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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/۰۸/۲۲

اخترمحمد یوسفی

د القاعدی او طالبانو اړیکو ته یوه لنډه کتنه
« یوه ورځ به موږ وکوالی شو چی یو لوی او پرمختللی ملت شو ،که چیری موږ بیا په بدبختی ډول باندی ،بیله
زیرمی پیسی په کار واچوؤ او یا موږ په بل ډول پلمه باندی وغولیږو ،په هغه صورت کښی به زموږ خپل عزت او
ملی اعتبار به د خپل ژوند د ماشومتوب په پړاؤ کښی د وژونکی ګذار سره مخامخ کړو( ».جورج واشنگتن)
« د امریکا د دفاع وزارت دا درې میاشتنی رپوټ ،چې کانګرس ته وړاندې شوی ،د ملګرو ملتونو او امریکایي
چارواکو د څرګندونو پر بنسټ ویلي چې طالبانو د اپرېل میاشتې له پیله د جون میاشتې تر پای موده کې له ترهګرو
ډلو سره اړیکې ساتلې دي او خپله هغه ژمنه یې نه ده پر ځای کړې چې د دوحې په تړون کې یې له امریکا سره
کړې وه».

ټول کورنی او بهرنی «اسالمی» افراطی ډلی که افغان «جهادی» تنظیمونه ،طالبان ،داعش ،چیچنی ،ازبک او
تاجک اسالمستان ،پاکستانی «اسالمی» افراطی ډلی ،القاعده او نور ټول تندالری ډلی دی ،چی د شوروی برضد د
جګړه لپاره دغربی هیوادونو وسایل ؤ کوم چی د پاکستان لخوا جوړشویدی .پاکستان د هغه جادوګر مارګیر په شان
دی چی اوس هم غربی هیوادونه نه پریږدی چی خپل ماران بیرته و خپلوغار ور دننه کړی .پاکستان ته که دا د
ماران «جهادی» تنظیمونه ،طالبان ،داعش ،القاعده  ...شکرانی نه وی ،نو مارګیر پاکستان ژوند نه پاتیږی .غربی
هیوادونو د شوروی برضد دا «اسالمی» افراطی ډلی د خپلو اهدافو لپاره وکارول ،او اوس د دی «اسالمی» افراطی
ډلو دنده سرته رسیدلی دی ،شوروی نظامی قواوی د افغانستان څخه وتلی دی ،د دی مزدورانو وظیفه ختمه شویده،
اوس دا د جګړی د په شنو ډالررو مست «جهادی» تنظیمونه ،طالبان ،داعش ،القاعده مزدوران او نور یو لوی مشکل
پاته دی ،غربی هیوادونه نشی کوالی چی خپل مزدوران بیرته کرار کړی.
ډاکتر ایمان الظواهری د( )1۹۵1میالدی کال کښی د مصر د المعادی د ښار په یوه شتمنه کورنی کښی ږیدلی ،او
خپلی لوړی زده کړی یی د طبابت په برخه کښی د قاهری په پوهنتون سرته رسولی دی .الظواهری کله چی د اخوان
المسلمین د ګوند رهبر سید قطب د مصر جمهور رئیس انورالسادت لخوا اعدام شو ،ایمان الظواهری په څورلس
کلنی کښی د اخوان المسلمین د ګوند غړی شویدی .ایمان الظواهری د مصر جمهور رئیس انورالسادت د قتل په تور
د اخوان المسلمین د ګوند د یوی څانګی اسالمی جهاد د ډلی سره د انورالسادت د وژلو په تور بندی شوی ؤ.

