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م خود را که در آن زمان نه تنها بازگشت گلبدین۲۰۱۶ جون ۳ؤرخ  مقاله مد،  در از غم وبا سلمها ی  گرم و قلب نهایت آگنده 
لبدین حکمتیارنیز برای شانگ بلکه صورتگرفتن مؤافقه صلح بین دولت افترا ق ملی افغانستان و ناکردنیحکمتیار به کابل قابل باور 

،اسلمی و افغانی ام مکلف دانسته تا در شرایط دشوار و نهایت خطیرامروزی وجایب ملیبرلهذا خود را بناغیر قابل تصور بود، 
وطندوست  درو رامی گدر مادروطن معروضه قبلی ام را مجددآ با ازدیاد تعداد عکسها و تبصره مختصر حضور هموطنان نهایت 

  داشتن روابط نزدیکش بالبدین حکمتیار وگابقه سذ ری بر گرفتن معروضه یکسال قبل اینجانب و گذیل تقدیم دارم تا با خوانش 
ذ شته یعنی ازدیاد وقوع حواد ثگو تحلیلی از اوضاع و حوادث  یکسال انگلستان و عربستان سعودی ، سی-آی ای، آی-اس-آی  

 می۳۱خونبار در نقاط مختلف مادروطن خاصتآ حوادث نهایت دردناک و بی سابقه اخیر چون حادثه خونبار روز چهار شنبه مؤرخ 
 محترم محمدجرگه جون در جنازه پسر معاون مشرانو ۳ بتاریخ دیگریم کارته وزیر محمد اکبر خان و سپس جنایت خونین ۲۰۱۷

لبد ین حکمتیار به قلب مادروطن و به تعقیبش آمدن هیآت بلند پایهگ بازگشتعلم ایزدیار که همه این وقایع غیر انسانی بعد از 
 و قابل تأمل است!مطلب اینست که آیا پلن شومانگیزرفته سوال برگپارلمان پاکستان و رئیس سی-آی-ای پاکستان به کابل  صورت 

حضورعرض من ؟  شان روی دست نیست دیگری پاکستان و بادارا نش برای سقوط دولت افتراق ملی و آوردن دست نشانده دیگری
ممکن گلبدین حکمتیار در این حوادث ناگوار غیر انسانی و بشری دستن این نیست که م مطلب اینست کههموطنان نهایت ګرامی 

ماهی یعنی فراهم نمود ن زمینه و شرایط آب برای گرفتن نمودنگل آلود که پاکستان و بادارانش  با نیست هم داشته باشد  اما بعید 
 من دراگر برای پیشبرد اهداف شوم شان باشد؟ لبدین حکمتیارگبقدرت رسانیدن قبرکنی محترم داکتر محمد اشرف غنی و  برای

کف افغان ما بدونبیعنی ژورنالستان وطندوست سرخبرنگاران  دلسوز به وطن و تحلیلگراناشتباه باشم معذرت میخواهم امید است 
ی تعقیب و حقایق را  برای ملت بلکشیده افغان  روشن و مادروطن خود را از شر شیاطین ملعون نجاتهرا س موضوعات را جد

و مینمایم تشویق نیز دوام آنرا برای نجات وطن جدی حمایه و  بدهند من در حالیکه از مظاهرا ت صلح آمیز  در مقابل بیعدالتیها
ؤلنه  ادارا ت امنیتی دولتی را در مقابل مظاهرات جدی تقبیح مینمام و نیز از مظاهره کنان جدی و محترمانههرعمل غیر مس

خواهشمندم که مظاهرا تشان بسیار هدفمندانه وهوشیارانه در فضای صلح برای منافع ملی باشد نه منافع  قومی،منطقوی،
متآسفانه یک تعدا دکه مطلب  این است افغانی و خارجیها، مغرض لسانی،مذهبی و اهداف شوم سیاسی شخصی بعضی از سیاسیون 

ا برای دفاع از قوم، مذهب ،منطقه و رسیدن به روهای خود لف از وطندوستی و صلح میزنند امهاوشیدن نقابپهموطن افغان ما با 
خود مادروطن را میفروشند لهذ ا  نباید خداناخواسته مظاهرا تشان به د ستور و منافع جنایتکارانحزبی و تنظیمی به اهدا ف سیاسی 

 سال اخیر و خارجیها کشانده شود، من معتقدم که سقوط دولت افتراق ملی دستنشانده آقای کیری وزیر خارجه ا سبق امریکا۳۹
 دیرینه شان میباشد لهذ اشوم راه حل نیست بلکه سقوط دولت مؤفقیت پاکستان به رسیدن آرزوها و اهداف علی الرغم بی کفایتی اش

