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 ۱۲/۰۲/۲۰۱۷         ان کلیوالجن انجنیر سلطا
 

 تالفونو د را منځ ته کیدو په هکلهد نوو ائ
 

ره کی صاحب نیټه، محترم یارمحمد ت( ۸/۲/۲۰۱۷په درانه پورتال کی دا یو څو ورځی د مخه ) آنالین جرمن د افغان 
یو مقاله نشر ته سپارلی وه، بیا په « ائتالف ممکنه بین حزب اسالمی و جمعیت اسالمی»: عنوان الندی چی تر دی

« نامه سر کشاده» نیټه باندی یوه بله تحلیلی لیکنه د  (۹/۲/۲۰۱۷همدی ارتباط محترم ډاکټر صاحب عبدهللا کاظم په )
تاریخ باندی محترم ډاکټر محمد اکبر یوسفی صاحب یوه ( ۱۰/۲/۲۰۱۷تر نامه الندی خپره کړله او وروسته بیا په )

 .په همدی پورتال کی نشر ته وسپارله« از ائتالف سیاسی چه میدانیم ؟» تحلیلی لیکنه تردی عنوان الندی چی 
 .ه هم دا موضوع ډیره په زړه پوری وه نو دا دری واړه لیکنی می په پوره غور سره و لوستلیمات

جناب تره کی صاحب په دی برخه کی د ډاکټر محمد اشرف غنی د قدرت ته د رسیدلو نه وروسته د جهادی تنظیمونو 
ت ستوری په لویدو کی وینی او او د هغوی د مشرانو په اندیښنو باندی ، په دی ګومان دی، چی دوی نور د خپل بخ

کال د میزان په میاشت کی د دوی د سره را ټولیدو په استناد وای چی دوی د دی دپاره چی د غیر تنظیمی  ۱۳۹۵د 
قوتونو او په غرب کی د میشتو روښانفکرانو په مقابله کی خپل موقفونه د السه ور نکړی، دی ته یی اړتیا پیدا کړی 

اتفاق د پاره یی په همدی غونډه کی د رسول سیاف او حضرت مجددی موافقه هم د ګلبدین  چی سره متحد شی او د دی
حکمتیار د اسالمی ډلې سره د یو ځای کیدو د پاره تر دالسه کړیده. اوس چی د افغان دولت او ګلبدین حکمتیار تر 

د دولتی خصوصا د جمعیت منځ د روغی جوړی تړون السلیک شو، د هغه زوی او د هغه د ډلی لوړ پوړی چارواکی 
اسالمی د تنظیم د لوړ پړو غړو سره ناسته والړه پیل کړی او په میلمستیا ګانو کی سره برخه اخلی، د حکمتیار 
ځانګړی استازی هم اعالن کوی چی په نژدی وختونو کی به حکمتیار هم کابل ته راشی، د قوماندان زرداد ته د 

ونو د نماینده ګانو له خوا بیرته وطن ته ښه راغلی ویل، د حکمتیار د نماینده اسالمی حزب له غړو پرته د نورو تنظیم
کریم امین له خوا د روغی جوړی د پروسی را پور ورکول ډاکټر عبدهللا ته ، د دولت ته د عطا نور تهدیدات او داسی 

ه توګه او د ټولو جهادی نور دالیل د دی دوه ډلو یعنی حزب اسالمی او جمعیت اسالمی تر منځ ائتالف ته په خاص
تنظیمونو تر منځ د یوی متحدی جبهی د جوړیدلو ته په مجموع کی الره همواره وینی او وایی چی جهادی تنظیمونه 
دا کار د دی د پاره کوی چی دوی خپل موقفونه په خطر کی وینی او دا ورته د راتلونکی وخت د پاره د ځان ساتنی 

 .یواځنی الره بریښیدلی ده
ډاکټر صاحب عبدهللا کاظم په خپله لنډه مګر درنه لیکنه کی ټولو افغانی قوتونو ته د یوه مثلث د دری ضلعو په  محترم

