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 11/۶۰/۸۶1۲            روالګسن شهسوار استاد
 

 پرون نن او طالبانو د
 

ل باور نشي کوالی، خو پخپ نږدې دوست ډېر سیاست کله کله، دومره خوږ شي چې د یوې سیاسي الرې پلویان پخپل
 ې د دوه نږدې ملګرو الرې بېلوي.سیاسي ملګري ډېر ډاډمن وي، او کله کله سیاست دومره تریخ شي چ

بیا هم شهزاده ترکي الفیصل او اسامه بن الدن یادوم چې نه یوازې د دوی دوستي کاواکه شوه بلکې د پلرونو دوستي 
 عمر نه یې وغوښتل چې اسامه ور وسپاري. محمد یې هم ولړزوله. نو ځکه خو ترکي کندهار ته الړ او له مال

دې ټینګار وکړ چې د عربستان او افغانستان دیني عالمان د ده د سپارلو پرېکړه  مالعمر هم ورسره ومنله خو په
وکړي. جیسن برک پدې تړاو کښلي دي چې ترکي الفیصل له دوه جېټ الوتکو سره د کندهار په هوایي ډګر کې 

 راښکته شو.
له امله له فیصل سره د  په یوې الوتکه کې شهزاده ترکي او په بله کې کومنډوګان ول. مالعمر د خوست د برید»

کړې ژمنې له بابته واووښت. الفیصل ورته وویل: هغه مرستې دې په زړه کړه چې عربستان له امارت سره کړې 
دي. مال عمر دې خبرې ال وترهوه او په ترکي یې تور پورې کړ چې امریکې ته خذمت کوي. شهزاده فیصل تش 

 «السونه بېرته عربستان ته ستون شو...
ربستان، امریکا او د امریکا متحدین هغسې هم د اسامه بن الدن او په ټوله کې د القاعدې په وروستیو سعودي ع

 بریدونو ډېر خواشیني ول، نو ځکه یې بن الدن نشو بښلی، چې ځنې بېلګې یې داسې دي:
ي پاکستان ته ز کال د دې لپاره چې د حکمتیار، رباني او مسعود تر مینځ روغه جوړه وکړ 1۹۹1 بن الدن په -1

الړ، خو پرته له کومې پایلې د دې لپاره چې سعودي عربستان ته الړ شي له خپلې کورنۍ سره سوډان ته الړ، حسن 
 ترابي نه یوازې د بن الدن هرکلی وکړ بلکې د ټولو بنسټپالو اسالمي جنګیالیو لپاره یې د خپل هېواد ور پرانست.

ونه کول او له بلې خوا یې په یو شمېر هېوادونو کې چاودنو ته الر ده په سوډان کې له یوې خوا د رغاونې کار
 پرانسته.

نیا د مسلمانانو په مالتړ یې د سربانو پر وړاندې په عیسویانو بریدونه پیل کړل، همدا راز په نیو یارک، فلپاین، سد بو
 په اند« برک»وادونو کې، د اردن، یمن، تاجکستان، مصر، د سومالي په مګه دیشو او د نړۍ په یو شمېر نورو هې

 په لسګونو لویې او وړې چاوندې وکړې.
ز کال  1۹۹۰ نه تر 1۹۹۸ د امریکې هېواد سوډان ته ګواښ وکړ چې اسامه له خپل هېواد نه وباسي. بن الدن له -۸

 پورې له خپلو ټولو امکاناتو د القاعدې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ.
کال په فبروري کې د هغه هېواد په پالزمېنې خرطوم کې 1۹۹۰ خپل سفارت پهد همدې وېرې له مخې امریکې 

 وتاړه. عربستان، مصر او یو شمېر نور اسالمي هېوادونه هم د سوډان له حکومت سره ستونزې پیدا کړې.
 سوډان دې ته غاړه کېښوده چې اسامه عربستان ته وسپاري، ولې هغو دا و نه منله.

ې ښایي په سوډان کې ووژل شي، ده په افغانستان کې له یو شمېر تنظیمي مشرانو سره بن الدن له دې وېرې چ -۳
 خبرې پیل کړې.

