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حکیم روان

طالب له کومه شرمه ځان خالص کړي؟
دا چې د پاکستان د حقانیه مدرسې مشر موالنا سمیع الحق ځان د طالبانو د تحریک مؤسس او د طالبانو معنوي پالر
باله او د طالبانو د تحریک لوړپوړي کسان د دې تروریستی مدرسې طالبان ( چړیان ) وو له دې شرمه طالبان څنګه
ځانونه خالصوالی شی؟
دا چې د  1۹۹۴کال د نومبر په  ۴نېټه کله چې جهادی چورګرو د پاکستان  ۳۰الرۍ مال التجاره چې منځنئ آسیا ته
د سپین بولدک او قندهار له خوا په الر وې ،برمته کړې او  2۰کسان په دې ترڅ کې ووژل شول ،آیا طالبان د لومړي
ځل له پاره ،د دې الریو د خالصون له پاره را ونه وتل؟ له دغه تاریخی شرمه او په پاکستان پورې له تړلتوبه طالب
جان څنګه ځان خالصوالی شی؟
طالبانو د خپلو همسنګرو مجاهدینو له قبضې څخه د پاکستانی الریو د خالصون له پاره د همدې کال د نومبر په پنځمه
نېټه د مجاهدینو پر ضد برید وکړ او د څلورو ورځو نښتو او  ۵۰کسانو د وژلو په پایله کې یې پاکستانۍ الرۍ
خالصې کړې او د کندهار په ښار یې هم قبضه وکړه  .طالب جان دې شرم ته څه ځواب لري؟
د همدې کال د نوامبر په  2۵نېټه طالبان د کرنېل امام په مشری د هلمند د لشکرګاه ښار هم الندې کوي .د کرنېل امام
په فرمایش آی-اس-آی د  1۹۹۵کال د جنوری په لومړی نېټه  ۳۰۰۰طالبان له پښاوره د طالبانو د لیکو د تقویت له
پاره را لیږي ،څو طالبان خپلو بریدونو او پرمختګ ته د کابل په لور دوام ورکړي  .طالب جانه همداسې وه که نه؟
نو بیا ته په کومو سترګو افغان حکومت ته مزدور وایي؟
ولې تاسو ته ګلبدین حکمتیار خپل نظامی او جنګی مرکز چارآسیاب بیلې ټک او ټوکه تخلیه کړ؟ ځکه ګلبدین حکمتیار
د آی-اس-آی سره تر تاسو هم پخوانۍ اړیکې درلودې ،د هغو اړیکو په پاس او د آی-اس-آی سره د مشترکو ګټو او
پالنونو په خاطرسرزوري ګلبدین حکمتیار دوې پښې څلور کړې او تاسو ته یې د کابل پر خوا مخه خالصه کړه
داسې نه وه طاب جانه؟ طالب جان فکر کوي چې آی-اس-آی ډېر ماهرانه کار کوي او د طالب نوکري نه افشاء کوي،
خو چړي نه پوهیږي چې لمر په دوو ګوتو نه پټیږي.