څیر ګوری او تاکید کوی چی دا دری واړه ضلعی ) جهادی ډلی، د چپی لویو او وړو ګروپونو بقایاوی او ملی ګرا 
پاملرنه وکړی چی لکه څنګه چی د دی هری ضلعی  یعنی غیر جهادی او غیر چپی ځواکونه( باید دی اصل ته جدی

په نشتوالی کی مثلث نه شی جوړیدای، همدارنګه یوه ډله هم د دی قدرت نه لری چی په ځانګړی توګه د دی وطن 
څلویښت کلن ناورین ته د پای ټکی کیدی، نو ضرور ده چی دا دری واړه ضلعی د خپلو مشخصو ملی برنامو له الری 

ره د عمل میدان ته راووځی او هریوه ډله په دی باندی ډیره زوره واچوی په سوله ایزه توګه د د سالمی سیالۍ س
الری د ولسونو باور تر دالسه کړی او په دی توګه د رغنده کارونو په سرته رسولو سره ځان د  سیاسی مبارزی له

د بری د الس ته را وړو د پاره  دی جوګه کړی چی خلک ورنه خپل مالتړ اعالن کړی، نه د برچی او ټوپک په زور
هلی ځلی او د نورو ال زیاتو ورانیو ویجاړیو را منځ ته کیدل. محترم ډاکټر صاحب کاظم د دی دری اړخونو تر منځ 
د سیالیو ډیر مناسب ډګر د سیاسی مبارزی ډګر بولی، او ټینګار کوی چی په دی ډګر کی د دوی تر منځ هر ډول 

ه ګټه وی ، او که له تیرو نه عبرت وانخلی او بیا وسله واله مبارزه پیل کړی نو وروستی ائتالف به د خلکو او وطن ب
پایله به د طالب او داعش په ګټه وی نه د دی دری ګونو قواو په برخه ، او ورسره به د وطن تباهی او بر بادی نوره 

 .هم زیاته شی
کوی او هغه د دوه یا څو سیاسی ګوندونو تر منځ محترم ډاکټر صاحب یوسفی د سیاسی ائتالف یو مختصر تعریف ور

یو ډول اتحاد ګڼی چی د یوی مشخصی کړنالری له مخی، د یوی ځانګری لوظنامی په قبلولو سره د یوه باثباته دولت 
د جوړیدو د پاره را منځ ته کیږی. ډاکټر یوسفی زیاتوی چی دا ډول ائتالف په هغو هیوادونو کی نتیجه ور کوی چی 
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اسی ګوندونه وسله نه لری، هلته یو قانونی سیستم موجود وی او هر شخص او هره ډله د قانون تابع او د هلته سی
مروجه قوانینو په سیوری کی د خپلی مشخصی برنامی د تطبیق د پاره کار کوی. جناب یوسفی صاحب دا رنګه 

مانی سیستم موجود وی او په پارلمانی ائتالفونه په غربی ټولنه کی په هغو هیوادونو کی مروج بولی چی هلته پارل
ټاکنو کی د زیاتو څوکیو ګټونکی ګوند حکومت جوړوی، خو په هغو هیوادونو کی چی هلته ریاستی سیستم موجود 
وی د قدرت د ګټلو د پاره دارنګه ائتالفونه ، نه څه ګټه رسولی شی او نه یی را منځ ته کیدل معمول دی. جناب یوسفی 

له توګه دوه پوښتنی مطرح کوی لومړی داچی ایا په موجود افغانستانم کی داسی سیاسی ګوندونه صاحب په ډیره معقو
وجود لری چی د یوی ځانګړی تعهد نامی له مخی د یوه مشخص هدف د الس ته راوړلو د پاره داسی یو ائیالف را 

