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 د ژمن خربه:

ژمن د تاريخي مرکو لړۍ پيل کړې چې د دميوکراسۍ له لسيزې را په دې خوا د مؤثرو ګوندونو په 

اړه د دوی له غړو رسه مرکې کوي، څو تاريخ د دوی له خپلو خولو خلکو ته ورسېږي او ډېرې نا 

رسه مرکه ځوابه پوښتنې ځواب يش. د اسالمي نهضت په اړه مو له انجنیر احمد شاه احمدزي 

. دا وار مو وکيل احمد متوکل د طالبانو په اړه غږولی. په راتلونکو برخو کې به ده کړې او خپره شوې

د نورو اغېزمنو ګوندونو غړي غږوو. که تاسې د دې لړۍ په اړه کومه مشوره لرئ، هيله ده د ژمن له 

 ادارې رسه يې رشيکه کړئ.

 ژمن مشوريت بورډ

 طالبانو د تاريخ په اړه مرکه له وکيل احمد متوکل رسه د

 ژمن: طالبان څنګه رامنځ ته شول؟

په مدارسو او مساجدو کې د طالبانو لفظ کارېده او دوی به خپل  ې نه ده، د جهاد له دورې مخکې هممتوکل: د طالبانو اصطالح ډېره نو 

مرش الره. کله چې په افغانستان کې د روسانو پر خالف جهاد پيل شو، يا تر دوی مخکې، د انګرېزانو پر خالف د جهاد پر مهال، د طالبانو 

د هغه وخت د طالب مجاهدينو قربونه دي. ياده دې وي په نامه مجاهدين شته وو، د کندهار د شهيدانو څلور الرې چې ډېره مشهوره ده، 

معنا دا  دې هديره کې د انګرېزانو په مقابل کې د طالب شهيدانو مړي خښ شوي. چې په کندهار کې د طالبانو په نامه يوه هديره هم شته،

 چې د طالبانو اصطالح تر تحريک مخکې هم وه.
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دلته دوه ډوله طالبان وو، يو هغه چې له پخوا د روس په مقابل کې جنګېديل وو، نور د کله چې په کندهار کې د طالبانو تحريک پيل شو، 

 مدرسو او پوهنتونو محصلني طالبان وررسه وو.

 ؟غه خلک د طالبانو په نامه يادېدلژمن: د مجاهدينو پر مهال همد

لبان بلل کېدل، دوی په زابل، هلمند او کندهار کې متوکل: هو، دوی که څه هم په بېالبېلو تنظيمونو پورې تړيل خلک وو، خو بیا هم طا

 مختلفې جبهې لرلې. 

رسو او پوهنتونو طالبانو السونه رسه يو کړل او يو نوی دد طالبانو د تحريک د پيل پر مهال همدې دوو ډلو، يعنې مجاهد طالبانو او د م

و په يوه مجاهدينو په خپلو کې رسه رقابتونه پيل کړل ا .تحريک يې جوړ کړ. دا تحريک يې ځکه جوړ کړ چې د جهاد ارمان پوره نه شو

د دې په پايله کې ځينې خلک دويم هجرت ته مجبور شول. په واليتونو کې پاټکساالري او بې نظمي رامنځ  .سېستم کې رسه ګډ نه شول

د له منځه وړلو او د جهاد د ارمانونو د . د ملوک الطوائفي او هغه ارزښتونه چې د هغو له پاره جهاد شوی و، تر پښو الندې شول ته شوه

 راژوندي کولو په موخه د طالبانو تحريک رامنځ ته شو.

 له خلکو رسه به د طالبانو تعامل داسې و چې لومړی به يې مذاکرات کول، مرکه به يې کوله، که چا نه منله بیا به يې له وسلې کار اخيست.

