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و��ده: 
	�درا �و��ر 

����ر ����رک. ��ر�م:   

 �
: ا���� ����ز آ��ن�  


ر!�ت دوم  �����ر طرح ا�ر��� و ������ن ا�ت 

� ����ر " �وت ا���� 2016ا�ن �ط�ب، در���رۀ �ورخ ���ت و ���رم ��ه ������ر ���روز

��ر ر��ده ا�ت :  � " 

http://atimes.com/2016/09/hekmatyars-second-coming-is-a-us-pakistan-enterprise/ 

          


� 1#0 �وا+/���. ا-�راً  ا+*����ن �	�د ��#ون ھ�ی '	ره از ��&  �����ر، ا$د�ن !#ب 

 ������ن و ا�ر��� �� د ا��6ت �& در �& ����5ت از ��& ز��ن �4ن در �. �رد ا��3 ��
ل

.��د، �& زد!& ������ن در اش -�واده 
� �.  �����ر. �ود �& �دا� .
 ھ�ی د�د!�ه 

 ������ن در 
#وچ ھ�ی ���و�$��ت از آ���را ھد �. ھ��8&. دارد �	رت اش ھدی 3د


�ت -واھد �& آ
�د ا��م �د، �&  ���ت��  �����ر و زد 
رھم را ��
ل و دھ#& ���ن �


را�ن .�د ���3ن را ا�ری '�ن آ�ده در �واد �&�

رای د$�#& ھد  & .دارد اش 8را

 ���ھد�ن �5روف !روه و ا+*����ن  �و�ت 
�ن ����
ر 22 در �. �وا+ق ا�ن و�س ��ش


د�ن ا���&  زب#! &��  ا�# . 
� وداع 
.را  ا$ذ�ر ا-�ر �5	د اول �8ه در ،ا�ت �ده 


ول و? .��د، ���5رف ����&  زب �A  �ث 
. �. ا��
��ن  طور 
. ا�ن. دھد �& 

Bظر �& ر�د آ��& ا1و$& ?�4ده 
. ا$�زام آ��زی �ر .
.  
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 ا�8زه �. ا�ت ا+*����ن �	�د ھ�ی '	ره �ر�ن ��#ون از ��& ا ���6ً   �����ر ا$د�ن !#ب


