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 ۰۲/۲۰/۰۲1۲            روالګسن شهسوار استاد
 

 افغانستان تاریخي دښمنانو په توګه د ،کستانپا ایران او
 

رګون غببهرنیو ستونزو سره الس او ګرېوان وه. د کور دننه لوی د برهان الدین رباني اداره له یو شمېر کورنیو او 
 دا وه چې د رباني ټاکلی وخت پای ته رسېدلی وو، په کار وو چې له دندې ګوښه شوي وی.

د سیمې یو شمېر هېوادونه وېشل شوي ول، ځنې هېوادونو ته د برهان الدین رباني ځواک د منلو وړ نه وه، ولې یو 
ه مالتړ کاوه. په نړیواله کچه په سر کې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې سراسري سوله غوښته، شمېر نورو بیا د د

 له ټولو وسلوالو جنګیالیو یې غوښتنه کوله چې سولې ته ژمن شي.
 پدې تړاو چې کومې هڅې روانې وې لنډیز یې په دې ډول دی:

ملتونو کوښښ کاوه چې د دپلوماتیکو هڅو له الرې په افغانستان کې د سولې کوربه وي، ولې ایران او ملګرو  -1
 پاکستان خپلې شومې هېلې درلودې چې خپلو ناوړو موخو ته ځان ورسوي.

ایران د اسالمي هېوادونو په کنفرانس کې له ټولو غاړو وغوښتل چې ایران ته راشي. خو ګڼ شمېر افغانانو پدې 
نګار کاوه چې د افغانستان د سولې خبرې باید د ملګرو ملتونو په کوربه توب ترسره شي. همدا المل وه چې ایران ټی
 ګوند په پلوۍ تورن وګڼل شو او خبرو هم کومه پایله نه درلوده.« اسالمي وحدت»د 
ولې ړه چې د افغانستان د سیو شمېر هېوادونو د ملګرو ملتونو هڅې وستایلې او محمود مستري ته یې سپارښتنه وک -۰

 خبرې چټکې کړي.
د ملګرو ملتو له سرمنشي نه غوښتنه وکړه چې په  لیندۍ په اوولسمه نېټه د جرمني هېواد/کال د قوس 1۱۳۱په 

ې ټینګار وکړ چې لومړی باید د جګړه مارو ډلو تر مینځ اوربند ئافغانستان کې د سولې خبرې چټکې کړي او پدې 
باید جوړه شي، د افغانستان د خاورې تمامیت ته درناوی او د یوه امنیتي ځواک د جوړولو هڅې  وشي، لنډمهاله اداره

 باید چټکې شي.
نېټې د مراکش هېواد په کوربه توب د اسالمي کنفراس غونډه جوړه شوه او برهان  ۰۲کال د قوس په  1۱۳۱په  -۱

 الدین رباني پکې برخه درلوده.
چې دندې پرېښودو ته چمتو نه وه نو ځکه خو کنفرانس بې پایلې پای ته ورسېد، یو شمېر کسان او هېوادونه د رباني 

افغانستان سولې په تړاو دومره نهیلي شوي ول چې په مطبوعاتي کنفرانس کې وویل: پرېږدئ چې افغانان په خپلو 
 وکړي.کې سره وخوري هر وخت چې له جګړې نه ستړي شول نو بیا به سوله 

یو شمېر کسانو پدې هم ټینګار کاوه چې رباني باید یوې لنډ مهالې ادارې ته واک وسپاري، ولې یوې بلې ډلې  -۲
ویلې که چېرې برهان الدین رباني له واکه ګوښه شي نو یو ځل بیا به د واک تشه را مینځته شي. د رباني یو ښوونکی 

ه والړ او له دوستم سره یې ولیدل او غوښتنه یې وکړه چې جګړې چې سید موسی توانا نومېده د خبرو لپاره شمال ت
 ته باید د پای ټکی کېښودل شي.

