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 م١٢/٦٠/٢٠٠٩                                    سيد رحيم سرباز
 
 

 تالفونهئدجمهوری ریاست په درشل کی نوی ا
 

 اسالمی وحدت او اسالمی ملی ،په خبرونو کی راغلی دی چی په دی وروستيو ورځو کی دافغانستان دوه ګوندونه
.  د نامزدی څخه خپل مالتړ اعالم کړی، حامد کرزی،يسئ په راتلونکو ټول ټاکنو کی د اوسنی جمهور ر،غورځنګ

  ٠غواړم چي د دي په اړوند خپل د نظر ليدلوری په لنډه توګه وړاندي کړم
  

تينی توګه هر اړخيزه ډول و څيړل شی د وخت له مخی او هرو مرو  ه په ر زماپه اند د دی لپاره چی یوه پدیده او پي
وروسته کيدای شی چی نظر . و بيا یو د بل سره پرتله شیباید دری اړخونه او یا دری دورې یی را وسپړل شی ا

تينی پایلی ور په ګوته او دقضاوت لپاره یی د رسنيو له الری په چاڼ  ورکوونک درنو لوستونکو ته دپام وړ ، ر
  .سره ورته وړاندی کړی

ی دیالکتيکی اړیکی لری ه چی پرون د نن سره او نن د سبا سره ټين پ له مخی لومړی د  د دغه علمی پرنسي،څرن
  .دغه دوو ګوندونو کورنی اړخ او بهرنی اړخ ددغو پړاونو په بهير کی باید په هر اړخيزه توګه وڅيړل شی

 
  حزب وحدت اسالمی: لومړی

  
 :کورنی اړخ

په افغانستان کی یو شمير افراطی بنس پاله اسالمی شيعيه مذهبی سازمانونه د ایران د اسالمی انقالب څخه وروسته 
ود او د آ یت اهللا خمينی له خوا د بنس پالنی مذهبی آیدیولوژیکی عقایدو د ليژدولو سره زموږ په هيواد کی زړی کي

کی سره را و توکيدل  ت له مخی را من ته شول٠په چ و د جوړ  . د سياسی س
اسداران په مادی او دغو افراطی شيعيه اسالمی مذهبی سازمانو نو دایران د افراطی رژیم او په تيره بيا د سپاه پ

وني سره په هيواد کی دهغه وخت دمشروع او مترقي واکمنی پر ضد د شيعيه مذهبو خلکو په  معنوی مرسته او الر
 من کی ناوړه تبليغات، تيت او پرک وسله وال پاڅونونه پيل کړل چی دهغه وخت د حکومت او واکمنی له خوا په

کی او غوسی سره و ځپل شول  . د دوشی او دباميانو وسله وال پاڅونونه،ندولو پاڅونلکه دچ. ډیره چ
و الندی  کله چی بيا شوروی اتحاد دغه نړیوال زبر ځواک چی دنړیوالو او ګاوندیتوب د اصولو په ماتولو او تر پ

 قانونی رژیم چی دټول د جهان له خوا په رسميت پيژندل شوی ،کولو سره زموږ په پاکه خاوره وسله وال یرغل وکړ
ی ګوډاګ او السپوڅی رژیم یی په هيواد او هيواد والو واکمن کړوه ر .  رانسکور کړ او دخپلی خو د دغه یرغل

تر شعار ) اهللا اکبر(دڅيری او ګوداګی نظام په ډب کولو کي د افغان باتور ولس له خوا دنيکونو په پله ملی پاڅونونه د 
   .الندی په تشو السونو دسوټی سره پيل کړل

  
بنس پاله اسالمی شيعيه او سنی سازمانونو د کور په دننه ، بهر او بهرنيو ګاوندیو هيوادنو کی د وخت د افراطی 

تونه پيل کړل کی سره یی خوځ ه پورته کړه او په ډیره چ د ګاوندیو او بهرنيو هيوادونو څخه یی . شرائطو څخه ګ
لکه هغه متل دی چی . ی یی ځانونه ځای پر ځای کړلپوره مادی او معنوی مالتړ تر السه او دملی پاڅونونو په سر ک