نه( او فضل حق  همدا المل و چې مولوي ساز نور )د سیاف له تنظیم څخه(، انجینر محمود )د حکمتیار له تنظیم
 ي.ورته بلنه ورکړه چې افغانستان ته کډه ش مجاهد د )مولوي خالص له تنظیم(

له دې سربېره برهان الدین رباني هم ورسره غږېدلی وه چې له خرطوم نه افغانستان ته راشي. اسامه بن الدن د رباني 
نېټه په دوه الوتکو کې چې د کورنۍ غړي او د ده  1۲ کال د مې په 1۹۹۰ له یوه پالوي سره له لیدلو وروسته په

 باد په هوایي ډګر کې ښکته شول.آساتونکي ول د جالل 
ز کال( په توره بوړه کې  1۹۹۰نېټې ) ۸۳ ده په افغانستان کې یو ځل بیا د القاعدې غړي منظم کړل او د اګست په

 یوه اعالمیه خپره کړه چې په څرګنده یې د امریکې او اسرائیلو پر وړاندې جهاد اعالن کړ.
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هغې  نومېده د« القدس عربي»کال د نوامبر په میاشت کې په لندن کې یوې خپرېدونکې رسانۍ سره چې  1۹۹۰ ده په
 له چلوونکي عبدالباري اتوان سره وکړه.

ز کال( یوه بله مرکه د امریکې له یوه نړیوال ټلوېزیون  1۹۹۱تې وروسته د مارچ په میاشت کې )نوموړي څومیاش
)سي ان ان( سره وکړه. پدې مرکه کې په سعودي عربستان تور ولګوه چې له امریکې سره دوستي د اسالم پر ضد 

 عمل دی.
ن چارواکي ورته پټه خوله وه. برهان اسامه بن الدن دغه ډول څرګندونې په سعودي کې نشوې کولی، خو افغا -۴

 الدین رباني ده ته د بشپړ ساتنې ډاډ ورکړی و. ان تر دې چې ده ته یې افغان پاسپورت هم ورکړی وه.
طالبان چې کله واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې بن الدن ډېر ورخطا و، ځکه چې د وهابیانو، دیوبندیانو او سلفیانو 

ن درلود. طالبانو دیوبندي ریښه درلوده. ولې دا چې اسامه بن الدن له یوې خوا دپیسو تر مینځ مذهبي اختالف شتو
باد له نیولو وروسته کوښښ وکړ چې د بن الدن له پوځي او اقتصادي آڅښتن و او له بلې خوا د وسلو. طالبانو د جالل 

 ځواک نه استفاده وکړي.
راشي، ده لومړی په کابل کې له مال رباني سره ولیدل،  کال له ده نه وغوښتل چې کندهار ته 1۹۹۱ محمد عمر مال

 او بیا کندهار ته الړ.
ده خپل ځواکونه په وسلو سنبال کړي ول چې له طالبانو سره مرسته وکړي، نو همدا المل و چې دی به ننګرهار، 

بن الدن، لکه د سوډان  کال مزار ته هم سفر وکړ. 1۹۹۹ پکتیا او د هېواد نورو سیمو ته تله او راتله. ان دا چې په
په څېر په افغانستان کې هم د مدرسو او جوماتونو په جوړولو الس پورې کړ. ولې کوم اختالف چې له ده سره په 

بندیانو د جهاد خپل تعریف  یو کې و په افغانستان کې هم له داسې غبرګون سره مخ وه، هغه ځکه چې طالب د مخرطو
 درلود.

ه مذهبي توکي هم ورسره ګډ وو نړیوال په سر کې امریکې ته ګواښ کوه چې خپل خو سلفیانو چې د وهابیت یو څ
 پوځونه له اسالمي هېوادو په سر کې له سعودي عربستان نه وباسي.