ی سیستم یو ریاستی سیستم دی او منځ ته کړی؟ او دویم داچی د افغانستان د اساسی قانون له مخی د دی هیواد سیاس
منتخب جمهور رئیس د حکومت د جوړولو صالحیت لری نه پارلمان، نو ایا په داسی یو سیستم کی به د بیلو ډلو ټپلو 
تر منځ ائتالف به په دی وطن د ثبات راتللو او د فساد د له منځه تللو د پار ه څومره ګټه ورسولی شی؟ یوسفی صاحب 

او له هغی نه رازیږیدلی رسوایی ته هم اشاره کوی او وایی چی د یوه بل هیواد په غوښتنه په کال ټاکنو  ۲۰۱۴د 
قصدی توګه د افغانستان د اساسی قانون خالف د اجرایه ریاست څوکۍ را منځ ته شوه او د دواړو ټیمونو تر منځ بی 

یوی لوری هم لکه څنګه چی یی قانون له دی چی د قانون احکام په نظر کی ونیول شی تعهد نامه هم امضا شوه، خو 
کالو  ۲۵ته غاړه نه ده ایښی همداسی یی د دی تعهد نامی موادو ته هم اهمیت نه دی ور کړی. یوسفی زیاتوی چی د 

نه را په دی خوا وسله والو تنظیمونو دا هیواد د وسلی په زور د کنترول الندی نیولی دی او نه یواځی د وطن عام 
تنظیمونو غړی هم ځانونه د څو تنو مستبدو، ظالمو او بی کیفایته زور واکو مشرانو له تسلط وګړی بلکی د همدی 

الندی وینی او ورنه کرکه کوی. که څوک غواړی چی په دی برخه کی د ښاغلی یوسفی صاحب مکمل نظر باندی و 
 .پوهیږی کوالی شی چی هغه په پوره غور سره بیا بیا ولولی

( په هکله د ټولو درنو دوستانو نظر ته چی په لنډ او نیمګړی توګه می پورته زکر کړل زه د دی موضوع ) ائتالف 
 :احترام لرم، خو د هغی تر څنګ په ځغلنده توګه په دی برخه کی خپل نظر هم د درنو لوستونکوسره شریکوم

یووالی منځ ته راتللی  په لنډه توګه، زه په دی باور یم چی نه د حزب اسالمی او جمعیت اسالمی تر منځ کوم واقعی
شی، نه د خلقیانو، پرچمیانو، شعله یانو او نورو چپیانو تر منځ او نه د غربی دموکراسۍ د پلویانو یا نورو ملیګرا 
قوتونو تر منځ. ممکنه ده چی د دوی تر منځ به په موقته توګه د هغو مجبوریتونو له کبله چی دوی ورسره مخا مخ 

 :ته شی ، خو په لڼد وخت کی به بیا هماغه دیګ او هماغه شلغم وی. او دا ځکه چیدی یو څه جوړ جاړی را منځ 
ـ حزب اسالمی او جمعیت اسالمی په لومړی سر کی دواړه په غیر رسمی توګه د اخوان المسلیمین او د پوهنتون په ۱

ران لکه انجنیر حبیب په نوم یادیدل. د داودخان له کودتا وروسته د هغوی ځنی مش« جوانان مسلمان»ساحه کی د 
الرحمان ، مولوی حبیب الرحمان او سیف الدین و وژل شول، برهان الدین ربانی، ګلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود 
د څو نورو سره پاکستان ته و تښتیدل. هلته په پاکستان کی د )آي،اس،آي( متخصیصینو او ورسره سم د دیوبندی 

اسالمی ګوندونو مشری هم کوله لکه مولوی فضل الرحمان، مولوی سمیع الحق مدرسو استادانو چی په پاکستان کی د 
، قاضی حسین احمد او نورو په حلقو او دامونو کی کیوتل. هغوی د نظامی متخصیصینو سره یوځای دا په ګیر ورغلی 

او په مجموع  کسان هم د شخصی سایکا لوجۍ له اړخه، هم د ټولنیز او توکمیز موقف له مخی او هم د )آي،اس،آي(
کی د پاکستان د دولت د راتلونکو هدفونو د سرته رسولو د توانمندۍ له مخی په پوره او مکمله توګه مطالعه او وپیژندل 