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د  1۹۷۹میالدی کال د شوروی د عسکرو د یرغل څخه وروسته یو تعداد مجرمین د عربی هیوادو له زندانو څخه
خوشی د افغان جهاد لپاره خوشی شول او پاکستان ته راغلل .په لومړی سر کښی د سعودی عرب اسامه بن االدین
د یوی شتمنی کورنی غړی او داکتر عبدهللا عزام سره د افغان «جهادی» ډلو سره یوځای شوی او نور عربان یی
پاکستان وغوښتل .اسامه بن االدین د وهابی ډلی نظریات درلود مګر د سعودی عرب د شاهی کورنی سره په کلکه
مخالفت کاوه .ایمان الظواهری هغه وخت د القاعدی د ډلی د رهبری دوهم سړی ؤ چی القاعده د امریکی پر سفارتونو
دارالسالم او نایروبی او د نیویارک پر تجارتی بیلډینګو باند حملی کړیدی .ایمان الظواهری د القاعدی د مشر اسامه
بن االدین د وژلو څخه وروسته د  ۲۰11کال د می په میاشتی کی د القاعدی د مشر په توګه ټاکل شویدی .ایمان
الظواهری د القاعدی اوسنی د ملل متحد په تور لست کښی د خطرناک تروریست په توګه شامل .د امریکا متحدو
ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ،د عبدهللا عزام ډله د هغو سني جهادي ډلو جنګي برخه ده ،چې
له القاعدې شبکې سره تړاو لري .عبدهللا عزام د خپل عمر په پنځلس کلنۍ کې د ( اخوان المسلمین ) لیکو ته ورګډ
شو او خپله ګوندي وړتیا یې همدلته وښودله  .دحسن البناء د افکارو اغیز یې په شخصیت کې له ورایه ښکاریده،
عزام د اردن په پوهنتون کې د اخوان المسلمین لپاره فعالیت کاوه .میالدی کال ډاکترعبدهللا عزام په  1۹۸1میالدی
کال کې د اخوان المسلمین په سپارښتنه د ملک عبدالعزیز په پوهنتون کې استاد شو .د  1۹۸6میالدی کال په مى کې
ډاکتر عبدهللا عزام په افغانستان کې دننه عرب جنګیالو ته د عرین االسد ( د زمري ځاله ) په نوم روزنتون پرانیست.
کمال السنانیري سره وکتل .نوموړی د اخوان المسلمین له لوري په افغانستان کې د جهاد د دوسیې مسوول و ،سنانیري
له عزام څخه وغوښتل  ،چې د اخوان المسلمین په استازیتوب افغانستان ته سفر وکړي او هلته له فلسطین  ،مصر ،
سعودي عربستان  ،اردن او نورو عربي او اسالمي هېوادو څخه ورتلونکي جنګیالي استقبال او سمبال کړي  .عزام
له تردد پرته ومنله او د  1۹۸1میالدی کال په پای کې یې د پوهنتون له رئیسه وغوښتل  ،چې نوموړی په اسالم اباد
کې نړیوال اسالمي پوهنتون ته د استاد په توګه وروپیژني .د اخوان المسلمین له خوا د ګومارل شوي عزام دنده دا
وه ،چې له بهره د ورتلونکو مسلمانو ځوانانو څخه یو فعال او اغیزمن سازمان جوړ کړي او که اړتیا پېښه شي د
نړۍ په هرګوټ کې ورسپارل شوې دنده تر سره کړي.