نېټه د ۸۳ ز کال یې د فبروري په 1۹۹۲ بن الدن او د القاعدې غړو د کمپونو په جوړولو السپورې کړ، او په -۵
ال اسالمي کنفرانس تابیه وکړه، د یو شمېر اسالمي هېوادونو استازو ومنله چې له بن البدر په کمپ کې د یوه نړیو

الدن سره په یوه خوله دي چې د امریکایانو په اډو بریدونه وکړي. ولې یو شمېر استازو ورسره د کنفرانس پرېکړه 
وم په ن« جیش محمدي»ړ لیک السلیک نکړ. عمر بکري محمد چې په برېتانیا کې د کډوالو مشر وو، وړاندیز وک

 باید یو نړیوال اسالمي پوځ جوړ شي او له بېالبېلو دښمنو حکومتونو سره وجنګېږي.
د پاکستان د لشکر طیبه مشر حافظ محمد سعید، وویل: غوره به وي چې جهاد لومړی باید له نږدې کاپرانو سره 

 وشي، چې د ده موخه د کشمیر په سر له هند سره جهاد و.
ود اظهر چې کندهار ته یې د هند یوه الوتکه را تښتولې وه، له خالصېدو وروسته یې اسالمي کنفرانس موالنا مسع

 غړو ته وویل:
 زه داسې مجاهدین غواړم چې د کشمیر د آذادۍ لپاره د هند پر وړاندې وجنګېږي.

ومبی له واکمنو رژیمونو شیخ ابو حمزه المصري د بن الدن د خبرو پخلی وکړ خو دایې هم زیاته کړه چې موږ باید ړ
 سره جګړه وکړو.

 ظواهري بیا په دې اند و چې زموږ لومړی هدف باید په امریکا او اسرائیلو بریدونه وي.
د داسې یو نړیوال اسالمي کنفرانس جوړول د بن الدن لپاره یو ستر بری و، چې د کنفرانس په پای کې د یوې  -۰

 الن کړه.نړیوالې اسالمي جبهې د جوړېدو پرېکړه اع
دغه اعالمیه د القاعدې امیر ظواهري، اسامه بن الدن، د مصر د اسالمي جهاد مشر اقا محمد طاهر، د مصر د 

 اسالمي جمعیت میر حمزه، د پاکستان د جمعیت العلماء مشر فضل الرحمن او یو شمېر نورو السلیک کړه.
انس او امریکې ته ګواښونه وو، او له بلې خوا د له یوې خوا د اسامه بن الدن پر لپسې اعالمیې وې، اسالمي کنفر

نېټه( او د تانزنیا په مرکز دارالسالم کې د امریکا په سفارتونو  ۱ ز کال د اګسټ 1۹۹۲کینیا په پالزمېنې نایروبي کې )
 باندې خونړۍ چاودنې وې چې د امریکا د متحده ایاالتو غوسه یې راوپاروله.

(U.S.embassy bombing د امریکې )( ۸۶هېواد د کسات اخستلو لپاره د اګست په) ( د عرب  1۹۹۲نېټه )کال
له سمندرګي نه د البدر کمپ تر اور الندې ونیو او اعالن یې وکړ چې زموږ موخه د بن الدن د ترهګریزو مرکزونو 

 له مینځه وړل دي.
یا به یې هڅې کابو کړي، ولې بر  امریکا داسې ګڼلې وه چې طالبان به د سوډان په څېر اسامه یا له هېواده وشړي او

 خالف مالعمر له پخوا نه زیات په الدن باندې ټینګ ودرېد.
 دا د مال عمر تېر وتنه وه چې د یوه نالوستي سیاست مداره په توګه یې افغانستان دبدمرغۍ کندې ته وغورځوه.

نه دمخه لس زره جنګیالي د  له سپتمبر ۸۶۶1 د نیو یارک تایمز د یوې څرګندونې له مخې په ډاګه شوې ده چې
 القاعده په کمپونو کې روزل شوي ول، چې په دې کې د القاعدې اصلي غړي د درې سوه تنو په شاوخوا کې وو.
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د ترورستانو مرکز و، چې په دې کې د چیچینیا، د پاکستان حرکت المجاهدین، د ازبکستان اسالمي  افغانستان عمالً 
چین بنسټپالي او همدا راز د پاکستان نورې وسلوالې ډلې چې د پاکستان د آي حرکت، تاجکي اسالمپالي، عربان، د 

اس آی لخوا را لېږل شوې ول د یادولو وړ دي چې موږ سپاه صحابه او لشکر طیبه، د پنجاب د مدرسو په شمول د 
 ساري په توګه یادولی شو.