استادگی آهنین در مقابل پاکستان که حامی دشمنان اسلم،بشریت و افغان میباشد یکپارچگیملت افغان در این موقع خطیر باید با 
نموده با یک صدای واحد افغان در مقابل سفارتهای پاکستان، و دفا تر سازمان ملل متحد در جهان از حقوق حقه مادروطن و

 تروریستی را در خاکپایگاهایهموطنان خود دفاع و از جهان تقاضا شود که بالی پاکستان فشارهای سیاسی و اقتصادی وارد که 
.خود بسته و به جنایات خود در افغانستان و جهان خاتمه دهد

    در پایان تبصره فوق 
جدی تقبیح میکنم از دربار خداونداز هر آدرس که باشد من در حالیکه هرنوع اعمال غیر اسلمی، غیر بشری و غیر افغانی را   

 شهدا و هموطنان عزیز صبر جمیل  آرزو میکنم و نیزبازماندگان کفن را در جنت فردوس شاد و برای گلگونمتعال روح شهدای 
     افغان را شرمسار و نابود میخواهمهدشمنان مادروطن عزیز و ملت رنجدید



                                                                                                                                 
پاکستان و آقای ریچارد کیر معاون سی -آی -ای دیده میشود کهدر عکسهای فوق آقای گلبدین حکمتیار با نواز شریف صدراعظم 

- آی(م بعد از اخذ هدایات لزمه از ایشان برای احراز قدرت و ویرانیهای دستور داده شده با بدرقه شدن از طرف ۱۹۹۲در سال 
 امروزیصدر اعظمصدر اعظم دیروز، یعنی   پاکستان روانه کابل میشود. ما نباید فراموش کرد که همان نواز شریف )اس – آی 

لبد ین حکمتیار به کابل                             ورود رئیس سی-آی-ای به کابلگورود                       

  درپشت آقایدیگریبا همد ستی( سی- آی ای) و( آی اس آی) با تمام قدرت برای عملی نمودن دسیسه نیز میباشد که پاکستان  
با استفاده از اختلفات قومی،زبانی ، سمتینشود که لبدین حکمیار ا یستاده اند، خداوند عواقب مادروطن عزیز ما را خیر کند یعنی گ

۱۴  طرح و آنرا در مقاله  مورخ  انگلیسهاپلن شوم تجزیه افغانستان عزیز را که از قبل نقشه آن از طرف خدا ناخواسته و مذهبی 
پیشکش نموده بودمعزیز و روس است) بحضور هموطنان انگلیسم  تحت عنوان ( خط سیاه دیورند ،مولود دسائیس ۲۰۱۵مارچ     

 امروزی را بعد از  امضا  ی موافقات ستراتژکی و امنیتی افغانستان با امریکا نیز در مقالت متعدد خود پیشبینیناگوارو عواقب     
میکردم . لهذا در ا ین مقطع زمانی خطیر از هموطنان عزیز مخصوصآ رهبری امروز خواهشمندم که تمام اختلفات خود را بخاطر

،وطندوستانه و متحدانه با درنظرداشت  منافعآگاهانهخدا ، مقد سات،ا شک یتیمان و بی نوایان  کنار زده با مشت آهنین صادقانه، 
 از توان خود شان بلند است لطف نموده با باداران خود زا نواگرملی با د سائیس،موضوعات و جریانات  امروزی برخورد نمایند و 

زده به حکم وجدان باد ر نظر داشت منافع ملی سرنوشت خود و مادروطن خود را جدی مطرح و ملت مظلوم را از مصیبتهای
نجات دهندکه دامنگیرش است عدیده    

    افغانستان یکپارچه و ملت غیور افغان باشدنگهبانخداوند 



آخرین توطیه بریتانیا
م عضوه محافظ کار پارلمان و معاون وزیر خارجه بریتانیا به ارتباط تجزیه افغانستان عزیز به۲۰۱۲ سپتمبر ۱۰پیشنهاد مؤرخ 

هشت قسمت
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گلبدین حکمتیارؤفقه صلح تحلیل ای از م

بادولت افتراق ملی
 

و انگلیسی جلب نمایم وئی م میخواهم توجه خوانندگان گرامی را به نظریات دو نویسنده امریکاقبل از اینکه به اصل مطلب بپرداز 
 آن از این قرار است کهو پیشنهاد یک کانفدریشن جدید در جنوب آسیا

