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 ۲۰۱۴/۰۵/۱۷          نظرمحمد مطمئن
 

 زنده باد حزب اسالمي، زنده باد عبدهللا عبدهللا
 

 په تعریف کې موږ مشکل درلود، یواځي خبره د متجانس او غیر متجانس وه، اوس هم د (یوځای کولو)د جمعي 
 .لري، بیا نو ښوونکی مجبور وي چې ساده مثالونه ورته وړاندي کړي ړنۍ ښوونځي ماشومان همدغه ستونزهلوم

. دوه بیرغه نه سره جمع کیږي مساوي په څلور کیږي، دوه سړي جمعګورئ ماشومانو، دوه سړي جمع دوه سړي 
ځکه چې لومړی دوه سړي سره متجانس دي، یعني دواړه سړي دي، مګر بیرغ بیا له سړي سره متجانس نه دی، نو 

 .ځکه نه سره یوځای کیږي
او دوه خرماوي چې سره یوځای شي دا خو شپږ  دوه چاکلیټ موږ ماشومانو به فکر کاوو چې مثال دوه نخود،

کیږي، مګر متجانس نه دی، دلته یوه باریکې وه، مطلب د شمیر وو، چې په قاب کې پراته شیان څومره دي، د 
 .متجانس خبره نه وه

ې په یوځای د اسالمي حزب او شمال ټلوالي په اړه هم د یادو ډلو ځینو مشرانو ورته نظر درلود، چې دغه دوه ډل
دومره ستونزي یو له بل سره لري چې  ه ده، اسالمي حزب او شمال ټلوالهوالي کې د متجانس او غیر متجانس خبر

 .یوځای کیدل به یې ستونزمن وي
ولسمشریزو ټاکنو د  بازار کې د میني بوس موټرونو لوی کار وان راوان وو، د( کوټه سنګې)د میرویس میدان 

خت وو، له نن څخه نږدې یوه نیمه میاشت مخکې دغه کاروان زما تر سترګو شو، په شین کمپاین دوه میاشتنی و
اسالمي زون غرب رنګه لویو ټوټو چې د اسالمي حزب نشان هم پري لګیدلی وو، لیکل شوې وو چې  شاخه حزب 

نو بسونو کې د دځینو مینې بسونو چوکۍ ډکې وي، په ځینو بسونو کې نیم خلک ناست ؤ، په ځی کابل، دغه خلک چې
چلونکی او کلینر پکې تنها ښکاریدل، ټول د هزاره توکم خلک ؤ، په  شمار کسان ،داسي مینې بسونه هم ؤګوتو په 

 .همدې ورځ د کابل ښار په یوه څنډه کې د ډاکټر عبدهللا عبدهللا لویه غونډه جوړه شوې وه
درته کوم، هیڅ مې زړه ته نه ولیدل چې کله به همد  د کندهار والیت یو مشهور لیکوال مې ولید، هغه ویل چې نابلده

روان وم، چې د موټرانو یو کاروان مي ولید، چیغې یې وهلي چې زنده باد  ي یو حالت ووینم، په کابل ښار کېاس
 حزب اسالمي، زنده باد عبدهللا عبدهللا

عجیبه ده چې د دواړو نومونو سره  لیکوال وایې چې حیران شوم چې د اسالمي حزب او عبدهللا عبدهللا یې سره څه،
 .همهاله زنده باد ناره اوریدل کیږي

، اسالمي لسیزو ثابته کړي چې د اسالمي حزبد ګوندونو او سیاسي ډلو یو ځای کیدل بده خبره نه ده، مګر تیرو 
او دریځ کې نه  جمعیت او شمال ټلوالي تر منځ پخوانیو تربګنیو ته په کتلو سره دغه دوه ډلې تر ډیره په یو موقف

 .شي سره پاتې کیدالی
په تیرو انتخاباتو کې ځینې یې د ډاکتر زلمي رسول سره ودریدل، ځینې یې د قطب الدین هالل سره ودریدل او یوه 
ډله یې له ډاکټر اشرف غني احمدزي سره ودریدل، په والیتونو کې د اسالمي حزب ډیرو کسانو د حکمتیار صاحب 

پر ځای ډاکټر اشرف غني احمدزي ته رایه ورکړه، ځینو د اسالمي حزب نظامې دین داعالن خالف د قطب ال
قومندانانو خو بیخې خپله خوا واړوله او له طالبانو سره یوځای شول، چې ښکاره مثالونه یې په خوست او چپرهار 

 .کې لیدل شوې
ریکا او نړیوال هڅه کوي چې پړاو ته ممکن ټاکنې والړي شي، ځینې شنونکې فکر کوي چې ام اوس چې دوېیم

دا ډول د ( اشرف غني او عبدهللا عبدهللا)مشترک حکومت د مشارکت ملي په نوم جوړ کړي، چې دواړه ډاکټران 
ځینې شنونکې ویره لري چې له موقع نه په استفادې کرزی صاحب ال هم هڅه . کرزي ټیم به هم پکې ونډه ولري

 .لونه نوره هم موده وغزويکوي چې د خپل واک له پاره دوه یا درې ک
امریکا هم داسي معلومیږي چې د افغانستان له جګړې څخه پښې سپکوي، اوس مهال د هغوی له پاره لومړیتوب 