  .توري عبد اهللا وهی الفي یی ال ال وهی: وایی
 

ي  څو پوړیزه ،)دالرونه(اوس ټولو هيواد والو ته څرګنده شوه چی دبهرنيانو پر ضد جهاد او قربانی چا ورکړه او پان
ونه  لي ،بلډن ی بن ی دن د روسانو د شرمه ډکی ماتی څخه . ر السه کړل تاج او تخت چا ت، په پالزمئينه کي دن

ونه دغه اسالمی شيعيه څوګوني افراطی سازمانونه د یو ګوند په ادانه کی سره  وروسته د ایران د آخوندانو په الر
ی دغه ګوند د . راټول او دحزب وحدت اسالمی په نوم یی بنس را من ته کړ ه چی د نوم څخه یی معلومي څرن

پاله شيعيه مذهبی ګوند دهایدیولوژیکی عق   ٠ایدو له مخی یو اسالمی بنس
   
ته شوي  - و په بنياد نه ده رامن الره یی دملی عالی افغانی ګ الره او موخی نه .اجندا او ستراتيژی ت نو ځکه ثابته ت

ونو ژر ژر بدلوی الري او دری ه د یو د خپلو شخصی او ګروپی ګتو لپاره دغه ګوند په پ. لری خپلي تاکتيکی ت
لو احساساتو دقوم او مذهب په نامه دقومونو تر من د نفاق او دنفرت تخم شيندلی او شيندي  شمير هزاره ورونو د سپي

او حتی کله کله د بهرنيو هيوادونو په اشاره د هغوی دمخو او اهدافو د پلی کولو لپاره د نورو ورته سازمانونو ٠یی
 په تيرو دری لسيزو کی ورته سازمانونو سره دهيواد د تجزیی لپاره ٠کړي ديسره د هيواد دتجزیی خوبونه هم تعبير 

د دغه ګوند اکثریت . د هيواد په شمال کی د مختلفو تړونونو سره چي یوه یی د شمال کړغيړنه تلواله وه جوړه کړی وه
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لکو او ملی شتمنی چپاول په هيواد کی دخ.غړی دایران دآخوندانو او په تيره بيا د پاسدارانو سره نژدی اړیکی لری
ورولی شي ه ان ور کړي او  ی په توګه د ٠کړي او په بی رحمه قتلونو سره هر هيواد وال د دوی کړه وړه ان دبيل

ا، دسر غوڅول،بی ګناه انسانانو په سرکی ميخونه وهل و سينی غوڅول او په کانتينرونو کی ، د مړو ن د نجونو او 
نا په واسطه دخلکو وژل    .او ځيندۍ کولد بری

  
ړی توګه په  و په پر تله د ایران د آخوندانو اهدافو ته په ځان ـ دغه ګوند دافغانستان د ملی عالی او دخپلو قومی ګ

ی اونوروبرخوکی د لومړیتوب حق ورکوی،مذهبی   . فرهن
  
  جنبش اسالمی*

وونه د یو شميرپ لورل شوو خلکو دکين اړخ کړیو او لکه چی د روسيی او دایران استخباراتی شبکو په مستقيمه الر
ی اړخ ګو داګيو سازمانونو د ایتالف په واسطه د بينن  عناصرو د دوهم شاه شجاع په رهبری د دوستم په وسيله او د
سيوان دصلحی پالن شنډ ، د ملی پخالینی پروسه او او د داکتر نجيب اهللا قانونی رژیم یی دیوی دسيسی له مخی را 

  .نسکور کړ
تاالن ، د ملی او شخصی شتمنيو ، په نواميسو تيری او . په ګوډ ګوډ کی سياسی کړکيچنی فضا لمن و غوړولهد هيواد 

په هره کوڅه او بانډه کی هر ډاکو ، هر ټوپک مار او هر ګروپ په ټولنه . انسانی ناورین په هيواد کی رامن ته شو
ل قانون واکمن شود هيواد په ټول. او د هيواد په ګوډ ګوډ کي ځان پاچا وټاکه زموږ په هيواد کی د . و برخو کي د ځن

