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 د طالبانو حکومتوالي
 

هغه    ې ک  ونوړد ولسونو په ز  وادونوېپر مهال، د خپلو ه  ېد سیاسي مبارز  ونهګ غورزن  ی مل  ېک  وادونوېپه ه  ړۍد ن
کوم   ېاو د دوي په پوره عدالت او وطن پالن  يیږتر شا در  ولټ  ېسره سم ی  دلوید دوي واک ته له رس  ېمقام خپلوي چ
 .شک نه کوي

 

شمیره انسانانو د   ېاو د ب  ديږنوم    ګد ولسي غورزن  انځپر    ېچ  ېلډ  تونکيښواک غو  ېپه هغو هیوادونو ک  خو
 ، ږېپام کی ېته ی دیمهال له پاره پاتي کیدل امکان نه لري. شال دږد او ېواک خپلوي، د هغوي په واک ک هیوینو په ب

د    ولډ  هڅاو اعمالو ته په پام سره، طالبان به    نوړک  نو مهال واکدارا  ریپه  افغانستان کي د ت   ېپه اوسني وخت ک  ېچ
سونو په  د ول  ېخو د اوسنیو واکدارانو واکمني د نویمي لسیزي خاطر  که ځ  نو  ؟ړیپیدا ک   ی اځکي    ونوړولس په ز 
 .راژوندئ کوي ېذهنونو ک

 

  ۍ له کورن  ېک  وادېپه ه  ېافغانانو هغه چ  یروډنو    یناستل،ښک  ېباند  ۍدګد واک پر    وپکیان ټد جهاد په نامه    ېچ  کله
 ۍد خپل هیواد د سمسورتیا او ارام  ولوټ.  ړوک  ېهرکل  ه ښ  یرډ ېی  ېاو د ارامه ژوند په ارمان وو، دو  ړېست  ګړېج

  ا ڼر  ېد سول  ېوو: »افغانستان ک  ېپوه لیکوال لیکل  سیاستکي یو    هڼپاځور  ۍخوبونه لیدل... هغه مهال په یوه بهرن
 « .یږېته ورس یو ړپو وړلو ګژر د پرمخت یرډبه   وادېده او دغه ه ېخپریدونک 

 

او علم په اصطالح په پوتنشیل اتکا    ېد پوه  وانانوځد هغو    هګادعا له پاره د افغانانو په خاصه تو  ېدغ  ېد خپل  هغه
یوه    ېمقال  ې دي. دغ  ړې تحصیلونه ک  ړلو  ېک  وادونوې په بهرنیو ه  وانانوځشمیر افغان    یرډ  ېپه خبره ی  ېوه چ  ړېک

 :په یاد ده ېک ټپه  ېک ټاوس هم  ېجمله م
 

 یدي،ړ ک  ېی  ړېزده ک  ړېشوي او لو  یرالو  ېکي په مهاجرت ک  وادونوېپه بهرنیو ه  ېچ  وانانځافغانستان هغه    د»
او    ېپوه  ېاو د خپل  يړ کارونه وک  ورګټد بیا ودانولو له پاره    وادېخپل ه  یش  ېدوي کول  ،یږېزرونو ته رس  ېشمیر ی

  ي ړک  ړجو  ستمونهیاقتصاد او نورو برخو کي س  زراعت،لکه معماري، انجینري،    ېبه په بیال بیلو برخو ک  ټعلم پر م
 « .ودروي وښپه پ  تړښدولتي جو وادېاو د خپل ه

 

او د ولس ارمانونه   تنهښله پاره واک غو  ان ځد    ېلډ ې مجاهدین هر  ی دلیکي واک ته رس  واد ېپه ه  ېموه ک  ه ږپه ل  خو
  ې تاریخ ک   ی او په بشر  نیناور  ېشو  ښهغه پی  ېد اور په لمبو کي وسوزول. په تیر وخت ک  وګړج  ي ځد دوي خپل من

  کو ټ مهمو    ینوځد    ې. خو په اوس وخت ک يیږپوه  هښ  یرډپري    ولټنه شته او    ایتړیادولو ته ا  ېتوره کارنامه ده، چ
  ې و چ  تل ښواک غو  ليډ دار له خوا د خپلي    یکهټ او قومي   وندګوجه د هر  ستره    ېد د  ،ېپه کار دي اوهغه دا چ  ېی  ادولی

 .شولوهل   یلټ  هګته د مهاجر په تو وادونوې حساب ونه شو او هغوي بهر ه  وانانوځ  یوړک ل ی او تحص دليی کي پر رس ولنه ټ په 
 

حکومت په   یپه دي سره اوسن  ېچ  یش  لګڼونه     دیروانه ده. دا ساده با   ۍرحم  ېب  یره ډاوس بیا په    ېچ  ړۍل  کومه
 .یدږ  امګپر لور  ۍلوي الس د نابود