 .اوکراین او دوېیم سوریه ده، افغانستان په درېیم قطار کې راځي
عه خان همدرد، انجنیر مین وقاد، جماد اسالمي حزب د شوراګانو مجلس چې قاضي  د دوېیم ځل ټاکنو له پاره

وحیدهللا سباوون، د معدنواو پټرولو وزیر محمد اکبر بارکزی او د غزني فیضان پکې مشرتوب کوي د تیري جمعي 
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ورځ د کابل په کانټیننټل هوټل کې خپل مالتړ له ډاکټر اشرف غني احمدزي څخه اعالن کړ، په ( ۴۱۰۲د مئ نهمه )
مخکې دغه د اسالمي حزب ډله ورسره یوځای وه، د ډاکټر عبدهللا عبدهللا داسي حال کې چې ډاکټر زلمي رسول چې 

ډلې ( کابل) ځواب کې د اسالمي حزب ارغندیوال په بله ورځ یې دشوراګانو د مجلس په. څخه خپل مالتړ اعالن کړ
ې د اسالمي حزب د ډاکتر عبدهللا عبدهللا سره د مالتړ ژمنه بیاځل تازه کړه، او د یوې غونډې پر مهال یې وویل چ

یواځینې استازي همدوی دي، بل څوک حق نه لري چې د اسالمي حزب د نوم له کارولو څخه استفاده وکړي، تر 
 .دي مهال ښاغلي هالل له کوم بل کاندید څخه مالتړ نه دی اعالن کړی

مجاهد، کمونسټ په لویدیځ همدا غوښتل چې افغان په افغان وټکوي، د یوه قوم خلک په بل قوم وټکوي، مجاهد په 
 .کمونسټ او روڼ آندی په روڼ آندې وټکوي

ورنۍ رسنۍ یښ شول چې څه ډول د اسالمي حزب د بېالبېلو ډلو استازو د یوې کوډیر خلک هغه وخت  روانه اونۍ
یوبل مالمتول، سپکول، ان خبره دي ته ورسیدله چې ښاغلي حکمتیار د ټول اسالمي حزب  د ټلویزون د پردي پرمخ

 د( کابل)مین وقاد یې له اسالمي حزب څخه وایست، بل خوا بیا د اسالمي حزب اازیتوب نه شوي کوالی، قاضي است
 .اجرائیه شورا په غړو د کمونسټ دولت پلوو مهر هم ولګیدی

خلکو او په ځانګړي ډول د اسالمي حزب کسانو به ویل چې اسالمي حزب کدرونه لري، وړ او باتجربه کسان لري، 
و منظم او قوي ګوند دی، مګر په روانه اونۍ کې چې هر چا د اسالمي حزب د خپلمنځي شخړو دغه دا ډول ی

 جنجالی بحث لیدلي وي، د دوی دغه دعوه نفي کوي چې دغه ګوند څومره کدرونه درلودل او یا یې لري؟ 
مي حزب یې د نورو دا ډول په ټلویزوني بحث کې یو بل ته سپک کتل او یو بل ته سپک ویل هغه څه دي چې اسال

 .زخمونو سربیره النور سخت جرحه دار کړ
اسالمي حزب د بېالبېلو ډلو استازي په دغه ډول بحث کې ګډون وکړي، او بیا که دوی  په کار خو نه وه چې د

ګډون کوالی نو په کار وه چې یو دبل سپکاوی ونه کړي، دسپکاوي پر ځای یې باید یو بل ته مؤدب کلمات کارولي 
و یو دبل درنښت او عزت یې په خبرو کې په نظر کې نیولی وای، دا بېله خبره ده چې د امتیازاتو په سر وای، ا

د شمال  ټلواله، ډیموکراټ افغانان، پخواني کمونسټ پلوه  اوس یو دبل سره اړم شوې، د همدې بحث په لیدلو به حتما  
دا ډول به ځینې هغه پخواني د مجاهدینو د . له شوې ويافغانان، د ښاغلي کرزي اداره، امریکا او بریتانیا ډیره خوشا

ګوندونو مشران او غړي هم خوشاله شوي وي چې د اسالمي حزب د قدرت په وخت کې یې له دغه ګوند څخه ښې 
 .خاطرې نه درلودلي

دي ګوند مشرانو او غړو یو په بل پسې تیروتنې وکړي، او خپل  اسالمي حزب داچې تر هر نامه الندي وې د
وندوالي او وزن ورځ تر بلې له السه ورکوي، او تر ټولو ډیر تیروتلي حزبیان هغه خلک دي چې په هیواد کې د در

 .امریکا او یرغلګرو په شتون کې د چوکۍ او پیسو ګټلو هڅې کوي
 ، ډلې او غړې به د اسالمي حزب له تیروتنو سمه ګټه پورتهمشران مهمه خبره داده چې افغان خپلواک تر ټولو

 .اوبې عزته کړي ټه کړي او بیا یې غړې سپکټوټه ټوکړي، لویدیځوال غواړي چې لومړی اسالمي ګوندونه 
 پای