محمود مستري هم له یوه لست سره مزار شریف ته الړ چې له جنرال دوستم سره د سولې په تړاو خبرې اترې 
 لې خوا غواړي په افغانستانوکړي، دوستم مستري ته وویل چې مسعود له یوې خوا ځان د خبرو پلوی ښیي، ولې له ب

 کې د پیسو او وسلو پر مټ خپل واک او ځواک پراخ کړي.
د مسعود ځانګړي متحد عبدالرب رسول سیاف د پاکستان د آی اس آی په سپارښتنه د ملګرو ملتونو خبرې بې ګټې 

ي او حکمتیار ترمینځ ښودلې، ان دا چې له جنرال حمیدګل او د سوډان له سفیر سره جالل آباد ته راغی چې د ربان
 منځګړیتوب وکړي.

په ښکاره خو یې په دې خبرې ټینګار کاوه، ولې په حقیقت کې د طالبانو زیاتېدونکی ځواک ورته د اندېښنې وړ  -۰
وه. ځکه چې په کندهار کې د رباني د حکومت په پرتله یو څه سمسمکی راوستی و. د دوی انګېرنه دا وه چې ګني 

 الس غواړي د طالبانو واک ته الره پرانېزي.محمود مستري په لوی 
وازې هم وې چې د ملګرو ملتو په شمول سعودي عربستان، پاکستان، امریکا او یو شمېر خلیجي هېوادونه آداسې 

غواړي په افغانستان کې یو دریم ځواک چې موخه یې طالبان ول را مینځته کړي. مستري هم د هغوی له استازو سره 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sangarwal_sh_iran_pak_de_afg_doshmanan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sangarwal_sh_iran_pak_de_afg_doshmanan.pdf


  

 

 5تر ۰ 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

 

قتي شورا ته واک ولېږدوي. په پام کې ول چې د حوت په یزه لست هم ورسره وه چې یوې مؤ کس ۰۲ولیدل، ولې 
لومړۍ نېټه باید رباني له واکه ګوښه شي او هغه لنډ مهاله اداره چې په سر کې ډاکتر محمد یوسف، صمد حامد، ستار 

م زارع، سراج الدین رسولي، سیرت، سلطان محمود غازي، حامد کرزی، جالل الدین حقاني، سید موسی توانا، کری
 قطب الدین هالل او احمد شاه مسعود ول مینځته راشي.

ولې برهان الدین رباني په ډاګه وویل چې په دغه لست کې د طالبانو استازي نشته نو ځکه خو سوله مینځته نشي 
ره خبرې کېږي د لنډ کال د حمل تر لومړۍ نېټې پورې، تر هغې چې د طالبانو د استازي س 1۱۳۲راتالی، باید تر 

 مهاله حکومت اعالن وځنډول شي.
قت حکومت کې ځان و نه ګوري، د همدې پلمې پر بنسټ رباني اعالن وکړ تر هغې چې ټول تنظیمونه په دغه مؤ  -۲

شلمه نېټه د بهرنیو چارو ( ۰۲کال د حوت په ) 1۱۳۱له دندې به الس په سره نشي، د امریکې متحده ایاالتو هم په 
 ه الرې اعالن وکړ چې د طالبانو هغه ګام د پام وړ دی چې غواړي له ټولو جنګیالیو نه وسله راټوله کړي.وزارت ل

یو شمېر تنظیمونه په سر کې مولوي محمد نبي د طالبانو مالتړ وکړ او د رباني حکومت یې وننګوه. طالبان چې د 
او وحدت اسالمي تر مینځ خونړۍ جګړې روانې  کابل ښار پولو ته را نېږدې شوي ول اسالمي جمعیت، اتحاد اسالمي

وې، طالبانو د کابل جنوب او جنوب لوېدیځې سیمې تر ګواښ الندې ونیولې، خو سخته ماته یې وخوړه. جمعیت 
 دریمه او څلورمه کارته لومړی یې چور کړه او بیا یې د اور الندې ونیوله.

ت او د هېواد په ځنو سیمو کې له اسالمي جنبش سره په له یوې خوا د برهان الدین رباني وسلوال د اسالمي وحد
 جګړه بوخت وه، له بلې خوا طالبان کابو وو چې غوښتل یې کابل ونیسي.