ه یوړی ل قانون له مخی نالوستی عبد الرشيد دوستم . ټولنی ټولی مادی ، معنوی او تاریخي هستی ټولي له من  ،د ځن
د جنبش اسالمی .  حزب وحدت اسالمی جمعيت اسالمی له خوا په مزار شریف کی د شمال واکمن شو،دشورای نظار

د دغو ګوندونو له خوا د شمالی تلوالی په نامه د هيواد . نامه یی د عبد الرشيد دوستم په مشری ګوند را من ته کړپه 
  .دتجزیی دپاره د خراسان تر نامه الندی تړونونه سرته ورسول

 
 :کورن اړخ

دو له مخی کړنالره یی دغه ګوند سره له دی چی د اسالمی جنبش په نامه را من ته شوی دی ولی دآیدیولوژیکی عقای
  .اسالمی اصولو ته هي نوع باورتيا او پابندي نلری

  
و په بنس والړه وی نه لری* د نورو . دغه ګوند دهيواد په کچه ملی سترا تيژی چی دهيواد دملی عالی افغانی ګ

په دی اړوند تاکتيکی اهداف دشرایطو سره . نوځکه ثابت دری نه لری. اهدافو ته پخپل هيواد کی لومړی توب ورکوی
و لپاره ژر ژر تغييره وی   * .سم د شخصی ګ

لو احساساتو څخه د قوم تش په نامه غولونکی شعار الندی د خپلو دغه ګوند په پ* ه دیو شمير ازبکو ورونو د څپي
و په خاطر دقومونو په من کي نفاق اچولی او اچوی او دهيواد دتجزیی پالنونه یی آزمایلی او  شخصی او ګروپی ګ

تانه  بک افغانان په مختلفو نومونو اوز، تاجک،آزمایوی یی چی په تيرو لسيزو کی په زرهاؤ بی ګناه پ
و څخه وې تي یی یو له بيل ه وړی چي د ليلي د لو په ٠له من  او په بدل کی یی دپردیو څخه د ځان لپاره د نه ګ

ه  نمونه یی په مزار کی د دوستم قصرونه محلونه او د شيرپور یا . الس ته راوړی) بي شميره ډالرونه(اندازه پان
يو د و ما يدایدشير چور د دن ړي توګه د خوارو او بيوځلو اوزبکو د سترګو نشی پ    . هيواد والو او په ځان

  
د دی له پاره چی د وګړو حقوق په ټولنه کی پر ځای وی هره ټولنه دمو . ټول ټاکنی د دموکراسی اساسی رکن دی

ه را وال. کراسی ته اړتيا لری تينی دموکراسی هغه دی چی د ټولنی او خلکو له من  نه چی د ټو پک ،ړه شیولی ر
بيا نو دی ته سوټه کراسی نوم ورکيدای شی چی پلی . او برچی په زور دبل له لوری څخه په ټولنه او خلکو و ټپل شی

  .کول یی هم ناشونی او یا اوږد مهاله وي
ی انه نه بری  دهيواد ځکه ټول ټاکنی هغه وخت مشروعيت پيدا کوی چی. زما په اند راتلونکی ټول ټاکنی ډیری رو

په داسی حال کی چی دهيواد په یو زیات شمير والیاتو کی ډاډ من . وګړی په ټول ټاکنو کی بی له خنډه برخه واخلی
ه کيدای شی چی د اساسی قانون او د ټول ، او په ډیرو ولسواليو کی حتی د هيواد واکمنی نشته،امنيت نشته  نو څن

 .ت پيدا کړیټاکنی د قانون له مخی دغه ټول ټاکنی مشرو عي
  

ی شتون ولری  ټول ټاکنی په حقيقت کی د تياتر دستيژ یوه درامه ،په کوم هيواد کی چی د بهرنيو پوځونو نظامی ټول
واکمنی او اداره یی اصال د بهرنيو هيوادو څخه د خپلو د موخو دپلی کولو لپاره په خلکو او هيواد ټپل . ګنل کيژی

