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حکیم روان

طالبان د موالنا سمیع الحق زامن او
د کرنیل امام سربازان دی
موالنا سمیع الحق څه موده وړاندې د نامالومو کسانو له خوا په راولپندۍ کې په خپل کور کې په چاړو ووژل شو .د
جنایتکارو استخباراتی شبکو د عاملینو او اجنټانو برخلیک معموالً د سمیع الحق او کرنیل امام په څېر ټاکل کیږی .د
طالبانو د پالر سمیع الحق یوه پیرو د هغه د مرګ نه وروسته وویل چې« :د سمیع الحق مرګ به په افغانستان کې د
جګړې د سړیدو او طالبانو د ماتې المل نه شی ،بلکې افغان ضد جګړه به نور هم زور آخلی او مونږ به د طالبانو
ال زیات مالتړ ته دوام ورکړو»
موالنا سمیع الحق د جنرال ضیاءالحق ښۍ الس وو او د پاکستان د حقانیه مدرسې مدرس او بنسټ ایښودونکی و،
حقانیه مدرسې د دینی زده کړو په څنګ کې نظامی زده کړې هم د آی-اس-آی د آی-اس-آی د افسرانو په ذریعه
ورکولې .دې مدرسې مالعمر او د طالبانو ډیری مشران او همدارنګه د آی-اس-آی افسر لوی قاتل او جنایتکار،
تروریست مولوی جالل الدین حقانی هم روزلی دي .ځکه سمیع الحق ځان د طالبانو معنوی پالر باله او طالبانو ته
یې د خپلو زامنو خطاب کاوه.
کرنیل امام هغه څوک و چې د طالبانو د لښکرو په مخ کې به روان و او د چورګرو مجاهدینو د قوماندانانو د
تسلیمیدو له پاره به یې د طالبانو په استازیتوب مذاکرات پر مخ بیول ،زیاتره جهادی قوماندانان به یې د کلدارو په
بنډلونو رانیول  ،تر څو د طالبانو واکمنی پراخه کړي .کرنیل امام د آی-اس-آی مشهور او نامداره افسر و  .طالبان
په ټوله کې د آی-اس-آی له خوا یوه پروژه وه  ،خو وروسته یې د افغانی او پاکستانی طالبانو په نومونو په دوو
برخو سره وویشل .ولی؟
د ډیورند د فرضی کرښې دواړو خواوو ته پراته پښتانه  ،تل د پاکستانی واکمنیو د پام په مرکز کې و او دي.
پاکستان د پښتنی نیشنلیزم پر ضد په داسی حال کې اسالمی جمهوریت اعالن شو ،چې بنسټ ایښودونکی محمد علی
جناح اصالً یو غیر مسلمان  ،شرابخور ،سیکولر او غیر مذهبی انسان و .د انګریزی استعمار زوی د انګریز
میراثخواره پاکستان غوښتل په دې ډول پښتانه مسلمانان د دروغجنو شیطانی چیغو او شعارونو تر آغیز الندې د
انګریز د زوی (پاکستان) تر واکمنۍ الندې وساتي .د دې چارې له پاره انګریزی میراثخورو (پاکستانی واکمنانو) د
پښتنو ورکې ته مال وتړله  ،د پښتون نوم پر پاکستانی واکمنو لکه ټوپک لګیده .پاکستان له څلورو سوبو څخه جوړ
شو ،درې سوبې یې د خپلو اوسیدونکو په نومونو لکه پنجاب  ،سند او بلوچستان ،خو پښتون میشته سوبه یې د
شمالغربی سرحد سوبه بلله .د دې د پاره چې پنجابی واکمن د پښتون له نومه خالص شی او بله دا چې په اذهانو کې
د سرحد ټکی حک کړي  .یواځې دا څلور پنځه کاله وړاندې د پښتنو د کالونو کالونو مبارزو وروسته  ،پنجابی
واکمنان مجبور شول چې د پښتنو سوبې ته د خیبر پښتونخوا نوم ورکړي .د هند د لویې وچې څخه د انګریر د وتلو
له لومړی ورځې نه انګریزی اجنټانو (پاکستانی واکمنو) د انګریزې نسخې مطابق د پښتنو پر ضد توپیري چلند
جاری کړ .له پښتنو یې د پښتو ژبې ویل ،لوستل او لیکل هېر کړل .د پښتنو تاریخ په ټولو تعلیمی بنسټونو کې
ممنوع وو .د پښتنو پنجابیزه کول د پاکستانی ستبلیشمنټ په ستراتیژۍ بدل شول .