کله  ،چې ډاکتر عزام په  1۹۸6میالدی کال کې خپل پالن عملي کاوه له ده سره د موجودو ځوانانو شمیر ایله د ګوتو
په شمار و  .په افغانستان کې عرب جنګیالو د لومړي ځل لپاره په  1۹۸۷میالدی کال کې په جګړه کې مخامخ ونډه
واخیسته ،دغه مهال یې شمیر په ناببره بڼه  1۲۰ته ورسیده  .ډاکتر عزام په خپله ټولې جګړې څارلې تر څو یې منفي
د پاڼو شمیره :له  ۲تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اړخونه په ګوته کړي  .عزام خپل پام نظامي روزنې ته واړوه او د همدغې چارې لپاره یې له نورې نړۍ څخه نظامي
کارپوهان راوبل کارپوهان (  ) 1۹۹۲ -1۹۸4میالدی د القاعدې د جوړښت لومړي کلونه شمیري دغه مهال ډاکتر
عزام او اسامه بن الدن د روسانو په ضد په عملي جهاد کې په خپله ګډون وکړ  .اسامه بن االدین د بیت االنصار او
ډاکتر عزام د مکتب الخدمات په نوم په پیښور کې دفترونه پرانیستل  .ډاکتر عزام به د جهاد لپاره مطبوعاتي کمپاین
كاوه او بسپنې راټولولې او د جهاد لپاره به یې عربان هڅول  ،چې افغانستان ته سفر وکړي  .بیت االنصار به دوی
ته نظامي روزنه ورکوله او دجهاد جبهو ته به یې استول  .اسامه د الجهاد مصري ګوند په مرسته په ځاځیو کې پوځي
روزنتون پرانیست  .له  1۹۸6څخه تر  1۹۹۲میالدی کال پورې افغانستان ته د  4۰زرو شاوخوا عرب جنګیالي
راغلي و ،له لندن څخه خپریدونکې القدس مجلې یې اټکلي شمیرې داسې ښوولي:
سعودي عربستان
یمن
مصر
الجزایر

۲۰۰۰۰
5۰۰۰
4۰۰۰
۲۰۰۰

له المغرب  ،لیبیا  ،فلسطین  ،عربي متحده امارات ،تونس  ،عراق  ،سوریه  ،لبنان ،موریتانیا او سومالیا څخه د
راغلو عربانو شمیر د سلګونو په شاوخوا کې ؤ او پردې سربیره د زرګونو په شاوخوا کې پاکستانیانو هم د افغانستان
په جګړو کې ونډه اخیستې وه  .له  1۹۸۸میالدی کال راوروسته د جهاد د پراختیا فکر رامنځ ته شو .د القاعدې نوم
په دقیقه توګه په  1۹۸۸میالدی کې د ډاکتر عزام له ترور وروسته راڅرګند شو  .ډاکتر عزام له اسامه بن الدن څخه
وغوښتل  ،چې د هغه کسانو لپاره د ثبت یوکتاب جوړ کړي  ،چې افغانستان ته تګ و راتګ لري  .ځکه دا د مکتب
الخدمات لپاره د شرم خبره ده  ،چې خپلو جنګیالو په اړه کره معلومات په الس کې نه لري.

