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 ۲0۲1 مارچ ۲۷        غرټ لګاحمد  یحاج
 

 دي  منانښ دو تنوښطالبان د پ ېلس الملونه چ

د طالبانو مطلق اکثریت پښتانه دي. دوۍ له پښتنو سیمو راپاڅېدلې. مشران او قومندان یې له ظهوره تر نن ورځې 
پورې د پښتون قوم سره تړاو لري. نو څرنګه کیدای شي چې دوی د پښتون هویت او قوم دوښمنان شي. تر ټولو 

ی چې د پښتنو دوښمنان غیر پښتانه دي. البته لومړی باید وویل شي چې دا یو ډیر فاشیست او دیګرهراس ذهنیت د
نه یواځې د پښتنو بلکې د بل هر قوم دوښمن خپله د هماغه قوم غړي هم کیدای شي او داسې شوي دی. تاریخ او حال 
له داسې زرګونو مثالونو ډک دی. امیر عبدالرحمن خان چا چې د ډیورنډ کرښې پر امضا کولو سره پښتانه پر منځ 

ه پښتون و. د ای اس ای جنراالن لکه حمیدګل او اسد درانی په خټه پښتانه دي. که خوشال د پښتون پر  نیم کړل، خپل
سره له مغل سره الس او ګریوان شو نو زوی یې د مغولو بیرغ راپورته کړی و او نه یواځې د پښتنو تاریخ بلکې  

ازي هټلر چې میلیونونه یهودان یې قتل عام  نړیوال تاریخ او د بل هر قوم سرګذشت له داسې مثالونو ماالمال دی. ن
کړل، ډیر یهود عسکر هم لرل. دویمه فرضیه دا مهمه ده چې له قوم سره د دوښمنۍ یواځې هغې دوښمنۍ ته نه وایي  
چې سړی د شخصي، حزبي، سمتي یا قبیلوي ګټو ته په لومړیتوب ورکولو سره د نور ټول قوم حق ضایعه کړي،  

برۍ د خپل قوم پښې وهل هم د خپل قوم سره ښکاره عداوت دی. د داسې دوښمنۍ هم بال ډیر بلکې له جهالته او ناخ
مثالونه دي. له تېرو اتیا کلونو راهیسي او په ځانکړي ډول په تېرو پنځوسو کلونو کې بال پښتنو لیکوالو د خپل قوم د  

نه د دې پر ځای چې پښتنو ته ملګري خدمت په نامه په پښتنو کې کرکه او نفرت خپور کړی. د دوۍ لیکنې او شعرو 
او دوستان ومومي، په نورو قومونو کې ورته دوښمنان پیدا کړي دي او کوي یې. دریم پیش فرض دا ډیر ضرور  
دی چې پښتانه یواځې انسانان نه دي، بلکې دوۍ پښتانه هم دي. انسان یواځې یو ذهنی مفهوم نه دی بلکې هر انسان  

وطني او حزبی هویت هم لري. یانې قوم که له یوې خوا وګړي دي نو له بل طرفه کلتور،  یو قومي، جنسیتي، مذهبی،  
تاریخ او قومي احساس دی. د دې مطلب دا شو چې پښتانه لکه د نړۍ بل هر قوم، هم وګړي دي او هم د یو ځانګړي 

 قومي پېژندګلوۍ او فرهنګ څښتنان دي.
غه قوم دوښمنان کیدای شي او بل دا چې یو جریان، شخص یا  اوس چې دا معلومه شوه چې د یو قوم غړي هم د ه

ګوند د ښه نیت باوجود، خو د ناپوهۍ له وجې خپل قوم او وطن ته تر ټولو لوی خطر کیدای شي او قوم کلتور او  
نو را به شو دې ته چې طالبان پر کوم اساس د پښتنو دوښمنان دي؟ البته له دې مخکې دا یادونه     خلک دواړه دي

ور ده چې طالبان د ځمکې پر مخ د هرې انساني ټولنې او د افغانستان د بل هر محترم قوم دوښمنان دي. دوۍ د  ضر
انسان دوښمنان دي، د انسان په مفهوم کې خپله طالبان هم راځي یانې زما مطلب دا دي چې دوۍ د خپل ځان دوښمنان 

چې په زرګونو خپلو ملګرو پسې بم تړي او انتحار  هم دي. تاسو ممکن حیران شۍ چې دا څنګه، مګر ایا یوه ډله  
 کوي، ایا انتحار د خپل ځان دوښمنې نه ده؟ په هر صورت دلته موضوع له پښتنو سره دوښمني ده، نه له انسانه سره. 