د افغانستان په پښتنی سیمو کې یې د خپلو اجنټانو په واسطه ښوونځیو ته اورونه اچول ،قومی او دینی مشران یې
وژل ،د افغان د مرکزی حکومت او فخر افغان پاچا خان پر ضد یې پروپاګنډ تنظیمول .
د دې د پاره چې پاکستانی ابلیس د اسالم په نوم د دیورند د کرغیړنې کرښې دواړو خواوو ته پښتانه سرکوب کړي،
آی-اس-آی خپله ضربتی قوه ( طالبان ) په افغانی او پاکستانی طالبانو وویشل .پاکستانی طالبان د افغانی طالبانو په
څېر د آی-اس-آی الس په نامه نوکران و  ،خو کله چې امریکا په افغانستان کې د القاعدې پر نړیوال تروریستی
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سازمان او طالبی ناتار برید وکړ او پاکستانی ابلیسانو عربی ،افغانی او پاکستانی تروریستان د پیسو په بدل کې پر
امریکائیانو خرڅول ،ځینو پاکستانی طالبانو د پنجابی واکمنو پر ضد د توپک خوله ورواړوله .
سره له دې چې پاکستانی واکمنو د خپلو ګټو له پاره د امریکا متحده ایاالتو ته اجازه ورکړه چې د پاکستان له
خاورې د شمسی او رزمک له نظامي اډو پر طالبانو بریدونه وکړي او همدارنګه تر ننه امریکا او ناټو د پاکستان د
کراچۍ له الرې د خپلو نظامی ځواکونو اکماالت کوي ،خو طالبان د دې زړه او جرأت نه لري چې له خپل بادار
پاکستان څخه د خپل مالتړي او متحد په توګه حتی یوه پوښتنه هم وکړي .دې ته وایې بل پورې تړلتیا!
په دې موکه آی-اس-آی خپل افسر د طالبانو سرلښکر کرنېل امام پاکستانی طالبانو ته د مذاکراتو له پاره ورولیږه،
تر څو هغوی راضی کړي چې د آی-اس-آی له پروګرامونو سره سم فعالیت وکړي ،خو پاکستانی طالبان پوهیدل
چې آی-اس -آی غواړي د تذویر بل دام وغوړوي او که الزمه شی د تروریستانو په نامه به یې د پیسو په بدل کې د
نورو په څېر د ګوانتانامو میلمانه کړي .هغه وو چې کرنیل امام یې په دې تور چې ویلي یې دی « :پریږده چې د
افغانانو چټلې وینې تویې شي» په مرداره او نجسه ټنډه وویشت او یو کثافت د مځکې له مخې ورک شو .په دې
ډول طالبان د خپل معنوي پالر موالنا سمیع الحق او نظامی پالر کرنیل امام د مرګ له امله یتیمان شول .
له دې وروسته د «ښو» او «بدو» طالبانو اصطالحاتو استعمال وموند .ښه طالبان یانې هغه چې په پاکستان او
افغانستان کې د آی-اس-آی تر فرمان الندې  ،پاکستان ته کار او خدمت کوي  .بد طالبان یانی هغوی چې د آی-اس-
آی له اختیاره او واکه وتلي وي .
همدا اوس پاکستان « ښه طالبان » د پي-ټي-ام د پښتنی غورځنګ په وړاندې د آی-اس-آی د ضربتی ځواک په
توګه استعمالوي او افغانی « ښه طالبان » د افغان د مرکزی حکومت  ،سیاسی نظام او خلکو پر ضد د آی-اس-آی
ضربتی قوه ده.
کله چې پر پاکستان د امریکا مالی سرچینې وچې شوې  ،پنجابیانو طالبان عالوه پر سعودی او اماراتو  ،ایران او
روس ته د جګړې د دوام او لوژیستیکی مرستو له پاره حواله کړل .د نړی او سیمې د هیوادونو د استخباراتو سره د
اړیکو په تاریخ کې زما له نظره د نظارشورا لومړی درجه ریکارډ او دوهمه درجه ریکارډ طالبانو قایم کړ.
