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 Political سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن : ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ اگست ٠۵
 

 طيب آغا به د سولې وروستی قرباني نه وي
  :سريزه

رسيد، دھغه په مقابل کې ډيرو لږو مجاھدينو په د خان واک ته ووچې کله سردار داو) ز کال١٩٧٣( کاله وړاندي  ۴٢

د خان غوښتل چې د سولې الره خپله کړي، ھغه ځکه د سولې قرباني شو، چې روسيې وپنجشير کې پاڅون وکړ، داو

  .او زموږ ګاونډی ھيواد د خپلو موخو له پاره د داوود خان سره ستونزې ورځ تر بلې زياتيدلي

چې کله ھم ډاکټر نجيب هللا واک ته )  ز کال١٩٨٧(  کاله وړاندي ٢٨ې نږدې د مجاھدينو په وروستيو وختونو ک

ورسيد، لومړۍ ھڅه يې داوه چې مجاھدين په واک کې ورسره شريک کړی، چې  ونه شو، بيا يې ھڅه وه چې 

وکړه چې بيا ډاکټر نجيب هللا ھڅه . مجاھدينو ته زيات واک ورکړي، د مجاھدينو ځينو مشرانو داخبره ھم نه خوښوله

 پلوه حکومت خلکو ته په کابل کې د ژوند کولو حق *ټول واک ښاغلي حکمتيار ته پريږدي يواځي د کمونسټ

ورکړي، ولي تاريخي اشتباه وشوه، او حکمتيار په ډيرو لنډو جملو کې  د ډاکټر نجيب د استازې خبرې رولنډي او 

  .ويې ويل موږ فاتحانه کابل ته ننوځو

م ډلې له مشر ببرک کارمل او د خپلسرو مليشو له مشر عبدالرشيد دوستم سره ائتالف وکړ، احمدشاه مسعود د پرچ

دوٻمه کودتا پر نجيب بيا  ھم د پرچم ګوند له خوا وشوه، پر داوود کودتا او ډاکټر نجيب کودتا دواړه د کمونسټانو له 

  .خوا څخه وي

ھم د سولې ھره  ھڅه ناکامه شوه، په رښتونې ډول کې )   زکال١٩٩۶ – ١٩٩٢(د استاد رباني په څلورکلنه دوره 

  .استاد رباني غوښتل چې سوله وشي

استاد محمد زمان مزمل وايې چې استاد رباني د ډيرو نورو کسانو په مخ کې موږ ته داخبره وکړه، چې دابه زموږ 

المي امت  ميندې به بيا  په مقدر ھمداسي و چې له عربو مجاھدينو او طالبانو سره يې زموږ جګړه په برخه کړه، د اس

يوه پيړۍ کې داسي مجاھد بچيان او ځوانان رانه وړي، زموږ  بد تقدير موږ له ھمدغو شازلمو سره په جګړه کې 

  .واچولو

له ھمدومره پوھاوي سره سره بيا ھم ھغه جګړه کوله، استاد سياف چې  د احاديثو شٻخ دی، ھغه له پوھاوي سره سره 

  . طالبانو سره جګړه کوله او د احمدشاه مسعود تر څنګ والړ وله عربو مجاھدينو او

پوره باور لرم چې مشرانو سوله غوښتله، خو ھر ځل چې به د سولې خبرې کاميابې ته نږدې شوې د پرديو بړيڅانو 

  .به منافقت وکړ او ټوله پروسه به يې ناکامه کړه
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خبرې يو مخ پريکړې ته ورسيدلي، پريکړه د اعالن له قطب الدين ھالل وايې چې د طالبانو سره د ھم اھنګې شورا 

پاره چمتو شوه، تر اعالن لږ مخکې دغه خبرې د اسالمي حزب له خوا بې نتيجې پای ته ورسيدي او ھمايون جرير 