. روز 1#0 �وا+ق�� .دارد ار�
�ط او ا��ز ا�رار �-�1ت 
� �رد�د 
دون اش �

 و?��ً  �. ا�ت �ده -�ر�& ا��-
�را�& ھ�ی د���8ه ھ�. �/ر�
�ً  د�ت 
. د�ت   �����ر

. اد دا��. د-�$ت ھدو�ش �رز��ن در ھ��Eد ھ�ی ��ل در 
زرگ 
�زی ز��ن از �. +و?��ً 

 و ������ن ا��-
�رات �� ِای آی �& و  �وروی ا� �د 
& �& �� از ھ� د���8ه ا�ن

 .د�!�ر �& 
ر در را �5ودی 4ر
���ن


. ھ��ن &G�	8ر ���

وده د�8ری '�ز دو�ش 
ر!�ت و  �����ر 
�/رار روح �. آ�ت  

&�
ر 'رش �A �8ر �واد  . .��و�و$��A ز��

 ?درت 
�زی 
�ر م ��ری و ط#ب ��ه 	��ت ����& از�8ه �-�1ت �A  �����ر


5د 
. ا�ون از. دارد را ا+*����ن ��	وری ر���ت از ���ر '�زی ھوای او ا�روز.ا�ت 

 !ذ��. در او �4#�رد 
. ا!ر.�رد -واھد '. او ط#ب +زون ط#
& ��ه �. �د -واھد �5#وم


ر �-�$Eت از د�ت ?درت 
. ر��دن رود در �ود، ر�وع &���ن ز��ن. دارد  -واھد 

 ا�ت؟ �ذ�ر+�. را د�و�را��A �*��ر رو �. و ا�ت �ده رم او آ�� �. داد

 در ا� �د�وروی، ا�*�ل �#4. �B ھ�8م 
. ھ���د ھ�ی ��ل در ا$د�ن !#ب ا���&  زب

ده د�ت  ��Iت ������ن در ���ھد�ن �4ده !روه ھEت ���ن��. دا�ت را ������ن � 
وب 


ود آ'. از ا�ون ا�� .��� &8�5
�ت �و�ط و ا�ت ��ده 
�?& ��ر�����. درھم ا 

��ر '�زی ���ل 
. د�8ر.ا�ت�

را�ن.ا�ت �ور�& !روه �A از �
  زب ��زش 


ود �دام ا$د�ن !#ب ا���&	
 ا�ن ����& ���5ر 
� ا��.آورد �& ا���& و�53ت در �4ده 

& ا�رف �. '�ز �A -�طر 
. آ	م.دارد اھ��ت 1#0 �وا+قJ ا�ت !ر+�. ���1م .� 

�د 
رده�
.&J .� �8ه��ی از�د �& ����& ����8ه +�?د ا�ت، �و'& �A ?و�& ��
 و 

�ر?& J#زاG& ھ�ی ���ون 
�ن در  �����ر Eوذ .

��ل 
�ن در ط�$
�ن. ( آ�د �& او ��ر ? 

  .)دارد Eوذ ?دھ�ری
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ً  ھ� ���ون از  ���ت ��ون �A ا���د ��$��4 &J ر در �� ��زد �& ?�در را
�ح +��ر 
را� 

4
دK را ھ� آن رھ
ری �. 
�����د �#& و دت  �و�ت درون در ر?�
ش Kد
 ر�Gس 4

&Gروه �4د��ً  وی  ����ن و دارد ا�را! A���� ر ھ�ی���د �& ا+*����ن Jرب و ���
. 

 ا$د�ن !#ب ا���&  زب 
� ا��و 
. ھ���د ھ�ی ��ل از 4
دA���� K  ����ن ��5و6ً 


را�ن. ا�ت ��+�. ����ن ھوز �. اد 
وده �ر!
�ری �
�رزات در!�ر�
 دا��. �� ا�ت �	م 

  �و�ت ��رو�4ت آ�. و$و �د �5/د ا$د�ن !#ب ا���&  زب 
� 1#0 �وا+ق �. �ود

 !رد�ده �ذ�ر � ا���ب ��
ل در ����& ا�/�ل وع �A و ا�ت �وازن 
. وا
��. �#& و دت

 .ا�ت

�
�د +ر4& �ر�A� A �. -واھد �&  �����ر ا�	م �

را�ن. �
 در ا�/�ل، ا�ن  در 

 �وان �& 
�8رد، ���1م �و?ت  �و�ت در�ورد �� �ود 
ر!زار �ر!. $و�. �. 1ور�&


. را �روھ� �وازن و �د 
�زی را -ود ?ط5.  �����ر �. دا�ت ا�ظ�ر �E
دھد دور -ود . 

.��  �و�ت ا�ن �. ا�ت ا��دوار ����ن ��	ور ر�Gس �رزی  ��د �ود، �& �5#وم '


� �رزی.دھد �& �*��ر را و�53ت ا�ن 1 . در  �����ر ورود ا�� �د، رھ
ری را �و?ت 

A� ر
 اوا�ل در �. آ�ت از �ر +را اش ����& ��ره �. ا�ت رو در رو ر?�ب ���ون رھ


ود ھ��Eد دھ.  . 


را�ن،�
 .'��ز �� آ .
 �& ���وم �. ا�ت -�ر�& ھ�ی ?درت � ��
. دار�م آن درک 

�د�

. �	��ر�ن. �. ا�ت �وا+ق 
. ر��دن ا�ن در -�ر�& �دا-#. ا
�5د ا��� در ��ر ا�ن �

�ر� .
 .ا�ت �ده 1 . �ر�ز 
.  �����ر 
ر!�ت 

�8ن اول در�8ه�
.  �����ر 
رای وا .
�I� A� ��5ن �ر ���زه ��8رد، �ورد �رور��ت� 

 ھ�ی روز��. .دارد ?رار �� د �#ل -طر�ک ھ�ی �رور��ت $��ت در ھ�'�ن وی و �رد

&
�8ن ا�	م 
�. اد �رده زش �ر"��
ل ?�1ب" 4وان 
� را او Jر�
رای را +ر1ت وا 


. روز در�وا+ق وی 
.  !�Eن ا�د -وش���8ن ا��. �Iل. داد د�ت از �� �ز -ود وا
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�د، �وا+ق ا�ن�
  ً�
 ا��ت �ورای �-8وی �را�س �د �وا+ق ا�ن ا�4م 
� ھ�ز��ن �/ر�

�8ن �. !Eت ا�ر��� �� د ا��6ت �#&� ازھردو«  و »�د �& ا��/
�ل« �وا+ق ا�ن از وا

�ح� .
���د �& ����ش �ذا�رهو   !و و !Eت طر�ق از آ��ز 1#0  ل راه 
. �و�ل -�طر  

. ھ�'ون را �وا+/���. ا�ن و��
�ت و 1#0 ا�4ده 
. ا+*����ن  �و�ت �5	د �	م I در 

 .» ����د �& ا+*����ن

 !#ب ا���&  زب 
. �رده 4/ب اط���ن وع �A ا�ر��� �� د ا��6ت �. ا�ت آ���ر ����ً 

  �����ر -ود و ا�ت داده �� د �#ل ھ�ی �رور��ت $��ت از ��ش  ذف ?��ت در ا$د�ن

دی ��ی ھر �� ا�ت آزاد �. 
ود -واھد آزادی �رده#
 ا+*����ن !ردان !ردون در �. 

  .  !�رد اوج دارد، آرزو

�ن ا ���6ً ' &���8ن 
رای !راG& آ� و�ژه 
.  �����ر ز�را 
ود، -واھد د�وار وا

ده ا���Eده
وده ھ���د دھ. در ا+*����ن ���ھد�ن 
رای ای آی �& ھ�ی  ���ت �4ده � 

�د +�.�ذ�ر ر��8ن رو�$د �و�ط ��Eد ��خ 
�3& د+�ر در 
�ر �A  �� و ا�ت. 

 ا$د�ن !#ب ا���&  زب 
� ا+*����ن  �و�ت �وا+ق �ورد در آ
�د ا��م �. آ�ت د$'�پ

&�
. ا�ن ا��. ا�ت �رده ا-���ر -��و P8ر 1ورت ھ���
 &
 ز�را ��ت، اش ��Eو�& 

 �&  زد!& ��ور ا�ن ا���& ھ�ی ��ز��ن ��ه در و  ������ن در اش -�واده و  �����ر

د� .� Pدون ��ری ھ�
 .�واد �& !ر+�. 1ورت �ر�داش �1و�ب 


را�ن�
 اس یآ �� ������ن ا��6-
�را�& 
�ن �د�ر�ت ��� �� �. آ�ت �5#وم ��	ول ���$. 


.  �����ر  ��Iت ا�4ده 
رای را ز��ن آی Qزد �& ���4د �در���. 

.��& �وا+ق �. ا��ت ذ�ر ?�
ل J ر و�����  A� .#��5� &$د ا��6ت و ������ن ��وا �� 

�د �& �ز ا�ر����
 �A ��-�ن +راھم 
رای ������ن و ا�ر��� �� د ا��6ت ��+�  ا�ون. 

 ھ�ی زر8& از ا+��دن �ر درد 
. از ��ور ھردو. دارد ��?& 
�ھم ��
ل در �ظم ا�/�ل
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 �A آی اس آی 
رای ھم و ای آی �& 
رای ھم  �����ر د�8ر ��ب از. دارد 
�م �رزی

�د �& �وا+ق �ورد   �-ص�
. 

 ا$
�.. ا�ت �رده ا��/
�ل را !#
د�ن ا���&  زب 
� �وا+قاز   �ز �	ران �. آ�ت ��$ب

 در ��ل 'د�ن 
رای ط�$
�ن  ����ت ز��ن در  �����ر ز�را ��ت ا�8ز ��5ب وا?�5ً  ا�ن

�-ت او �ورد در ا�ران ا��-
�رات و ا�ت �رده زد!& �
�5د  �$ت 
. ا�ران� &
  .دارد -و

 آ��. دو 
ودن»  ھد 3د«  
. وی �. ا��ت  �����ر �ورد در ������ن �� ظ. �	��ر�ن


ود !روھ& ��8. ���ھد�ن ھ�ی !روه 
�ن در او. ا�ت ��	ور .� .

