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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٨/٠٢/٢٠١٠                                                  ادی پوهنمل حاجی محمد نوز: ژباړونکۍ 
  

 د طالبانو طريقت
ۍ برخه (    )لوم

ورې يو په       تنو    نیکه پردی  هسی په خپل مو وژــــلل مو وژنی               بپ
تۍ ل         نیساحل مو وژ  دڅن کیپه خو يا ه ډوبيدو ژغورو نن             يا به ک

  )ادی نوز. م. ح(                                                                                                      
  

سر ليک الندی يوی تر ) طريقت طالبانی (  کی می تيره ورځ  د ه وياړلۍ سايټ جرمن انالين پ–د افغان             
ت ا زيته ( ه روانه او خوږه دری ژبه باندی د  ز په ډير چی محترم غوث جانباليکنی ته پام واو بنامه ) نيزاويسيمايا 

ی نه ژباړلې وه  پا دليکنی اصلې ليکونکۍ ماکسيم شيفچنکو نومۍ  روسی ژورناليست او سياسی . له روسی ژبی ور
ونکۍ دی  ی وو ، الس  دکابل تر فتحی ل وروسته افغانستان ته سفر ک د طالبانو پ١٩٩٧دغه ژورنالست په . څي

يدلې ډير ه ازاده پپه هلته  و وړو په هکله  ر ول او بتريی ، دطالبانو دک يا د جالل  وسه وسه ډير معلومات را 
ور او له  يدلې دی هغه اباد د الری پي ر ه به ٨هم هغه کال د جوالی په  داليکنه يی د. ايه بيرته مسکو ته را  ني

يده  ی کی خپره ک با نه اوس ژباړلې اونشر ته سپارلې کپدی  خاطر ليبه  محترم جانباز صاحب يی ا. نوموړې ور
ه د هيواد په دننه او بهر کی  تنې په تو نۍ غو ی ديوی بي ۍ د ور وی چی دطالبانو سره د روغی جوړی خبره دا

ه سرليکونه جوړوی    . د رسنيو ږي
کله هم  چی د روغی جوپدی هيله            ه نړی دغه توده خبره هي می سولی يوه پيالمه شی او په وطن د دايس

ی ، ما وپ ر تو ژبه هم وژباړم و ه می  په روسی ژبه . تييل چی ياده شوی ليکنه  په پ ی هغه  پا خو داچی د ور
وتو رانغله  که نو اڅو په نيغه می له روسی نه ژباړلې وایپه   د دری ژبی نه يی چی محترم جانباز ډيره  ړوتم  ، 

تو ژبی ته راواړوم او تر مينه والو پوری يی ورسوم  خوږه ژ ی چی د لوستونکو . باړلې ده  ، پ خدای دی وک
ه او د روغی جوړی په وړاندی  انه کولو په خو لو په ل کی يو بل وړوکۍ اړوند د ذهنيتونو درو  زما د هلو 

ل شی  تترلوړو اړينو يادونو وروسته  دادی دژباړن. غوندی چوب و ه پی پ ت سره دلوستونکو مخ ته و ب ه درن
دم   :اي

ل د          ې   کال د سپتمبر په ميااشت  هغه وخت وليدل چی داحمد شاه مسعود چريکانو ١٩٩۶موږ طلبان  لوم
ی کی يی هغوی جبل السراج ته نژدی محاصره  ی وه او دپروان دری په يوه تن ددوی دجبهی ليکه دشا دخوا پری ک

ې يی پرسر وی ، . و الندی راوستې وهاو تر خپلو ضرب و ونو تنکيو زلميانو جسدونه چی توری لن ل وروسته دلس 
ک پرغاړو پراته وه چی دسالن تونل نه د جبل السراج په لور غزيدلې ده  ه کی د طالبانو . دهغه س په همدغه پي

نی اسيران هم د مسعود دنفرو پالس ورغلل  تل چی عکس. لوم که يی نو د اسيرانو نه غو ونه يی واخيستل شی 
ه دم. بلی خواته اړول عکس اخيستلو پروخت خپل سرونه  سعود کسانو ته په ډيره بی تفاوتۍ سره لن دوی همدارن

تر دغه مهاله موږ د طالبانو په هکله يوازی د وحشتناکو ويدويی صحنو ، د جمهور رييس نجيب اهللا د . جواب ورکاوه 
يريو له مخی قضاوت کوالی شو چی دوی ته به يی دشرعی قوانغرغره کولو او دهغو سخ ينود تطبيق په چارو ت 

ه داچی طالبان . کی منسوب کول تنی تو و ژوند او وضعيت او ددوی دحاکميت په سيموکی دخلڅوک دی په ر
ه دی پکار وه چی هغو سي ل سفر وشی مڅن   . و ته يو 

ی خبرليکونکو نه د           پا و وړو په اړوند هي موږ د ور سفر نه وړاندی او نه  هم دسفر پرمهال د طالبانو د ک
ا. ډول استخباراتی معلومات ندرلود  دا امکان پالس به يی چی موږ ته  که زموږ سره داسی معلومات موجود وای ، 