خو دغه تحريک چې اوس راپورته شو او مال محمد عمر مجاهد يې په راس کې  ژمن: تاسې وايئ چې د طالبانو نوم پخوانی دی،

 و، څنګه رامنځ ته شو؟

لومړی وار په ميوند ولسوالۍ کې، د حاجي برش نورزي له خوا، مرش مال صاحب )مال محمد عمر( ته د ميوند ولسوالۍ واګې وسپارل متوکل: 

، چې دا د طالبانو د شول وسپارل کال ورقمري  هجري ۴۱۴۱په او موټرې، پيسې او نور امکانات چې له هغه رسه وو، مال صاحب ته  شوې

 تحريک پيل او د تاسيس وخت و.

شول، حقيقت طالبان له بولدکه رشوع . يوه غلطي عامه شوې چې ولسوالۍ طالبان مخ پر وړاندې تلل، تر هغې چې واليت يې ونيوهله ميوند 

 دا دی چې طالبان له ميوند ولسوالۍ نه پيل شول او په بولدک کې ځينې خلکو د دوی مالتړ اعالن کړ.

ول، بيا علام و مرشان راټول طالبانو په لومړيو وختونو کې ځان تحريک باله، وروسته چې له ميوند ولسوالۍ نه ووتل او نور ځايونه يې وني

بانو د امارت مرش کړ. تر دې مخکې تحريک و او نور مرشان هم وو، خو دا چې مال محمد عمر په کې شول او مال محمد عمر يې د طال

يعنې تر دې مخکې تحريک و، او بیا په دولتي چوکاټ کې د افغانستان اسالمي  ډېرې هلې ځلې کړې وې، دی د امارت مرش وټاکل شو.

 امارت رامنځ ته شو.

 ول سيايس نظام و؟ډوه؟ یا دا څه  ژمن: له امارت نه د طالبانو موخه څه

. د کوم نظام په راس متوکل: د افغانستان په تاريخ کې امارت هم مخينه لري. هغه نظام چې په راس کې يې امري وي، امارت بلل کېږي

سپينه خربه ده. . دا ډېره . د کوم نظام په راس کې چې جمهور رييس وي، جمهوريت بلل کېږيکې چې پاچا وي، هغه پاچاهي بلل کېږي

 . تر امري امان الله خانه پورې، چې وروسته يې امارت په پاچاهۍ بدل کړ.وو ې پخوا امري فالنی و امري فالنی په افغانستان ک
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 د پاچاهۍ او امارت فرق په دې کې دی، چې پاچاهي مريايث وي، خو امارت کې اهل الحل خپل امري ټاکي. 

امارت يوازې په افغانانو  مال عمر ته امري املؤمنني ويل، يعنې د ټولو مسلامنانو امري. دغه ژمن: زما سوال دا دی چې طالبانو به

 حاکميت غوښت او که مال صاحب ځان د ټولو مسلامنانو امري باله؟

خالفت د ټولو مسلامنانو مرشي ته ويل کېږي، خو امارت کې رضوري نه ده چې د ټولو مسلامنانو حکومت وي، دا کېدای يش تر متوکل: 

موږ چې د افغانستان تر جغرافيې محدود حکومت و. کله چې موږ د افغانستان اسالمي امارت ويلې، موخه مو يوې جغرافيې منحرص يش. 

اوه، د دې له پاره چې د افغانستان نهه نوي سلنه خلک مسلامنان وو او اسالمي تاريخ کې د امري املؤمنني او لفظ کار « امري املؤمنني»کله د 

که چا دې القابو ته معنوي ارزښت يا تربک ورکاوه، دا  رييس الوزرا القاب استعاملېدل، نو موږ دغه الفاظ د نېک فالۍ په اساس استعاملول.

 ان د اسالمي امارت حقيقت دا و چې تر افغانستانه محدود و.د دوی خپل کار و، خو د افغانست

 بيخي درېيم نظام و؟او که که پارملاين  ،ژمن: د طالبانو حکومت رياستي نظام و

 متوکل: د طالبانو نظام مشوريت اماريت نظام و. شورا يې درلوده او امري په کې و. شورا په مشوريت بڼه خپل نظر وړاندې کوالی شوای. 