  .پکې منفي رول ولوباو، ھغه له ايران څخه د ښاغلي حکمتيار سره اړيکه نيولي وه

والي د رھبري ترمنځ خبرې نتيجې ته ورسيدي، ھرڅه سم روان و، ټولو مواردو په عشق اباد کې د طالبانو او شمال ټل

کې توافق وشو، خبره د پريکړې د اعالن وه، چې شمال ټلوالې غوښتنه وکړه چې د حکومت په رائس کې بايد پخوانی 

پاچا ظاھر خان له پاچا ظاھرخان راوستل شي، ھغه چې طالبانو وار له مخه ھم ډيری سياستوالو پر دي تورنول چې د 

  .پاره کار کوي، ھمدا المل شو چې خبرې بې نتيجې اعالن شوې

د ښاغلي کرزي سره د کندھار په شاولي کوټ کې د طالبانو توافقات وشول، د طالبانو د دفاع وزير مالعبيدهللا اخند، 

 توافقات په اوبو الھو رئيس عبدالواحد، مالعبدالسالم راکټې مخامخ ورسره وکتل، خو تر يوې ورځې وروسته ټول

  .شول

د طالبانو ځينو مشرانو بيا ھم ھڅه وکړه چې د کندھار ادارې سره رابطه ونيسي او په ھيواد کې پاتې شي، ولي اجازه 

  .ورنه کول شوه، ھغوی چې په ھيواد کې دننه پاتې شول يا خو ګوانتانامو او يا  ھم بګرام زندانونو ته يوړل شول

  

  کسان په نښه کٻدلرښتونې سولې ته ژمن 

استاد برھان الدين رباني چې په وروستيو وختونو کې يې د پخوانيو طالب مشرانو مالعبدالسالم ضعيف او مولوي 

وکيل احمد متوکل سره ھم کتلي وو، چې د سولې له پاره يې د رښتونې ھوډ تکل کړی وو، پاکستان ته د وروستي سفر 

خطر دی، او ډير ژر له ھمدې وروسته د کابل په وزير اکبرخان کې پر مھال ورته ويل شوې وو چې ستا د مرګ 

  .ووژل شو

جنرال ھزاره چې په رسنيو کې د سولې اړوند حقايق ويل، د کور مخکې يې بمونه کٻښودل شول او پرې والوزول 

  .شول، زخمي شو، مړ نه شو

 رڼا ورځ ماين وچاوديد، له ھغه وروسته استاد محقق چې د طالبانو سره د ليدلو سپکه وعده وکړه، دھغه پر موټر پر

  .يې بيا د سولې خبره پر خوله رانه وړه

  .د سولې بل لوبغاړی معصوم ستانکزي ھم له څو مرګونو حملو څخه روغ ووتی

د طالبانو يو مشر چې خپلواکې او ازادي باندي يې باور وو، د پرديو ھيوادونو په زندانو کې يې څاه ووتله، مالعبيدهللا 

لبانو د دفاع وزير، او دا ډول مالبرادر اخند چې د مالمحمد عمر نايب و، چې د سولې له پاره يې ھوډ ښکاره شو، د طا

د پرديو ھيوادونو په زندان کې يې صحت له السه ورکړ، مالعبداللطيف منصور چې په دوبۍ کې يې د کا آی ډې سره 

  .اني شود سياسي کميسون د غړو خبرو ته اجازه ورکړه، سمدستي زند

  

  دسولې نيمګړې او نھيلې ھڅې

ولسمشر غني چې د سولې شعار بدرګه کاوو، کله چې د امريکا له سفر څخه بيرته راوګرځيدی، د سولې خبرې يې بل 

  .ډول تعبير کړي، رشيد دوستم او محقق د مليشو جوړولو اعالن وکړ، عطاء نور د شمال څخه د دفاع خبرې پٻل کړي

ه کې يقينا د سولې اړوند لويه السته راوړنه وه، له ھغه وروسته په دوبۍ کې د طالبانو او د پګواش غونډه په دوح

