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  موږ به دا جنګ وګټو: د طالبانو ويندوی 
سن: راپور تر    )امريکا(سی ان ان : منبع  ، نيک رابر

  
کارېدئ هغه ماته مخامخ کتل ، ل خبرو ته ال هم نه حاضرېد ی چی . ئ ، او زما تر ګومان هم ډير ناراحته  دا س

خه ئ ه وړاندی ناست دزما پ ی چی د افغانی طالبانو د مشر مال محمد عمر د دوو ويندويانو  ، ذبيح اهللا مجاهد نومي
  . يو دی 

ه کم دی ، ږيره لری ، خو دومره غټه نه ده ٣٠ئ د ر دی خو ناروغ نه دی او قد يې ل زما .  کلن او يا  هغه ډن
ه باندی شپ فټه دی  ه کوچن خبره نه ده د ده سره لي. برابر يعنی    .دل 

و کی مالقات لويه  ی ، خو د ده سره په دې شپو ور کله د طالبانو د مسؤلينو سره کومی خبري اتری نه دي ک ما هي
توی ، چی له دې نه هم ناوړه کارونه کوی ، او همدا زموږ تر مصاحبې ل شېبه مخکی . خبره ده  دوی خبرياالن ت

و پر ضد ي   . يرغل اعالن ک ئ و نويې د امريکا او نا
ې ته ورننوتلم ، نو د زړه تکان او ضربې می ډيري سوې  کاره سره بايد ووايم کله چی دغه کو خه . په  ولو  د دې 

ي  لويزيونی مرکې نه دي ک کله هم  وابونه وايی چی ئ د. عالوه ، مجاهد تقريبأ هي تنو ته  د هر هغه خبريال پو
  . د نيونکو په ليست کی هم شامل دی ئ و دا. غواړي په دې جنګ پوه سی 

لس دقيقې انتظار وک  ې وه چی په دغه ژغورلي کور کی چی سره . ما د ده لپاره تقريبأ پن موږ پر دې موافقه ک
و کسان ليدل . ګورو ، نو د هغه د موقعيت راپور به نه ورکوم  ې پر هر کونج می  کله چی موږ رارسېدو ، نو د کو

ارلو چی په موبايل  خه  دې  دا واضح ده چی طالبانو پر موږ باندی باور نه . تليفونونو کی ږغېدل او موږ يې د ن
  .کاوه ، مبادا چی موږ هغوی و نه پلورو 

ه  کوچن وه او دوې دروازې يې لرلې چی يوه يې تر زينو الندی دبانديني سرخالصی تشناب ته وه او ) خونه( دا کو
تونه هم ديوالونو ته . لو لپاره وه بله يې هم د وتلو او ننوت سرترپايه يوه سره غال هواره وه او هماغه رنګ بال

ودل سوي وو  ر و . اي وک ، يو کوچنی ميز او يو کمپيو   .يوازينی فرنيچر هماغه يوه 
چه ورسره لرله  ی چی د دې خونی سره والړ و ، يوه توفن غه ه. کله چی موږ وار دواره راورسېدو ، نو هغه س

ول او منتظر سولو  تونو ته ډډه ول   .دمخه او موږ ورپسې سوو، او د ديوال ترخوا مو بال
  

رو د کاروان ږغونه واورم چی را روان به وی ، خو دغسی نه وو بلکی چوپه  زه په دې فکر وم چی اوس به د مو
ې د دې. ل شېبه وروسته ُپس پوسی سو يعنی دا چی هغه دی راغی . چوپتيا خپره وه   فرصت نسته چی دا فکر وک

ی  ې ه پي ر هي کوم ږغ هم وا نه ورېدل سو . چی اوس به    .هو ، هغه يوازی را روان و ، د مو
لس دقيقې وخت لرې ئ هغه عصبی و ، او تلواری معلومېد د دې معنا دا وه چی ما . او ماته يې وويل چی صرف پن

ي وای او د د خه ک تنی ور ی بايد خپلی نيمايی پو وابونو ته می فکر نه وای ک ته چی دا مرکه تر پايه . ه  ما غو
م  ه ترې حاصل ک ته چی د. وسی او تر وسه وسه ډير  ينی او ئ ما غو و ډيره موده ک راسره په راحت وی تر

ی    .خبري راسره وک
  

تنه ډيره ساده وه او هغه دا چی  ن پو ه ستراتيژي لر: زما لوم الره ډيره ؟ ده راته وويئ تاسو  ل چی زموږ ت
ل بيا هم وايو چی په افغانستان کی دې شريعت نافذ او اسالمی حکومت « . واضح ده  موږ له هماغه پيله ويلی او يو 