عبدالعلی مزاری چې تاسو سره د مذاکراتو له پاره درغلی وو او تاسو د  1۹۹۵کال د مارچ په  1۳نیټه وواژه د کوم
دین په حکم مو دا کار وکړ؟ حتی که په جنګ کې مو نیوالی وای ،تاسوله دیني لحاظه د هغه د وژلو حق درلود ؟ که
تاسو د آی-اس-آی مجوز تر السه کړی وو ؟ دینی او افغانی ارزښتونو تاسو ته اهمیت نه درلود؟
د همدې کال د اکتوبر په لسمه تاسو  ۴۰۰ټانکونه له کابله تاؤ کړل  ،تاسو دومره ټانکونه او ټانکیستان له کومه کړل؟
تاسو خو چړیان واست ،که ټانکیستان چړیان وو چیرې یې زده کړې کړي وې ؟ طالبه دا لمر څنګه پټوي ؟
په یوولسم د اکتوبر مو د مجاهدینو په څېر کابل راکټباران کړ  ،څه کابلیان چې ستاسو له وروڼو جهادی جنایتکارانو
پاتې وو هغه طالبی جنایتکارانو ووژل  .په اوله ورځ مو  ۳۵کابلیان ووژل او  ۵2مو په وینو لت پت او زخمیان
کړل  ،په بله ورځ مو  ۳۹د کابل مظلوم او مسلمان اوسیدونکی ووژل او  1۴۰مو ژوبل کړل  .ووایه طالبه افغان
ولس ته ستا قاتل او د مجاهد قاتل توپیر څه دی ؟ ستا د اسالم او د مجاهد د اسالم تر منځ توپیر څه دی؟ تاسې سره
وروڼه یاست ،مسلمانی مو هم یو شی ده .ستاسو مسلمانی د وینو تویول دی ،د سرونو ریبل دی  ،تاسو دواړه خونخواره
او سادیستان یاست  ،تاسو دواړه د پردو او د افغانستان د خونی دښمنانو د آی-اس-آی او د ایران د سپاه قدس نوکران
یاست! داسې نه ده؟ طالبه ! مونږ ستا د کوم شرم وژاړو؟
طالبانو ! تاسو چې له اولې ورځې دا ادعا کوله چې تاسو د حکومت کولو شوق نه لري او غواړی د کابل له نیولو
وروسته واک د افغانستان پخوانی پاچا اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ته وسپاري ولې مو په کندهار کې د  1۹۹۶کال
د مارچ په شلمه د علماؤ شورا راوغوښته او په پټه مو د خپلو ادعاؤ پر خالف مال محمد عمر آخوند امیرالمؤمنین
«وټاکه»؟
او ولې مو د امیرالمؤمنین « ټاکنه » دوه اونۍ وځنډوله او د اپریل په  ۴نیټه مو اعالن کړه ؟ ولې مو د خدای او
قرآن د امر خالف وعده خالفی وکړه او ولی مو د خدای او قرآن د امر خالف د خلکو سره درواغ وویل؟ ستاسو د
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درواغو مسلمانی ،وعده خالفی ،درواغ او د آی-اس-آی سره تعلق خلکو ته مالوم شو ،ځکه خو ستاسو د واکمنۍ د
دړې وړې کیدو په موکه خلکو حتی امریکائیانو ته ښه راغالست ووایه .
طالبانو! تاسو ته به جنت تر غیرته او ناموسه لوړ وي ،خو پښتون ته غیرت او ناموس له جنت نه زر چنده لوړ دی
پښتون په جګه غاړه ،مرګ ،تاترې او دوزخ ته ځی ،خو په ټیټو سترګو ژوند او په بې غیرته پاچاهۍ باندې میتیازې
هم نه کوي .تاسو د افغانانو ښځې په عام محضر کې په کوتکو او کیبلونو ووهلې ،افغان ته ښځه او وطن ناموس دی
او تاسو دواړو ته په سپکه سترګه وکتل .آیا تاسو افغانان او پښتانه یاست؟ پوهیږي او کنه چې افغانان د پنجاب د
داؤسۍ او بی غیرتۍ دین نه مني .تاسو بیا د افغانیت او پښتونوالی خبرې هم کوی ،شرم وکړئ! که له خدایه نه
شرمیږی له خلکو او انسانانو وشرمیږئ !
د طالبانو مور بی نظیر بهوټو په ډاګه وویل چې « :د طالبانو پروژه د انګریز طرحه وه ،سعودي یې مالی مالتړ
وکړ ،امریکا هم ورته سر وښوراوه او پاکستان یې اجرائې مسؤلیت په غاړه واخیست .اوس الزمه نه ده چې امریکا
د طالبانو په ګناه یواځې پاکستان مالمت کړي ».د شرم د پاسه شرم! طالبانو ،که د حیاء په نوم څه پیژنۍ خولې مو
بندې کړئ! او کله چې د مزدور نوم اخیستل کیږي تاسو باید اور واخلئ ! خو افغان ملت پوهیږي چې له تاسو نه
افغانی غیرت په پنجاب کې پاتې شوی دی  ،خو اسالمی غیرت هم نه لرئ .