 .او بیا هر یوه ته په هماغه اندازه وزن ورکړ
حزب اسالمی او د همدی پیژندنی نه وروسته د اخوان المسلمین ډله په دوه برخو و ویشله شوه. ګلبدین حکمتیار د  -۲

برهان الدین ربانی د جمعیت اسالمی په نوم د ګوندنو یا تنظیمونو مشران و ټاکل شول او د )آي،اس،آي( په دفترونو 
کی ثبت شول. قاضی حسین احمد د حکمتیار سره او مولوی فضل الرحمان د ربانی سره د اړیک په ساتلو او مولوی 

دونو د روزنی او د هغوی د مغزونو د پری مینځلو د پاره مؤظف شول، سمیع الحق په مدرسو کی د مهاجرینو د اوال
 .)چی وروسته یی طالبانی قوت تری را وزیږاوه(

ـ د پاکستان دولت هماغه وخت د حکمتیار ډله په مجموع کی د پښتنو افراطیانو او د ربانی ډله د تاجک افراطیانو  ۳
اس،آي( د اداری متخصیصینو ته د مسعود او د مسعود په څیر د نورو د را ټولیدو د پاره مرکزونه و ټاکل، او د )آي، 

هغو قوماندانانو سره چی د هیواد په دننه کی د دولتی قواو او وروسته بیا د شوروی قواو په وړاندی جنګیدل د اړیکو 
 .د نیولو صالحیت ورکړ شو

د پاکستان دولت زیار و ویسته چی د د  ـ د دی دوه ډلو یعنی حزب اسالمی او جمعیت اسالمی د جوړیدو سره سم ۴
افغانستان مالیانو ته، د سلفیانو او وهابیانو مینه والو ته، منځ الرو مسلمانانو ته، نا لوستو عوامو ساده زړو مسلمانانو 
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ته د توکمیزی پیژندنی سره سم داسی تنظیمونه او دی تنظیمونو ته داسی مشران و ټاکی چی په اسانې سره یی کنترول 
ړلی شی. هماغه و، چی ټول ټال یی اوه بیال بیل تنظیمونه را منځ ته کړل او پر دی برسیره یی د دی تنظیمونو د ک

 .ځینو قوماندانانو سره د مشرانو نه پټی اړیکی جوړی کړی
، اس، ـ مونږ ټولو ته په یاد دی چی جهادی تنظیمونه قدرت ته تر رسیدلو د مخه د افغانستان په دننه کی څنګه د )آي۵

سره یی د یوه بل قوماندانان او مجاهدین له  آي( د پالن سره سم یو د بل په وړاندی جنګیدل او په ډیری بی رحمی
منځه وړل. بر سیره پردی دا مو هم په یاد دی چی د ډاکټر نجیب هللا د حکومت له سقوط او د مجاهیدینو له بری 

ل په ښار کی، د قدرت د الس ته راوړلو د پاره دوی یو دبل په وروسته د افغانستان په ټولو ښارونو خصوصاً د کاب
 وړاندی او همدارنګه د کابل د بیګناه خلکو په وړاندی څه وکړل؟

ـ او تر ټولو مهمه داچی د طالبانو تر ماتی وروسته د بُن د توافقاتو په نتیجه کی چی د کرزی حکومت جوړ شو او  ۶
ی حسابه او بی کنتروله ډالرو باران پر دوی را و وریده او د طالبانو د مخالفو بیا د امریکا په مشرۍ د غربي نړۍ د ب

ډلو هر عادی غړی هم د میلیونو ډالرو مالک شو، ایا څه فکر کوی چی همدا اوس د جمعیت اسالمی هر غړی لکه ، 
ماعیل خان او نورو د یونس قانونی، عبدهللا، صالح الدین ربانی، ضیا مسعود، ولی مسعود، امرهللا صالح، امیر اس

