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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ښت 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

م٢٧/٠٢/٢٠١٠                                   پوهنمل حاجی محمد نوزادی : ژباړونک 
       

  )دريمه برخه(د طالبانو طريقت 
 

  پښتنو ګورې يو په  بل مو وژنی                 لکه پردی  هسی په خپل مو وژنی
ن کی د ساحل مو وژنی   يا به کښت له ډوبيدو ژغورو نن               يا خو په 

  )نوزادی . م. ح( 
  : وه لنډه يادوونه د پښتو ژباړونکی ي    

        پدی برخه کی د مقالې ليکوال دهغو ګنګوسو يادوونه کوی چی په پيښور کی يی دافغا نی مهاجرانو له خولی 
داچی دهغه د . دافغا نی طالبانو دمشر مال محمد عمر د هويت او موجوديت يا نه موجوديت په اړوند ارويدلې دی 

ولو خبرو له ژباړنی نه فزيکی موجوديت په هکله واقعيت اوس  که نو زه دلنډيز پخاطر د  ولې نړۍ ته معلوم دی ، 
م ، خو ګنګوسی په لنډه توګه داسی وی چی ګويا پخپله مال محمد عمر فزيکی وجود نلری او اصال دا سړی هم  تيري

مه شپه روسانو دی وژلې نه وو بلکه شورو١٣۵٨هغه حفيظ اهللا امين دی چی د لې وو  کا ل دجدی په شپ ی ته يی لي
ينو ال داسی هم ورته ويلې وه چی . ، اوس بيرته خپل وطن ته راغلی دی او دمال محمد عمر په رول کی کار کوی 

وی دی چی اوس طالبان رهبری کوی  ينو نورو له قوله دی ليکی . دا سړی دپخوانی پادشاه محمد ظاهرشاه يو  د 
ليکوال دلوړو ګنګوسو له يادولو وروسته زياتوی او .  شهنواز ت دی چی مال محمد عمر اصال د دفاع پخوان وزير

وی او يا هم ت  وی او لوړ ياد شوو  وک يعنی حفيظ اهللا امين يا د ظاهر شاه  وايی چی مال محمد عمر که هر
وله افغا نان او دی کسانو غوندی صاحب منصبان يی د لوړ پوړو قوماندانا نو په توګه ورسره هم وی ، بياهم دوی 

ينګولو دپاره مبارزه او . ولنی ته بيګانه خل ندی  يکاو او سرترسری حاکميت د  دوی حق لری په خپل وطن کی د 
لی وکړی    . هر ډول هلی 

و کی وړاندی کړم    :        لدی لنډی يادونی وروسته غواړم دژباړی پاته برخه لوستونکو ته په الندی کر
   :زور زیاتی شتوالې یا نشته والې  د طالبانو په سيمو کی د 

ه انتظا ر چی می .        پدی اړه هم غواړم د خپلو سترګو ليدلې حال ووايم  بايد پر دی خبره اعتراف وکړم ، دهغه 
هلته دطالبانو لخوا د ،، زور زياتی او ترور ،،  نښی . درلود ، موږ دخپل سفر پر وخت په افغانستان کی ونه ليدل 

خه د وتلو په الره کی : تر سترګو نه شوی ، خوبيا هم پکار ده د يوی پيښی يادوونه وکړم نښانی زموږ  د کا بل 
ی کول يی  ران درول او تال ه ګونه وه ، د غالمغا ل او شر وشور . طالبانو مو ر ته نژدی چی دخلګو ګ يوه بس مو

وان وسله وا ل طالبان دخلګو په من کی را پدی وخت کی يو د پاخه عمر طالب او دوه تنه . اوازونه تر غوږ شوه 
رګنديدو سره غالمغال چوپ شو او هغه شخړه چی ال پوره پيل شوی نه وه ، پای ته . کاره شول  د دوی په را 

طالب يو دم په ډير قهر . د يوه نفر طالب پالس کی مو هغه دي وليدی چی له يوه سړی نه يی اخيستې وو . ورسيده 
ا کا وه او بيا يی په پښه وواهه او دسړک پرغاړه يی يوی کثافتدان سره دي وغور وپک په قنداق يی هغه و وه ، د 

ه وويل چی دي تری نه اخيستل شوی وو . ته واچا وه  سړۍ . دويم طالب په قهر او امرانه ډول وهغه سړی ته يو
ان ی ارام ونيوی   او بيا يی له ګريوانه ونيو او د قرارګاه خوا طالب اول هغه په لغته وواهه. چوپ خوله پاته شو او 

دا چی . وروسته زموږ دسفر رهنما راته وويل چی طالبا ن پاکستان ته د کباړ او فلزاتو وړل منع کړيدی . ته يی بوت 
ولو جزيياتو باتدی پوره پوه نه شوو  ه وی چی پرطالبانو باندی يی. موږ ژبه نه زده نو د پيښی په   له ايی دابه هغه 