ه ځای د یو شمير روڼ اندو وړاندیزونه لکه د استاد رستار ترکي یا د وحيد ه به دا وه چي د ټول ټاکنو پ. کيژی
 له بلي خوا د افغانستان جمهور رئيس او دپاکستان جمهور ریيس سفر امریکا ٠وحيداهللا او داسي نورو پلي شوي وای

ودله چی د افغانستان جمهور ریيس یو ځل بيا د تير په شان د او باما اداری ته هم دهغ وی دمخو د پلی کولو ډاډ ته و
يناوه  او وعده ورکړه او اوباما هم په بدل کی دراتلونکی واکمن تاج او تخت په خاطر داځلی برګ باز په اوږه ورک

ازی یی خپری شوی٠  .چی په ډلييزو رسنيو کی هم په درځ سره ان
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ی نه د افغانستان جمهور ریيس هيواد ته په را رسيدو سره هغو سازمانو نو چی دخلکو  په من کی یی وګړینی س
و لپاره یی،درلودی  او احتماال د نورو په اشاره یی ناڅاپی خپل دری بدل او په راتلونکی ، د شخصی او ګروپی ګ

من سره نن خپل مالتړ اعالن کړ له هغه څخه جنبش اسالمی . اداره کی د امتياز د ترالسه کولو په خاطر د پروني د
احتماال د افضانستا جمهور ریيس د امریکا په اشاره د ایران او ترکيی د خوشحالولو . وواو وحدت اسالمی ګوندونه 

ی کړی وی دونو او دد وی مشران په تيرو لسيزو کی د . لپاره هم د دغسی اړیکو ه ولی په هر ډول د دغو ګو
ورو ي په .لی شيکرزی صاحب په اداره کی هم ګمارل شوی وه او هر هيواد وال د دوی تراژیدی ګانی ان که د بيل

تينی دی  د دی دوه ګوندونو مالتړ دکرزی څخه د خلکواو پرګنو په من کی د کرزی ،توګه ومنو چي ټول ټاکنی ر
ړی تو ګه اوس د جنبش اسالمی ګوند د شمير او . څخه د بی باوری احساس ال نور هم زیاتوي دغه ګوندونه او په ځان

ړتياو له مخی هم دپام وړ نه دی،    .دغه ګوند د کرزی په غوږونوکې د غو ماشی مثال لريځان
  

ړتياو له مخی په ولس او حتی په خپلو قومو  زه فکر کوم چی دغه دوه ګوندونه په اوسنيو شرایطو کی د شمير ځان
و احتماالد ایران او ترکيی دی. دټول ټاکنو په اړوند دکرزی دپام وړ نه ګرځی. نوکی هم د پخوا په شان مالتړ نه لری

 .شمير کړیو د خوشحالولو دپاره دوی ته د ل امتياز د ورکولو په خاطر په راتلونکی اداره کی چمتو دی
ت ولری  ، کرزی په اوسنيو شرایطو کی سربيره پر دوی ټوپګ مار،که یو شيبه ومنو چی دخلکو رایه ټاکونکی ارز

 د ده چوپړ ته د ،ر او تاثير یی هم د یادونی وړ ده جایداد ساالر او په فساد اداره چی شمي، مافيا ساالر،ټوپک ساالر
و د خوندی کولو په خاطر په خزه کی ناست دی  .خپلو ګ

  
دونه چی ستراتيژیکی او تاکتيکی ثابت اهداف نه لری او نه یی درلودل چی دخلکو او پر ګنو د مالتړ وړ  دغه دوه ګو

تی ددیله کبله ددو.  یوازی او یوازی سياسی تجاران دی،وګرځی تنولي او صداقت نغ ی په پریکړه کی هي ډول ری
ی تعقيبوی. نه ده دی شخصی اوګروپی سياسی اقتصادی ګ  ټول سياستوال د ٠بلکه د نورو دمخو وسيلي او خپلی ن

ه .هيواد په دننه ددوی څخه پيژندګلوي لری کيدای شی یو شمير سياستوال د تير په شان د ځان د موقتی مالټړ لپاره ګ
  . کړی ، زیات د ډا ډ او اعتماد وړ ګوندونه نه دیپورته

 
 په درناوی

 


