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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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سلطان جان کلیوال

د اسالمی حزب او اسالمی جمعیت تر منځ
ایتالف ته لنډ نظر
له ټولنیزو رسنیو نه مو واوریدل چی د ګلبدین حکمتیار په مشری د اسالمی حزب او د صالح الدین ربانی په مشری
د اسالمی جمعیت د ګوندونو تر منځ د یوه ایتالف د پاره هلی ځلی روانی دی او تر ډیره حده دواړه خواوی په دی
راضی شویدی چی یو نوی سیاسی ایتالف را منځ ته کړی او لکه د نژدی نیمی پیړۍ پخوا په څیر د قدرت د نیولو
دپاره د جوانان مسلمان تر بیرغ الندی پر مخ والړ شی .
زه د یوه پښتون افغان په حیث په یقین سره په دی خوشحاله یم چی په افغانستان کی د ټولو پخوانیو سیاسی ،عقیدوی،
قومی ،ژبنی او سمتی اختالفاتو د مخنیوی او د له منځه تللو د پاره ټول مخالف اړخونه ،ګوندونه او ډلي سره د خبرو
او مفاهمی له الری نژدی شی او د هیواد د ملی ګټو د تامین او ساتنی د پاره سره متحداو یو موټی شی .دا به د ټول
افغان ولس د پاره ډیره ګټوره خبره وی چی د طالبانو او خلقیانو نه رانیولی بیا تر د محلی زورواکانو او سل رنګه
ډلو ټپلو تر منځ د و طن د آزادی او آبادۍ د پاره نوی ایتالفونه جوړ شی ،جوړجاړی وشی ،مفاهمه وشی او د تیرو
ټولو ترخو واقعاتو ته د راتلونکی د پاره داسی پند واخستل شی چی هم مو په وطن کی سوله تامین شی او هم د یوه
آزاد او مستقل هیواد په څیر د خپلو طبیعی شتمنیو نه د خپلو ولسونو او خلکو د پاره په خپله خوشه ګټه پورته کړلی
شو .دا د هر هیواد وال د زړه غوښتنه ده او ټول وطنوال همدی هیلی ته د رسیدو په ارمان دی .
دا خو د مسئلی یو اړخ دی چی د نیک نیتی اړخ ورته ویلی شو ،خو له بده مرغه چی دا مسئله یوبل اړخ هم لری
چی د بدنیتی اړخ دی .په داتیرو پنځه څلویښتو کلنو کی ،مونږ په افغانستان کی دهیڅ دا ډول کوم سیاسی ایتالف
شاهدان نه یو چی هغه دی تر یوه کاله پوری دوام کړی وی .په دی موده کی د بیلو بیلو ډلو تر منځ په بیلو بیلو
وختونو او حاالتو کی ایتالفونه ر منځ ته شول ،وعدی او ژمنی وشوی ،په قرآن قسونه وخوړل شول او لیکلی سندونه
تبادله شو ،خو بیله دی چی د یوی زری په اندازه ګټه وطن او خلکو ته ورسوی بیرته له منځه والړل او د تګ سره
سم یی نوی ستونزی او مشکالت مونږ ته را پریښول .
دا هر څه زمونږ د ولسونو په یاد دی او همدا د دی سبب جوړ شوی چی دی سیاسی ډلو او د دوی بی لوظه او بی
قوله مشرانو د ولسنو په منځ کی خپل اعتماد او با ور د السه ورکړیدی او بی د دوی د ډلو د محدودو کسانو پرته د
دوی په دوستی او یو بل ته په الس ورکونی نه څوک باور کوی او نه دا تمه تری لری چی دوی به د دی وطن د
پاره کوم داسی ګټور کار سرته ورسوی چی د دوی د تیرو نارواو جبران پری و شی .
تر کومه ځایه چی سړی ته عقل اجازه ورکوی داسی ښکاری چی د دی ایتالف د را منځ ته کیدو ابتکار د جناب
حکمتیار او یا نورو مشرانو په الس کی نه ،بلکی د هغه د نازولی زوی طرحه ده  ،چی اوس د حکمتیار خوله دهمغه
په مفکورو او نظریاتو خوزیږی ،اوداسی ښکاری چی په لنډ راتلونکی کی به د ده ځای ناستی هم شی .د حکمتیار
د زوی او صالح الدین ربانی تر منځ دا خبری کابل ته د حکمتیار د راتلو نه دمخه پیل شو وی او داسی ګونګسی ال
هماغه وخت موجود و چی دا دواړه زلمیان په دی باور دی چی د دوی دواړه اسالمی ډلی په خپل منځ کی هیڅ ډول
بنیادی اختالفات نه لری او دواړه د نړیوال اخوان المسلیمین د اسالمی نهضت پیروی ډلی دی ،په هر قیمت چی وی
باید سلیقوی او شخصی اختالفاتو ته د پای ټکی کیدی .له هماغه وخت نه د دواړو ډولو ځوانانو په دی مسئله کار
کاوه او نن یی خپل مشران دی ته مجبور کړل چی باید په راتلونکی کی د مطلق قدرت د تر د السه کولو د پاره د
نورو میانه رو ډلو او د غرب پلوو تیکنوکراتانو په وړاندی شریکه مبارزه و کړی او پری نږدی چی افغانی ټولنه د
غربی بی بندباره دموکراسی په لور روانه شی

