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 ۰۵/۰1/۲۰۲۰            انجینر سید نعیم مجروح

 

 دا طالبان دی دا طالبان ندی
 مه برخهرېد

 

ویاړ  پهمرحوم افضل خان الال د پښتو سیاسى لیدر او ملى مبارز د صوات لوى خان څوکاله پخوا کابل ته د باچاخان 
ده لیدو ته ورغلو. افضل خان الال د  جوړ شوى سیمینار کى ګډون درلود، زه او مرحوم استاد رسول امین صاحب د

دى او یو ساتونکى یى سخت زخمیان  و،هغى تروریستى حملى جریان مونږ ته ووایه په کوم کى چى دده دریور مړ ش
صوات نه  عملیاتو په بهانه څو وارى ځما و غوښتل چى دخان الال وویل چى " استبلیشمنت د نظامى مرحوم شول، 

دوى میلمه اوسم مګر ځما جواب هر وار دوى ته دا ٶ چى زه د خپل اولس په  ووځم او د اسالم آباد په بنګلو کى د
بهتر نه یم"، ده وویل نه دوى له خوا کى پاتیکیدل غواړم او هر څه چى ځما په اولس راځى په ما دى هم راشى زه 

"د حملى یواځى څو دقیقى وروسته یوه نظامى هیلیکوپتر د حادثى ځاى ته راورسیده چى د فوزى بیس نه ډیر  چى
چى ما اسالم آباد کى شفاخانى ته ورسوى، مګر زه پوهیدم چى دا حمله په ما دوى کړى  وه، دوی غوښتل فاصله لرى

دوى په واقعیت کى د هوا دا عملیات څارل داسى او په دغه سرعت د دوى را رسیدولو دا خبره نوره هم ثابته کړه، 
خو کله چى دوى زه ژوندى پیدا کړم نو خبره بدله شوه،  ،ځما د مرګ اطمینان اخستل ٶ و هدف ییر رارسیدلژ

خوشبختانه چى زه بیحاله نه وم او خبرى مى کولى شوى نو ما دوى ته وویل چى زه ستاسو سره نه ځم که د زخمونو 
ووتلم نو په سلهاوزره  نه زه پوهیدلم که د صوات مړ شم.فتخار به وى چى د خپل اولس په منځ کى دالسه مړ هم شم ا

  .به په خپله دسیسه د طالباتو په جامه کى کامیاب شى  ى او استبلیشمنتش پریښودو ته مجبور دصواتخلک به 
شه خیلو کى ورغلى وم او هم یى زه نعیم مجروح د مرحوم افضل خان الال دپښتنو د عزت کور ته په صوات په دور

هغه وخت چى دى په اسالم آباد کى د بینظیر بوټو په ائیتالفى حکومت د فدرال کابینى وزیر ٶ زه په ډیر عزت دعوت 
په ده بر ضد څو ځله شوى دا اقدام د پښتنو  کړم او هر ډول خدمت پیشنهاد یى راته وکړ. د مسلحانه ترور اقدام د

ور افغان ځوان او من حقایقزه دا  .و په جامه کى د طالبانو د حرکت دسیسه په ډاګه کوىند طالباملى لیدر باندى داسی 
ه ل د زرهاو مدرسو د تولید شوو طالبانو، او، په پاکستان کى ادا کول غواړمنسل ته په وړاندى کولو خپل مسٶلیت 

د چا اید ورکولو باو ټریننګ  تربیت، ،د وژلو ,تصفیه انوطالب غیرمطلوب اس اى په الس دی د ا وروسته اتلس کلونو
 په ذهنیت کى د طالب لیدرشپ په باره کى په پاکستان کى شک ځاى پاته نه وى چى کوندى دوى مستقل افغانان دى

لیدرشپ نقش قدم تعقیبوى او یواځى او یواځى د پاکستان نظامى  وخت د دوى د جهاد د او خپله مستقله اجنډا لری.
. څرنګه چی په افغانستان کی د طالبانو په څنګ وفادار دى او بس خاصه اجنډا پر مخ وړی او دوی تهیشمنت استبل

کی داعش، حقانی، پنجابی تروست ګروپونه او ټول هغه ډلی چی د جهاد کشمیر نه وزګار شوی او تعداد یی د شلو 
روریستی حمله په ملکی اهدافو کوی الس پاکی ډلو زیات دی دا ټول د طالبانو په ګډون چی په افغانستان کی هره ت

یواځی طالبان دی او د انګلیسی ژبی په اصطالح )لیابیلتی( یا د هرتاوان مسؤل طالبان دی چی دسپیناوی حق تری 
 اخیستل شوی دی.