طالبان هیڅکله ځانته پښتانه نه وایي. دوۍ له خپل قومي شناخته منکر دي. پر خپل قومي هویت ویاړ په اسالم اول:  
ناروا او معاصرو پرمختللو ټولنو کې هم منفور ګڼل کېږي. مګر له خپل قومي هویته منکرېدل ځانسپکاوی او له کې 

ځانه نفرت دی. قومی هویت د هر قوم او هر انسان کلتوري حق دی. هم قرانکریم او هم د بشر د حقونو اعالمیه دا 
پ لري چې څوک ورته  نفرت  دې  له  طالبان  پېژني. مګر  د په رسمیت  څېړونکي چې  امریکایي  یو  ووایي.  ښتانه 

افغانستان او طالبانو په اړه یې د امریکا د حکومت په امر ډیرې څېړنې کړې وایي. طالبان هېڅکله ځانونه پښتانه نه 
ګني بلکې دوۍ ځان د سني مسلمانانو اړوند بولې. د یو قوم لپاره دا ډیره خطرناکه خبره ده چې یو دومره لوی ګوند 

ان لکه طالبان دې د هغوۍ له قومي شناخته منکر وي. خپل انکار د پښتون هویته د دې مانا ده چې طالبان د او جری
 پښتنو مخالف دي. 

له عصري زده کړو  دوهم:   اساسي زده کړې دي. طالبان پښتانه  د پرمختګ لومړی شرط،  په معاصره نړۍ کې 
ه تر ټولو لوی خطر دی. التبه د دیني کتابونو لوستل خطر  محروموي او یواځې دیني کتابونه پر وایي چې دا یو قوم ت

نه دی، صرف او صرف د دیني زده کړو په لرلو سره به یو قوم هیڅکله د نورو سیال نه شي او ځانته به لومړي  
ضرورتونه پوره نه کړای شي. بله دا چې طالبان د پښتنې ټولنې نیمه برخه فلج کوي. دوۍ ښځې چې د پښتنو پینځوس  
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ده دي. له زده کړو محروم ساتي. اوس پوښتنه دا ده چې ایا هغه جریان د پښتنو دوښمن نه دی چې نیم پښتانه/نې فیص
له زده کړو، کاروباره او ژونده راګرځوي؟ ایا پښتانه به کله هم د نړۍ سیال شي په داسې حال کې چې نیم نفوس یې 

  په کورنو کې زنداني وي؟
ف دي چې پښتون هویت پرې والړ دي. هر هغه څه چې پښتانه له نورو بیلوي طالبان  طالبان د هر هغه څه خال دریم:  

یې مخالف دي. پښتون کلتور د فارسي پر څېر لوی نړیوال دیوانونه نه لري چې دا دې پرې له نورو ورونو کلتورونو  
رګه، ټپې او سندرې چې  رابیل شي، بلکې مختلف کلتوري اعمال دي چې پښتانه، پښتانه کوي. د مثال لپاره اتڼ، ج

طالبان یې مخالف دي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې جرګه د شرعیت خالف وبلله او اتڼ یې منع کړ. درحالې چې 
جرګې هم په اسالم او هم د هیواد په قوانینو او پښتنو کلتور کې ځانګړی ځای لري. په ورته ډول طالبان هم د خپلې  

ښتو ژبې د غوړېدنۍ لپاره هیڅ اداره جوړه نه کړه. هیڅ کتاب یې چاپ نه کړ.  واکمنۍ پر مهال هم اوس هیڅکله د پ
دا اوس هم دوۍ د هیواد د ژبو او فرهنګونو لپاره     بر عکس دوۍ وکوښېدل چې عربي د هیواد رسمي ژبه کړي.

کیدل د ښپو  هیڅ تګالره نه لري. طالبانو هر هغه کلتوري سمبول چې په پښتنو کې مقدس او د ډیر احترام وړ ګڼل  
الندې او بې عزته کړ. د مثال لپاره دوۍ پر ښځو الس پورته کړ، د ښځو جامعې یې واغوستلې او انتحار ېې په کې  
وکړ. دوۍ پر لونګۍ کې چې د په پښتنو کې د ډیر لوی مقام خاونده ده بم کېښود. طالبان د پښتنو کورونو ته ننوتل او 

یادول ډیر مهم دي چې د یو پښتون درشل څومره چې د یو امریکایي لپاره له تورسرو یې د ډال کار واخیست. د دې 
 ستر دی، دغومره د طالبه هم ستر دی. 

طالبان د هرې هغې داعیې مخالف دي چې پښتانه یو کوي. کلتوري او قومي یوالې ته یې راولي. دوۍ هم په  څلورم:  
ژلو د ملي او قومي داعیي ستونی خپ کړی دي. د دې  افغانستان او هم پاکستان کې د زر ګونه پښتنو مبارزانو پر و

یو ښه مثال دا دی چې دوۍ تر ننه هیڅکله په ډاګه د ډیورنډ خط او پر خط د خاردار سیم د غزولو مخالفت نه دی 
 کړی. دوۍ د عوامي نشل پارټي، پښتونخوا عوامي نشنل پارټۍ او پښتون ژغورنۍ غورځنګ دوښمني کړې ده.

په خپلو سیمو کې پښتانه له زده کړو محروم کړي دي. په تېرو شلو کلونو کې په هر هغه ځای کې   طالبانو تلپینځم: 
چې د دوۍ تر الس الندې و، ښوونځي بند و. پوهنتونونو ته اجازه نه وه. دوۍ تر اوس هیڅ پوهنتون نه دی جوړ 

پر امریکایي پوهنتون حمله، پر   کړی بلکې برعکس یې د افغانستان پر پوهنتونو حملې کړي دي. لکه د افغانستان
 باچاخان پوهنتون)پېښور( باندې حمله او اخیر هم په کابل پوهنتون حمله. 