واکونه باسو  خه به بهرني    ». دې جوړ سی ، او د خپل هېواد 
ی او جعلی دي او  انونه ده راته وويل چی  س کال را روان ولسمشريزه انتخابات ساخت طالبان افغانانو ته وايی چی 

ی او ده اخطار ورک چی  ي او حکومتی لوړ مامورين تر « ترې ليری ک د انتخاباتو پر مهال به موږ د پارلمان استا
وو . هدف الندی راولو    ». بلی هوکې ، موږ به هغوی خپل هدف وګر

ان وژونکو تاکتيکونو  ته چی په دې پوه سم . خه کار واخلو ده وويل چی موږ به په خپلو حملو کی د  خو ما وغو
ی  ی وژل کي ه هغه تاکتيکونه حق په جانب ثابتوی چی ډير ملکی انسانان پک ن وابونو کی . چی دوی  ما د ده په 

رګند سی  خه کوم معذرت ترې  خو ده راته . حتی دا هم وا نه ورېده چی د دوی لخوا دې د دومره ډيرو وينو تويدو 
ې آن تاريخ او د اسالم د پيغمبر حضرت محمد وويل چی وخت ته هم ) ص (  دا کار په اسالم کی روا دی ، د هغه ري
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ی  خه حاصل سويدی ؛ هغوی د دغسی . رسي ه نه دی چی د ډيرو مسلمانانو سره زما د خبرو اترو  الکن دا هغه 
رګندوی  خه کرکه    .پوچ تفکر 

  
م ، ډير تني وک ته چی ډيري پو تم ، خو د ما غو ه ولټوم او مخته والړ سم ، حتی د ده اخالقيات او فضيلت وپو  

وابونو به ډير وخت  نا باندی ورتلله او راکول سوي  دې کار لپاره به په دې ل موده کی دغه مرکه مخ پر يوه تن
ی وای  وي او د دوی د آينده به والړ سوی او تللی وای او په دې ډول به موږ پر ميدان پاته سئ او حتی د. ضايع ک

  .پالنونو او د سولی د امکاناتو په هکله به مو بس ُچرتونه وهالی 
  

و انچه ليری يو بل ته سره ناست وو ، او پوهېدم چی  ی ما په داسی حال کی ورته کتل چی پر فرش صرف  همدا ګ
ي وو ) واسک ( په خپله سدرۍ  و دانې شاجورونه قطار اي چی آيا په هغو کی به مرم زه نه پوهېدم . کی يې 

الی سوه الکن ما هي هم نه سو ورسره  موجودي وې که يا ، خو دا مفکوره يې راکوله چی هغه پر ما وسله راک
ېده چی ده پر خپله شا باندی د مرم ضد پوښ درلود . کوالی    . وروسته ما ته پته ول

  
و منابعو ما ته د هغو خبرو اترو پ ې اړونده  ی و چی د سولی د راوستلو او د د افغانی ج ه هکله معلومات راک

خه د طالبانو د رابېلولو په هدف ترسره کېدې  د تير کال په سپټمبر کی د سعودی عربستان په مکه کی د . القاعده 
و تر من مخامخ خبري اتری سوي وې    . افغانی لوړو مامورينو او طالبانو د استا

دا .  عمر پوهول سوی و چی طالبان يې يوازی په زور او جنګ سره نه سی ګټالی زما منابعو راته ويلي وو چی مال
ن موقع وه    .د طالبانو د غبرګون په اړه زما لوم

ه چی همدا د طالبانو دري دی او داسی يې وويل  يعنی هم . . . موږ پر دواړو کارونو معتقد يو « : مجاهد دا تاييد ک
دی بيا نو خبرو اترو ته چمتو . . . خبري اتری او هم جنګ کوو  خه غواړو چی زموږ هېواد دې پري موږ د هغوی 

نو دا چی هغوی وتلو ته تيار نه دي بلکی غواړی چی د توپک په خوله خبری اتری وسی  ، نو په دې صورت . . . يو 
و    ». کی  موږ هم د توپک په خوله ورسره ږغي

انو بېلول هم ومنی ماته دا هم ويل سوي چی که خبری اتری جاری وی خه د  ماته وويل .  نو طالبان بايد د القاعده 
ه چی دوی ک ی ئ دا دئ سوه چی هغه  خه ډډه وک ياليو ته يې ويلي چی د ملکی تلفاتو    .چی خپلو جن