طالبان د تحريک په شکل وو، هغوی شورای عايل لرله. کله چې امارت رامنځ ته شو، بيا د هغې ځای رسپرستې شورا يا د وزيرانو کله چې 

ې شورا ونيو. د دغو وزيرانو پرېکړې په ډېرو مسايلو کې نهايي وي، ځکه چې هغه به د امارت مقام تاييدولې، خو د امارت مقام دا حق الره چ

 غوی نظام، مشوريت اماريت نظام و.کړي يا تجديد نظر په کې وکړي. نو موږ ويالی شو چې د هدا پرېکړې ويټو 

او خلک هم د جهادي نتظيمونو له ګډوډۍ او پاټک ساالرۍ په  ژمن: طالبان چې کله راتلل، اسايس هدف يې د سولې راوستل وو

راغلل، نسبي امنيت وررسه  ن. کله چې طالبات راوستل ووتنګ وو، نو د طالبانو په راتلو خوښ شول، ځکه چې د دوی شعار د امني

به ملت ته څه وايي، چې څه مو تاسې ته  بي امنيت له راوستو پرته، طالبان، د دغه نسراوستل شو، بيا هم په هېواد کې جګړه وه

 راوړل؟

مقابل کې په جهاد کې متوکل: لومړی بايد د دې خربې سپيناوی وکړم چې طالب او مجاهد بېل الفاظ نه دي. د طالبانو مرشانو د روس په 

. مجاهد يوه مقدسه کلمه ده. په رسه بېلې يشبايد برخه اخيستې وه او شهيدان و ټپيان شوي وو. بله دا ده چې مجاهد او تنظيمي جګړې 

. دا ځينې خلک د قدرت له پاره تنظيمي جګړې وکړې او دا افتخار بايد موږ تل وساتو. هد بې نظريه او بې مثله کار کړیخپل وخت کې مجا

 بايد په ټولو مجاهدينو ونه تپل يش. 

نظام  . تلپاتې امنيت په هغه صورت کې وي چې ټولنه جوړه وي، جګړه نه وي شوې،امنيت په څو شيانو راتالی يش. يو تلپاتې امنيت دی

. جوړ وي، اقتصاد جوړ وي، زما منظور داسې ثبات نه دی. داسې امنيت چې يوه مسؤوله اداره په کې وي او په ټولو يو ډول قانون پلی کړي

. هغه امنيت چې د طالبانو پر . اسايس ټکی همدا و چې رشيعت امنيت راوستی دید رشعي نظام نفاذ په حقيقت کې د امنيت تومنه وه

 د رشيعت له برکته و.مهال و، هغه 
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دا چې تاسې پوښتنه وکړه چې څه يې ملت ته ورکړي وو، دا د اوس حال په مقايسه کې معلومېدای يش. هغه وخت اداري فساد په دغه 

هغه وخت مخدره مواد په دې اندزه نه شته.  اندازه چې اوس دی، نه و، اوس شته. هغه وخت د خلکو د رس او مال د ساتنې ډاډ و، اوس نه

 وو، بلکې صفر ته راکوز شوي وو، او اوس ښه پرېامنه دي. دا ډېرې سرتې السته راوړنې وې.

. په لومړيو ژمن: لومړی چې طالبان رامنځ ته شول، د استاد رباين حکومت هم ورته خوشبينه و. خو وروسته رسه په جګړه شول

انو له لورې هېڅ ځواب ورنه کړل شو. په هغه وخت کې طالبان د ، خو د طالبنو ته د سولې طرحه راولېږلهکې احمد شاه مسعود طالبا

افغانستان په ډېره برخه کې حاکم وو، او دوی به د استاد رباين حکومت ته رش و فساد ويلې. عموما باغي ډله سولې ته نه راځي، 

د سولې هڅې ال څه، چې د دوی طرحه يې هم ځواب نه ؟ سولې هڅې ونه کړې طالبانو خو دوی باغيان بلل، ولې يې له دوی رسه د

 کړه؟

په جده کې مذاکرات، په اسالم آباد کې که تاسې د اخبارونو کلکسيونونه راواړوئ، تاسې به له ځينو اصطالحاتو رسه مخ شئ. متوکل: 

