
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

۰۲13۱۲۳۱۰۲                                                                                               نظرمحمد مطمئن
    

 خالص فامیلۍ دړنګ کور د اسامه بن الدن 
 

ننګرهار کې هستوګن وو، او د طالبانو تر ورستي وخت پوري همدلته پاتي شو، هغه د مولوي اسامه بن الدن چې په 
خالص د فامیلیو په سیمه کې په هغه خټینه کال کې اوسیده، کوم چي د مرحوم مولوي خالص له خوا یې ځمکه  ورته 

 .ورکول شوي وه
و، هغه د تاریخ یوه برخه وه، او برخه به یې کور عادي کور نه و د اسامه بن الدن د خټو او خامو خښتو څخه جوړ

 .وي
د اسامه د خټو کور یوه لویه کال وه، چې په څو جریبه ځمکه کې ودانه وه، څلورو لورو ته یې جګ جګ د خټو 

 
 بن الدن ته منسوب کور

فرعي الرې به دیوالونه راتاو شوي وو، دغي لویې کال ته د ننوتلو یوه لویه دروازه وه، ولي کیدای شي چي ځینې 
 .یې هم درلودلي

دکال عمومي دروازه شمال لورته وه، او د عمومي دروازي له ننوتولو سره سم یې شمال لویدیځ لورته کوچنی د خټو 
څخه جوړ مسجد وو، چي خپله اسامه بن الدن او د ده سره عرب مجاهدینو به پکې لمونځ کاوو، د عمومي دروازي 

 .ي چي د اسامه بن الدن سره د میلمنو د کتلو له  پاره د ناستي او مجلس ځای ووختیځ لور ته دوه د خټو کوټي و
دلته یوه وړوکي حویلي ته ورته ساحه وه، او له دي وروسته بیا د اسامه کورته یو کوچني دروازه چي د میلمنو له 

 .ځای څخه ختیځ لورته وه خالصه شوی وه
نه وه، هلته دغه د خامو خښتو او خټو کورونه چي سر یې د  په کال کې دننه  یواځي د اسامه بن الدن کورنۍ

پاکستاني ګاډرو پوسیله پوښل شوی وو، ښه ډیر لیدل کیدل، د بالکونو په ډول جوړ شوي وو، او هر کور دوه د 
خوب کوټي، یو وړوکي دهلیز، اشپز خانه او تشناب درلود، د غه د کوچنیو اپارتمانو بالک چې کورونه پکې شا په 

جوړ شوي وو، د ځینو کورونو مخ یې ختیځ او د ځینو یې لویدیځ ته وو، د هرو دوو بالکونو په منځ کې  نږدې  شا 
دوه  متره  سړک چي شمال او جنوب ته وو، پرانستي پاتي  وه، او نږدي اوه  یا پنځه بالکونه دغه ډول جوړ شوي 

دالیلو له امله مې ونه کړالی شوای چې په دغه  وو، ماته د کورونو شمیر دقیق معلوم نه شو، ځکه چي د امنیتي
 . وران او ویجاړ کور کې په ارام ډول سره وګرځم

داسي معلومیدله چې د نظامي اصولو او مقرراتو په نظر کې نیولو سره په دغه لویه جنګي کال کې کورونه ډیزاین 
 .کې نیول شوي ووشوي وو، او په اضطراري حاالتو کې د مقابلي او جنګ ټول اړخونه په نظر 

داسامه بن الدن دغه کور تر هغه مهاله جوړ وو، ترڅو چې ننګرهار ته د امریکایانو تر بیرغ الندي د حاجي 
 .عبدالقدیر او حضرت علي قوتونه ننوتل

ځواکونه خبر شول چې په دښت کې د اسامه بن الدن کال ( دهغه وخت د امنیې قومندان)کله چي د حضرت علي  
بامونو کې یې اوسپنیز  ګاډر او چپتۍ استعمال شوي دي، او دا رنګه د لرګي کړکۍ او دروازي پکې  والړه ده، په