الره نه ده تبديل سوې  تل نو هغه راته وويل چی دا ت خه وپو و او ده پر افغانی لوړو مامورين. کله چی ما د مجاهد 
و پالنونو په هکله راته وويل چی  واکونو د حملو د اړونده نوو اعالن ک و پر  موږ د ملکی « هم د امريکا او نا

و د هدف وړ و نه  دې نه سی ؛ تر  ی ؛ هغوی ته ورن خه ليری وګر يانو  تي دي چی د پو خه غو  خلکو 
ی    ». ګر

ه شرطونه لر تل چی د خبرو اترو لپاره تاسو  خه وپو   زموږ شرطونه واضح « ؟ هغه راته وويل چی ئ ما ور
و او هغوی  به زموږ په چارو کی الس نه وهی ، دوهم دا چی ) يعنی امريکا ( دي ، موږ غواړو چی خبری اتری وک

ی ، که اسالمی به زموږ له هېواده وزی ، درېيم دا چی افغانان د) امريکا ( دوی  ه غواړی هغه وک دی چی  ې پري
ی    ». حکومت جوړوی نو بايد جوړ يې ک

  
په درېدلي يا دا چی صرف په نوم رواني دي  . زما اړونده سرچينو دا هم راته ويلی وو چی هغه خبری اتری په 

يانو وتل غواړی ، بلکی مخکی له دې  خه د امريکايی پو چی خبری اتری پيل سی د طالبان نه يوازی د افغانستان 
ت دی . هغوی وتنه غواړی    .زه غوږېدلی يم چی د خبرو اترو اصلی ِکلی هماغه دوام يا پاي

خه اورېدلي دي دا وو چی خبری اتری په جبه  ه چی ما د خپلو منابعو  مجاهد زما شک او ابهامونه تاييدول او هغه 
لوړ مامورين چی په دې خبرو اترو کی شامل وو ، د مالعمر ده وويل چی دطالبانو پخواني . زار کی بندي سوي دي 

و نومونه به « ده وويل چی . نمايندګی نه کوی  رګندي وی ، زموږ د استا که موږ خبری اتری کوو ، نو هغه به 
و    ». واضح وی او هغه به ولس ته اعالن ک

ه و نه وايی  ايی هغه ماته هر ي حکومت سره د مال . زما منابعو دا هم راته ويلی وو چی  د کرزي د لويدي مالت
ه کم نه وی چی پر هي ډول خبرو اترو عقيده نه  ان وژنی معادل وی چی تر القاعده به  عمر خبری اتری به د 

  .دا يوازينی هغه مانيز عامل دی چی دا دوه سره بيلوی . لری 
  

تل  او په هکله وپو خه د هغوی سره د ت . موږ د القاعده تر قوماندې الندی نه يو « يل چی ده راته وو. ما د مجاهد 
ه راغالست  ی او موږ هم ورته وايو چی  ېدو لپاره را په دې هکله چی مشري د چا ده ، ده » . ينی خلک د جن

ار وک چی  بچيان يو ، نو اداره کونکي او مشران هم موږ يو ، موږ د هغوی ) افغانستان ( موږ د همدې وطن « ين
او نه لری سره کوم ه ت   ». ی اړيکی نه لرو او دوی هم زموږ سره 

خه خورا ډير توپير لری چی هلته القاعده د ابو موساب الزرقاوی او  که چی د عراق  دا ډيره په زړه پوری ده ، 
يان ور ايی بې تجربه  و کالو لپاره پر  ورښ مشري يې کوله او د  يرو کی له بهره ورغلي وو ، او د  و نورو په 



 
 

 
  3از  ٣ :اتتعداد صفح

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

يار او چاالکه دي او د وسلوال چريکی جنګ خورا اوږده سابقه لری . باندی مسلط وو  بل . خو طالبان تر هغوی هو
ينی خلک چی يې فکر کوی  دې نه دي لکه    .هم دا چی دوی د مفکوروی او عقيدوی پلوه هم القاعده ته ورن

ه وروسته د طالبانو يو لوی مامور ماته  د . ئ ويلی وو چی اسامه بن الدن زموږ د مال درد دد سپټمبر تر حملو ل 
تل هغه يې کول  ه چی يې غو هماغه ئ  نه ورسپارئ يوازينی هغه دليل چی دوی نوموړ. هغه کنټرول مشکل و او 