ولنيزو تخلفاتو په وړاندی ميارزه .کبله د ،، ترور ،، تورونه لګوی  ه وی چی طالبان  لدغی الری د  اويا به دا هغه 
و دخپل حاکميت په سيموکی بشپړ امنيت او خوند توب تامين کړی    . کوی او له کبله يی پدی توانيدلی دی 

   : چا دری هي مزاحمت نه کوی
ولې ميرمنی داسی چادری         د وړو نجونو ا و نه پرته بايد  پرسر کړی چی . ) ژباړ. ُبرقه ، بوغره ( و زړو 

ل وی  و . بدن يی له سر نه تر پښو پوری ورباندی پو ه دا وی چی په افغانستان کی  يوه اروپا يی سړی ته به 
و عکس اخسيتل کوالی شی عکاس . ته ان بی غرضه نظر هم وا نه چوی  ته د مرګونی خطر سره تړلې د پرديو 

انک د ميلې پر سر . خطر وی  د ويديو يو کست مو وليد چی نوار يی د کورنيو چارو وزارت په انګړ کی د يوه 
وړند وو    . موږ ته وويل شوه چی داکست د يوه برتانيوی خبر ليکونکی وو . پيچل او 

و ت رات اوس د خلق دموکراتيک ګو ند د حاکميت د وخت سره ډير توپير لری چی هغه         په کابل کی د 
يدی  وا نی نجونی په تنګو لمنو کی بی پروا اوخرامانه ګر ی او  خو سره لدی هم پدی سفر کی موږ . وخت به 

و کی په لوړ اواز خبری کولی  ار په کو و کی يا دخپلو نارينه وو سره د و پخپلو من موږ . ليدل چی کله کله به 
ل هغه ته په قهر شوه ان داسی هم ه د يوه نارينه سره روانه وه او خبری يی کولی ، يو  وليدل چی يوه بوغره واال 

ه ورته وويل اوبيا يی هغه پرالس وواهه    .. . . .   !، په لوړ اواز يی 
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ه سويه ليک لوست ا ي ی ته والړی شی او په  وون ولګ پوری  و حساب         وړی نجونی حق لری چی تر دريم 
انګو کی د کار کولو اجا زه لری . زده کړی  په کابل کی دهغو نجونو . ی همدارنګه د نسايی او والدی په 

و دپاره بيا  دی . اوميرمنو دپاره چی زده کړی يی کړی دی دا ډول مقررات دمنلو وړ ندی  خو د کليو او بانډو د 
ته کړی ندی حالت  ه ياد دی چی په شوروی کی ال په تاجک . هي ډول ستونزی ورته رامن د بيلګی په توګه زما 

ل کيدی  و عکس اخيستل يو نامناسبه کار ګ که په عمومی توګه ووايم . ميشتو او ازبک ميشتو سيموکی د پرديو 
ودلو م ی پخپله هم و پردی نارينه وو ته دخپل مخ د  وی عادی افغانی  له همدی . ينه والی ندی او دا کار نه خو

کبله ويالی شم چی د طالبانو دغه ډول مقررات يوازی دهغو ميرمنو د پاره زورونکی دی چی اروپايی تربيه يی لرله 
و شمير بيا په افغانستان کی ډير ل دی    .او د دی ډول 

   : په کابل کی بشپ امنيت واکمن دی 
ی راهيس د ليکوا ل موخه د ډاکتر نجيب اهللا خاين او فرصت طلبه انډيواالن ( ی چی د يو لړ خيانتوتو        د هغی ور

. په پايله مجاهدينو ته د ارګ واک وسپا رل شو  ، د کابل اوسيدونکو ا رامه او بی غمه ورځ و نه ليدل . ) ژباړ. دی 
يو او نورو ظلمونو برسيره په خپلو کی په  حکمتيارايتالفی حکومت د غال ، چباول ، جنسی تير– مسعود –د ربانی 

ولوستره قربانی د کابل د بی دفاع . ورانونکو خونړيو جګړو بوخت شو  ددی بين الجهادی وحشت او فاجعی تر 
ته ١٩٩٢د . اوسيدونکو په برخه شوه  ار هره ناحيه په يوه ملک الطوايف واو  کال د پسرلې را وروسته د کابل د 

ينګه کړی وه چی بيال بيلو تنظي د : دلته د هر زورواک برخه د دوی پنامه ياديدله . می زور واکانو پری خپله واکمنی 
کابل چی يو وخت . او داسی نور . . . .  . مسعوديانو ساحه ، دحکمتيار ساحه ، دخليليا نو ساحه ، د دوستميانو ساحه 