تلو قوتونو  وراغلی وای چی ددغو پياوړو او غ ينی دپ و در) پټ رازونه ( عملياتو په باره کی  خو سره لدی . ک ک
ه دافغانستان تر نيمی برخی  و وليدل نه هم موږ په ازاده پ يدو او هرڅه مو پخبلو ستر ر . په زياته برخه کی و

ی معلومات د لوستونکو سره شيريک کوو و کی پدغه اړه خپل ترالسه ک   : دادی په الندی کر
ه په            واک په تو ند شول  کال١٩٩۴طالبان د يوه نظامی  اصال ( يوه ورځ د يوه قومی مشر .  کی راڅر

نفرو هغه کاروان چور ک چی دکوم چا شخصی مالونه يی . ) ونکۍژباړ .  ، نه قومی مشرجهادی قوماندان وو
ه چی تردغه چپا. انتقالول  ر هغه پي ه هک  م ول خل يی به ژوره تو ته راغله  ، دهغی سيمی  ول وروسته من

هغه دا وو چی يو شمير کسانو نه يوازی هغه مالونه بيرته په بوره اما نت دارۍ خبل . کی واچول پک او په حيرت 
ل بلکه چو و ته جوته شوه چی .  کونکی داړه ماران يی هم په سخته جزا ورسول رخاوند ته پالس ورک وروسته خل

ی وو ) مدرسو وسله والو طالبانو ( دغه نيک عمل د  ايهله همدغ. ترسره ک ی ه د طالبانو پنامه يو تحري  ک د لوم
  . افغانستان په تاريخ کی ثبت شو ل دپآره د



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

و ته حتی يوه - په افغانستان کی د وروستيو کلنو وسياسی ليتوبونه پالس راوړل ؟  ولی دومره برياطالبانو   نظامی پي
کله هم د طالبانو پشان من وته کوی چی دی هيواد هي ه کتنه هم دا په  واک ندرلود لن داسی قوت چی . ظم او پياوړۍ 

ه يوسی  منان له من ر کی يو په بل پسی برياليتوبونه ترالسه او خپل ډير ډارونکې او زورور د د دوو . دجن په ډ
کلنو په موده کی دوی د هيواد ستر واليتونه لکه کندهار ، هرات ، جالل اباد او په پای کی د افغانستان پايتخت کابل 

ی وه ، اوس هر. اوړل رپالس  ونه ک يالی چی دشوروی اردو په وړاندی يی اوږده پارتيزنی جن ی دمجاهدينو جن
تيدو او د هيواد په شمالی سيمو کی سره وپا شل شول  يوازنۍ شی چی تنظيمی ډلی يی تر اوسه پوری د . خواته په ت

مکه  ده  پالس د محو کيدلو نه ژغورلې دیطالبانو کنه ډير پخوا به . ، هغه دافغانستان غرنۍ  او ډيره صعب العبوره 
ه وړی وای تر )  کال جوالی ١٩٩٧د (  همدا اوس هم طالبانو دهيواد دوی دريمی برخی .ال طالبانو هغوی له من

کاری چی ډير ژر به دهيو   .اد پاتی برخی هم ددوی پالس فتح شی خپل کنترول الندی راوستی او داسی 
ايه چی موږ معلومات لرو  ، پدغه ايتالف کی د پخوانی وسله   ؟ا نه جوړ دید طالبانو ضد ايتالف له چ   ترهغه 

من عبدالمالک دی ( والو قواوو پاتی شونی لکه  ،، ملی جنبش ،،   ) چی مشر يی پخوا دوستم او اوس د هغه سيال د
لبدين حکمتيار ،) احمد شاه مسعود په مشرۍ د تاجکانو يوه ډله د( ، دنظار شورا   د کريم خليلی د وحدت حزب ، د 

روپونه چی د ورکيدو په حال کی دی او  الدين ربانی د اسالمی جمعيت څو پاسالمی حزب او د برهان اته شوی 
ون لری  ه اوس مخ په ورکيدو دی ،  ۍ چی همدارن   . ينی نوری ډل

ی             يری چی په شمالی او مرکزی غرنيو سيمو کی اوسي ال تر اوسه پوری د هيواد د اسماعليه ډلی وضع
يدو مينه وال ندی او د دوستم د مليشو سره په تاکتيکی . پوره معلومه نده ی چی دوی پدغه اييتالف کی د  معلومي

وروی تر څو په شمال کی  غه مذهبی سازمان  چی د اغا خان لخوا اداره د. د هغوی د نفوذ نه زيانمن نشی ډول سر 
ای مذهبی سازمان دی  ولو ب ۍ کی تر  ی ،  په ن وک نغواړی دهغوی سره . کي ون هي له همدی کبله دطالبانو په 

ی  دی سازمان هم عادت نيولې چی په کابل کی دهر حاکم رژيم سره خپلی دوستانه اړيکی . خپلی اړيکی خرابی ک
  . وساتی 