 ھيوادونو د ١۵٠افغانانو تر منځ ناستې ھغه څه وو چې افغان ملت يې خوشبين کړی وو، او په ناروې کې نږدې د 

د سيد طيب اغا او حکمت کرزي استازو په مھمه غونډه کې د طالب او افغان حکومت مشرانو ونډه اخستل او ھلته 

  .ترمنځ ليدنه ھغه څه وو چې زموږ ھيلې يې زرغونولي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

يوناڅاپه پکې د اوړمچې خبرې راپيداشوې، چې د سمئيزو استخباراتو په السوھنه يې د طالبانو د سياسي کميسون 

  .ھڅې ځنډنۍ کړې

نو اصلي استازي مولوي عبداللطيف د مرې غونډه که ھرچاپکې شرکت وکړ خو بيا ھم السته راوړنه وه، د طالبا

منصور او مالعباس آخند پکې ګډون درلود، داچې په څه ډول راوستل شوې وو، بٻله خبره ده، ولې د سولې له پاره 

  .داسي ناستې مناسبې وي

 په کله چې د دوٻمې غونډې خبره کٻدله، د چين او امريکا ټينګار پر دې و چې د طالبانو د سياسي کميسون مشران بايد

غونډه کې ګډون ولري، او دطالبانو د سياسي کميسون مشر بيا نه غوښتل چې د پاکستان تر چتر او فشار الندي په 

خبرو کې برخه واخلي، غوښتل يې په ازاد ډول خبرې وکړي، ھمدا المل و چې رحيم هللا يوسفزي ته د يوې له بدبينې 

ې ځينې برخې چې څه ډول پالن و، د عملې کيدو له پاره يې د او نفرت ډکې مقالي دنده ورکول شوه، او دھغه د ليکن

  .پاکستان ھيواد کوشش وکړ

  

  زموږ پوښتنه بې ځوابه پاتې ده

اوس ددي پرځای چې د افغان حکومت مشرانو څخه او د پاکستان حکومت مشرانو څخه څوک پوښتنه وکړې چې ھغه 

رو ته نه کښينول، ټوله خبره يې بل لورته کش کړه، د اوربند څه شو، ولي مو اوربند ونه کړ، ولي مو طالبان خب

مالمحمد عمر مرګ، د طالبانو نوی مشر او پر ورړاندې يې د مخالفتونو خبره کيږي، او ھمدې مخالفتونو ته کورنۍ، 

  .سمئيز او بھرنۍ رسنې ال زياته ھواء ورکوي

 زموږ څخه يرغمل کيږي، ولي په لوی الس آيا موږ افغانان حق نه لرو چې پوښتنه وکړو چې ولي په لوی الس سوله

د سولې اړوند خنډونه پيداکيږي، ولي د جګړې د اوږديدو ھڅه کيږي، ولي د طالبانو د غالم کيدو ھڅې روانې دي، 

  .ولي د طالبانو د وٻښ ھڅې رواني دي

  . وشيآيا ھمدا پورته ھڅې زموږ افغانانو په ګټه دي؟  او که داچې د طالبانو د واحد صف سره سوله

  

  د سيد طيب آغا استعفی او طالبانو خپلمنځې اختالفات

پاکستان په ټول قوت سره ھڅه کوله چې طيب آغا له مخې ليري کړي، د ھغه د کورنۍ يرغمل نيول، د ھغه ملګرو او 

  .خپله ده ته تھديد کول، ھغه څه دې چې د سولې پروسه يې له خنډ سره مخ کړي وي

ديدونه په سوله کې د خپلواکې د طر فدار مالعبدالسالم ضعيف پورې ھم راورسٻدل، په ورستيو وختونو کې دغه تھ

ھغه ته ھم د ځينو استخباراتې کړيو له خوا تھديد متوجه و چې د طالبانود سياسي کميسون ددغې داعيې چې په خپلواک 

