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  انجنیر سلطان جان کلیوال

 
 21/12/2017 

 د جمعیت اسالمی ډله مخ په زوال ښکاری
 

یلو و بد استخباراتی سازمان له لوری د بیل .آی. اس. نی جهادی ډلی په پاکستان کی د آید افغانستان ټولی اوه ګو

په جهادی ډلو کی   ته و ټاکل شول او وظایف ور وسپارل شول. ، مشران وریلمنځ ته شوهدفونو د پاره جوړی او را

په پاکستان کی د جوړو شوو تنظیمونو په منځ کی هغه یواځنۍ ډله د جمعیت اسالمی ډله د نورو ټولو جهادی ډلو او 

 .سا .ملی یووالی د له منځه وړلو د پاره د پاکستان د نظامی واکدارانو او آی د وه چی په راتلونکی کی د افغانستان

 نه ډیری د امید سترګی نیولی وی. سازمان ورته  تر بلی هری ډلی  .آی

دا لوبه یواځی په پاکستان کی روانه نه وه بلکی په افغانستان کی د ننه هم د روسانو له خوا په ورته توګه د افغانستان 

 منځ ته کړه. نترول د پاره یی ځانګړی اداره راعمالً کار پیل شو او د شمال د سیمو د کد تجزیه کیدو د پاره 

د اداری سره په مشوره د مرحوم  .آی .اس .ت د پاکستان د آییأیو هظور د پاره د جمعیت اسالمی من روسانو د همدی

استاد ربانی په مشری ماسکو ته ور وغوښت او د همدی ډلی د مشرتابه سره یی د نجیب هللا د سقوط نه ورسته یا د 

 تر د السه کړه.یی د مشرتابه موافقه  طرحه او د جمعیت پالن مکمل واک د لرلو او یا د شمال د والیاتو د بیلولو

د مسکو د همدی موافقی په اساس و چی، د حیرتانو په ښار ګوټی کی د جنرال مومن په نوم یوه قوماندان د ډاکټر 

 چی دده د تبدیلی په هکله و ونه مانه او په عینی توګه یی د مرکزی دولت په مقابل کی د جنرال عطا ،نجیب د امر

بغاوت وکړ. هغه وخت خو نتیجه دا شوه چی د جبل السراج په ښار ګوټی کی د قوماندان مسعود، محمد  نور په څیر 

ی د نماینده انجنیر نجم الدین کاویانی او فرید مزدک تر منځ یوه دری اړخیزه لډ جنرال رشید دوستم او د ببرک کارمل د

 پالن ناکام او د دری ګونی د ملی روغی جوړی (هد ملګرو ملتو د نمایندبننسیوان )اتالف جوړ شو، چی په پایله کی د 

منځ ته شوه، د تنظیمونو تر منځ د قدرت په یب دولت سقوط وکړ، د قدرت خال راتالف کودتا بریالی شوه او د نجئا

 وژل شول او د کابل ښار په کنډواله بدل شو.رو نه زیات د کابل بی ګناه خلک وسر جګړی پیل شوی، د شپیته ز

رف رئیس اش او ټولواک والی جنرال عطا نور بغاوت ته مال تړلی، د جمهور کباً په هماغه بڼه د بلخ خپلوانن هم تقری

 دی .نه منی چی جمهور رئیس منظوره کړه یاو دده په خپل الس لیکل شوی استعف سر غړونه کویامر نه  د غنی

 تځکه ده چی که د دولادعا  ډیره عجیبه دا لری. لری کیدلو او تبدیلیدو صالحیت نده د رئیس د ادعا کوی چی جمهور

اوس چی  مه وړاندی کوله؟ ی ناولی هغه ته دا استعف رمحمد نو لود، نو تا عطارئیس اشرف غنی دا صالحیت نه در

د جمعیت اسالمی د ډلی د  سره چی د عطا نور له خوا اوپه یقین منظوره کړه نو ته یی نه منی؟ دا  یاستعفهغه ستا 
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. خو شاید چی د عطا محمد د یوه واړه مستقل هیواد اعالن دی میو څو تنو له خوا ښکاره یاغیتوب، تمرد او د بلخ په نو

نور په ګډون د جمعیت د ډلی زورواکانو دا خبره هیره کړی وی چی د ډاکټر نجیب دولت روسانو جوړ کړی و او 

یو أالی په نوم دولت د افغان ولس د روسته یی په نیمای الره کی یواځی پریښود، خو د غنی او عبدهللا د ملی یووور

په نتیجه کی د امریکا په مشرۍ د نړیوالی ټولنی له خوا رامنځ ته شوی دی او نړیواله ټولنه یی په ټول قوت سره تر 

 شا والړه ده. 

و په ښکاره توګه په اوسنیو شرایطو کی د خپل ملګر ویو څو تنه نورده د سرغړونی چی عطا نور او د بل دا

 تخریبی قوت محاسبه غلطه کړیده، په دی توګه:

 قوت نه ملی قوت و او نه نړیوال ،ـ د نجیب هللا تر شاـ. 