طالبانو په تېرو پینځویشت کلونو کې په زرګونه پښتانه د جنګ قرباني کړل. دوۍ هم نور پښتانه ووژل او هم  شپږم: 
ډیرو ځایونو کې چې دوۍ په خپله ماته او د خپلو    یې خپل نظامیان چې پښتانه و د جنګ کومې ته ورکړل. په داسې

عسکرو پر وژل کیدو باندې سل په سلو کې مطمین و، مګر د سیاسي مانور لپاره، یانې تر څو قدرتمن ښکاره شي؛ 
خپل زرګونه غړی قرباني کړل. د دې څو مثالونه د پنجشیر نیول و د امریکایانو له راتلو نه مخکې. بیا د امریکا د  

و پر مهال چې افغانستان ته راننوتل. د دوۍ له جهالت او سیاسي غرور له السه په زرګونو پښتانه ځوانان بمباری 
طیارو باندې د پیکا ډزې کولې! او یا هم د مارجې جنګ چې په سونو ځوانان   ۵۲ووژل شول. دوۍ هغه وخت بي  

و د سونو ځوانانو په دواړو طرفونو کې په کې مړه شول. د کندز، غزني او هلمند جګړې چې یواځې یو سیاسي عمل  
  د وژل کیدو باعث شو.

طالبانو هیڅکله په پښتنو سیمو کې د کاروبار د غوړولو او اقتصاد د بیافعالولو لپاره کار و نه کړ. په تېرو پینځه اوم:  
یي توکو او    ویشتو کلونو کې تر اوسه داسې مارکیټ نه شته چې طالبان جوړ کړی وي برعکس دوۍ له پښتنو د نشه

مخدراتو قاچاقبران جوړ کړل. یواځینۍ فابریکې چې د دوۍ په سیمو کې فعالیت کوي د هېروینو او تاریاکو دي. دوۍ  
بانکي سیستم فعال نه کړ. پولي واحد یې منځ ته رانه وړ. د مالیاتو لپاره یې هیڅ اساسنامه او سیستم نه درلود. برعکس  

  ه مالیې او ګمرکۍ اجازه ورکوله چې منځنۍ اسیا ته الړې شي. طالبانو د پاکستان الریو ته بې ل
طالبانو تحریک د پښتنو د روغتیا لپاره هیڅ نه دي کړي. هیڅ ورزشی ټیم د دوۍ په وخت کې وجود نه درلود.  اتم:  

فعالیت    طالبانو د خپلو واک الندې سیمو کې هیڅ روغتون ودان نه کړ. برعکس ښځینه نرسانو او ډاکترانو ته یې هم د
اجازه نه ورکوله. غازي لوبغالی د انسانانو پر مسلخ بدل کړی و او په جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې یې د  

 ولیبال پر ټورنمټ حملې وکړې چې په لسګونه ګالن پښتانه ځوانان په کې د خاورو خوند شول. 
ي مشرانو ته د خپل قدرت پر وړاندې خنډ پر سترګه طالبانو په زرګونه پښتانه مشران او ملکان ووژل. دوۍ قبیلونهم:  

کتل او پر همدې سبب یې له منځه وېوړل. په ورته ډول په سلګونو دیني عالمان چې د طالب د بربریت پر وړاندې 
راپاڅېدلي و خاموش کړل شول. حتی په ډیړو سیمو کې مال امامان په دې سبب هم ووژل شول چې ولې یې د ملي  

جنازه کړې ده. طالبان په سلګونو پښتانه مبارز ځوانان شهیدان کړل. هغوۍ چې د پښتنو ترقي او   ارودو د سرتېرو
 پرمختګ یې غوښت طالب ځانته خنډ ګڼل. 

طالبان په قدرت کې د پاتې کیدو لپاره د افغانستان تجزې او پر څو برخو ویشلو ته هم حاضر دي. دوۍ پر  لسم:  
و سره جوړجاړی ښودلی چې ګویا شرقي او جنوبی سیمي به د دوۍ په واک کې  مراتبو له هغو پټو استخباراتي توطی

ورکول کېږي مګر له باقي افغانستان سره به کار نه لري. طالبان د پښتون سیاسي میراث نه منکر دي. دوۍ ځانونه 
 د هیواد له هیڅ تاریخي جریان او دورې وارثان نه ګڼي. 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پښتون هویت پرې والړ دی. چې پښتانه له نورو ورونو قومونو بیلوي. د   پایله: طالبان د هر هغه څه مخالف دي چې 
طالبانو په اقتدار کې به نیم پښتون نفوس له زده کړو او ژونده محروم وي. تر څو چې په پښتنو کې طالبان او طالبي  

 به وي.به دوۍ د ترهګر په نوم یادېږي او د نړۍ بېوزلی، معلول او نالوستی قوم ذهنیت وي تر هغو 
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