. �	د�د -�ص طور  

�ود �& ����ر در �ور�8ری زدن دا�ن. 

�
 ��1م ������ن ������ن، 
#وچ ھ�ی ���و�$��ت از ھد آ���ر  ���ت ا
راز 
. �و�. 

���د ���3ن �� ا�ت .� Pوع ھ� &8��
 آ�ده  �و�ت ھ�P در ��
ل و دھ#& 
�ن ھ�

�د ���ن ا+*����ن�
د ���3ن �واد �&  �����ر را ا�ن. �. 

& 4/ب �E	وم 
."   �����ر دوم 
ر!�ت" آ���� ا���&  زب �ود 
. ط�$
�ن  ���ت از 


د�ن#! .
 .
�I� "&Gدارا Aن در ا���&" ا��را�ژ�����د؟ �& ا+*��
�ن ' &�& را ا��� 

�8ه را ا�پ ھردو ��
ل در ?درت 
رای ���
/. در دارد ا ���ل 
���ر  ا!ر'.. �رد رد �وان 

 .دارد


.، روز در ��
ل 
� 1#0 �وا+ق آ���. در �. . �� و ا�ت ��1دف ا�ن��� A� روه!  

��ور �A و -�ر�. وز�ر �. ���ل �. ������ن دو$�& د���8ه 
ر���. ھ�ی �-�1ت� 


ر �. اد �رده �دو�ن را طر & ���ر��ً  آ
�د، ا��م در �ود، �& ����ن �#& ا��ت 

&  �A ا$زا��ت�
د �& ����د آ
�د ا��م ا+*����ن ����ت در 
زرگ 
�ز�. 


��د ������ن �. 
ود ا�ن ��ن ا��د6ل ا��س .
 در����ر ھد 
را
ر در اش  ���& �
�رزه 

ظور ا�ن 
رای و �ود ?��ل او$و�ت� �

��ش �ر4ت ���8ن 
� را �� �4دی ��
ل و وا
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 را  /�& !روه ��ول 
. ط�$
�ن  
��د ������ن اد و��. ھ� آن ا��. ��ده ز
�ن 
.. ��زد


5ش آن ��ی 
. و �د رھ�� ا�ر از ?وی د+�ع  
رای ������ن ?�
#�ت«  �/و�ت 
رای را �

���ر�« .
 . !�رد ��ر 


رای ���4د 
���ر ز��. �A ا���د 
رای ����G& رھ�ود �� ��راد�م �*��ر ا�ن وا3 �ً  

���ق �ذ
و �. ������ن آن �	#وی در. ا�ت ��Eد �ز ������ن و '�ن ا?��1دی ��ر�دور� 


��ش دو
�ره �� ا�ت�� .��زد !رم ا�ر��� �� د ا��6ت 
� را �


رای  .���م �ط�Gن آ�

زر!& ���4دت '�ن ������ن   .
 ?��ت در ا�ر��� �� د ا��6ت 

A�� .
& از 
5د �ر #. 
رای  ��س  
���ر ا�/�ل J  در & ر���ت �. �د �& ز��


�رک ��	وری ���

&" �ر #. 
. او�Jر� B
ل در �. 
دا�م 
��د ا�ت، ر��ده" $�/� .' 

 .��'د �& -ود 
. �وال ا�ن از ھد دارد؟ ا�ظ�ری


ل ھ���ری �ز د�8ری ��ر ا�ر����/�$�
 &� در ا�ر��� �� د ا��6ت 
ر�و�3 ا�ن. �واد 


�ل? Q� د$�ل ھد �د؟ �& ���Iر '. ����ر ھدی 
-ش در آ�وب و و������ن ھد ���ن �

د 8را& ا ��س �. دارد�.  
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