تونولي يعنی قبايلی وفاداري وه  بن الدن او مالعمر د هغه خورا محافظه کار اسالم دوه مخالف قطبونه دي چی . پ
ري نه دي دوی يې پ   .الی ، بلکی هغوی د يوې بسترې طبيعی مل

  
تنه  خه د ډير وخت غو ېدل او باطنأ می د ده  ه دي چی زما په ذهن کی چی د ده سره ناست وم راګر ول هغه  دا 

ته چی همدغه مفکورې می سره غوړولي او پسی لټولي وای . کول تل چی بس . ما غو خه وپو و واره يې را و 
ته چی د .  به نور هم دوام ورکاوه ده ؟ خو ما يانو په هکله د طالبانو غبرګون ٢٠٠٠٠ده وغو  نورو امريکايی پو

  . راته ووايی 
ی بلکی و به يې نه ګټی  ومره شمير را الری « . ده راته وويل چی دا مهمه نه ده چی هغوی  که پنتاګون د خپلی ت

الری د بد که هغوی غواړی چی د نوو عملياتو د پيل . لولو په فکر کی يو د بدلون په فکر کی دی ، نو موږ هم د ت
الره به ورسره  ی ، نو دا خو جنګ دی او موږ به هم دغه جنګ ته ګورو او خپله ت يان رالي لپاره شل زره پو

  » . جوړوو 
واک په وړاندی والړ تلي  ولو نه غ ۍ د  ل بيا هغه مهال وخندل چی ما ورته وويل تاسو د ن د ده .  ياست ده يو 

ی  خه نه بيري ينی  يالي د م ی او حالت « . خبره دا وه چی د طالبانو جن يان راولي که هغوی غواړی چی نور پو
ی  الری له مخی . افغانستان به د هغوی ويتنام سی . نو زموږ په فکر هغوی هي هم نه سی کوالی . . . تبديل ک د ت

رګنده سره درته وايم چی . الره کی هي کوم بدلون نه دی راغلی په هغه ت. دا هماغه د بوش پاليسی ده  زه دا په 
ی  ه کي   ». موږ به يې وګټو ، او دوی به م

ی ، خو په دغو خبرو سره چی ويل يې طالبان  ته چی په خپلو خبرو سره ما په همدې باور ک م چی ده غو زه پوهي
خه پيسې نه تر السه کوی ، خپل اعتبار کم ک مليونه ډالريزه٣٠٠د هېواد د ترياکو د غيرقانونی    . پيداوار 

ه چی ما پخپله هم  ه وړی وو ، يعنی هغه  ی يې له من ده وويل چی کله طالبان په قدرت کی وو ، نو مخدره ييز بو
ی و ، خو نن حقيقت بل ډول دی  ای چی طالبان ډير پياوړي دي . لس کاله مخکی د هغه راپور ورک يعنی هر 

  .ه د ترياکو حاصل هم ډير دی همالت
  

ته چی ئ حتی مخکی له دې چی د ی ، بلکی دا می نه غو را والړ سی ، ما ورته ويلی سو چی که د ل مودې لپاره 
تنه می ال پاته ده ، خو د لس دقيقې وخت . ئ وار په وار پريشان کېدئ ورته ووايم وروست پو که ده ماته پن

ی و ، خو کله چی آرام سو ته چی زموږ دا مرکه .  دقيقو ته اوږده سوه ۴۵ نو دغه موده راک ر بيا يې هم و نه غو م
خه وايې خلی    .پر خپله طبعه واړوی او را

و او ډير ژر ووزو ئ کله چی د ول ک تل سوه چی شيان مو خه هم وغو پر موږ د . په مجردی ووت ، نو زموږ 
ه وه چی ډير ژر به خپرېده الری پر اوږدو کومه حمله و نه سوه او نه هم چا تولو ؛ او دا هغه    . وت

  
ه خاص خوب نه  ی و ، او تر هغه مخکی شپو کی می هم  ما تر دې مرکې مخکن شپه صرف درې ساعته خوب ک

ی  تنو لرلو ته چمتو ، متمرکز ، . و ک ادرينالين هغه دوا وه چی زه يې د دغو خطرونو او په ذهن کی د زرګونو پو
ه او مو ی وم تک ونه چی زه راليری کېدم ، په هغه اندازه می خپله ساتنه ايسته کوله  او په هغه اندازه .اظب ک هر 

  .بيان دا دی  منعکس کوم ئ ډير راته ويل سو
ه په دې ارزېدل ؟ هوکی  و . آيا دا هر ي ول د هغوی د ږغ نه پرته په تياره کی جن   .موږ 

  
  پای

  