نېټې په هغه اقتصادي کنفرانس کې برخه واخېسته چې په اسالم  ۰۱په همدې ترڅ کې رباني له یوې خوا د حوت په 
نېټې جالل  ۰۰ب رسول سیاف ته سپارښتنه کړې وه چې د حوت په ې عبدالرئآباد کې جوړ شوی وه او له بلې خوا 

 اباد ته الړ شي، له حاجي قدیر، مولوي محمد یونس خالص او له یو شمېر نورو قومندانانو سره خبرې اترې وکړي.
دارنګه هم رباني چې د اسالم اباد په غونډه کې یو ځل بیا د حمل په لومړۍ نېټه د قدرت د لېږد خبره را پورته کړه. -۳

له سلطان محمود غازي، سیرت، عبداالحد کرزي او د عبدالحکیم کټوازي په « سنتوس»د محمود مستري مرستیال 
ملتیا له دوستم سره ولیدل او ډاډ یې ور کړ، که چېرې رباني د حمل په لومړۍ نېټه له واک نه ګوښه نشي، نو د ده 

 پر وړاندې به موازي حکومت اعالن شي.
نېټه د پغمان ځنې مهمې سیمې د سیاف له وسلوالو  ۰۲د حوت په  داسې وخت کې ترسره شوه چې طالبانو دا لیدنه په

نه الندې کړې وې. رباني نه یوازې په ټاکلي وخت استعفا ونکړه بلکې ځان یې نور هم د طالبان د بریدونو پر وړاندې 
 پیاوړی کړ او د هغو څو بریدونه یې په شا وتمبول.

هنګي شورا غونډه وکړه او په ملګرو ملتو یې غږ وکړ چې آله خپلو متحدینو سره د خبرو لپاره هم  اسالمي جنبش
رباني استعفا ته اړ کړي. مستري حکومت ته ګواښ وکړ چې که چېرې پخپلې ژمنې و نه درېږي اقتصادي بندیزونه 

په بدل کې له روسانو نه په میلیاردو  به پرې ولګېږي. جنرال دوستم هم خپل ځواکونه برید ته چمتو کړل او د ډالرو
 نېټې ترالسه کړې. ۰۲کال د ثور په  1۱۳۲افغانۍ په 

پاکستان چې د نورو سیمو په پرتله د طالبان پرمختګ په ځنډ او خنډ سره مخامخ ولیده نو بیا یې د پخواني پاچا  -۲
 هرشاه لښکر دی.پښه سیاست ته راکاږله چې د افغانستان خلکو ته وښیي چې ګنې طالبان د ظا

باد ته واستوو چې د پاکستان له مقاماتو سره وغږېږي د امریکې حکومت هم د آپاچا هم خپل زوم سردار ولي اسالم 
بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله رابین رافیل دېته وګمارله چې له مستري سره د لنډ مهاله حکومت د جوړولو په 

د بګرام هوایي ډګر کې ښکته شوه، له مسعود، دوستم، د حکمتیار  1۱چارو کې مرسته وکړي، نوموړې د عقرب په 
له استازي، حاجي قدیر او له نورو سره یې د خبرو کولو په ترڅ کې ټینګار کاوه چې رباني باید ګوښه شي او د 

 ملګرو ملتونو طرحه باید و منل شي.
یو اته ویشت کسیزه لست رباني ته وړاندې نېټه  ۰۲کال د عقرب په  1۱۳۲د ملګرو ملتونو استازي محمود مستري په 

کړ چې خپل واک ور ولېږدوي. سره د دې چې رباني، سیاف او مسعود له مولوي خالص او مولوي محمد نبي سره 
 خبرې روانې کړې وې، خو کومه پایله یې ترالسه نکړه.