پریمانه  شتون لري،  تر هغه وو چي تر نورو ټوپکمارو ډیر ګاډر، کړکۍ او دروازي وباسي او خپلو کورونو او یا 
 .یې بازار ته د خرڅالو له پاره یوسي

ورو مسؤلو کسانو هم د حضرت علي د ټوپکمارو د دغه کار مخنیوی ونه کړ، او دوخت والي، د فرقي قومندان او ن
ځینو نورو قومندانانو هم ورته عمل وکړ، د اسامه د کور سامانونه یې غال کړل، او ویل یې چي هسي هم نوم د 

 .حضرت علي بد دی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bin_laden_a_rangshowia_kor.pdf
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هار د غلو او داړه مارو د اسامه د کور ټول هغه توکې چې د استعمال او خرڅال وړ وو، ډیر ژر ژر د ننګر
 .قومندانانو کسانو تر کورونو او بازار ورسول

اوسمهال د اسامه هغه کور چي ډیر مهال له خپلي کورنۍ او خپلو عربو مجاهدینو سره پکې اوسیدلی وو، کنډواله او 
 .په یو بشپړ خراب حالت کې قرار لري

کړي نه ده، یو المل دادی چي هغه سیمه د مولوي داچي تراوسه زورواکو او چارواکو دغه کال او سیمه  قبضه 
خالص فامیلۍ دی، او ټولو ته جریان معلوم دی چي دغه ټوټه ځمکه مرحوم خالص اسامه بن الدن ته ورکړي وه، 
بل داچي هلته ډیر خلک د خالص د ګوند اوسیږي، چي هغوی ټول په یو نه یو ډول  د انوارالحق مجاهد او طالبانو 

 .تهم دي، او دا ډول د خالص د فامیلیو سیمه د چارواکو له پاره د امن ساحه هم نه دهسره په اړیکو م
داچي اسامه بن الدن په نړیواله کچه یو پیژندل شوې څیره وه، او دهغه په اړه به د هغه له وژلکیدو څخه وروسته 

 ...اړه او داسي نور هم ډیري څیړني وشي، دهغه د ژوند په اړه، د هغه د اوسیدو او د اوسیدو د ځای په
زموږ هیواد کې هسي هم تاریخي اثار ارزښت نه لري او نه هم د تاریخي اثارو په ارزښت د ټولني عام وګړي 

لني هغه کسان چي ځان ته پوه او زده کړي وایې هم د تاریخي اثارو د پوهاوی لري، بدبختانه چي زموږ د ټو
 .ارزښت په پرتله د دغو اثارو له الري مادي ګټو ته زیاته ترجیح ورکوي

په تیرو دریو لسیزو کې چې موږ یې د ډیرو ناوړو پیښو شاهدان یو، زموږ د هیواد تاریخي اثار په پراخه پېمانه له 
ۍ ګوټ ګوټ ته د قاچاق له الري ورسیدل، د نړۍ په سترو موزیمونو کې د افغانستان هیواد څخه ووتل او د نړ

 .غالشوي تاریخي اثار وجود لري
د وزیر اکبرخان تومانچه هم موږ ونه  ساتالی شوه، د غازي امان هللا خان توپک او دا ډول  په کابل کې داراالمان، 

هرات کې منارونه او نور ډیر مهم اثار، په نږدې ټولو والیتونو  په کندهار کې زوړ ښار، په هلمند کې قلعه بست، په
 .کې مو خپل تاریخي اثار په ډیر لږ قیمت پردو ته په الس ورکړل

 .زموږ موزیم دومره زیانمن شو، چي په اوسني معاصر تاریخ کې به یې ساری کم لیدل کیږي
پري ویاړ وکړو، نه لرو،  د امیرعبدالرحمن خان په د انګریزانو سره د افغانانو د جګړي هیڅ تاریخي اثر چې موږ 

