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 ۱۰۲۷/۰۵/۱۲                                                                    پوهاند محمد اسمعیل یون

 
 (( که ))جنبش خود جوش(( رباني؟؟یطالبان: ))برادران کرز

  

امریکایانو په زور د طالبانو نظام تر ړنګونې وروسته، داسې سکتاریستي او اتنیکي ډله واک ته په افغانستان کې د 
ورسول شوه، چې د هېڅ ډول سیاسي اخالقو پروا نه لري، نه تاریخي حافظه لري او نه د شرم پرده، دا ډلې چې دستم، 

وي او د اسالم ماسک یې هم پر ځان جمعیت، نظار شورا او دېته ورته نورو ډلو په تصویرونو کې ځان ښکاره ک
غوړولی، د )جهاد( او )مقاومت( دوه اصطالحات یې د سیاسي امتیازاتو لپاره ناقانونه پوښښ ګرځولی، د بې شرمۍ، بې 
عزتۍ وروستي حد و برید ته رسېدلي دي. دوی ان د هغو اشخاصو خیال او پروا هم نه ساتي چې دوی ته په حقیقت او 

عمت حیثیت لري، پر دوی یې پردې غوړولې وې او تر همدې پردې الندې یې د لوټ او تاالن بې واقعیت کې د ولي ن
ساری ریکارډ ټینګ کړی و، دوی ځان ته د هر ډول الفاظو د کارونې صالحیت ورکوي، خو که د نورو له خولې څخه 

ې یوه ډنډوره جوړه کړي چې ګنې یوه عادي خبره هم ووته او د دوی پر مزاج برابره نه وه، نو له هغې څخه بیا داس
 اسمان راکښته شو.

کلونو کې بار بار کارولې ( ۲۷په دې لیکنه کې غواړم یوازې یوې کلمې ته اشاره وکړم چې ښاغلي حامد کرزي په تېرو )
او سکارستي کړیو بیا د هغې په باب داسې غبرګون ښودلی چې ګنې ښاغلي کرزي کوم کفر غږولی دی. کرزي طالبانو 
ته د )ورور( خطاب کړی، خو تر دې وړاندې د طالبانو د ظهور پر مهال لومړنی سړی چې طالبان یې د ))نجات 

پوځي پرمختګ په باب یې نظر څرګند کړ، هغه د اسالمي جمعیت مشر فرښتې(( وبللې او د هغوی د چټک سیاسي 
)برهان الدین رباني( و،نوموړي هغه مهال وویل: ))طالبان یک جنبش خود جوش است((. رباني یوازې پردې بسنه ونه 

ه یې یتیانو تکړه؛ کندهار او نورو سیمو کې یې طالبانو ته په ټنونو پیسې او ډول ډول مهمات هم ورولېږل او خپلو جمع
وویل چې له طالبانو سره له جګړې الس واخلي، خپلې سیمې او وسلې هغوی ته تسلیم کړي، په ټولو تنظیمي قومندانانو 
کې د نظار شورا مشر )قومندان احمد شاه مسعود( لومړنی قومندان و چې له خپل ساتونکي )داود داود( سره یو ځای یې 

وکړ او له کوم قید او شرط پرته یې د طالبانو مشر )مال رباني( ته وویل چې زه یو  په میدان ښار کې طالبانو ته درناوی
نظامي شخص یم، کوم سیاسي سړی نه یم، تاسو چې کوم شرعي نظام غواړئ، زه د هغه د یوه عسکر په توګه ستاسو 

ه( و د کابل په )لویدیځه برخپه خدمت کې یم، خو تر ټولو د مخه باید تاسې په )چهار اسیاب( کې د )ګلبدین حکمتیار( ا
کې د )عبدالعلي مزاري( د قوتونو غم وخورئ، کله چې مو دا دوه قوتونه له دې ځایه پورته کړل، نور کابل زه خپله 
درتسلیموم. کله چې طالبانو همدا کار وکړ ؛ د کابل ښار غربي څنډې او د چهار اسیاب نورې سیمې یې له یادو قوتونو 

ار شورا یاد قومندان پر طالبانو ناڅاپي برید وکړ، طالبان چې د مسعود له ژمنې سره سم له هغه څخه ونیولې، نو بیا د نظ
ددې ډول غلچکي برید هیله نه لرله، نو له یادو سیمو پر شا شول او بیا یې د )مسعود( تر مرګه پورې د هغه پر خبرو 