Peter Bergen  ورزیده امریکائی مینویسد کهتحلیگرنویسنده و  برگنپیتر   
پاکستان به حزب اسلمی پرداخته شد و مینویسد که ملیون دالر کمک امریکا از طریق ۶۰۰با تخمین بسیار محافظه کارانه در حدود 

گ نداشت او بیشتر مصروف تربیه جنگجویانؤفقیت قابل ملحظ ای در جنگ شخص مرموز بود او محزب حکمتیار در دوران جن
گر بود و موضعگیری تند را با غرب،و او بیشتر مصروف کشتن اعضائی مجاهدین احزاب دیجهان بوداز نقاط مختلف مسلمان 

میگرفت؟ اوبرعلوه صدها ملیون دالر کمک امریکا نیز زیادترین سهم از کمکهای عربستان سعودی را میگرفت
پاکستان محمد ضیاالحق لزم دید برایش اخطار بدهد که پاکستان بود ترا رهبر ساخت و در صورت بی اطاعتی نیز میتواند ترارهبر 



از بین ببرد
گران مسلمان شامل آی- اس-آی علقمندی خاص داشتند که حکمتیار را مجاهدین در مراحل مؤفقیت و ختم بود افراطگوقتی جن

نندبرسابحیث نجات افغانستان به ارکه قدرت 
ئین در جنوب شرق آسیاالفرد مکو نویسند سیاست هیرو  Alfred McCo The Politics of Heroin in Southeast Asia

سی-آی -ای را متهم کرد ه که از حکمتیار در تجارت مواد مخدره حمایت میکند در عمل او را آزادی تام برای جنگ در مقابل
روسها داده او نیز مینویسد که

حکمتیار با مارگریت تچر صدراعظم انگلیستان ملقات کرد او شخص مطلوب سازمان استخباراتی ام-آی- سکس انگلیس و سی-آی
-ای امریکا برای جنگ در مقابل روسها بود

، عربستان سعودی و پاکستان نشودگلستان،انهدف از تذکر مطالب فوق این استکه با وا بستگی نزدیک کلبدین حکمتیار با امریکا
 انگلیس را که میخواستند سرحد هند بریتانوی را به دریا یی آمو۱۹گردیده باشد که آرزوهای قرن خداناخواسته حکمتیار مؤظف 

 ئیل بین هند و روسیه تزاری سازند، با این مفهوم که با آغاز مذاکرات صلح با پاکستانبرسانند وآسیایی مرکزی را بحیث منطقه حا
 شاه سابق محمد ظاهرشاهبرگشتدر یک کانفرانس چهار ضلعی غیر متوازن برای حکمتیار نیز چون کانفرانس قبرس که به منظور 

بود و پاکستان شدیدآ مخالف به برګشت شاه سابق بود هدایت داده شده باشد که از قافله باید عقب نماند  لهذ ا او را وظیفه داده باشند
که او نیز سرو صدای مذاکرات را با دولت دست نشانده امریکا بلند تا بتوانند از طریق حکمتیار که باورمند به نبودن سرحد بین

گر رهبران تنظیمی در گرد حکمتیار جمع در یک لویه جرگه فرما، حقانی ودیگروه طالبانکشورهای اسلمی است او را با آورد ن 
 مصلحتی در مقام زعامت افغانستان قرار داده و تحت شعار اسلم و صلح افغانستان عزیز ما را که قطعه کوچکی از بقایائیوئیشی 

امپراطوری ابدالی میباشد به صوبه  یا ایالت پنجم پاکستان تبدیل و پاکستان را مستقیمآ بالی همه مسائیل سیاسی،
أ  برای رسیدن همین هدف شوم مذاکرات صلح چهار ضلعی غیر متوازن دراجتماعی،اقتصادی،نظامی و امنیتی ما مسلط سازند بن

حالو گ مل محمد عمر به تعویق انداخته شد شد یعنی یکباربه نسبت مرچهار دوره به یک بهانه و بهانه دیگر به تعویق انداخته 
پاکستان برای اینکه زهنیت ملت افغانستان و مخصوصأ کابلیانبت کشته شدن مل محمد اختر منصور به تعویق انداخته شده و سن

گبار ماه   احادثه مرگلبدین حکمتیار هم باشد آماده کرده باشند عزیز را برای برقراری صلح با هرکسی و یا هر شخصی یعنی حتی 
پریل را در مقابل دفتر امنیت ملی طرح و براه انداختند که در نتیجه بیش از هفتاد نفر شهید و در حدود چهارصد ذخمی شدند و دولت
افتراق ملی افغانستان را مجبور به قبولی شرایط طرح شده پاکستان از طریق حکمتیا ر و شورای به اصطلح صلح به کرسی شانند