اوس بیا د طالبانو په نیتونو او ذهنونو کې خدای غائب دی .په زړونو یې د واک هوس او د دنیا تندې پنجې ښخې
کړي دي  .طالبان امریکائیانو او نړیوالو ته وایي چې دوی د پرون بی لکیو طالبان نه دي  .دوی تغیر کړی دی  .آیا
انتحاری بریدونو ته مو د مدینې د اسالمی فتوا ،د جاګارتا د اسالمی فتوا او د کابل د اسالمی فتوا مطابق ناروا وویل؟
کله او چېرته ؟ ولې درواغ وایاست؟ ولې ستاسو د بدمرغه واکمنۍ الندې سیمو کې همدا نن او هره ورځ انسانی او
اسالمی ضد جنایات ستاسو په ککړو السو ادامه لري؟ هماغه صحرایي محاکمې ،هماغه دورې  ،سنګسارونه هماغه
کوتک او کیبلونه او هماغه طالبان! تغیر!؟کوم تغیر؟
ولې درواغ وایاست چې تاسو د امریکائیانو او خارجی عسکرو سره جنګیږئ ؟ په داسې حال کې چې د شمېرنو له
مخې د څلورو کالو جګړو په جریان کې یواځې  ۶۷کسه خارجیان او  ۴۵۰۰۰کسه د افغانستان سربازان وژل شوي
دي
چیرې دی ستاسو د افغان ضد او مسلمان ضد پلیدې جګړې مشروعیت؟
ولې مو خولې له اوبو ډکې وې کله چې بادار مو شاه محمود قریشی د هند د برید په اړه د افغان د سولې بهیر وګواښه؟
ولې مو له تاریخی او سرلوړي افغانستانه د تروریستی پاکستان له پاره د هند پر ضد مورچل جوړ کړی دی ؟ ولې ؟
څنګه پاکستانی واکمن وایي چې طالبان مو د مذاکراتو میز ته راکش کړل ؟ او ولې ستاسو د راکشولو ملیونی او
ملیاردي باج پاکستان آخلی؟ که طالب افغان وي او د مذاکراتو میز ته راتګ یې ملیاردونه ارزش ولري  ،نو دا
ملیاردونه ولی د افغانستان پر ځای پاکستان ته والړ شي؟
وایي خبرې ډیرې دی او سر یې یو دی  .شرمونه مو ډیر دی  ،خو تر ټولو لوی شرم مو دادی چې طالبان یاست !
طالبانو! تاسو وایاست چې مرګ او ژوند د خدای په حکم او د تقدیر پر بناء دی  .نو بیا ولی د افغانانو د بلنو سره
سره اسالم برباد  ،مسکو او تهران ته منډې وهی او خپل سرلوړی هیواد افغانستان او خپل ښایسته کابل ته نه راځئ؟
او د خپلو وروڼو سره جوړه نه کوې ؟ که مونږافغانان سره یو شو  ،سوله تأمین شی په یوه خوله او یوه ځواکمن غږ
به پر خارجی لښکرو غږ وکړو چې زمونږ هیواد پریږدي او خپلو هیوادونو ته ستون شی  ،بیلې ستونزو به زمونږ
هیواد پرپږدي .
پوه شئ چې ستاسو او د آی-اس -آی شریک برید پر مجاهدینو او د امریکا او مجاهدینو شریک برید په طالبانو د
داخلي نفاق پایله وه .
نور د خپل ملت تراژیدۍ او ماتم ته د پای ټکئ کیږدئ او له پردو الس واخلئ ! د خارجی دولتونو او حکومتونو سره
یواځې او یواځې افغان دولت او افغان حکومت د خبرو آترو او اړیکو د جوړولو انحصاری حق لری  ،نه ډلې ،
ګوندونه او غیر دولتی کړئ !
پای
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