ترڅ کې ومنله چې د واک لېږد  نېټې د یوې اعالمیې په (۳کال د جدې په اوومې ) 1۱۳۲همدا المل وه چې رباني په 
ته چمتو دی، نو په همدې بنسټ غواړي کندهار او مزار ته سفر وکړي چې له مالمحمدعمر او جنرال دوستم سره 

 وغږېږي.
له ټولو سیاسي او پوځي هڅو سره سره طالبانو خپل وسلوال دېته وهڅول چې په کابل ورتویې شي خو د بتخاک په 

ه مال بورجان برید وشو او د طالبانو پرمختګ یې ټکنی کړ. ولې دوی په سر کې په زاړه ګمرک کې د شا لخوا پ
ډېرې چټکۍ د کابل یو شمېر سیمې الندې کړې، خو څرخي پله ته څېرمه ختیځ پلو ته چې کله د طالبانو نامتو قومندان 

 خو د طالبانو جنګیاليمالبورجان ووژل شو که څه هم یو شمېر انګېري چې بورجان په ورېښمین تنګي کې ولګېد 
نهیلي نشول سره د دې هم د مال بورجان له مرګ نه وروسته د طالبانو لیکې په بشپړه توګه په دې پوی نشوې چې د 

نېټه د حربي  ۰۲دوی پیاوړی قومندان وژل شوی دی، همغسې یې خپلو سرښندنو ته دوام ورکړ او د سپتمبر په 
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نېټه د کابل په ښار ور  ۰۳کال د سپتمبر په  1۹۹۲ته الره پرانسته، په  ې د سروبي لخوا پرمختګئپوهنتون په لور 
ننوتل همدا رنګه طالب ځواکونو د میدان ښار، چار اسیاب او سروبي له الرو پرمختګ ته دوام ورکړ او د حکومت 

نیول شوی وای ځواکونه یو د بل پسې شاتګ ته اړ کړی شول. که مال بورجان وژل شوی نه وای ښایي د مخه کابل 
 شپاړسمه ونیوه. 1١م کال دفبروري په ۰۲1۲استخباراتو وواژه. پاکستان مال عبدالغني برادر هم په ...دی پاکستاني 

احمد شاه مسعود او په ټوله کې د اسالمي جمعیت وسلوال دومره نهیلي شوي ول چې جګړه ییزه وړتیا یې له السه 
 وسلو سره د چې له تاسو چمتویو، دی به یوازې پرې نه ږدي...موږچې  ورکړ، ورته ډاډ ولې ایرانیانو ورکړې وه،

 پیسومرسته وکړو. او
د دې لپاره چې مسعود خپل وروستی مورچل پالرنۍ ټاټوبی پنجشېر پیاوړی کړی وي سپکې او درنې وسلې یې مخ 

 ر ځای وې دسمایي غره په بېالبېلو سیمو کې ځای پآپه خیر خانې روانې کړې. هغه وسلوال او درنې وسلې چې د 
شاتګ امر ورکړ شو. همدا رنګه د بي بي مهرو، د تلوېزیون تپې او د کابل په شاوخوا کې نور کوم جګړه ییز توکي 

 چې ځای پر ځای ول، د احمد شاه مسعود په سپارښتنه لومړی خیرخانې او بیا مخ په پروان حرکت ورکړ شو.
کل، د ره باغ، چیقان، میربچه کوټ، د بګرام هوایي ډګر، طالبانو هم پښې ورپسې لوڅې کړې او په ځغاسته یې کلک

پروان نورې سیمې تر جبل السراج پورې یو د بل پسې ونیولې او د مسعود وسلوالو د پنجشېر تنګی والوزوه او د 
 ان ډېرلبطالبانو مخه یې ډب کړه...پاکستان نه غوښتل،چې جګړه په افغانستان کې پایته ورسېږي،نوځکه یې طا

 ته نه پېښودل. پرمختګ
ه ل د پروان ولس مسعود ته له یوې خوا سپکې سپورې ویلې چې دی وتښتېده او موږ یې طالبانو ته یوازې پرېښودو.

بچه ګوټ له سیمو نیولې تر جبل السراج پورې د شتمنو کسانو کورونه لوټ بلې خوا د نظار شورا د کلکانو او میر
 ته ولېږدول. کړل او د هغوی شته یې له ځان سره پنجشېر

پخوا تر دې چې کابل د طالبانو په ولکه کې پرېوځي، دوی لومړی مال عمر د طالبانو د تحریک مشر او بیا یې د 
 امیر المومنین په نوم غوره کړی و.