، دا د دې معنا ورکوي چې د سولې هڅې روانې ذاکراتمذاکرات، په تاشکند کې مذاکرات، په سويس کې مذاکرات، په عشق آباد کې م

 ، هڅې ډېرې وشوې. ، د حجاز علام راغيل وووې. د ملګرو ملتونو هڅې وې د اسالمي هېوادونو کنفرانس هڅې وې

په په عشق آباد کې خو ډېر رسه نږدې هم شوو. د هغوی له لورې قانوين صاحب، امر الله صالح او ځينې نور وو او زموږ له لورې زه هم وم. 

په هغه وخت کې توافق وشو، يوازې د زعامت موضوع پاتې وه. يه او قضايه قوتونه وو، دې مذاکراتو کې په درې قواوو کې، چې مقننه، اجرا

چې د طالبانو استدالل دا و مرش يش.  ، بلکې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاهچې نه بايد له يوې خوا او نه له بلې خوالوري نظر دا و د مقابل 

 ، دا به بې مورده مرش وي. ، د ظاهر شاه اطاعت خو يو لوری هم نه کويزعيم هغه څوک وي چې خلک يې خربه ومني

 .اساس خربې ودرولې او ناکامه يې اعالن کړې رد موضوع پبيا په وروستيو کې مخالف لوري د زعامت 

 ژمن: يعنې تاسې د ناکامۍ مالمتي په مقابل لوري اچوئ؟

 دا بېله خربه ده. مګر دا چې بريالۍ نه شوېيعنې که څوک وايي چې هڅې نه دي شوې، هڅې شوې دي. متوکل: 

 شوې، که د مقابل له لورې او که د درېيم ګړي له لورې؟، ستاسې له خوا پيل ژمن: د سولې دغه هڅې چې تاسې يادې کړې

 .، منځ کې يو څوک وي..متوکل: هميشه درېيم لوری رابط وي. يوه خوا بلې خوا ته نه ورځي چې راځئ سوله وکړو

 .حکومت باغي ډلې ته ورځي. هغه مهال تاسې دوی باغي ډله بلله، بايد تاسې ورغيل وئ اصالژمن: 

مهمه دا ده،  منځ کې حتمي يو څوک وي. .وکړيچې يوه غاړه بلې ته نه ورځي چې سوله رسه  معمول دا دی، او وطنونو کې ومتوکل: کلي

، دوامداره يې د سولې مذاکرات هغوی غاړه ايښې وه. تل يې لوړ رتبه هيئتونه استويل ف، يا قوي طرف سولې ته غاړه کېدي.چې حاکم طر 

. له حکمتيار صاحب صاحب د مقابل لورې له مرشانو رسه ټليفوين او د مخابرې په واسطه خربې کړي ، آن په خپله مرش مالتعقيب کړي

 .... يعنې طالبان بې تفاوته نه وورسه، او هم له احمد شاه مسعود صاحب رسه يې خربې کړي



 ZHMAN.NET                                                                                     ژمن انټرنټي پاڼه                                                                                     

5 
 

هغه د مرشۍ موضوع ژمن: يعنې د سولې هڅې روانې وې، دوامداره هڅې شوې وې، خو يوازېنی ټکی چې دا هڅې يې ناکامولې، 

 وه. طالبانو غوښتل چې مرشي له دوی رسه وي او مقابل لوري په ظاهر شاه ټينګار کاوه؟

  يې هم خربه ونه مني، دا بيا بې تطبيقه پاتې کېږي.، يوه خوا طالبانو د دوی وړانديز ته ځواب دا و چې دغسې يو څوک چېمتوکل: 

 ژمن: ځينو خلکو، لکه استاد سياف به ويل چې طالبان له ما وسله غواړي، يعنې سوله رارسه نه غواړي، تسليمي غواړي.