تنو یې د عربستان تابعیت درلود، د نیو یارک  «1۵»نونس ترهګرو چې  «1۹»نېټه  11 ز کال د سپتمبر په ۸۶۶1 د
په نړیوال سوداګریز پالز د الوتکو دوه غبرګوني او مرګوني بریدونه وکړل... دریمه مسافر وړونکې الوتکه دملي 
دفاع وزارت )پنټاګن( په ماڼۍ وجنګول شوه. څلورمه الوتکه چې ښایي موخه به یې سپینه ماڼۍ وه هدف ته و نه 

 ه پرېوته.رسېده، په ځمک
د نیو یارک په هغو هسکو او دنګو غبرګونو ماڼیو کې، چې د سربو په څېر ویلې شوې درې زره وګړي پکې لولپه 

 شول.
پدې برید سره له یوې خوا د امریکا متحده ایاالتو له غرور نه ډکه دب دبه پر ځمکه را برېوته او له بلې خوا ورته 

 په میلونونه ډالره زیان واوښت.
ې چارواکو، پدې لړ کې د بهرنیو چارو وزیر کولن پاول د حکومت په استازیتوب څرګنده کړه چې په دې د امریک

 پېښو کې د القاعدې ترهګرو په سر کې د اسامه بن الدن الس دی.
نېټه پرېکړه وکړه چې ولسمشر د پېښې په تړاو ترهګر  1۴ د امریکې کانګرس په خپلې بېړنۍ غونډه کې د سپتمبر په

 ته کړي او وې ځپي.په ګو
نېټه په بن  ۸۶ کانګرس چې د غوڅ ځواب پلوی و، نو ځکه خو جارج بوش د کانګرس په غونډه کې د سپتمبر په

الدن تور پورې کړ چې دی په دغو پېښو کې ګرم دی. نو بیا یې طالبانو ته ګواښ وکړ چې د القاعدې غړي ور 
 وسپاري او ټول تروریستي کمپونه وتړي.

 د ناټو غړو هېوادونو هم ټټر وواهه چې له امریکې سره هرې مرستې ته چمتو دي.
مال عمر نه یوازې په دې پېښې کومه خواشیني و نه ښوده بلکې په ډاګه یې وویل: که امریکا غواړي چې تروریزم 

 ي.پایته ورسوي، غوره ده چې له خلیج نه خپل ځواکونه وباسي او له فلسطین سره بې پرې چلن وکړ
زر کسیزه جرګه جوړه شوه او سپارښتنه یې وکړه چې اسامه بن  بیا هم په کندهار کې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو 

 الدن باید وهڅول شي چې پخپله خوښه له افغانستان نه ووځي.
ورته ډېر دې لړ کې د پېښور د صدر جومات مال امام مولوي حسن جان چې مال عمر  د پاکستان یو شمېر مالیان په 

بال دې په ډې ړندې سترګه »درناوی درلود، په ډېرې غوسې دغه پرېکړه وغندله او مال عمر ته یې ځواب ولېږه: 
 همدغسې موالنا فضل الرحمن او مولوي سمیع الحق هم ورته غبرګون وښود.« شه ولې ډارېږې موږ درسره یو.

نېټه د طالبانو چارواکي تورن وګڼل چې پخپله  ۸۰ بر پهخو سعودي عربستان چې د طالبانو یو مالتړی هېواد و د سپتم
 خاوره کې ترورستان روزي.

د طالبانو سیاسي ټلوالې د رباني په مشرۍ ال د مخه له روسیې نه غوښتي ول چې له دوی سره پوځي مرسته وکړي 
 او سیاف هم څرګنده کړه چې رباني حق لري چې له هر هېواد نه مرسته ترالسه کړي.