ز کال د پنجوایي په نوده کلي کې زېږېدلی او د مجاهد په  1۹5۹دی په خټه هوتک او د کندهار اوسېدونکی و، په 
رت درلود، دا ځکه چې د شوروي تیري کوونکو په وړاندې د مولوي محمدنبي په مشرۍ د حرکت انقالب ې شهئنوم 

 اسالمي په تنظیم کې جهاد کړی و.
 کله چې د طالبانو حرکت پیل شو، د دوی لومړی غونډه د پېښور په یکه توت او یا نوبهار کې وشوه.

تنه شول، که څه هم ځنې انګېري چې په دغه ( 11تنه ول، ولې کله چې کوټه کې ناسته وکړه )( ۹په سر کې دوی )
 تنو ته رسېده.( 1۰غونډه کې د دوی شمېر )

وایه. د « اسالمي امارت»د طالبانو غورځنګ یو ساده تشکیل درلود او خپل حکومتي جوړښت او تشکیل ته یې 
کسیزه شورا هم وه چې د کندهار د شورا په ( ۹تر څنګ یې یوه )اسالمي امارت مشر مالمحمدعمرمجاهد وه، چې 

 نوم نامتو وه.
همدا راز دوی د عملیاتو مشري هم په غاړه درلوده، فرمانونه یې هم خپرول، کابل کې د اجرایوي ځواک په نوم یوه 

 کې وه. کسیزه شورا هم درلوده، ولې وروستۍ پرېکړه د کندهار د شورا په واک (۰۳بله دویمه درجه )
 کسیزه شورا مشري هم په غاړه وه.( ۲رباني د هېواد صدراعظم وه او له دې سربېره یې د یوې ) محمد مال

د طالبانو د غورځنګ یو بل نامتو غړی مولوي قلم الدین وه، دی ځکه د ډېر واک او ځواک څښتن وه چې د امر 
 باالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مشري یې په غاړه وه.

د قضایي چارې د سترې محکمې لخوا چې مشر یې نور محمد ثاقب وه تر سره کېدې، د بهرنیو چارو وزیر د هېوا
 ضعیف، مولوي شهاب الدین، مطمئن، مال مولوي وکیل احمد متوکل، د کندهار والي مال محمد حسن اخون، مال

ولوي احسان الله، د کورنیو چارو محمد، د شمال قومندان م یار بورجان، مال مشر، د کلتور وزیر امیر خان متقي، مال
وزیر مال عبدالرزاق، مال عباس، غوث او په لسګونو نور د دوی نامتو مشران او قومندانان ول چې په مخامخ جګړو 

 کې ونډه اخېسته.
عمر مجاهد اطاعت کاوه، دا ځکه چې دی یې امیرالمئومنین ګاڼه او دغه لقب د امیرالمومنین  محمد دوی ټولو د مال

 مر رضی الله عنه له خالفت نه مسلمانانو ته په یوه سپېڅلي میراث پاتې ده.حضرت ع
د افغانستان په معاصر تاریخ کې دوست محمد خان د یو شمېر دیني عالمانو نه د خپلو وروڼو په وړاندې د امیر فتوا 

 ترالسه کړه چې بیا وروستیو پاچاهانو ته هم وکارول شوه.
ونه به د امیرالمومنین په السلیک چې د قانون بڼه یې درلوده خپرېدل. دوی ډېرې مخه مو وویل چې حکومتي فرمان د

چې د پېښور د یوه جامع جومات خطیب وه په سپارښتنه کولې. که « مال حسن جان»شرعي پرېکړې د یوه نامتو مال 
د حکومت خالف  څه هم دغه مال او د ده په څېر نورو او ان فضل الرحمن داسې فتوې نه ورکولې چې د پاکستان