نو بلغاريانو او نورو په مرسته اباد شوی وو ، ناببره د دوه ميليونه نفوس درلود ، د شورويانو ، امريکايانو ، جرمنيا
انکونو توپونو او ماينونو تر وحشتناک ګوزارونو الندی راغې او  ونو ،   و بدله ٪٧٠راک  برخه يی به خاورو او لو

 په کار  ماينونو د پيداکولو ، را ايستلو او شنډولو٣۵٠٠همدا اوس په کابل کی د ملګرو ملتونو کارکوونکی د . شوه 
  . لګيا دی چی د نجيب اهللا له نسکوريدو وروسته په کابل کی د تنطيمی وحشت په السونو کرل شويدی 

کله هم نه  ه وخته لمون يی هي        په افغانستان کی زموږ دريور يو زوړ سړی او خورا متدين مسلمان وو چی پن
ه کی د سړک پرغاړه و دراوه. قضا کاوه  ر په يوه کو ی خواته د يوه لوړ منزله تعمير نړيدلې  . ده مو دسړک کي

وراوه او د . کنډواله او  خواته يی يو نړيدلې مسجد تر سترګو کيدی  ډريور خپل سر په ډيری مايوس سره و 
د سړک داپلو د مسعوديانو د خدمت بيلګه او هغه بل بلو ته يی د خليليانو د : خواشين نه يی په ډکه لهجه سره وويل 

خه ډير .  دمت نښی نښانی پا تی دیخ د خبرو پروخت اکثرو افغانانو موږ ته ويل چی دوی يوازی د دوو حکومتو 
راضی دی لکه د نجيب اهللا حکومت او د طالبانو حکومت چی چور وچپاول ، غال ، سړی تښتونی ، د چا پر مال او 

  . ناموس باندی هي ډول تيرۍ نشته 
ه دپاره مسجدونو ته کشوی        موږ ډير ارويدل چی ط دا هم ويل کيده چی . البان خل په زور او جبرسره د لمان

و نه پرته نور اضافی عبادت د اسالم په دين کی يو  اکل شوو لمون ه وخته  ی چی د پن عادی طالبان پدی نه پوهي
ولی دين. حتمی کار ندی  ايه چی موږ ليدل افغانان پخپله متدين خل دی او  ه او ترهغه  ی چاری پخپله خو

که نو و دی کار ته د دوی دمجبوره کولو اړتيا نشته  ينی کسان ونکړای شی د اذان . رضاسره ترسره کوی ،  ايی 
نډه مسجد ته ورسوی   انونه بيله  نه وی ، د اذان د ) که نامسلمان او يا ليون ( هر افغا ن . . . د ارويدلو سره سم 

ای کوی ارويدو سره سم دعا ک   . وی او د اسالم دين حرمت پر
انکړې ،،  موسيقی شته چی خل يی ږغوی  رانو د .        همدا اوس په کابل کی يو ډول ،،  يوتا مو دطالبانو د 

ی  انګړې سندری په لوړ اواز ارويدل کي زموږ له ډلی نه يو تن چی خورا ډير کنجکاو وو ، د . ايپونو د الری 
طالبان معموال په پښتو او دری ژبه هغه حماسی سندری اوری چی د جن . ل کست يی تر السه کړ طالبانو يو دا ډو

رګندويی کوی  خه د نفرت  منانو  د چارو پوهان وايی چی دا . په ډګر کی د طالبانو قهرمانی ، د وطن مينه او د د
  .ولی ډول سندری او سرودونه صوفيانه اغيزی لری او انسان پر عيرت او هيجان را

ی  وکی اصال نه تر سترګو  کي ينګار سره ووايم چی وسله وال طالبان د کابل په کو د جالل اباد (         غواړم په 
ای شويدی  ای پر  وان افغانان  چی توری يا ) . ارته دننوتلو او وتلو په درازو کی د وسله والو طالبانو پوستی 

ې يی پر سرو دی ، د ماشيندا دولتی دفترونو ته . رانوسره پراوږو د دولتی ودانيو او تاسيساتو ساتنه کوی سپينی لنګو
ی  ډيری ا وازی چی هلته د طالبانو د بدو کړونو په هکله ارويدل . د ننوتلو پر وخت د مراجعينو بشپړه تالشی کي

و د د بيلګی په توګه موږ په ډلو ډلو طالبان ليدل چی عک. کيدی ، د واقعيت سره يی سرنه خوړ  اسخانو ته به تله تر
ينو طالبانو به د ،، مالبورو ،، سګري نه په خوند سره . هويت کارت او يا نورو اسنادو دپاره خپل عکسونه واخلی 

   . . .دودونه ايستل او خارجيانو ته به يی دوستانه موسکا کوله 
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