، همدا مجاهد چې يو وختې د جنګ طرف و، ؟ بلې کرې ته خو يې نه وړهطالبانو چې له دوی څخه وسله اخيسته، دا يې چېرته وړلهمتوکل: 

که چېرې ته له يوې خوا وسله اخلې او له  همدا اتحاد د حزب وحدت مقابل لوری نه و؟زه به د استاد نوم نه اخلم، اتحاد اسالمي به ووایم. 

طالبانو چې له يوې ډلې وسله اخيسته، . طبيعي خربه دا ده، چې وسله د دې خلکو ده ، آيا دا د ستونزې د حلولو الر ده؟بلې خوا يې نه اخلې

 ...بيا يې دولتي چوکاټ کې اچوله

 ژمن: دوی وايي چې حکومت له طالبانو رسه و، له دوی چې يې وسله اخيسته، يعنې دوی ورته تسليمېدل او طالبان پرې غالبېدل.

. طالبانو ي ډيپو کې د همدغه مجاهد زوی استعاملوله، بيا په دولتطالبانو وسله له دوی نه اخيسته او دولتي چوکاټ کې يې اېښودهمتوکل: 

 له ګروپي شکل نه دولتي شکل ته وسله اړوله.

او له نورو هېوادونو رسه په تعامل کې پاتې راغلل او  پر طالبانو يوه نيوکه دا هم ده چې دوی نړيوال سياست درک نه کړای شوژمن: 

 منزوي وو. تاسې د بهرنيو چارو د وزير په توګه د دې نيوکې په اړه څه تبرصه لرئ؟

 د استاد رباين په مرشۍ رسه وه چې د ملګرو ملتونو له لورېپه اصطالح له هغه دولت د طالبانو جګړه  زما په نظر ستونزه دا وه چېمتوکل: 

دوی په داسې حال کې په ملګرو ملتونو او ډېرو هېوادونو کې يې سفارتونه وو، چې په يوه يا دوو واليتونو کې رسميت پېژندل شوی و. په 

. مقابل لوري د مقابل لوري د تبليغاتو تر اغېزې الندې راغيل وود اسالمي رشيعت له پيل کېدو څخه وه يا به  وېره به نړيوالود  منحرص وو.
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عرب مېلامنه چې له مجاهدينو نه طالبانو ته په مرياث پاتې شول، دوی په نړيواله ده.  نړيوالو ته داسې ښکاره کوله چې د طالبانو اجنډابه 

اسالمي رشيعت په ټوله نړۍ  نړيوالو ته يې ويل چې طالبان و دوی يې په طالبانو پورې وتړل.موفقانه شکل ځان له دوی بري اعالن کړ ا

. همدا رنکه دوی ويل چې د طالبانو تحريک په مخدره موادو والړ دی او آن اوس هم وايي چې د طالبانو تحريک په مخدره کې پلی کوي

 يعنې نړيواله ميډيا د طالبانو په مقابل کې واقع شول. موادو چلېږي.

لوری به د متقابل احرتام پر اساس اړيکې رسه ديپلوماتيکي اړيکي بايد له دواړو خواوو په هڅو پيل يش. يو لوری به مباردت کوي او مقابل 

په هغه وخت کې موږ ډېرو نړيوالو جهتونو ته وويل چې پر ځای د دې چې موږ پر سټاليت وڅارئ، ځمکې ته راشئ، په کابل کې جوړوي. 

 سفارت جوړ کړئ.

 ژمن: کوم هېوادونه دي چې تاسې وررسه د سفاريت اړيکو د پيل له پاره هڅې کړې وي؟

د د بېلګې په توګه  .وپه ځينو هېوادونو کې رسميات نه وو، خو تعاون  په پاکستان، امارات او سعودي کې زموږ سفارتونه فعال وو.متوکل: 

په  ، چې د ويزې ورکولو کار يې کاوه.له ايران رسه په صفري نقطه کې يوه مناينده ګي وهمناينده ګي وه. ترکمنستان په عشق آباد کې 

 .دا يو ډول نيمه رسمي تعامل و لندن، جرمني او نيويارک کې مناينده ګي وه.

