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 !حکمتیار خپله کورنۍ وظیفه اجرا کړه
 

کله چی دوه دری کاله د مخه د حزب اسالمی د یوی لوی برخی مشر ښاغلی ګلبدین حکمتیار د افغانستان د موجود 
دولت سره د روغی جوړی سند الس لیک کړ او د ګرمی وسله والی جګړی نه یی الس واخست، نو زما په شمول 

دا سخت دریځه مشر چی د  یحزب اسالمد   د  چی ،ودا یو ښه کار وش یډیرو نورو ساده ګانو هم دا فکر وکړ چ
هره  بیرته خپل ته راستون شو. که څه هم نوموړی کی ژوند کړیدی نڅلویښتو کالو نه را په دی خوا یی په پاکستا

د پاکستان د نظامیانو له لوری د افغانستان د دولتونو په وړاندی له عادی تخریب نه نیولی تر د وسله والو نښتو  هشیب
په نسبت ورته  واو څیر وشوی او په دی برخه کی په پاکستان او ایران کی د ټولو نورو جوړوشوو ډلپوری رالمسول 

زیات اهمیت ورکړ شوی او آن تر دی حده یی رسولی چی که دی او دده ډله قدرت ته ورسیږی نو د پاکستان سره 
ه او دده د دداسی ګومان وکړ چی د  به د یوه فدرالی دولت د جوړیدو د پاره هم عملی کار وکړی. ولی بیا هم مونږ

ډلی په راتلو سره به د طالبانو ډله چی په عمده توګه د ده ، مرحوم مولوی خالص او مرحوم مولوی محمدنبی له ډلو 
ملی هلی  به نه جوړه شوی ډله ده، هم ورو ورو د سولی الره ونیسی او د یوه مستقل او آزاد افغانستان د آبادۍ د پاره

  .یو باثباته افغانستان به جوړ شیځلی پیل او 
حکمتیار د لغمان په والیت کی را ظاهر شو، هلته یی خلکو ته د سولی د راتلو هیله مندی ورکړه، په کابل کی یی په 
غازی لوبغالی کی د هغه کابل اوسیدونکو ته چی د ده ، د مسعود، د دوستم، د سیاف، د مزاری او د نورو له خوا په 

ی و، اوږدی خبری وکړی او بیا یی هم خلکو ته ډاډ ورکړ چی د سولی په راوستلو کی به خپلو هلو کنډواال بدل شو
د سولی د پاره هلی ځلی چا و نه لیدلی، نه یواځی دا هلی  ځلو ته دوام ورکوی. کلونه تیر شول خو د حکمتیار صاحب

متیار صاحب سره د افغانستان د ځلی معلومی نه شوی بلکی ځنی داسی حرکات هم و لیدل شول چی د ښاغلی حک
څو  یچ کله جوړیدو او ګټو په نسبت د پاکستان د ګټو او سالمتیا تشویش ډیرو. دا خبره هغه وخت ښه روښانه شوه

پوځی ټکر رامنځ ته شو نو ښاغلی حکمتیار په څرګنده توګه اعالن وکه  موده پخوا د هندوستان او پاکستان تر منځ
ستان سره په دی ټکر کی همدردی کوی د هغه اسالمی احساس کمزوری دی او زه او هر افغانی چی د هندو» چی 

تر دی وروسته زه او شاید زما په څیر نور خوشباره به «. زما ډله په کلکه د پاکستان پلویان یو او تل به یی و اوسو
  .په وړاندی هیڅ ارزښت نه لری نهم په دی پوهیدلی وی چی نه! هغه هماغه دی چی و، هغه ته د افغانستان شتون د پاکستا

دا دوه دری ورځی د مخه د پاکستان په غوښتنه یو شمیر معلوم الحاله کسان د افغان سیاسونو په نوم پاکستان ته والړل 
داو: ګلبدین حکمتیار، عطا محمد نور،حاجی محمد محقق، کریم خلیلی، حنیف خان اتمر،دپیر صاحب  ییرچی مشهو

  .زوی او ځنی نور
ږ ټول د دی شاهدان یو چی پرون عطا نور حکمتیار ته ویل چی بیرته به یی په هماغه غار ور دننه کړی چی مون

خو  .اتمر په دولت کی دننه ستون پنجم دی او داسی نوری ضد و نقیض خبری یتری راوتلی دی، محقق به ویل چ
ټول افغان ولس   ده شوه او هغه داچی:ظاهراً روانه وه. اصلی خبره اوس څرګن چی معامله داسی نه وه لکه څنګه

ولیدل چی څنګه لکه د مریانو په څیر د شاه محمود قریشی مخی ته الس په نامه و الړ ول؟ دا کار ماته د ښاغلی 
د افغان دولت سره د پخالینی نه د مخه د پاکستان د ) آی  چی فی یوه برخه څرګنده شوهیکورنۍ وظ یغهد حکمتیار

بدله کی ورکړلی شوی وه. ښاغلی حکمتیار په دی تیرو دوه  وا ورته د تور لست نه د وتلو پهاس آی( د اداری له خ
په دی بریالی شو چی د )آی اس آی( د اداری د حلقی نه وتلی او یا قسماً لری شوی پخوانی غړی بیا  یدری کلونو ک

هماغی مرجع  ه الره نشته تر څو چیاو دی ته را وبولی چی د افغان ولس نه د دوی د نجات بل مسره راټول، را منظ
  .ته چی له دوی یی میلونران او سیاسیون جوړ کړیدی، بیرته ور ستانه نه شی

که افغان ولسونه بیدار نشی او د پاکستان په الس د جوړو شوو سیاسیونو د یرغمل نه د ځان ژغورنی هڅه و نکړی، 
ی. نوره مو خوښه. درنو وطنوالو. که غواړی ړکه السه ورن به د آزادۍ په شمول هرڅه لانادا به لری نه وی چی افغ

فکر وکړی او خپل یووالی وساتی او  و د خالصونه الره شتهن چی د دی ذلیلو انسانانو له سیوری نه و ژغورل شی
  یوانو مو وژغوری. پایلپه داسی چا راټول شی چی له دی 
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