د خبرو اترو، معاملې، مفاهمې او مقابلې اساس تر  باور ونه کړ. له دې سریزې څخه مې هدف دادی چې له طالبانو سره
حامد کرزي، حکمتیار او نورو اشخاصو وړاندې خپله دې ښاغلیو ایښی دی. اوس که کرزی طالبانو ته د )برادر یا 
ورور( د کلمې پر کارولو له خوږې ګوتې نیول کېږي ، دې خبرې ته بېالبېل رنګونه ورکول کېږي او ځینې یې بیا د 

د غوښتنې شعار هم ورکوي، نو عام ولس ته هم باید ددې حق ورکړل شي چې د یادې سلسلې د پیلېدونکو په محاکمې 
محاکمې بحث مطرح کړي، طالبانو ته د ورور یا دښمن په خطاب سره د هغوی په ماهیت،  توګه د )رباني( او )مسعود( 

د دوستۍ او دښمنۍ دواړه حالتونه تجربه کړي دي، کیفیت او کمیت کې هېڅ ډول بدلون نه راځي، جمعیتیانو د طالبانو 
کله چې یو ستمي یا جمعیتي ته ددې خبرې په اصطالح حق حاصل دی چې هر چاته هر ډول خطاب وکړي، پر هر چا 

ته هم باید ددې حق حاصل وي چې د جمعیت او نظار شورا جګړه  د هر ډول جنایت تور پورې کړي، دغسې عام ولس 
کارانو خطاب وکړي، دوی د جهاد په ګرمو شېبو کې له روسانو سره پروتوکولونه وکړل او د جهاد  مارانو ته د جنایت

بریالیتوب یې ټکنی کړ، دوی )اسامه بن الدن( له )سوډان( څخه په الوتکه کې کابل ته راوړ، دوی )دوه سوه( عربانو ته 
عزام( پنجشېر ته دعوت کړ، دوی طالبانو ته وسلې او د افغانستان د تابعیت تذکرې ورکړې، دوی د اسامه استاد )عبدهللا 

پیسې ورولېږلې، دوی کابل په وینو ولمبوه، دوی ته روسانو په ټنونو پیسې چاپ کړې، دوی غربیانو ته وویل چې ))غت 
غت بمونه واچوئ(( دوی په افغانستان کې د شر او فساد زړي وکرل، دوی د کرزي په حاکمیت کې تر ټول افغان ولسه 

یات امتیازات واخیستل، دوی سیاسي، دولتي، تنظیمي، اقتصادي او میډیایي مافیا رامنځته کړه، خو له دې ټولو غمیزو ز
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او ستونزو سره سره بیا هم دوی سپینې کوترې )!( دي او د دوی ټول سیاسي او نظامي مخالفین د دوی په اصطالح 
 جنایتکاران. 

طرح کېدو وړ دی چې طالب ته یې د )برادر( خطاب وکړ؟ او که د ډېرو ایا په دې کار د کرزي د محاکمې بحث د م
 خلکو په نظر په دې کار چې د ملت حق یې د نظار شورا او جمعیت پر جنګساالرانو وخوړ؟

ددې لیکنې په پای کې یادونه په کار ده چې د طالبانو تر سقوط وروسته د افغانستان د اوه لس کلنې النجې یو اساسي 
ظار شورا په نامه یوې محدودې ډلې ته په مطلق ډول د قدرت ناکنتروله انتقال و، تر څو چې دا ډله او ددې عامل، د ن

ډلې نورې متعصبې ستمي ائتالفي ډلې او د هغوی جنګي جنایتکاران له حساسو دولتي رګونو لرې نه شي، د واک وېش 
ه، نه نورو ډلو سره، نه حکومت کې سمون راتالی د عدالبت پر بنسټ تر سره نه شي، نه طالبانو سره سوله ممکنه د

ډلې د حاکمیت په شتوالي کې نه یوازې دا چې د امن ټینګښت ممکن نه  شي، نه په عام ډول په هېواد کې امن، ددې 
د دوی له سخت غبرګون سره مخامخېږي. د سولې د ټینګښت په الره  حتی مخالفینو ته د مناسبو الفاظو کارول هم  دی، 

 ر خنډونه هم شته، خو یوه اساسي غوټه او خنډ یې د همدې مافیایي ډلې نا کنټروله حاکمیت دی.کې نو
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