دا هغه څه وو چې موږ ته يې له  موږ له نړۍ رسه د رسمي اړيکو هڅې کولې، خو په وروستيو کې دغه هڅې له بنديزونو رسه مخ شوې.

 .نړيوالو رسه اړيکه ستونزمنوله

چني او خو بيا هم نړيوال رقابتونه شته، ځينې هېوادونه امريکا ته نږدې دي او ځينې نور ژمن: اوس که څه هم نړۍ يو قطبي ده، 

که امريکا په يوه هېواد بنديز لګوي او ستونزې ورته جوړوي، مقابل کې چني او روس وررسه مرسته کوي او السنيوی  .روس ته

 ؟الو رقابتونو کې د چا ملن نيولې وهپه نړيو  د هېواد پرمختګ او د ستونزو د حل له پاره طالبانو .يې کوي

د چچنيا موضوع دا ستونزمنوله چې موږ له روس رسه ښې اړيکې  پاره خنډونه وو. د بېلګې په توګه،د دغسې فکر د عميل کولو له متوکل: 

له چني  اندېښمنه وه. همدا رازه امريکا د عرب مېلمنو په اړه ډېر مسعود وررسه ډېرې نږدې اړيکې لرلې. يو ځواک دی،  چې. فرانسه ولرو

. د ايغوري مسلامنانو لږ تعداد هم د چني د مجاهدين وو چې له حزب اسالمي رسه وو او بيا طالبانو ته پاتې شولد ايغور  رسه د اړيکو خنډ،

 .اندېښنې المل شو

ولې په دې ونه توانېدل چې له يوه اړخ رسه خو  طالبان. کومې ستونزې چې تاسې يادوئ، نور هېوادونه يې په يوه الر حلويژمن: 

 ؟، مګر دوی ولې له يوه اړخ رسه هم د ستونزې په هوارېدو ونه توانېدللږ تر لږه ستونزه حل کړي او دوی قانع کړي

. اړيکې لرلې. موږ رسه چې چا جګړه کوله، هغوی د مقاومت شکل نيولی و او له نړۍ رسه يې موږ په افغانستان کې اختالف الرهمتوکل: 

 . دوی به نړيوالو ته هر کوچنی مشکل غټ ښکاره کاوه

يا د  ېطالبان په دې هڅه کې وو چې يا د سولې له الر  کله چې د يوه چا د کور ستونزې حل نه يش، بهرنۍ ستونزې سړی نه يش حلوالی.

 جګړې له الرې داخيل ستونزې حل کړي.
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 وررسه د مخالفينو منفي تبليغات او د اړيکو له پاره د خنډونو رامنځ ته کول وو.نو دلته اسايس ستونزه کورنۍ جګړه وه، او 

 ژمن: ويل کېږي چې په افغانستان کې د عرب مجاهدينو له خپلرسيو او ټرېننګ کمپونو رسه تاسې مخالف وئ. دا حقيقت لري؟

دوی هېڅ رسګرمي نه لرله، خو څومره چې دوی خربه . زه دا نه وایم چې په دې کې مبالغه شوې چې دوی ټرېننګ کمپونه لرلمتوکل: 

 غټوله، دومره هم نه وه.

ې دا مناسبه بلله چې هم افغانان رسه يو يش او هم . خو د خپل هېواد او د هغوی له پاره مما له عرب مجاهدينو رسه کومه ستونزه نه لرله

  نظم له پاره مې هڅه کوله او دا مې نظر و. . د يوههغوی ته د يوه مهاجر په توګه د عزمتن ژوند زمينه برابره يش

ما غوښتل چې دوی په افغانستان کې يو آرام ژوند ولري او د يوه  ما غوښتل چې سوله ويش، له سولې وروسته دا مسئلې په خپله حل کېدې.

 نظم و قانون په اساس، چې د بهرنيو د راتلو المل هم نه يش.