ر را بصورت مخفی وارد کابل کرده اند و منتظر اند تا حکمتیار و بادارانش در شورای امنیت مللن حکمتیاآقای گلبدی قرار افواهات
پس سرش چون سمارق از یکجاه برآمده و همه رهبران تنظیمهای مختلف بهمتحد از لست سیاه خارج و س  

د  (آی،تمویل و تربیه میشوند و نزگروه طالبان و گروه حقانی  که همه از طرف بادارانشان تجهیزهر نام و نشان که اند بشمول    -
) پاکستان دوسیه ها داشتند و دارند و دهن پر آب بوده اند و دارائی های شان در بانکهای خارجی میباشد دولت     پاکستاناس -آی -

گرفته بنام ایجاد صلح همه را مجبور به نه تنها  حلقه زدن بدور گلبدین حکمتیار سازند بلکه مجبوربه هدایت بادارش قمچین را 
 مجبور وحکمتیارپا شویی خواهند شدند که قطا ر دستمالها را بالی شانه ها انداخته آفتابه و لگن  را در دستها به نوبت برای دستو 

گردید با گل آلود کردن آب ماهی بگیرند یعنی با یک نوع ویا نوع دیگر  در یک لویه جرگه فرمایشی اوراسپس مثل که در فوق ذکر 
بحیث امیر افغانستان اعلن و با چک چک زدنها توسط او بنام اینکه اسلم سرحد را نمی شناسد افغانستان امروزی را در مجاورت

 امروزی  صوبه یا ایالت پنجم پاکستان سازد یعنی با مسلط شدنای پاکستان یعنی خیبر پشتونخواه ایالت به اصطلح شمال غربی 
از و امریکا به آرزوی قرن نزده خود که هم سرحد شدن به آسیائی مرکزی باشد میرسند و بریتانیاپاکستان بالی افغانستان، 

لبد ینگ هد ف و آرزوی شوم پاکستان و اگر افغانستان بحیث تخت خیز استفاده و ملت مظلوم افغان را بخا ک و خون خواهند کشاند. 
 اسلمی، ملی و افغانی همه ملت افغان است که بدون حب و بغض مذهبی،لسانی،سمتی و قومی  با قیامهحکمتیار چنین باشد وظیف

عمومی هدف شوم شانرا نه تنها در نطفه خنثی نموده بلکه از جهان برای حل معضلت و ایجاد صلح در منطقه تقاضای تجزیه
پاکستان را به پنج کشور مستقل سند،پنجاب،بلوچستان،خیبر پشتونخواه و کشمیر نموده و هر پنج کشور جدیدالتاسیس را با افغانستان

 که متشکل از هفت کشور آزاد و مستقلکانفدریشن نیز بحیث کشورهای مستقل و آزاد چون آروپای غربی در یک بنگلدیشو 
م بصورت غیر مستقیم عضوه پیمان ناتو۲۰۰۱ره زده و نیز چون افغانستان بعد از اشغال در آکتوبر گخواهند بود در جنوب آسیا 

است لهذا از پیمان ناتو تقاضا شود که کانفدریشن جدید جنوب آسیا را نیز در عضویت خود قبول و بحیث کشورهای آزاد و مستقل
د در منطقه و جهان کار کننکبرای منافع مشتر

 جنایتکاران داخل افغانستان حق دارد که به مادروطن خوددیگرباید متذکر شد که من مخالف آمد ن حکمتیار به کابل نیستم او چون 
 مشروط بر اینکه هدف آمدنش بکابل برای براورده شدن آهداف شوم پاکستان و بادارانش نباشد امید با امدنش تمام سلحهایبرگردد

، سربلند و مستقل کار نماید نهگذاشته با عذرخواهی از ملت در فضای صلح برای منافع ملی یک افغانستان آزادخود را به زمین 
برای پاکستان و باداران خارجی اش



خداوند نگهبان مادروطن و ملت آزادی خواه افغان باشد و هرکس به مادروطن خیانت میکند خداوند خانه اش را خراب نماید

ر به میز محاکمه بخاطر جنایات جنګی اشحکمتیا ګلبدین ی پامظاهره  برای کشاندن   

م۲۰۱۷حون ۳می و۳۱مظاهره برای برقراری عدالت و تقاضای استعفای رهبران افترا ق ملی بعد از حاد ثات المناک روز چهار شنبه       