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

داسی اوازی هم شته چی د دی ایتالف د رامنځ ته کیدو د پاره د ترکی د دولت د مشر طیب اردغان دډلی د ځوانانو
څانګی هم ډیر کار کړی او د ګلبدین حکمتیار په ګډون د جمعیت د ډلی بیلو مشرانو هم څوکرته ترکی ته سفرونه
کړیدی او په دی برخه کی د مشورو سره څه ناڅه مرستی هم تر د السه کړیدی ( .وهللاُ اعلم)
دا خبری که سمی وی که ناسمی خو اوس دا ایتالف د جوړیدو په حال کی دی او خبری نهای کیدو ته نژدی
شویدی .داچی دا ایتالف به تر کومه دوام وکړی او څه به تری حاصل شی هسی پوښتنه ده چی اوس ورته سم ځواب
نه شی ویل کیدلی او وخت به یی روښانه کړی .خو دا پوښتنی ځواب لری او باید چی دواړه ډلی د افغانستان خلکو
ته ځواب و وایی .
۱ـ حکمتیار صاحب! تاسو اوس یو واحد حزب نه یاستی ،ایا ستاسو د حزب هغه څنګی چی د تاسونه بیلی شویدی هم
په دی ایتالف کی در سره ګډون لری کنه؟
۲ـ تاسوته معلومه ده چی د جمعیت اسالمی ډله هم په څو شاخو ویشله شویده ده او څوتنه یی د مشرتوب ادعا کوی
ایا تاسو د کومی ډلی سره ایتالف کوی؟ او ایا د مسعود د نظار شورا هم په دی ایتالف کی ګډون لری؟
۳ـ د وحدت حزب،د سیاف د اتحاد اسالمی ،د پیر ګیالنی ،حضرت مجددی ،مولوی محمد نبی حرکت اسالمی ،د
مولوی خالص اسالمی تنظیم ،د دوستم جنبش ملی،د احدی افغان ملت ،د تڼي حزب خلق ( ستاسو پخوانی ملګری) او
نوری لوی او وړی ډلی هم درسره په دی ایتالف کی برخه لری کنه؟
۴ـ تر ټولو مهمه دا چی تاسو د چا په وړاندی ایتالف کوی؟ د ملت په وړاندی؟ چی هیڅکله هم د دی مجال ونه مومی
چی د ستاسو دواړو اسالمی ح زبونو نه هیڅکله هم د کابل د ښار د ورانولو او د شپیته زره نه د زیاتو بیګناه انسانانو
د وژلو پوښتنه وکړی او یا درنه د دی ملت د ټولو مادی او معنوی شتمنیو د چور او تاالن په برخه کی ځواب
وغواړی؟
۵ـ که تاسو د اشرف غنی د دولت په وړاندی او یا د بل ځل د پاره د هغه د جمهور رئیس کیدو د مخنیوی د پاره
سره ایتالف کوی ،نو هغه خو نه کومه ډله لری او نه هم دی ته اړتیالری چی ډله جوړه کړی ،ځان به کاندید کاندی
که یی وګټله پاچاهی به کوی که یی و بایلله بیرته به امریکی ته راځی او خپله مطالعه به کوی!!!!!! تاسو به د دی
ملت سره څه کوی؟
۶ـ وروستی خبره داچی که تاسو سره یوځای شی د پاکستان او ایران روس او نورو د الس وهنو نه به خالص شی
او ایا باور لری چی که د امریکا مرستی در سره نه وی  ،طالبان به تاسو دی ته پریدی چی لکه د کرزی او غنی په
څیر تش په نامه پاچاهی وکړی اوکه یوځل بیا به د پخوا په څیر لکه استاد ربانی چی د ریاست جمهوری څوګی او
تاسو هم د صدارت د مقام څوکی د ځانونو سره په غرو  ،درو او بانډو ګرځوله  ،و ګرځوی؟؟؟
د حزب اسالمی او جمعیت اسالمی د ډلو غړو او پلویانو! راته په قهر نه شی که دی او د دی په څیر په سلګونو نورو
پوښتنو ته څه معقول ځواب لری خو د ا دب په چوکاټ کی دننه دی ملت ته ځواب ور کړی او که ځواب نه لری نو
بیا خپلو ایتالفونو ته ادامه ورکړی ،وبه ګورو چی نتیجه به څه را ووځی؟
پای
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

