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 د طالبي غوندي په هکله د جناب حکمتیار د خطبې متن

 

 !وروڼو خوېندو

د لویي جرگې په خیمې كي د یوې بلي غونډي شاهد یو؛ تر دې وړاندي دلته په وار وار ډول ډول غونډي شوې؛ 

حكومتي غونډي، د اساسي قانون تصویب غونډه، له امریكا سره د امنیتي تړون اړوند غونډه، د انتخاباتي كمپاینونو 

 .غونډي، گوندي غونډي، تبلیغاتي غونډي او همداسي نوري غونډي

د اوسنۍ غونډي په اړه چارواكي وایي: دا د علماءو په غوښتنه جوړه شوې، غړي ئې له ولسوالیو او ناحیو د ولس په 

خوښه غوره شوي، اجندا ئې په دوى پوري مربوط ده د حكومت له لوري كومه اجندا نه ده وركړى شوې؛ حكومت 

ارو كي ئې مداخله نه كوي؛ او د دوى پرېكړو ته به یوازي امكانات ورته برابر كړي او امنیت ئې تأمین كړى؛ په چ

  .درناوى كوي

  .اما دا چي حقیقت څه دئ؛ هم ولس پرې پوهېږي، هم د غونډي برخه وال او هم حكومت او مسئولین ئې

  :ښه خو دا وه چي حكومت دې غونډي ته واضح اجندا ټاكلې وى او په صریحو الفاظو ئې ویلي وى

ي قضایاوو سره مخامخ دئ؛ د خپلو حامیانو او موافقینو مشورو ته ضرورت لري، د همدې حكومت له ځینو مهمو مل

 .لپاره ئې دا غونډه رابللې

د یوه مقتدر پارلمان جوړول او د هېواد لپاره نوى اساسي قانون تصویبول ئې د بحث له اساسي محورونو وى؛ حكومت 

ي، د وسله والو مخالفینو په ارتباط تگالره، له سیاسي ته د داخلي او خارجي مشروعیت تر السه كولو الري چار

  .احزابو سره تعامل، د نجونو تحصیل، او دې ته ورته نور مهم مسائل په كې څېړل شوي وى

آیا په دې سره حكومت او واكمنو كوم تاوان كولو؛ چي ټول حقائق ئې د ولس او نړۍ والو په وړاندي ایښي وى؟ او 

په ټولي نړۍ كي معمول ده چي واكمن حزب؛ د خپل گوند غړي او موافقین رابلي او په همدا خبري ئې كړې وى؟! 

مهمو مسائلو كي ترې مشورې اخلي؛ هر گوند ځان ته مقتدره شورٰى لري؛ او په ټولو گوندي او ملي چارو كي همدا 

  .شورٰى ورته تگالري ټاكي

مېرمني حضور نه لري؟ ولي سیاسي گوندونه او إمارت اسالمي دې ته اړ دئ چي ووایي: ولي په دې غونډي كي 

مخالفین نه دي بلل شوي؟ په دې او دې ته ورته قضایاوو كي باید خپل لید لورى، دریځ او دالئل ئې وړاندي كړي، هم 

خپل غړي پرې قانع كړي او هم ولس او نړۍ وال؛ نه خو په زور كلي جوړېږي او نه د حقائقو په كتمان سره كومه 

  .ه تر السه كېدى شي. پیغمبر علیه السالم فرمایلي: صدق انسان ژغوري او كذب ئې تباه كويمثبته نتیج

د داسي سترو غونډو لپاره چي مصارف ایجابوي او ډېر امنیتي ځواكونه ئې د امنیت په تأمینولو مصروف كېږي؛ 

ودل؛ داسي ستونزي رامنځته سنجول شوې، مناسبه، مشخص او رغنده اجندا نه ټاكل او ویناوال خپلي مخي ته پرېښ

كوي چي جبران ئې ډېر گران او ناشونى شي. په ځانگړې توگه چي پر ویناوالو ئې د عالم نوم پروت وي؛ خپلي 

خبري د خداى، پیغمبر او شریعت خبري گڼي او فتوٰى وركوي. فتوٰى ئې هم داسي چي د مخالفینو سرونه غوڅول د 

داسي حال كي چي شریعت موږ ته د دښمن، باغي، مفسد فى االرض، مخالف  دین تقاضٰى او د عالم فریضه بولي. په

او معترض په اړه بېلي بېلي او متفاوتي الرښووني كړې؛ جنگ یوازي د جنگ كوونكو په خالف او سر یوازي د هغه 

او چا غوڅول چي د بل سر ئې غوڅ كړى وي؛ هغه هم د مقتول د وارث په غوښتنه؛ په اسالمي نظام كي حكومت 

مسئولین ئې یوازي د هغه چا په خالف د وسلې كارولو حق لري چي د نظام او ولس په خالف ئې توره ایستلې وي او 

وسله وال اقدامات كوي؛ هیله ده د اسالمي إمارت مسئولین له دې خبري خپل برائت اعالن كړي او ووایي: دا شخصي 

 .نظر دئ نه د إمارت دریځ او نظر

اختالف رأى لپاره پراخ مجال منل شوى؛ كه دا مذهبي وي، كه فكري او سیاسي، د حل الر ئې  په اسالمي نظام كي د

  .احسن جدال ښودل شوي نه د سرونو غوڅول

  !وروڼو خوېندو

له دې جرگې باید سمه او اعظمي استفاده وشي، د ملي اجماع رامنځته كولو او د ټولو مهمو ملي مسائلو په ارتباط؛ د 
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تأمینولو كار ترې واخیستل شي؛ لكه دا چي راتلونكي حكومت به څنگه جوړېږي، مشر به ئې څنگه  یووالي او وحدت

ټاكل كېږي، د عزل او نصب عوامل او مرجع به ئې څه او كومه وي؛ له یوه به بل ته قدرت څنگه انتقالېږي؛ په 

دا ټول باید د شریعت په رڼا كي وي اسالمي نظام كي د ښځو حقوق كوم دي او په ټولني كي ئې ونډه او مقام څه دئ؛ 

او داسي چي د ملت غوڅ اكثریت ئې تر شا والړ وي؛ او ټول ولس ئې د خپل ایمان او دین مطابق وگڼي او پرې قانع 

  .وي

 !برادران و خواهران عزیز

نشد؛ الحمد هلل  به پیآمد هاى جنگ بلخاب؛ نگران و مشوش بودیم؛ از این كه زیاد دوام نكرد و تلفات طرفین نیز بیشتر

  .كه خالف انتظار دشمنان پایان یافت

شكى نیست كه این حركت فقط براى آن آغاز شد كه پاى برادران هزاره ما را به یك جنگ نیابتى دیگر بكشاند؛ الحمد 

مندى هلل كه مردم بلخاب راه تعقل و هوشیارى را در پیش گرفتند و در جهت ُخنثٰى كردن توطئه دشمن؛ با درایت و عقل

                                                      .عمل كردند و نقش سازنده اى در راستاى خاتمه فورى جنگ داشتند

دعاء مى كنیم كه خداوند كریم؛ ملت مظلوم ما را از شر دشمنان داخلى و خارجى حفظ كند و افغانستان آزاد، سربلند، 

 فارغ از جنگ و داراى حكومت واقعاً اسالمى به ملت شهید پرور ما ارزانى و عنایت كند. آمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش. ساپی(. . کابل 1401سرطان  10متیار)جمعه تلخیص از متن خطبه جناب حک
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