 وای. ولې مال محمد عمر بیا داسې فرمانونه ورکول چې ټوله نړۍ ورته ګوته په خوله وه.
نېټې د یوه فرمان په ترڅ کې اعالن وکړ، هغه رالېږدوونکي توکي چې له بهر نه افغانستان ( 1۲نوموړي د جوالی په )

 ته راځي باید پرې عکسونه او انځورونه نه وي.
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کال د سپتامبر په میاشت کې په همدې سبا د کابل په اریانا څلور الره کې ډاکتر  1۹۹۲کابل ونیوه په  کله چې طالبانو
 اې اس آې پاکستان د کې د لوژده په و چې د انګېرنې داسې دي، پدې تړاوبې رحمۍ په دار وځړاوه. په نجیب الله 

قاتل وو  خلکو افغانستان د ځکه ،چې دی د داه ژي ،چې نجیب موږووائالس وو.ولې طالبان دانه مني په ځغرده وا
کې ولي خان وویل چې موږ ډاکتر نجیب ته وویل چې موږ دې پېښور ته بیایو ده نه منله ...ماته )لیکوال( په لندن 

 ځکه ډاډه و.
د طالبانو په دې کار د کابل یو شمېر ښاریان ډېر خواشیني شول. د مالغازي په مشرۍ څو طالب جنګیالي د ملګرو 

وړند ې د اوبو په پیپ ځئیارمحمد وویشت، بیا  و دفتر نه نجیب الله را ووېست په اریانا څلورالره کې لومړی مالملت
ې وواژه. د ملګرو ملتو ادارې هم خپل غبرګون وښود او د طالب چارواکو دغه ئکړ، ورپسې د هغه ورور احمدزی 

نجیب الله ایستل د دې ټولنې سپکاوی وګاڼه. کله چې  ې دئکړنه یې په سختو ټکو وغندله. د ملګرو ملتو له دفتر نه 
شورای نظار له کابله وتل رباني او مسعود ترې غوښتنه کړې وه چې له دوی سره الړ شي، وې نه منله. طالبانو تر 

باد نیولي ول، پدې کوښښ کې ول چې د آدغه دمه د هېواد څو مهم ښارونه لکه کندهار، هرات، کابل او جالل 
 پنځم لوي ښار چې مزار شریف و هم الندې کړي. ولې له یو شمېر ستونزو سره الس او ګرېوان شول. افغانستان

طالبانو چې پروان او د کاپیسا یو شمېر سیمې تر خپلې ولکې الندې راوستې، د جمعیت او د نظار شورا غړي یې تر 
له بابته ډېرو کسانو ته زیانونه واړول، ډېرو ګواښ الندې ونیول، د سیمه ییزو ناندریو له امله یې د ناسمو اطالعاتو 

 کسانو ته یې مرګ ژوبله ورسوله. وهل سپکاوی او د سپکو سپورو ویل خو د هر طالب د ژبي په سر وو.
ې خپل وسلوال رالېږل، په پروان او کاپیسا کې په طالب وسلوالو ئمسعود، له دې څخه ګټه واخسته د شپې لخوا 

 بریدونه کول.
بیا د لښتي په دواړو غاړو کې څرېده. کله چې به یې د طالبانو توله درنه ولیده نو طالب چارواکو ته  بصیر سالنګى

ې د شا له لوري په طالبانو ګذار ئې سر خوځوه، ولې کله به چې سیال لوری ورته ځواکمن ښکاره شو نو بیا ئبه 
 کاوه.

 ویلیام میلي د نوموړي په تړاو کښلي دي چې:
چې له سالنګ نه واوړي، دا ځکه چې د مسعود نامتو پلوي بصیرسالنګی په غیر منتظره توګه له طالبانو غوښتل »

 [1]«طالبانو سره ملګری شو.
د طالبانو لپاره دا یوازینی ګواښ نه وه چې د هېواد په دغه سیمه کې د طالبانو غورځنګ ورسره مخ وه، بلکې د 

ډول د بادغېس په والیت کې هم له ګڼو غبرګونونو سره الس او هېواد په لوېدیځ او شمال لوېدیځ کې په ځانګړي 
 ګرېوان ول.