  .ډول د سولې خبرو ته په کرار کرار ننوځې  ننګه ونه کړي، او بايد ورڅخه ګوښه شي

ر راغی، د سولې مذاکرات به خامخا د پاکستان تر تاثير الندي راځي، او يوس چې د طالبانو په مشرتابه کې تغيا

پاکستان به خامخا ھڅه کوې چې ځانته ډير امتياز واخلي، او پاکستان ته د سولې په پروسه کې د دخالت الره به د 

  .انه شيطالبانو د ځينوڅرګنديدونکو اختالفاتو له امله نور ھم اس

که طالبان ھم د مجاھدينو د وخت تاريخې اشتباه وکړي نو بيا به يې جبران نه کړي، وايې سياسي تٻروتنه نه جبران 

  .کيږي او بيا نه راګرځي

مولوي خالص بابا په دي نظر و چې د افغان حکومت په ټاکلو کې پاکستان ته د ھيڅ ډول رول په ورکولو قايل نه و، 

ا د مجاھدينو موقت حکومت ټاکنه ھغه څه وو چې تر نن  ورځې يې موږ  د وينو مزه څکوو، او او د پاکستان له خو

  .يواځي افغانان پکې قرباني کيږي
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د سيد محمد طيب آغا د طالبانو د سياسي کميسون مشر استعفی ډيره د انديښنې وړ ده، او دھغه استعفی له دي امله نه 

 چې ولي د مالمحمد عمر مرګ ورڅخه پټ ساتل شوې وو او بل داچې ده چې د واک پر سر وي، ھغه دوه غوښتنې

داسي غوښتنې ده فکر کيږي چې په تيرو څو ورځو کې . ولي په پاکستان کې د طالبانو د نوي مشر ټاکلو پروسه وشوه

جدې نورو طالب مشرانو د ھغه قناعت حاصل نه  کړالی شو، بيا ھم که چيرته طالب مشران د سيد طيب آغا غوښتنې 

ونه نيسي نو په سياسي ليول به طالبان ډير زيات زيان وويني، ځکه طيب آغا يو ھوښيار ځوان سياستوال و، فکر کوم 

د طيب آغا اصرار پر دي وو چې د پاکستان څخه طالب مشران  ځانونه وباسي، او غوښتنه يې مخکې د طالبانو د 

بايد په پاکستان کې نه وي، داسي خبرونه ھم ورکول شوې نوي مشر له ټاکل کيدو ھم داوه چې مالاخترمحمد منصور 

وو چې د طالبانو نوی مشر د مرې د سولې له ناکامه پروسې وروسته له پاکستان څخه وتلي او د افغانستان سرحدې 

  .سٻمو يا خو کوم بل ھيواد ته وتلی دی

 کلن ارمانونه، د افغان او پاکستان حکومت د طالبانو  د وٻښ ١۴کيدو شي، د بھرنيانو که د طالبانو واحد صف په ټوټه 

  .ګډه پروژه  او د پاکستان امتيازات اخستل به يقينې شي

  :سيد طيب آغا به د الندې  الملونو له مخې مجبور و چې استعفی ورکړي

 درلودله، مخکې چې ټول واک دده سره و، د داچې د پاکستان له راتلونکې اضافې فشار نه به يې اندٻښنه: لومړۍ

سياسي کميسون  پريکړې يې پرته د طالبانو د رھبرې شورا له مشورې کوالی شوای، اوس به ھغه ډول واک ورته 

  .پاتې نه وای، او دده واکونه به خامخا محدود کٻدل

ما ھدايت له مالمحمد عمر څخه داچې له نړيوالي ټولنې سره يې له ډير لوړ موقف نه خبرې کولي چې مستقٻ: دوٻم

اخلي اوس به ورته سخته وای چې ھغوی ته قناعت ورکړي چې د کوم ھدف له پاره يې د مالمحمد عمر نوم کاروی، 

  په داسي حال کې چې ھغه دوه کلونه مخکې وفات شوې

ره له نړيوالو سره که چيرته خپله طيب اغا د مالمحمد عمر په مرګ خبر وای، او بيا يې ھم د نورو په مشو: درٻم