 ستاسې په نظر، دغه بريدونه القاعدې کړي؟ سپتمرب حادثو پوښتنه هم رامنځ ته کېږي.نو له شتون رسه د معرب مېل دژمن: 

. د القاعدې نظر بېل و. دوی وغندله او په دغه حادثه کې يې د بې ګناهو خلکو وژنه اسالمي امارت دغه بريدونه تاييد نه کړلمتوکل: 

دوی ويلې چې امريکايان حکومت ته ټکس ورکوي او د دوی په پيسو يوازې دومره وويل چې هغه کسانو چې دا کار کړی، دا يې ښه کړي. 

 .اوس چې القاعده د دې بريد مسؤوليت په خپله غاړه اخيل، دا يې خپل کار دی ارساييليان په منځني ختيځ کې فلسطينيان وژين.

. طالبانو هڅه ونه کړه چې ژمن: په اروپا کې ډېر افغان پوهان او سياستوال وو او ځينې په پاکستان او نورو هېوادونو کې مهاجر وو

 د دې المل څه و؟ دغه خلک راويل او په افغانستان کې يوه دنده ورکړي او ترې استفاده وکړي.
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هيئت کې وم چې د امريکا متحده اياالتو ته الړو او کور په کور، مسجد په مسجد، مرکز په دا سمه نه ده. زه په خپله يو وار په هغه متوکل: 

، کدرونه په او ترې مو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ځوانانو څه نا څه کار کړی، د دې له پاره چې سېستمونه ورغېږي مرکز وګرځېدو

. اوس هچې ازادي له ګواښ رسه مخ و  ې هجرت کړی و، د دې له پاره مو کړی وکار دي او تاسې ته اړتيا ده. موږ ورته وويل چې تاسې چ

 تاسې بايد الړ شئ، خو چا زړه ښه نه کړ. ځينې د ګوتو په شامر کسان راغلل، خو بېرته ستانه شول.

استخباراتو کسان اوسېدل د طالبانو په اړه شدیده نيوکه دا وه چې د پاکستان تر نفوذ الندې وو او دلته يې جرناالن او نور د ژمن: 

 او واکمن وو. تاسې د دې نيوکې په اړه څه نظر لرئ؟

بيا به يې ويل چې د دې له پاره چې دوی خپله ما ته جربان کړي دا خربې هغه وخت رامنځ ته کېدې، چې مخالفينو به ماته وخوړه. متوکل: 

 چې مبباري يې وکړه.  دا د پاکستان تيارې وې

له اوس رسه خو بيخي  ، ما ته دې ووايي.د طالبانو د واکمنۍ پر مهال يو عادي عالقه دار هم د بل هېواد تبعه وليد زه چلنج ورکوم، که چا

 تله کېږي نه، ځکه پي آرټي ګانې د خارجيانو دي. پر 

 ..آمر وي.موږ ته د جهاد له وخته عربان پاتې وو، خو څوک چې دا خربه کوي، يو عرب دې ثابت کړي چې ولسوال څه، چې جنايي 

او آن پاکستاين جرناالن . غري رسمي ډېر آزاد وو، واک يې الره ژمن: نه، په کوم رسمي چوکاټ کې خو دوی دنده نه تررسه کوله

 به تلل راتلل...

پاکستانی افرس دومره وزګار نه دی چې  . ما مخکې وويل چې دوی غواړي خپله ماته په دې ادعاوو جربان کړي.متوکل: دا خو ادعاوې دي

 ..دلته رايش او د بل له پاره وينه تويه کړي.

خپرې شوې چې پاکستاين  مسعود له لورې ډېرې ويډيوګانېاحمد شاه ژمن: که څه هم د جګړې په صفوفو کې دوی وو. د 

 اخوا، په سيايس لحاظ دوی ډېر واکمن وو.ه جګړې. له جنګيايل يې بنديان کړي وو

. دا سمه هم ده. مثال له وزيرستانه يو کس . موږ نه وايو چې پاکستاين طالبان دلته نه ووشامل ټلوالې د قبايلو ځينې خلک نيويل وو: متوکل

 او اوس دلته جنګېږم.او وايي جهاد کې راغلی يم  راځي او دا خاوره خپله خاوره ګڼي

 په سيايس لحاظ دا خلک دلته بيخي واکمن نه وو.