اوس طالبان نه یواځې د پاکستان نوکران دی ،بلکې پاکستان په خپل الس له طالبانو د ایران او روس نوکران هم
جوړ کړل  .همدا علت دی چې طالبانو د ایرانیانو سره له دوو بیلو ناستو وروسته د عربستان په جده کې مذاکرات د
ایران په اشاره او هدایت سره ونه منل او په دې توګه طالبان د ایران د شووینیستی موخو له پاره د وسیلې په توګه
وکارول شول .په داسی حال کې چې د سعودی په جده کې راتلونکی پېر مذاکرات د تهران سره د طالبانو له
مذاکراتو د مخه منل شوی وو .خو طالبانو بیلې دې چې پوه شي چې ایران طالبان د ایرانی موخو له پاره د سعودي
په وړاندې استعمالوي  ،د جدې مذاکرات ونه منل او په دې توګه یې له ایرانه څخه قوی متحد سعودی د السه
ورکړ .چیرې ده د طالب خپلواکي؟ طالب په آګاهانه او غیر آګاهانه توګه د سیمې د هیوادونو د ناروا موخو د پاره
یوه آرزانه وسیله ده او بس.
همدارنګه ایران غواړي د طالبانو په واسطه امریکا او د هغه د سولې هڅې وننګوي او امریکا د ایران پر ضد له
دوهم پړاؤ بندیزونو منصرف کړي  .خو غشۍ یې په نښه ونه لګید او بندیزونه به د ایراني آخوندی فاشیستی رژیم
مال تر ماتیدو کږه کړي.
نړیوالو اوضاعو او ډیریو تجربو ته په کتو سره به پاکستاني ملیتاریستان او ایرانی آخوندان  ،طالبان په نیمه الره
کې پریږدي او طالبان به افغان سولې ته جبرا ً غاړه ږدي  .وایي چې « :اختر پټ میړه نه دی »  ،دا به هغو کینه
کښو  ،تش په نامه کیڼ اړخو ته چې تعصب یې د عقل سترګی ړندې کړي  ،او هیلې یې د طالبانو ( د منځنیو پیړیو
ارتجاع ) سره تړلی دی ،مالومه شي چې د طالبانو او د هغوی د مالتړو اصلی ماهیت څه دی ؟
طالبان به د جهادی چورګرو (د خدای د نورو لښکرو) په څېر په امریکایي ډالرو لکه ټپوسان اخته شی  ،خدای،
دین او پیغمبر به هېر کړي .چاته د ږیرورو جنایتکارانو جنایات  ،تور ماهیت او « مسلمانی » نه ده مالومه ؟
طالبان د ځینو تېروتلو او ښوئیدلو د نظر پر خالف د افغان ولس نمایندګی نه کوي ،بلکې دوی د افغان ولس دښمنان
او د پردو مزدوران دی .افغان ولس د طالبی نوکرانو او جهادي غلو د بی رحمه تړاکونو بلهاریان او قربانیان دي.
راځو امریکایي او ناټویي لښکرو ته :باید ووایم چې دا هم زمونږ هیواد او ولس ته د وطن پلورونکو او اسامه
پالونکو طالبانو تحفه ده .دا طالبا ن نه وو چې د یوه اسامه بن الدن عربی ترهګر له پاره یې پر افغانستان د
امریکایي برید زمینه برابره کړه  .که طالبی وطن پلورونکو د سودان د عمرالبشیر په څېر اسامه بن الدن له
افغانستانه ایستالی وای  .ولی به په افغانستان کې نننۍ انډوخرجوړیدالی ؟ او ولې به طالبان د سیمې د هیوادو د
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موخو د پاره د بازار او خرڅالؤ متاع جوړیدالی؟ زه چپی الرورکو ته د رحمان بابا دا شعر ور یادوم او په دې
اکتفاء کوم :

هر سړی د خپل مطلبه پورې یار دی
مـا د خـدای د پـاره یـار لـیدلی نه دی
وروستۍ خبره :افغانستان ته چپو او ښیو ګمراهانو د خدمت  ،آزادۍ او عدالت په نوم له شمېره زیات زیانونه
رسولی دي  .پر ټولو په ځانګړي توګه طالبانو غږ کوو چې نور د خپل هیواد د برخلیک پر سر له سودا کولو الس
واخلی او د افغانستان د ژغورنې له پاره بین االفغانی پوهاوي ته مخه وکړي .
پای
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