عطا محمد نور غوندی د خپلی زمامدارۍ خوبونه نه وینی او هر یو ځان د دی مستحق نه ګڼی چی نور ورته د تسلیم 
سر ټیټ کاندی؟؟ ایا د نظار د شورا او حکمتیار تر منځ چی کوم د وینو سیالونه بهیدلی، هغه د به د دی دواړو ډلو د 

ایا د حزب اسالمی هغه لوړ پوړی غړی چی ال پخوا د حکمتیار نه رابیل شوی او غړو له زړونو نه وتلی وی؟ او 
همدا اوس په دولتی لوړو مقامونو کی ځای په ځای شویدی، دی ته به حاضر شی چی د بیا د پاره د حکمتیار مشرتوب 

ی ته حاضر شی ومنی، او که دوی دا مشر توب ونه منی ایا حکمتیار صاحب به د هغه خصلت سره سره چی لریی د
 چی د مشر توب نه الس په سر شی او بل چاته دا مقام خوشی کړی؟

برسیره پردی په نورو جهادی ډلو کی هم داسی اشخاص کم نه دی چی د بل هر چانه ورته خپل ځان د مشرتوب د 
هر تنظیم پاره ډیر مستحق بریښی او هر یو د امتیاز غوښتنی په لومړی صف کی قرار لری. په داسی حال کی چی 

او د هر تنظیم هر ستر قوماندان تر اوسه ال د غاښو پوری د ډول ډول سالګانو نه ډک پاتی دی او د ضرورت په 
 .وخت کی تری هر ډول چی و غواړی ګټه پورته کولی او د رقیب په ضد یی کار ولی شی

په یوه واحده جبهه کی د دوی د زما په نظر دا ټول هغه څیزونه دی چی د جهادی ډلو تر منځ د ائتالف او یا  - ۷
 .راټولیدلو مخه نیسی

همدارنګه د چپی ډلو بقایاوی هم تقریباُ په ورته ناروغیو ا خته دی. مثال په توګه د خلق او پرچم ډلو په هاغه  – ۸
وخت کی چی د شوروی اتحاد زبرخواک یی تر شا و الړو، سیاسی قدرت یی هم په الس کی و یو بل ونه شو زغملی، 

م میخانیکی پیوند یی چی د نورو په منځګړیتوب را منځ ته شوی و، ډیر ژر له منځه والړ او د وژلو تر سر حده کو
یی یو په بل بریدونه وکړل او ورسره هم د خلق ډله او هم د پرچم ډله په لسګونو وړو وړو ډلو و ویشلی شوی او د 

راغله واک سره یوځای د نظار د شورا سره په ائتالف کی پرچم د ډلی د کارمل څانګه خو د جنرال دوستم د ملیشایی ځ

 .او ال تر او سه دا نا مقدس یو والی چی نتیجه یی د واحد افغانستان تجزیه ده په نا مریی او ضعیفه بڼه وجود لری
وژل همدی ډلو د شعله جاوید او نورو چپی ډلو بی شمیره غړی د کوم معلوم جرم له ارتګابه پرته بندیان کړل، ویی 

او په یو مخ یی نابود کړل او اوس هم د ټولو چپی ډلو په سر کی هماغه کسان چی پخوای هم یا په پوره لیډر شیپ او 
نو د دوی په وجود کی د یو والی یا با دوامه ائتالف موجودیت راته  یا نیمه لیډر شیپی موقف کی قرار لروده واقع دی،

 .په هیڅ وجهه عملی نه بریښي
ناصر او یا هغه ډلی چی نه د افراطی چپیانو سره اړیکی لری او نه د افراطی مسلمانانو سره لکه د افغان ـ ملیګرا ع ۹

ملت ډله،د مساوات ډله ، د صدای عوام ډله او دوی ته ورته نوری ډلی چی په مجموع کی د غربی دمو کراسی پلویان 
د نجات ملی په جهادی ډلو کی ور ننوتی او یو  دی او ځنی یی قسماُ د پیر ګیالنی د ملی محاز او د حضرت مجددی