ژمن: چې ټولنيز اړخ ته راشو. تاسې د نورو سيايس ستونزو له پاره د جګړې ستونزه رامخ ته کوئ او وايئ چې د دې ټولو مشکالتو 

د حجاب يو ځانګړی طرز ځينې ټولنيز مسايل دي چې هغه له جګړې رسه ربط نه لري. مثال طالبانو المل جګړه او مخالفني وو. 

، يا د امر باملعروف دنده نا اهلو کسانو ته سپارل .چې اسالمي نظام دومره حق نه لري اوهدومره شدت ک يې په ږيره .جربي کړی و

 ستاسې په نظر دا تبليغات دي او که دا ستونزې منئ؟ چې په ځينو خلکو يې دوه و درې وارې ملنځونه کړي وو.
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. دوی به فقه پلې کوله. په حنفي فقه کې د ږيري خرېيل او وه په نامهد طالبانو په تشکياليت جوړښت کې يوه اداره د امر باملعروف متوکل: 

. په طالبانو طالبانو بايد فرضو ته د فرضو په اندازه توجه کړې وای، واجبو ته د واجبو په اندازه او سنتو ته د سنتو په اندازهوهل دواړه بند دي. 

 .مربوط وواو د کليو ته  کې ستونزه دا وه، چې ډېری غړي يې ځوانان وو

خو د طالبانو نظام د دې  ، دا ستونزمنه ده.او نور ټول مسايل د يوه پروفيرس په څېر سنجيده و منظم وي په يو وخت کې چې هم جګړه وي

 هغوی دومره زور او شدت نه خوښاوه. مګر خلکو دا کار نه خوښاوه. کارونو له امله چپه نه شو، دا د بهرنيو په دسيسو کې چپه شو.

. دا به ستونزمنه وي چې څوک دعوه وکړي چې هېڅ کليوال خلک ووروزل شوي نه وو، د دې ستونزې اساس دا و چې طالبان ځوانان وو، 

. ما مخکې درته وويل چې مستحبو ته د مستحبو په سرتګه کتل په کار دي خو دوی مستحبو ته د فرضو په او ټول وړ وو ستونزه نه وه

 اب کې هم ليکيل، چې کاشکې داسې وای، معنا دا چې ما رسه اعرتاض و.ما په خپل کت سرتګه کتل.

 .دا هم نه ده مناسبه چې څوک ووايي، چې دوی دا اداره ولې راوسته. اداره په کار وه

 ژمن: که تاسې د طالبانو تاريخ ته په انتقادي شکل وګورئ، کومې تشې په کې وينئ؟

. نننی قلم او . تاريخ سړي ته ډېر څه ورښييمدارسو کې د اسالم تاريخ او د هېواد تاريخ نه شتهيوه نيمګړتيا دا ده، چې د دوی په متوکل: 

په افغانستان کې د کيل او ښار تر منځ سرت واټن شته.  دا هغه څه دي چې د سړي وړتيا زياتوي. ر بايد د دوی مدارسو ته دننه يش.کمپيوټ

دا نيوکه په . دا هم يو کمی دی، خو د دوی کړنې د ښار خلکو ته نا اشنا ښکاري ،وګومارل يش په يوه تحريک کېدا چې کليوال خلک 

طالبانو کې ډېری غړي ځوانان وو او ځوانان اکرثه د  ولې يې د ښار او کيل تر منځ دومره فاصله رامنځ ته کړې. پخوانيو حکومتونو کېږي

 . هوش پر ځای له جوشه کار اخيل

او د جګړې پر مهال په افغانستان کې استادان ناکام شول او شاګردانو د استادانو ځای ونيو، نو طبيعي ده چې له شاګرده هم غلطۍ کېږي. 

 نو په طالبانو کې دغه ستونزې وې. د خلکو روزل څه آسانه خربه نه ده.