  .تعامل داسي و چې ھدايات خپله له مالمحمد عمر څخه اخلي، پدې صورت کې ھم نړيوالو ته قناعت نه شي ورکوالی

ددې له پاره چې  د طالبانو د سياسي کميسون  ته ال زياته ضربه اوصدمه ونه رسيږي او دده خپل شخصيت : څلورم

  د استغفی پريکړه کړي ويھم زيانمن نه شي له مشورو وروسته به يې 

  

  د سولې له پاره څه کول په کار دي

افغان حکومت، طالب، پخواني مجاھد، پاکستان او نړيوالي ټولنې ته په کار ده چې د طالبانو د وٻښ پر ځای د ھغوی د 

رې يووالي ھڅه وکړي، تر څو د سولې خبرې ددي پرځای چې له وٻښلو طالبانو او ھرې ډلې سره وشي له يوې رھب

  .سره به نتيجې ته رسٻدل  اسانه وي

 ٨ په پاکستان او ٧که طالبان په ډلو ووٻشل شې او دا نظر وي چې بيا امتيازات کم ورکول شي، د مجاھدينو ګوندونه 

په ايران کې و، روسيه او ډاکټر نجيب ونه توانٻدی چې ھغوی پر امتيازاتو ورکولو راضي کړي، که افغان حکومت، 

ل استخبارات په دي عقيده وي چې په ډلو وٻشل به سمه الره وی، بيا که د طالبانو د اوسني جوړښت سمئيز او نړيوا

  . ٪ ناراضه پاتې شي ھم به جګړه دوام ولري٢٠ ٪ او يا ١٠څخه 

او که پاکستان ته امتيار ورکول په نظر کې وي بيا به ھمھغه د مجاھدينو ترخه تجربه تکراريږي، ولي په کار ده چې 

  .ان د سولې رښتونې مالتړ وکړي او جګړې د اوږديدو پرځای د جګړې ختمٻدو ھڅې وشيپاکست
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طالبان که ھر ھيواد تر چتر او فشار الندي د سولې خبروته داخليږې دابه ستره تٻروتنه وي، تر څو په خپلواک ډول د 

 ھيواد کې دوام پيداکوي بيا سولې خبرې ونه کړي، او که راتلونکې کلونه د دوي له ناسمې سياسې پريکړې جګړه په

  .به دوی ھم د پخوانيو مجاھدينو په ډول ولس ته مالمت او ال ځوابه وي

په کار ده چې افغان درٻمګړی ګروپ د څو تنو څخه جوړ شي، او بين االفغاني مخامخ د سولې مذاکرات پرته د نورو 

  .ھيوادونو له فشار څخه پٻل شي

 

  راضه طالباند مالاخترمحمد منصور ټاکنه  او نا

د طالبانو نوی مشر چې وٻل کٻدل د مرې تر غونډې وروسته له پاکستان څخه وتلي، ډيری کسانو فکر کاوو چې 

  . پاکستان به نور ددي توان ونه لري چې طالبان د فشار له کبله تر فشار الندي د سولې خبرو ته چمتو کړالی شي

او ھلته يې د مشر اړوند پرٻکړه ھغه سوال دي چې ال ھم له ځينو ولي په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو راټولٻدل 

طالب مشرانو سره دی، مګر باوري سرچينې وايې چې د طالبانود مشرټاکلو په غونډه کې خپله مالاخترمحمد منصور 

شتون نه درلود، ممکن ھغه به نه غوښتل چې مشر شي او ځان به يې ګوښه کړي وي او يا ممکن چې د غونډې ځای 

ته نږدې نه و، او يا ممکن له پاکستان څخه وتلي وي، وخت به وښيې چې ھغه د مشر ټاکلو په ورځ چيرته و، او ولي 