سره نږدې موږ د توپ جوړولو فابریکه درلودله، خو نن چي دنیا اسمان ( ع)وخت کې په کابل کې د شاه دوشمشیره
 .ته ختلي موږ د توپ جوړولو پرځای حتی مرمۍ هم نه شو جوړوالی

او جیټ الوتکي چې د مجاهدینو له خوا څخه ویجاړ د روسانو سره د جګړې پرمهال د روسانو ټانکونه، چورلکي 
شوي وو، د هیواد له پاره یې تاریخي ارزښت درلود، ژوندی تاریخ وو، ممکن یو وخت به داسي راتلی چي د نړۍ 
سیالنیان به راتلل او د مجاهدینو دغه تاریخ به یې کتی، خو موږ هغه ټول د ډیرو لږو پیسو په مقابل کې د سیمی 

 .پالن د پلي کیدو  له امله وپلورل استخباراتي
هغه ژوندي روسان چي د جهاد پرمهال ونیول شول، دهغوی پیژندنه راسره نه ده ثبت، هغه روسان چي مجاهدینو د 
جګړي پرمهال ونیول او یا تسلیم شول، بیا د مجاهدینو په جبهو کې شهیدان شول، دهغوي په اړه معلومات راسره 

 .نشته
اسلم وطنجار له خوا پرارګ لومړی ډز وکړ، او د داؤد خان جمهوریت یې نسکور کړ، هغه ټانک کوم ټانک چې د 

معلوم نه دی، دا بېله خبره ده چي اسلم وطنجار او ملګرو  خلقیانو یې  ښه کار وکړ یا بد؟ ولي هغه ټانک چي تر نن 
 .کړیږي باید چي ساتل شوی وای ورځي دهغه د ډز له او د وطنجار د بې باکې او بې عقلي له امله زموږ ولس

 هغه تومانچه چي د یوه محصل له خوا څخه پاچا نادرخان پري وویشتل شو، هغه چیرته ده؟ 
هغه لومړنی کالشینکوف چي د روسانو سره د جګړي پرمهال ونیول شو هغه چیرته ده؟ ویل کیږي چي کشمیرخان 

 .یلومړی سړی وو چي له روسانو یې کالشینکوف په غنیمت نیول
هغه روسي یونیفورم چي لومړی ځل مجاهدینو ته په الس ورغلی، ولي د تاریخ د یوي برخي په ډول خوندي ونه 

 .ساتلی شو
ویل کیږي چې د روسانو سره د افغان جهاد پرمهال روسانو افغانستان ته دوه داسي ټانکونه هم راوستلي وو چي د 

قواوو څخه نیولي وو، دغه دواړه ټانکونه تر اوسني وخت  دوېمې نړیوالي جګړي پرمهال یې له د هټلر له پلوي
پوري روغ او جوړ ساتل شوي وو، خو د اوسني حکومت په فساد او اختالس کې ککړو چارواکو د مادیاتو او 
امتیازاتو په بدل کې هغه ټانکونه بیرته هغو هیوادونو ته وسپارل چي د دویمي نړیوالي جګړي پرمهال روسانو 

 .نیولي ووورڅخه غنیمت 
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او باالخره د امریکایانو سره د جګړي پرمهال زما د معلوماتو له مخي هغه لومړنی وسله چي طالبانو نیولي هغه یې 
 . هم دالسه د سیاسي او نظامي چارو له امله له السه وتلي ده

تان کې پاتي امریکایان هوښیار دی، هغه پوهیږي که د دوی ویجاړي شوي شوبلي، چورلکي او الوتکي په افغانس
شي دا به د تاریخ یوه برخه وي، نو له همدي امله ده چي خپل ویجاړ شوي ټانکونه، چورلکې او الوتکي  په خپله 

 .ترڅو د دوی د جنګ او ماتي اثار په افغانستان کې پاتي نه شي. بمبارد کوي او له منځه یې وړي
 پای