 همدی دریځ چی  او ټولو په ګډه د و ډول ــ د نجیب د دولت د سقوط سره د ټولو جهادی تنظیمونو دریځ یو

 مالتړ کاوه.جیب دولت را نسکور شی باید د ن

  ــ د نجیب د سقوط په وخت کی تر ټولو د مخه اردو او نظامی ځواک مات شو او د اردو ټول سالکوټونه د

 جهادی ډلو الس ته ورغلل.

  غاښو پوری وسله وال ول او جهادی قوماندانانو د هیواد په ــ ټول جهادی تنظیمونه د جمعیت په ګډون تر د

 برخو خپل تسلط قایم کړی و. او داسی نور لوی او واړه عوامل. بیلو بیلو

 

 خو ننی وضعه د پرون په څیر نه ده، ځکه:

o  نن په مجموع کی ډیر ملی قوتونه د اشرف غنی د دولت تر شا والړ دی.ــ 

o ی نــ نن د جمعیت ډله په ظاهر کی نیمایی خو په حقیقت کی د ډاکټر عبدهللا په مشری  په ټول هیواد حکمرا

کوی، او تر کومه چی د ډاکټر عبدهللا له موقف نه څرګندیږی هغه د اشرف غنی د دی پریکړی نه مالتړی 

 دی.

o  نور سره یی خپله ملګرتیا عطا محمد نن داسی ښکاری چی د جمعیت یو شمیر مشران د دی د پاره چی د ــ

نړیوالی ټولنی سره ځان ښوولی وی، د دی پریکړی سره مخالفت کوی خوپه حقیقت کی نه غواړی چی د 

 مخامخ کړی او هغه امتیازات چی همدا اوس یی لری له السه ورکړی.

o  نور هغه جهادی څیره نه ده چی دوه لسیزی وړاندی وه. اوس هغه په ټول شمالی افغانستان کی عطا ــ اوس

 تر ټول ستر فاسد کرکټر دی.

o په منځ کی هغه اعتبار نه لری او نه هغه قوت  ــ اوس جنرال دوستم د ایشچی له قضیی وروسته د ازبک قوم

 ورسره پاتی دی چی د نجیب د زمامدارۍ په وخت کی ورسره و.

o  نن د جمعیت هر یو مشر چی تر ډیره حده یی په فساد او د ملی شتمنیو په چور چپاول کی ونډه لرلی او ــ

نور نه زیات د ځان په هکله فکر  عطا په هیڅ وجهه د ملت له سترګو ځان نه شی پټولی، په ځانګړی توګه د

 کوی چی څنګه ځانونه د ملت له محاسبی نه وژغوری.
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o  ــ نننی حاالت داسی و ښای چی د جمعیت ډله عماًل له منځه تللی، ډاکټر عبدهللا ځانته ډلګۍ لری، یونس

ه ر ځانته. دوی نقانونی ځانته، صالح الدی ربانی ځانته، مسعود خیالن ځانته، امرهللا صالح ځانته او عطا نو

 دریځ. واحد کومه مشخصه کړناله او نه هم کوم کومه شریکه برنامه لری، نه

o  تر ټولو مهمه خبره داده چی د عطا نور په ځای د بلخ والیت ته نوی معرفی شوی شخص  باالخرهــ او

سره د  انجنیر محمد داود هم د همدی ډلی یو پیژندل شوی او د نفوذ لرونکی شخص دی، د هغه د مقررۍ

عطا نور مخالفت په حقیقت کی د نوموړی شخصیت، مقام او ټولی ډلی ته ډیر دروند سپکاوی دی. نو لکه 

څنګه چی هیڅ انسان د ځان د سپکاوی سره موافقه نه شی کولی، انجنیر داود به هم په دی تالش کی وی 

 .چی د خپل شخصیت د ساتنی د پاره کار وکړی

تیجه تر د السه کیدای شی چی د جمعیت اسالمی په نوم چی کوم تنظیم یا سیاسی ډله له دی ټولو خبرو نه داسی ن

افغان ولس د پاره یو  د د ا موجوده وه هغه د نزعی په حالت کی ده او د خپل عمر وروستیو شیبو ته رسیدلی ده.

ه الر کی ټول لوی زیری او نیک فال په دی کیدلی شی چی افغان ولس د یوالی په لور روان دی، د یوالی پ ښه

، د دی په وهلو کی ګړندی ګامونه اخلی چیاو واړه خنډونه له منځه تلونکی دی او افغانی ټولنه د هغی الری 

هیواد ټول وګړی د ټولو هغو انسانی حقوقو نه برخه من شی چی هم ورته لوی هللا ج ورکړیدی او هم ورته 

یوه واحد ، آزاد او سر لوړی افغانستان د ژر  د همداسیمتمدنه نړۍ کی د تحقق د پاره هلی ځلی روانی دی. 

 جوړیدو په هیله.  

 پای

 

 تورنتو ــ کاناډا 20/2017دسمبر/

 

 

 

 

 
          

 