  .يې په ھغه غونډه کې ګډون نه درلود

زما د معلومات له مخې طالب مشرانو دومره په بٻړه نه غوښتل چې د طالبانو نوی مشر دي وټاکل شي، غوښتل يې 

محمد عمر د مرګ خبر ښکاره او له نظامي طالبانو بيا تر سياسي طالبانو له ټولو څخه نظر راتلونکې ژمې کې دمال

  .واخستل شي، په يوه نسبتا لويه غونډه کې د مشر ټاکل کيدو پريکړه وشي

داچې د مالمحمد عمر د وفات خبره ځينو پخوانيو طالب مشرانو تر نورو استخباراتي کړيو ورسوله، نو طالبانوله دي 

 چې کوم نامناسب او ناخوښ مشر پرې د ځينو استخباراتي کړيو له خوا ونه تپل شي، په ډيره بيړه يې د نوی ويرې

  .مشر د ټاکل کيدو غونډه د اھل حل او عقد تر نامه الندي جوړه او مالاخترمحمد منصور يې خپل مشر اعالن کړ

مخالفت به ډير مشکالت جوړ کړي وای که چيرته داچې سراج الدين حقاني يې مرستيال وټاکی ، پر ځای کار و، دھغه 

ناراضه وای، داچې مالقيوم ذاکر يې مخالفت ونه کړي، ھغه له بصيرت څخه کار واخيست، داچې سيد طيب آغا د 

مخالفت پر ځای استعفی ورکړه، عميق او ژور فکر وروسته يې دغه کار چې وکړ، ددي پرځای چې مخالفت وکړي 

د عمر ځوی او ورور يې مخالفت ونه کړ بلکه د نورو ځينو ناراضو طالبانو سره يې د سم کارو، داچې د مالمحم

  .جوړې خبرې شرط ايښی، يوه ښه کار دی

که مالمحمد حسن رحماني، مالعبدالرزاق او مال عبدالمنان نيازي او ددوی ملګرو ھم داسي کار کړی وای نو نتيجه به 

اوس ھم وخت شته، بايد طالبانو .  له مالمنصور سره شريک کړی وایيې ښه وای، خپل سياسي مخالفت او نظر به يې

ددوی اشتباه افغانستان نور ھم اور ته ټيل . د خپل راتلونکې څخه ډير د افغانستان د خلکو راتلونکې ته فکر وکړي

  وھي، او په اور کې له افغانانو سره باالخره دوی ھم يوځای سوځيږي

ضه کسان بايد ھمداسي خپه پريږدې، نه، بايد خپله او دده ټول ملګري ھڅه وکړې چې آيا د طالبانو نوی مشر دغه نارا

ټول ناراضه ملګري بيرته خوشاله کړي، حتی ھغه ځينې مشران طالبان چې په کابل کې دي او د طالب له نومه يې 

  .  ره تر جګړې ورسيږيناوړه استفاده نه ده کړي، او پري نه ږدې چې سياسي او د نظر اختالف يې تر وٻښ او باالخ

که د مالاخترمحمد منصور ملګرې پر دي خوشاله وي چې ښه ده دغه څو تنه ورڅخه جالشي  او ددوی صف به نور 

ھم پاک شي، کامال تٻروتنه ده، تاسي وليدل چې مالمعتصم آغا جان جالکٻدو څومره ټکنۍ کړئ، اوس که نور مشران 

  به لوی زيان کوييو په بل پسې جالکيږي، حتمې ده چې تاسي 
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  طالبانو ته څه کول په کار دي

خپګان او ګيلې په ھر تحريک او سياسي ګوند کې راځي،  د صحابه وو ترمنځ ھم اختالفات او حتی جنګونه شوي 

حتي درې خليفه ګان حضرت عمر، حضرت عثمان او حضرت علي رضی هللا تعالی عنھم دھمدې اختالفاتو له . دي

  .امله شھيدان شول

حتی لويديځې . يوموټی طالبان نن د ھرچا په ګټه دي. ايې چې داخلي اختالفاتو څخه د ھٻواد برخليک زيانمن شينه ښ