 

د   ېده، چ  انهښرو یرڅ . دا خو د لمر په يږته مجبوری ودلویښپر وادېه وانان ځ ېاندړو وګاوسنیو واکدارانو تر ستر د
په    دیبا  ېبرخمن نه دي. د کابل پوهنتون چ  ې تر  ې  یدو   ېده، چ  تیاړهیواد په هر وزارت کي مسلکي کدرونو ته ا

ده... دا هغه    ړېک  هړد تش په نامه ریس پر غا  وسهتر ا  ېهغه  ی  ،ړیرهبري وک  ېعلمي پوهه سمبال کدر ی  هړلو
دي او د دوي    ولټرا  وانانځپوهنتون کي په زرونو  په    کهځوهي.    یلټته    ېکند  ۍد تباه  ېدو  ېستره تیروتنه ده، چ
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  ي یږسره خپر  ۍک ټچ  ېیرډکي په    ولنهټپه    ېچ  ،یش  ی کیدا  ستلیجاج اخ  هګتو  هښپه    خه څ  ېمارنګمسلکه    ېب  یله داس
 .يږزیاتی ېاو کرکه ی يیږلري ک نهیتراو ولسونه 

 

حال    ی . په داسید  يړک  کډ  ېکرک  یله سخت  ونهړافغانانو ز  ولوټبیا د پنجشیر مقاومت؟ د    ېداسي یو وضعیت ک  په
اور بلولو ته لمن  يګړپه هیواد کي د ج   ایاوس ب ېسوي سکاره شو ېک  هګړکلنه ج تښ لویڅپه  وادې ه ږزمو ېکي چ

د واک    ایاوس ب  ېدي چ  ې میراث خواره ی  یاو د هغو  ی نه ده. هغه زور واک  ړ دا د هیچا له پاره د زغم و  ،ږېوهل کی
  ې په د  ېشته چ  ونهړکي ز  لونوګوګ. دوي نه ضمیر لري او نه د دوي په  نيیناستي ته د ورتلو خوبونه و  ۍدګپر  

کي د دوي له پاره زیرمه    وادونوېه  ویشتمني په بهرن   ولهټ   وادېد ه  ېوسوزوي. پلرونو خو ی  ېمظلوم او بیوزله ولس ی
 .يړغوا  دلیواک ته رس ول ډ ېاور بلوي او په د يګړبیا د ج ګۍهم په پوره سپین ستر خو ال  ،ړیک
 

الره ورکه ده.    خه څولسونو    ږزمو  ې. په دغه حساسو شیبو کېد   ګانډاو بل پلو ته    ګانړیو پلو ته پ  ،ېوای  ې چ  لکه
  اي ځهغه ال د چا له یاده وتلي نه دي. اوس په  يړترسره ک ېنړک ېکوم ېچ ېکلنه دوره ک هځطالبانو په خپل تیره پن

د روانو اوبو په    ېدوي هماغس  ي، ړتر سره ک  ولډله اصولو سره په سم    ۍد حکومتوال  ېنړک  وليټ  ېخپل  ېچ   ېد د
 ي ځوونښپوهنتونونه،  .  يږاتیینور هم ز  نټوا  خه څکي له دوي    ونوړد ولسونو په ز   ې چ  ،یخالف مخ پورته روان د 

  ې طالب چ  ایپه نوم مال    ېی  ايځاو په    یشو  هښوګشوي، مسلکي کدرونه له دندو    لړ مرکزونه ت  يړاو نور د زده ک
 وادهېله ه  يږکی  یېوس    ېچ  وانانځکبله هغه    ې. له همديږکی  مارلګشوي او ال    مارلګپه دندو    ږېهینه پو  څپه هی

له یو مدني فعال سره مرکه    ېک  ارښپه کابل    ېاخته دي. نن م  انګکور دننه په ژور خفپه وس پوره نه ده نو په    ېاو که ی  يځو
 « .ېی  ېاو وژن  ديږدلته په نوم مدني فعال نه پری  کهځ خلئ.   هزما نوم وان  ې راته وویل:»پام چ ې سره ی  ارګین ټ درلوده، په 

 

وهلي او د تاریخ په هره دوره او   ډېب  ېپه بربادولو پس  وادېد ه  ږزمو  ځېله ور  تښ بله پلوه پاکستان د خپل پیدای  له
باور او د خپل هر اقدام له پاره له    یرډ. د طالبانو له خوا پر پاکستان دومره  ېپه زیان تمام شو  ږزمو  ېهره برخه ک