لوالې دا خبرتیا ترالسه کړه )ځکه چې ازبکستان کې الوتکې ځای پر ځای وې( چې امریکا د برید نیت لري کله چې ټ
 نو خپل مالتړ یې په ډاګه کړ.

د دې په څنګ کې د پخواني پاچا په نوم هم هڅې چټکې شوې نو په همدې بنسټ رباني یو پالوی روم ته واستوه. 
 چې یوه ګډه پوځي شورا را مینځته کړي.

طالبانو داسې ګڼلې وه چې پاکستان به له دوی سره مرسته وکړي، ولې هغو د دوی د ځپلو لپاره خپل هوایي ډګرونه 
 او د هند سمندرګي حریم د امریکې ځواکونو په واک کې ورکړ.

کروز توغندي چې د امریکې لخوا په ازبکستان  (۵۶بجې پنځوس ) ۹ نېټه د یکشنبې ورځ د شپې (۱د اکتوبر په )
 ې ځای پر ځای شوي وه، په کابل او کندهار وورول.ک

دقیقې وروسته د برېتانیا صدراعظم توني بلېر د  (۳۶جورج بوش له تیري نه د مخه د برید اعالن وکړ او دېرش )
 مالتړ اعالن وکړ.

 پرته له ایران نه د نړۍ ټولو هېوادونو په ټېره لوېدیځوالو خپل مالتړ په ډاګه کړ.
برید سره د معجزو وطن یوه بله معجزه جوړه کړه، او مال عمر له یوه موټرسیکل او له یوه  د امریکې په دغه

 کلشینکوف سره له کندهاره ووت.
کله چې دبن کنفرانس جوړېده،دطالبانوځواک په پام کې ونه نیول شو.هغوهم بله چاره نه درلوده،ورورویې ځانونه 

 وډبوله،چې له طالبانوسره به هراړخیزه مرسته کوي.منظم کړل.دسیمې هېوادونوپه سرکې پاکستانسینه 
څرنګه چې پاکستان خپلې شومې غوښتنې درلودې،نودطالبانوله مجبورېیته یې ګټه واخسته،هم یې وسلې ورکړې اوهم 
پېسې...طالبانوپه پرلپسېتوګه خپلوګواښونو،برېدونو،چاودنو،ځانوژنوته زورورکړ...دځنې سرچنوله مخې 

بنسټ،ویل کېږي،چې طالبأنپه دېرش سلنه شا وخواځمکه واک اوځواک لري...اوس اوس افغان اودډلییزوخپرونوپر
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

کړ...طالبانوهم دیوه غوره سېاسي چلن له  ولسمشراشرف غني دکوچني اخترپه منا سبت له طا لبانوسره اوربند اعالن
 ړه کېږدي .چې داخترپه مناسبت درې ورځې اوربند ته غا خپلووسله والو ته سپارښتنه وکړه، مخې

ې له پرېکړ طالبانو حکومت او د ځپلي اونوره ورته دغه اوږده غمیزه دځغم نه ده، دافغانستان خلک،چې دجګړې لمبو
 حکومت کې ګوري د چې خپلې ګټې په خطر ټوپکساالرانو، شمېرهغو وښود...ولې یو یې خپل بېدرېغه مالتړ

 وګه یادولی شو.بېلګې په ت شمېرغړي د پخوانئ شمالي ټلوالې یو چې موږ وغندله، پرېکړه
جګړه ځپلي هېواد اوږدې غمېزې،کړاوونواواوږدورنځونوته  د چې له یوې خوا حکومت ته په کاردي، او طالبانو

دپاې ټکی کېږدي اوله بلې خواهغه کسان افغانانوتهوروپېژني،چې خپلې ګټې په جنګ کې ګوري...دواړوغاړوته 
 افغانستان کې یوې سراسري سولې ته الره پرانیزي  سپارښتنه کېږي،چې له دغه تاریخي فرصت نه ګټه واخلي اوپه

 اوس لپاره همدومره. د
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