وده چی د طالبانو پد وروستيو ک           و دا و و کی يوبل ته دخيانت کولو لنو پي رضد هي يو ايتالف هم پخپلو من
يو تصادمونو څخه خوندی ندی پاته شوی  د مذهبی ، سيمه ايزو ، او ژبنی دا دول اييتالفونه په عام ډول . او ان خون

ته راغلی دی  بونو اوسيموتر من د دوستۍ  ژوند پخوا د پياوړی  مرکزی ا د قومونو ، مذه. نژديوالی پر بنسټ من
ی   ی پي ته راغله ، خون داری په مټ تامين کيدی او چی کله به په مرکزی اداره کی څه ناتوانی او کمزوری من

يدالی  شوی    . تری نه زي
ته ر) حکومت تنظيمی ( په افغانستان کی د            ه جمهور . اتلی پر مهال دمسخرو وړ صحنی من ی په تو د بيل

و اخته وو و د دفاع وزير يی احمدشاه مسعود برييس ربانی دخبل صدراعظم حکمتيار سره ا . يا د دواړو سره په ج
ی د ،، اييتالفی کا بينی ،،  وده د هيواد پ. يی هم پدی ډول تر سره کيدی غون ی دا و چی د  ه شمال کی وروستی پي
د عبدالمالک يوه حرکت د سيمی  ،، زورور ،، . ه ليکو کی دعمل يووالۍ وجود نلری ف ،، پ،، طالبانو ضد اييتال

تی ته يی ا و واچاوه او تي   . ړ ويست  قوماندان رشيد دوستم په يوه حمله له پ
ان              تنی ،  تنی لويی غو اغو ودنی د ،، اييتالف ،، دمشرانو تر من زور اخيستۍ دی  او   ويل. ن  

ی چی طالبانو دخپلو برياوو لويه برخه د وسله والو مخالفانو د تطميع کولو او رانيولو له مخی پالس راوړی دی  . کي
ی   ميليونه ډالرو پوری سيمه ايزو ،، ٢۵ څخه تر ٢طالبانو د  وايی چی . پدی ل کی د ډيرو پيسو خيری کي

يره کولو تيدلو ، غافل ی دی  او وروسته قوماندانانو ته د کابل خخه د ت لو په موخه ورک هغه . بيا د دوستم د ش
ی پر سر او د دوی نو ر مقررات  و   کسان چی پدی ډول طالبانو ته را جذبيدل ، مجبوره چی توری يا سپينی لن

  . ومنی 
ه دا وه       ه تو   :د طالبانو دتحريک په دننه کی داخلی مقررات په لن

 تنو مولوی صاحبانولخوا چی په کندهار کی ۶طالبان د ( د امريت څخه اطاعت کول ـ  بيله قيد او شرط نه د واحالف 
ی    ددوی روحانی رهبر مال محمد عمر او د دولت مشرتوب يی د مال محمد ربانی پرغاړه . ناست دی ، اداره کي

  ) . دی 
ن ، شک او ترديد نه عملی کول ب    . ـ د ما فوق مشرتابه اوامر او فرمانونه بيله 
ی تر قو ـ ا ج تونه او ملی  ل سالمی ارز و لوړی     .می او سيمه ايزو 

تنه کول         پ ايا تر اوسه : ه افغانستان کی دسفر پرمهال او له هغه نه وروسته موږ پخبلو کی يو له بل نه دا پو
ه چا ليدلې ده چی د طالبانو کومه ډله دی وخپلو مخالفو قوتونو ته ور ا تی او يا ورته تسليمه شوی پوری داسی پي و

ويا د طالبانو د اطالعاتو اوکلتور وسه خپره شوه چی  ن ی وړاندی يوه حيرانونکې   وزير مال متقی په وی ؟ څو ور
لخمری ته نژدی تر محاصری الندی راغلی او ډير ژر به ه کسيزه ډله د سالن په شمال کی پرمشرۍ يوه دری ز

يو روايت داسی وو چی دحکمتيار او . ی په اړه بيالبيل روايتونه ارويدل کيدل ددی پي. مخالفانو ته تسليم شی 
ی اويا يی خپلی خواته ور اړولی دی  يزنی ډلو نوموړی طالبان بی وسلی ک ی کوچنيو پار ی . سالن ر څو ور م



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

يواالن نه يوازی داچی بی وسلی شوی ندی ، بلکه هغو ی ال نور هم دسيمه وروسته معلومه شوه چی دمال متقی دغه ان
ای کيدو له کبله اکمال شوی او پياوړی شوی دی  ای شوللدی نه وروسته طالبان. ايزو قوماندانانو د ورسره يو  و وک

ر چی ډير ستراتيژيک اهميت ورته لری ،  دخبلو مخالفانو څخه تر السه  د تاجکستان سرحد ته نژدی دکندز هوايی ډ
ی ای شی پرهتالفالبانو دامهال دمخالف اييط. ک ر نيولې  چی لدی الری به وک غوی باندی  دجبهی شاته سن

ی ونی ضربی واردی ک   . مر
ۍ برخی پا ی   .نور بيا. د لوم

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


