ طرحه
امریکایانو ته د ګلبدین زور معلوم سو؛ ځکه یې نو په وروستیو سیاسي جریاناتو او انکشافاتو کي په سپکه سترګه 

میت ورنه کړ. له ورته کتلي دي. د جمعیت په شمول، په سیاسي لوبه کي نورو شاملو لوبغاړو هم هغه ته چنداني اه
پېښور کي، د مهاجرت په شپو   دوستم سره د هغه اتحاد ډېر طبیعي دی ځکه چي زړه انډیوالي ورسره لري. زما په

ورځو کي، هغه شپې په یاد دي چي ګلبدین د افغان ملتیانو قصابي کوله او پیر سید احمدګیالني، چي په پاکستان کي 
ر د کبابیان په سیمه کي، تر خپلي لمني الندي، پناه ورکړې وه. اوس چي د یې روحاني نفوذ درلود، هغوی ته د پېښو

د احدي دې بېحده بې  افغان ملتیانو د دې زاړه او بې رحمه قصاب سره د احدي ناسته او په عکسونو کي خندا وینم نو
باید د خپلو جامو سره ایمانۍ ته ګوته په غاښ ونیسم. د افغانستان د سیاسي لوبي میدان دونه چټل سوی دی چي سړی 

په حیث څرنګه « ګرګ باران دیده » ډېر احتیاط وکړي. زه نه پوهېږم چي حنیف اتمر، د یوه هوښیار او په اصطالح
دونه خامي سیاسي لوبي ته ور داخل سوی دی. زما به حنیف اتمر ته دا توصیه وي چي له دې ګنداب څخه ډېر ژر 

کي نسبتا سم سړی پیدا کړي او شاته یې ودرېږي. که پښتنو پر ګلبدین ځان وژغوري او د سیاسي لوبو په میدان 
باندي، د پښتانه مشر په حیث، حساب کړی وي نو دا دي په یاد ولري چي هغه پر دنیا باندي هیڅ پرنسیپ او اصل 

مبو کندي ته عقیده نه لري. هغه یوازي د قدرت وږی دی او د خپل قدرت لپاره حاضر دی چي ټول پښتانه د اور او ل
  .ته وغورځوي

لبالغ   و ماعلینااالا
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