سرچينې او رسنۍ دې ته وارخطا دې که طالبان ووٻشل شي نو په افغانستان کې جنګ او سولې برخليک يو نامعلوم 

ف وي د داخلي ميکانيزمونو، مشورو او خبرو تر ټولو لومړی ھڅه وشي که ھر اختال. حالت ته ورټٻل وھل کٻږي

دا چې له يو . ټوله ھڅه وشي چې بھر ته اختالف را ونه وځي. اترو له الرې مطرح شي، او حل الره ورته پيدا شي

اړخ څخه خپه کسان يا له بل اړخ څخه ناراضه کسان په رسنيو پسې ګرځي او زنګونه وھي، پر انټرنټ د يوبل پر 

د اختالفاتو بھر ته را ايستلو حتمي پايله د يوبل په مقابل . وي، دا له فتنې پرته بل څه نه شي کيدلیضد قلمي جګړه پٻل

ځکه په ھر ھٻواد کې، ھرې . کې جبھه نيول دي، د سياسي اختالف پر عقيدوي او فکري او آن فزيکي جنګ اړول دي

نظيمي توپيرونو بدل شي، او تنظيمي تنوع په ډلې ته په کمين کې ناست دښمنان ھمدا غواړي چې نظري توپيرونه په ت

  . تنظيمي جنګ واوړي

اوس د دې وخت راغلی چې د ھٻواد دبرخليک ټاکلو، د سياسي ګډوډو حاالتو او د جنګ د نامعلوم لورې په رڼا کې 

 ګډوډي، تفرق او تحزب ته نه. بايد ھرڅوک څومره چې کولی شي د يوځای کولو او يووالي لپاره ھلې ځلې وکړي

دا چې پر انټرنټ ځينې ماشومان لګيا دي . اسالم اجازه ورکوي او نه يې د ھٻواد سياسي حاالت تاب راوړلی شي

اختالف ته خوشاله دي او ھوا ورکوي، يا لويديځې رسنۍ مبالغې او غلط راپورونه خپروي او يا د طالب له اسالمي 

الفاتو ته خوشالي کوي، دا بدنيته شګونونه نه ښايي فکر سره مخالف د نوي نسل دولت پلوي او غرب پلوي کسان اخت

  . طالبان خپله په واقعيت تبديل کړي

خو که ھرڅوک پر خپل دريځ ټينګ والړ وي، . که ھر لوری يو څه د ګذشت له پاره ولري مساله دومره نه خرابٻږي

. حريک په اصولو باندې تګ کٻږينو بيا خو نه د اسالم د مشورې اصل په پام کې ونيول شو او نه د يو منظم سياسي ت

بيا نو، د ھغو اړخونو او ډلو چې تر وٻش په تاالن خوشاله دي، د ھغوی برخليک او تاريخي حيثيت به ھم د شوروي 

ضد ھغو مجاھدينو څخه ډٻر توپير ونه لري چې د جھاد له کاميابيدو وروسته د قدرت او عدم تحمل په نتٻجه کې يې دا 

زه باوري يم که کار ھميشه په مشوره پر مخ والړ شي، د يو بل په اړه سم تفاھم وي، او بھرنيو . ھٻواد په اور لمبه کړ

خو که، د اسالمي او فکري . مداخلو په مقابل کې پوره اګاھي وي، اختالف به فقط د نظر اختالف په شکل پاتې وي

 بل په جاه طلبي متھمول وي، نو له دې اصولو خالف، د يو بل په اړه بدګماني وي، د يوبل نظر نه اورٻدل وي، يو

څخه بيا سړی پتٻيلی شي چې د مال محمد عمر مجاھد وفات د طالبانو د تحريک د پای پٻل دی، ھغه څه چې ھم يې د 

  .افغانستان د يووالي او سولې دښمنان غواړي او ھم د اسالم دښمنان
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