  ی دږن  ی کبله ورسره ولسونه نه ش  ېنو له همد  ي،ړو   هځمن  ه مشوره اخیستل، پر دوي د خلکو باور ل   خهڅهغوي  
تجهیزات   يځکوم پو  ې ته چ  وادونوېه  وډی اونګسره سم پاکستان، ایران او نورو    دلوید دوي واک ته له رس  ې. دا چیدایک
د   ۍشرم  ېپه پوره ب  يګلر  ړمیاشت کي د کن  رهی. ورسره سم په تېپات  ینه د  ټپ  وګ له ستر  چایهغه د ه  یشو  لړو

  ړ شول او ورسره سم د کن  دولږالریو کي بار پاکستان ته ولی  یروډوالي له خوا له سلو    یشو  اکلټ  نيړد لوم  طالبانو
نه وو لیدل شوي   دولږلی  ولډپه تیرو حکومتونو کي کله هم دغه    ېچ  ،ېکاریدلښ  يټ سیند اوبه د چارتراشو الندي پ 

 .او په سلونو چارتراش په کي د پاکستان په لور روان وو
 

عکسونه نه وو    ولډدغه    کلهڅپه تیر مهال کي هی  ې شوي چ  کارهښکي    نویرس  زویولنټپر    ېعکسونه ی  ونوګ لس  په
 .وروستي او نوي وو خيیدغه عکسونه ب ،ېولس پوه شو ولټ ېشوي، چ ودلښ
 

. د سلما  ېپورته شو   ېنه د   ام ګد طالبانو له خوا  کوم    ه ګټ په    وی اوسه خو د ولس د ژوند ژغورني له پاره او د هیواد ملي شتمن   تر
ته د ولس    ګ رات   ی شوي. د دو  ید ایران په لور خوش  ېک  وځ ور  یو ړپه هماغه لوم  ې چ  ږیزیرمه شوي وي،ویل کی   ې بند اوبه چ

 .ي ړو  هځباورونه له من  ولو ټ چاودنو د  یبم ېک  واد ې کي په ه وځ هم په دي ور ههغ ېوه، چ  تی هیله همدا امن  ۍیوازن 
 

. ولسونه تر هر ېکول  ېکیدلو ضمانت نه ش  ېد پات  ېیي په واک ک   ارخپرولډیوازي ویره او    ېچ  يږدوي پوهی  ایا
او هغه   یتر سره ش  ه ړسره په بی  تیاو مسول  تیدا په پوره درا  ېچ  ،یلر  ایتړتوکو او درملو ته ا  یخوراک  يړلوم  هڅ

نه   ړد زغم و ېپه ک ډ نځ. نور يږکی  وګتر ستر نه ېک نوړد دوي په ک ولټدغه  ېچ ،یمحدود نه ش ېباید وخت پور
  وادېژر د ه  یرډباید    ېمري. د افغانستان له پاره د هند حکومت له خوا د غنمو مرسته چ  ږېخلک له ول  کهځ  ېد
لري، تر   ایتړاقدام ته ا ینیړب ی دا د مسول حکومت له لور  ېمخه نیسي چ ېپاکستان ی ي، یږخلکو له پاره ورس منوړا

 .مرسته وشي هږسره مخ ولسونو له پاره ل ږېول یدید شد وڅ
 

  ې اندړوسله واله مبارزه د حاکم حکومت پر و  ولډدي او هر    يړست  ګړېافغانان له ج  ېده چ  انهښته رو  ولوټ  دا
د پرمخ   ۍطالب په اوسن  ېچ  ،ېسر خالص د  ولوټهم د    ېپاي ته د رسولو درمل نه دي. خو په د  ونوځد رن  ږزمو

ته   ولوټخو دا    کهځنه لري، نو    تیاړو  چلولوساتلو او د حکومت    یکو ړسره د ا  ړۍن   ېپه علم سمبال  ۍتللي تکنالوژ
 .ېورکول ی دوام نه ش یر ډ  وکڅته  ۍزورواک ېپه زور پر ولسونو خپل  ېجوته ده چ

 

  وندو ړسره په ا  ۍک ټچ  ېیرډمسلکي کدرونه په    یطالبان په هیواد ک  ېده چ  یهغه وخت شون  ېکیدل ی  ېپات  ېواک ک  په
او    ي ړسره چلند وک  یپه متقابل درناو   ې نورمونو له مخ  یوالوړسره د ن  وادونوېه  یوډاونګله    يړک  ولټمرکزونو کي را

 یر ډطالبان  باید  ېدا ده چ تنهښغو استوالویافغان س یروډ. د يړته جدي پاملرنه وک ۍپریتوب او ازاد ېد خپل ملت ب
  یشي او دوي به هم په ک  ړحکومت جو  هټیو پراخ بنس   هښد خلکو په رائ او خو  وڅتر    ي،ړراوغوا   هګژر ولسي جر
 برخه ولري. 
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