شمیر نوریی د موجود جمهور رئس تر څنګ د ډالری معاش د پاره د بیکاره مشاور په توګه ناست دی، یایی د رشوت 
اخستلو او فساد د جوړونکو او د مخدره موادو د قاچاق وړونکو سره اړیکی ټینګی کړیدی او یا د سولی په عالی 

ب ور په برخه شویدیو او بی له کوم معلوم کار څخه ناست او ګرم چای نوش جان کوی، ټولی هسی شورا کی غړیتو
 .پیکه څیری دی چی که هر ډول جبهه جوړه کړی د افغانستان ولسونه او ملت وربانی شاید چی باور و نه شی کړلی

وانیږی چی د خپلو ګټو د تامین اود وروستی خبره داچی که د دی ټولو ستونزو سره سره بیاهم دا ډلی په دی و ت  -۱۰
ملت په وړاندی د سبا ورځی د حساب ورکولو نه د ځانونو د ژغورنی د پاره سره په کومه ګډه جبهه کی راټول هم 
شی، ایا دوی به د طالبانو او تر هغوی هم ور وړاندی د ډیرو بی رحمه داعشیانو ) چی ویل کیږی د دواړو اصلی را 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کونکی د امریکا دولت دی او د پاکستان او ځینو نورو اسالمی دولتونو په ذریعه په ټوله اسالمی پیدا کونکی او حمایت 
نړۍ کی د نارامۍ او د جنګ د ماشین د تحرک د پاره تری کار ا خستل کیږی( په وړاندی مقاومت وکړی شی او یو 

المی او جمعیت اسالمی ممکن ائتالف با ثباته دولت به ولرلی شی؟؟ که چیری د قانون په تغیر کیدو سره د حزب اس
را منځ ته هم شی او ریاستی نظام په صدارتی نظام واړوی، نو حزب اسالمی به د جمعیت اسالمی د فدرالی نظام او 
وروسته د افغانستان د تجزیه کیدو د پالن سره موافقه وکړلی شی؟ بر سیره پردی که د امریکا متحده ایاالت د دوی د 

فی دولت سره د جوړیدو موافقه هم وکړی، خو د مصرف ورکولو یی نه ډه ډه وکړی ایا دوی به د یوی ائتالف او آئتال
میاشتی د پاره خپل مصارف پوره کړای شی؟ دا خو ټولی هسی نظری خبری دی خو زما په عقیده ترڅو چی په 

م نه شی او په واقعی توګه یو اګاهانه او شعوری توګه په افغانستان کی توکمیز، ژبني، سمتی او عقیدوی مسائل خت
داسی ملت ترینه جوړ نه شی چی شریک قهرمان او شریک ملی خائن و لری، تر هغی پوری نه د ائتالفونو جوړیدل 
په درد خوری او نه دی وطن ته سوله او ثبات راتللی شی. نه دلته د امریکا او روس د الس وهنی مخه څوک نیولی 

کستان، ایران، چین او نورو همسایه هیوادونو دسیسی او توطئی پای ته ر سیږی. زه شی او نه په افغانستان کی د پا
باور لرم چی اوس زمونږ د ټولنی ځوان نسل په دی ټولو رازونو باندی خبر دی او دی ته تیاری لری چی په یوه 

وهانو او ملی شخصیتونو پراخه ملی جبهه کی د ملت جوړنی د پاره کار وکړی، خو بی له شکه چی دا د هیواد د ټولو پ
برخی اخستنی او ځوان نسل ته د سمی الر ښونی د پاره اړتیا لری. که مو دا کار و کولی شو وطن به مو وژغورو 
او که مو ونه شو کولی نه لومړی متفکر، نه دویم متفکر، نه یو ټوپک واال او نه بل قاچاق بر، نه یو فساد پیشه او نه 

 .شی چی دا وطن له ورپیښو بالو نه وژغوریبل غدار د دی توان میندلی 
 !طنپالو قوتونو د یو والی په هیلهد ټولو و

 پای
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