شوروی عسکر په  1۹۸۹ -1۹۸۸میالدی کلونو کښی له افغانستان ووتل ،افغان «جهادی» تنظمیونو رهبرانو د ملل
متحد د سولی پالن ونه مانه .افغان «جهادی» تنظمیونو رهبرانو د قدرت او چوکی د نیولو پر سر باندی یی په خپل
منځو کښی په جګړو بوخت شول .په  1۹۹۴ -1۹۹3-1۹۹۲کلونو ګلبدین حکمتیار ،برهان الدین ربانی ،احمدشاه
مسعود ،د رسول سیاف وهابیان ډله او د عبدالعلی مزاری ایران پلوه خمینی ډله «مذهبی» او قامی د کربال هغه
د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جګړی پیل کړی چی د دوی د محشر په جګړو کښی په زرهاؤ افغان بیګناه ولسی خلک و وژل شول ،د خلکو
ناموس ،مال او سر جایداونه ټوله یی چور کړل.
بل دا چی د  1۹۹۰کال په پسرلی کښی کله شورویان د افغانستان څخه وتلی وه د القاعدی عربان «جهادی» جنګالی
د جګړی او «جهاد» په ډګر کښی پاته شول .په زرهاؤ د جګړی او «جهاد» ډګر کښی پاته شوی د القاعدی غړی
«جهادی» جنګالی و خپلو هیوادو ته هم نشوای تلل ،ځکه چی دوی په خپلو هیوادونو کښی مجرمین وه ،جرمی
دوسیی یی لرل ،او د ځنیو عرب «جهادی» جنګالی د بند موده پاته وه .په هکله د القاعدې مشرتابه او اسامه بن االدن
د خپل جنګیالیو یوه برخه یی چی په افغانستان کښی اوسیدل ،و دوی ته د افغانستان تابعیت غوښتنه وکړل .برهان
الدین ربانی او رسول سیاف اسامه بن االدن او هغه و ملګرو ته د افغانستان پاسپوړتونه ورکړل .د القاعدې مشرتابه
او اسامه بن االدن کوالی شول چی د هغو پاسپوړتونو پواسطه و نورو هیوادو ته هم سفرونه وکړی .د القاعدې
مشرتابه او اسامه بن االدن د خپلو نور جنګیالیو ډلو ،یوه برخه یی په پاکستان ،او پاته نور برخی یی سودان او د
افریقایی اسالمی په نورو هیوادو کښی ځای پر ځای کړل .د القاعدی عربو «جهادی» هغه جنګالی چی په افغانستان
کښی میشته شول ،په افغانستان کښی د کورو او جایدادو په رانیولو پیل وکړ .د القاعدی عربانو د دی کار لپاره و
رسول سیاف او د هغه مرستیال د افغانستان د وخت کورنی چارو وزیر انجینر احمد شاه ته ډیری پیسی ورکړی وی،
چی رسول سیاف او انجینر احمد شاه و دوی ته په افغانستان کښی کورونه رانیسی .رسول سیاف او انجینراحمد شاه
د القاعدی عربانو ته په پیسو په کابل کښی د القاعدی جنګیالیو ته کورونه رانیولی وی .د القاعدی عربان په ۲۰۰1
میالدی کال کښی د طالبانو د حکومت د نسکوریدو سره سم د افغانستان څخه پاکستان او یا نورو هیواد ته وتښتیدل،
و وژل شول او یا بندیان شول .د القاعدی دعربانو کورو او جایدادونه و رسول سیاف او انجینر احمد شاه ته د میراث
په توګه پاته شول .تر ټولو مهمه خبره دا ده چی د طالبانو د نسکوریدو سره سم داسی ډیر کره شواهد په ډاکه شول،
چی د القاعدی عربانو په هغو کورونو او جایدادو کښی چی رسول سیاف او انجینر احمد شاه پواسطه رانیول شوی
وی ،د القاعدې مشرتابه تروریستی ډلی روزلی وی .د هغو کورونو څخه په اردو ،عربی ،او انګریزی ژبو باندی د
تروریستی تعلیماتو د زده کړی لپاره کتابونه پراته وه چی د القاعدې کار تری اخیستلی وی.
د القاعدې مشران او اسامه بن االدن د طالبانو په مرسته د سعودی عرب ،امریکا او د هغوی نورو غربی انډیواالنو
پرضد یی د تروریستی جګړو په پټو پالنو او فعالیتونو باندی پیل کړی وی .د پاکستان د استخباراتو اداری أی .اس.
آی .د طالبان د واکمنی په وخت کښی په یو درواغ خبر کښی ویلی وه چی القاعدې مشر اسامه بن االدن و مالمحمد
عمر ته بعیت کړیدی ،بلکه دا خبره بر عکس ؤ ،د القاعدې مشر اسامه بن االدن عمأل د افغانستان واک پالس کښی
درلودل ،چی تر پوری د القاعدې مشران د طالبانو سره خپل پټ اړیکی لری.

د طالبان د واکمنی په وخت کښی پاکستان د هند او افغانستان پر ضد هرډول ورانی کوالی شول .تاسی د طالبانو د
حکومت په وخت کښی د هندوستان د ملکی آلوتکه د کندهار په هوایی ډګر کښی ګوری چی د پاکستان د جهش محمد
أفراطی ډله د مسعود اظهر پلویانو تشتولی ؤ.
پای

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