وماندا قد طالب مشران او که کوم نسبی مستقل ګروپونه یا د ایرانیانو او روسانوپه رابطه کی په افغانستان کى دننه 
په باره کى قضاوت ځانته پلټنه او تحلیل غواړى کوم چى دوى د اهدافو، د مخالفت دالیل ،کړونو او  دوی دی، د نان

 .روابطو په اساس ثابته کړى چى تر کوم حده د افغانستان ملى ګټو ته تعهد لرى
 

 د یو پیښورى دوست د سترګو لیدلى حال:
 ور رنګیت ته روان شوم، کله چى په فالینګ کوچ د کړکۍ خواته کیناستم یو ښار زه د پیښور نه صوات مینګورى»

او داسی ښکاریده چی د لونګۍ سړی ندی خو د ځان نه  سړى مى څنګ کى کیناست چى ګډه وډه لونګى په سر وه
سرا فزکه مونږ پنجابی ا په الره کى پس له لږو خبرو پوه شوم چى سړى خو پنجابى افسر دى .یی مال جوړ کړی ؤ

ه اوردو پپښتو خالصه شوى وه  مال څو محدود ټکیاو صرف څو ټکي پښتو یى زده کړى وه. د افسر په اسانۍ پیژنو
داسی وخت ؤ چی . مو سره هم لږی خبری وکړی نور ددی د پاره چی ځما پوښتنو سره مخ نشی ځان په خوب واچؤ
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صوات  او خلک د ى وسلو طالبانو ته تسلیم کړى وىاو د پولیس تاڼو خپلى ټول وهنیولى  وطالبا لویه برخه صواتد 
 د نظامى عملیاتو په بهانه د وتلو امر کړى ٶ. زه هلته د د کورنۍ د څو غړو  ته ، حکومت هم خلکونه په وتو کی وو

ی چ تللم. کله چى د صوات درى د طالبانو اول پاټک ته ورسیدو نو کلکه تاالشى روانه وه راوتلو د مرستی دپاره
اخیسته، کله چى زمونږ فالینګ  تری که د چا په موبایل کى به کامره وه هغه به یى همی ډیر تنګ کړی وو، خلک ی

دتاالشۍ دپاره دروازه خالصه کړه او سترګى په پنجابى تور مال ولږیدى چى ځما په  کوچ ودرید یو تور طالب د
یران ورته ح مى ونیوله چى ټولى سورلۍڅنګ کى ناست ٶ نو په مرداره لنګۍاو کمیس پرتوګ یى داسى فوجى سال

کړه او د طالب وڅه اشاره دسترګو څه وشو او دا څه رنګ طالب دى، پدى وخت کى افسر ورته   پاته شو چى دا
وضعیت یو دم بدل شو او د مال افسر الس یى ونیوه او غږ یى کړ  چی د افسر په اشاره وارخطا شوی ؤ عسکر

، مونږ چى ځان یوى ګینټى )ساعت( تاالشى او سوال او جواب ته تیار کړى داسى ډریور ته یى وویل ځه  راکوز شه،
کړکۍ نه شاته کتل چى مال افسر مخکى روان ٶ او  او موټر روان شو ما د شو چی ما یی فکر نه کؤ، آسان خالس

 «.طالب فوجى وروسته پسى مارش کاوه
شخصیت دى ما ته وویل چى پنجابى استبلیشمنت په یوه قوماندهد پولیس  مهمدوست چى یو د پښتنخوا سیاسى  دغه 

ټولى تهاڼى په صوات کى هغه تورو پنجابى نظامیانو ته تسلیم کړى چى د طالبانو یونیوفورم)لنګۍ،کیس پرتوګ( په 
 ځان وو.

