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 جمعیت د ټول تاجیکانوآیا 
 

 ټولو هزاره ګانو تنظیمونه دی؟ او وحدت د
 

افغانستان په مذهبی لحاظ له زرو کلونو نه وړاندی یو مسلمان هیواد دی او وی به. دلته له هندوانو پرته د دوه اسالمی 

مذهبونو پیروان ژوند کی چی یو یی ُسنی مذهب دی او بل یی شعیه مذهب دی.  د دی دواړو مذهبو پیروانو د تاریخ 

ر ګیآزادی نه یی شریکه دفاع کړیده او د هر زورن او د هیواد د په اوږدو کی ډیری ښی اړیکی سره ساتلی دی، د وط

ری یپه وړاندی د یوه بیرغ الندی پرمخ تللی او بریالیتوبونه یی تر دالسه کړیدی. له بده مرغه د روسانو تر نظامی ت

ه مذهب پیروان دی دواړو مذهبو پیروان د هیواد نه مهاجر شول، د ُسنی مذهب پیروان پاکستان ته او د شعیوروسته د

ایرانه و الړل. دا دواړه هیوادونه د افغانستان تاریخی ُدښمنان وو، ایران ته تللی د شعیه مذهب پیروان په اتو او 

ه کیدو بدبینیو د رامنځ ت الفغانییمونو کی د همدی نن ورځی د بین اپاکستان ته تللی د ُسنی مذهب پیروان په اوو تنظ

 ول.په بیلو ډلو و ویشل شد پاره 

ګونو تنظیمو کی د حزب اسالمی دوه ډلی، جمعیت اسالمی او اتحاد اسالمی ډلی تندروی ډلی دی چی د عربی په اوو 

دی ډلو موخی او هدفونه په ټوله دنیا کی سره ورته دی او د تقریباُ . دتندرو اسالمی ډلو او زعامتونو سره اړیکی لری

او سید قطب او د پاکستان د جمعیت العلُما د استاد  "حسن البنا"سسینو ؤمصر د اخوان المسلیمین د ډلی د مټولی د 

 د اسالمی مفکورو د تطبیق د پاره مبارزه کوی. "مودودی"موالنا 

حمد محکمتیار، حزب اسالمی مولوی گلب الدین په پاکستان کی د افغانانو د اسالمی تندروانو دری ډلی )حزب اسالمی 

هان برسیاف( هغه ډلی وی چی د پښتنو غړو شمیر پکی زیات و. د استاد بدالرسول عخالص او اتحاد اسالمی یونس 

ربانی په مشری د جمعیت اسالمی په تندروی ډله کی د تاجیکانو برخه ډیره درنه وه او د احمدشاه مسعود د الدین 

ر اوه او یواځی د ګوتو په شمینظار شورا تقریباُ دا تنظیم د هیواد د ملی ستم د ډلی سره یوځای د تاجیکانو په نوم واړ

 دنورو افغان قومونو غړی پکی پاتی شول.

په ایران کی جوړشوی اته تنظیمونه چی ایران د خپل مکمل نفوذ د ساتلو د پاره په وړو ټوټو ویشلی و، بیرته یی د 

 سعودی د زوم دیوی واحدی ډلی په بڼه د حزب وحدت تر بیرغ الندی افغانستان ته را ولیږل. په افغانستان کی د 

سیاف د وهابی ډلی سره مخامخ شول او د ایران او سعودی عربستان د ګټو د ساتنو جګړه یی په کابل کی پیل او 

دومره غیر وحدتی هزاره ګان او غیر اتحادی پښتانه دی دواړو تنظیمی ډلو په قتل ورسول چی تر ننه یی چاته سمه 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/S_kliwal_aya_dejamiat_detoltajekan_tanzimdai.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/S_kliwal_aya_dejamiat_detoltajekan_tanzimdai.pdf


  
 

 

 2از 2

دی چی کله په سیاف باندی فشار زیات شو نو د جمعیت د قوماندان او د  پته نه ده لکیدلی. مونږ ته دا هم را په یاد

نظار د شورا له مشر احمدشاه مسعود نه یی مرسته و غوښتله او هغه هم ښه مرسته وکړه او په ګډه یی د افشارو به 

سیاف او دیر کړل. )هزاره ګان یی له تیغه تسیمه کی د قتل عام دردونکی پیښه را منځ ته کړه، او په سلګونو بیګناه 

 .مسعود انډیوالی له همدی پیښی نه وروسته په ورورۍ بدله شوه او تر ننه دوام لری(

اوس نو اصلی خبری ته راځو او د هیواد ځوان نسل ته که هغه تاجیکان دی، که پښتانه دی که هزاره ګان دی او که 

 په نورو افغان قومونو پوری تړلی دی ، داخبره کوو چی : 

 :څلویښتو کالو د عینی شاهدانو په توګه زمونږ په دی خبره ځان پوه کړی چید 

  ،نه خلقیان د ټولو پښتنو سیاسی ګوند و 

 ه پرچمیان د ټولو تاجیکو ډله وه، ن 

  ،نه جنبش د ټولو ازبیکو نظامی قوت دی 

  ،نه دګلبدین حکمتیار اسالمی ګوند دټولو پښتنو ګوند دی 

  نه د حزب وحدت ایران پلوی ډله د ټول هزاره قوم 

  .او نه هم د جمعیت اسالمی ډله د ټولو تاجیکانو شریکه ډله ده 

دا ټولی ډلی د هیواد نه بیرون د افغانانو د ښکیلولو د پاره جوړی شوی او تقویه کیږی، د جوړښت له ورځی نه 

وی چی دوی ته جیره ور کوی او د خپلو غالمانو په تر د ننه پوری د هماغو هیوادونو د پاره خدمت او کار ک

 څیر یی استعمالوی. نو پام چی ونه غولیږی او:

 ــ  و ګوری او ښه فکر وکړی چی د افغانیت نه انکار تاسو ته څه در کوی او له تاسو څه اخلی؟ 

   افغان( ری سوه کلن پخوانی هویت ــ  ژور فکر وکړی ، دا کسان چی تاسو نه دا موجود کم نه کم د(

 چی نړۍ مو پری وپیژنی؟ چی ټوله دنیا مو په همدی هویت پیژنی اخلی تاسو ته کوم نوی هویت درکو

 الخره غور وکړی چی تاسو ته به هغه هیوادونه چی دا پروژه یی په کار اچولی په راتلونکی اــ او ب

 په کومه سترګه و ګوری؟

ځوانانو وطن ستاسو دی او تاسو ته سترګی په الر دی پام چی داسی عمل و نکړی چی وطن مو بیا مړی ته هم په 

خپله غیږه کی ځای نه در کوی. همدا نن تاسو ته دا ستره ملی آزموینه په مخ کی پرته ده، که پکی ناکام شوی نو د 

بده به د خپل ملک او هویت خاوندان پاتی ای نو تر غالمی زنځیر مو بی له شکه غاړو ته لویږی او که بریالی شو

  شی.

 خپل هویت په ساتنه کی یواځی نه یاست،  اید و پوهیږی چی تاسو دب 

  ګاه، باخبر او وطنپال تاجیکان، هزاره ګان، ازبیکان او نور او نور ملګری دی. آد تاسو سره په ملیونونو 

  باخبر اوسی او دڅو تنو خرڅو شوو په هغو بی اساسه خبرو ونه غولیږی چی په ټولنیزو رسنیو کی یی

 تر تاسو را رسوی.  

 که نه وخت به تیروی او بیا به د ګوتو مروړل بی فایدی وی. پای 