ال طالبان  کړل، ماستبلیشمنت د طالب په جامه کی صوات ته ننوت، بیا ددوی پخپل الس جوړ کړی طالبان یی بد 
نور مصلح فوځ د تانکونو او جنګی جټ  ۴۵۰۰۰افسر او طالب عسکر خپل یونیفورم په نظامی یونیفورم بدل کړ 

 په شروع کړ، د تور طوفان په نامه جنګ ۲۶د اپریل په  ۲۰۰۹جهازونو سره راغی او د بدو طالبان  په بهانه یی د 
، د صوات د توریزم )سیر او سیاحت( اندستری چی نړیوال ور کړلته مجب کډوالۍد صوات نه یی لک خ میلیونهاو

شهرت درلود مکمله تباه، ښارونه مارکیتونه او کورونه اول چور چپاول او بیا یی بمبارد کړل، په زرهاو خلک راته 
و د نمړه او بی درکه کړه، دی جنګ کی یواځی پښتانه هدف وو پوځیان او طالبان پکی نه مړه کیدل، بس دا د پښت

بربادۍ دسیسه وه چی د صوات ښکلی دره او دا په پرمختللی اقتصاد او پوهه چی په لر او بر پښتونخوا کی مثال نه 
 ؤ او د استبلیشمنت د سترګو اغزی ؤ په کنواړه بدل کړ. 

بعو ااستبلیشمنت خپل هدف ته ورسید کوم چی د پنجابی فوځ کامل حاکمیت پدی خاوره، اولس، اقصاد او مینرالی من
ؤ. دوی په سکولونو )مکتبونو(، کلینکونو او دولتی ادارو کی واړول او د دری لویو پوځی بیسونو جوړولو اعالن 
یی وکړ. د سوات اولس ددوی وتل غواړی خو دوی په خپل تبلیغاتو اولس په ویره کی اچولی چی که مونږ الړ شو 

ضروت نشته ځکه چی د طالب یونیفورم خو ال هم ورسره  طالبان بیا راځی. په داسی حال کی چی د طالبانو راتګ ته
دی، چی مال افسر او طالب عسکر سمدالسه رامنځ ته کړی. اولس چی د کډوالۍ نه بیرته صوات ته راغلی او په 
ډیره خوارۍ ځانته د غریبی ژوند جوړی او ددوی د جنګ د کڼوالی په بیا جړولو لګیا دی ویریږی چی دا پاته ښکلی 

 ه کڼواړه راته بدل کړی او خلک به مړه او بیرته آواره کړی. ملک به پ
د استبلیشمنت له نظره چی کوم بد طالبان ؤ هغه ټول خو یی په امریکایی ډرونونو ختم کړل، نور بد طالبان په پاکستان 

 شتکی مي والیتکی پاته ندی. هغه چا ته چی دوی بد طالبانو خطاب کوی هغه یی سره ښځو او ماشوانو ګاونډی کنړ 
کړل، او بهانه دا شوه چی افغانستان پاکستانی پښتنو تروریستانو ته په خپله خاوره ځای او ټول امکانات ورکړی او 
په پاکستان تروریستی عملیات کوی. د ملګرو ملتونو ته د رسمی شکایتونو لړی په چټکۍ روانه ده خو د افغانستان 

 «.بګیرش که نګیردت»بی په هغه متل عمل روان دی چی وای شکایتونه ډیر کم لیدل کیږی، او دری ژ
 

د افغان مهاجرو د مرستی کومه نړیواله غوا چی وچه شوی وه استبلیشمنت هغه د لرو پښتنو په بربادۍ بیرته خپل 
ر لځان ته لنګه کړه او په څنګ کی د طالبانو سره د جنګ او د جنګ د خرابۍ په نامه د امریکا نه په میلیاردونو ډا

 تر السه کړل خو په څنګ کی د پښتنو پراخه نفرت هم الس ته راوړ.
 

د یو این ایچ سی آر د را پور په اساس یونیم میلیون کډوال را جستر شول خو اکثریت کډوال د پښتونخوا په ښارونو 
م یوځای خلک ه ۸۵کی څوک په کرایه یا د خپلوانو او قومیانو سره میشته شول چی اکثره کورونو کی حتی تر 

اوسیدل حساب شوی دی.  د یو امریکایی ژورنالیست په نظر دا حادثه پس د افریقا د رواندا د حادثی  نه ستربشری 
 ناورین بلل شوی...

 

 الندی تصویرونه د صوات دغه غمیزه داسی څرګنوی چی نور تفصیل ته ضرورت نشته.
 
 په درناوی 

  سید نعیم مجروح
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