مخه تورن اسمعیل خان ته یو شمېر وسلوال، له پیسو او وسلو سره یو  د اسالمي جمعیت او د حکومت چارواکو ال د
ې افغانستان کچې په  عیل خان ته له دې سربېره ایرانیانوهم ورسره هراړخیزه مرسته کوله،اسم ځای ورلېږلي ول او
 جګړه وغوزوي...

د بادغېس په برید کې هم د طالبانو ستونزې نېغ په نېغه د افغانستان د یو شمېر نورو سیمه ییزو پېښو سره په تړاو 
کې وي. د ساري په توګه په چاریکارو کې د طالبانو د ناوړه چلند پر وړاندې د خلکو پاڅون چې د اسالمي جمعیت 

ړه، همدا ډول په بادغېس کې هم د اسمعیل خان وسلوالو په طالبانو مرګوني ګذارونه وکړل، غړو ترې ښه استفاده وک
 کال په سر کې طالبانو ډېره درنه مرګ ژوبله ولیده، ان دا چې بېرته مخ په هرات شېوه شول. 1۱۳۲او د 
وغږېدل او هغه ډاډ ورکړ  برادر او مال عبدالرزاق د مخابرې په لیکه له مالمحمدعمر سره د خپلې ماتې په تړاو مال

 چې ډېر زر به د څو ورځو په ترڅ کې تاسو ته نوي ځواکونه در واستول شي.
 درې ورځې وروسته ګڼ شمېر جنګیالیان له هرات نه مخ په بادغیس وخوځېدل.

رال له یوې خوا د طالبانو، شمال لوري ته د دوی پرمختګ وه او له بلې خوا د رسول پهلوان د وژلو په تور، د جن
دوستم پر وړاندې د هغه د وروڼو جنرال عبدالمالک او غفار پهلوان پاڅون و چې، طالبانو ترې ښه ګټه واخسته ...که 

 څه هم جنرال عبدالمالک د رسول پهلوان د ښخېدو په مراسمو کې وویل:
ه دغه وخت کې وروڼه لري، دا هر یو به لکه د دوستم د وروڼو په څېر د هغه مالتړي وي، پ( ۳رسول پهلوان )

 فرقې قومندان و.« ۰11»والي په توګه غوره شوی وه او بل ورور یې ګلی پهلوان د مالک، د دوستم لخوا د فاریاب 
که څه هم په بشپړه توګه دا څرګنده نشوه چې آیا رسول پهلوان د دوستم په سپارښتنه ووژل شو او که د ده د خواښې 

 ؟او خسر د قاتلینو تر ګواښ الندې راغی
کوم چا چې په ده برید وکړ، هغه ووژل شو او د ده د وژلو المل څرګند نشو، خو یوه خبره له پخوا نه څرګنده وه چې 
له دوستم نه وروسته رسول پهلوان د ډېر ځواک څښتن وه چې لږ تر لږه د څلوېښت زره په شاوخوا کې جنګیالي د 

 ده تر شا والړ ول.
اتیک اړخ درلوده د ده وروڼه او په دې لړ کې رسول پهلوان پوځي شخص وه، ښایي د جنرال مالک خبرو به دېپلوم
 ولي مالک د سیاسي فکر څښتن و.
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په منځګړیتوب جنرال دوستم ته وړاندیز وشو چې تورن « بروجردی»ایران داستازي  وروسته پېښو وښوده چې د
 وسلوال پاڅون ته وهڅوي.اسمعیل خان سره مرسته وکړي چې د طالبانو پر وړاندې خلک 

چې مشهد ته تښتېدلی  تورن اسماعیل خان د هرات له ماتې وروسته د نظار شورا او جمعیت له یو شمېر کسانو سره،
 ایران په مرسته بېرته راستون شو. د وه،

 يعیل خان ته ډېرې وسلې او پیسې ورکړې چې د دوستم په پوځد همدې منځګړیتوب په ترڅ کې د ایران دولت، اسم
 مالتړ بادغېس ته راشي.

طالبانو چې ولیدل د دوستم ځواکونه په پروان کې له طالبانو سره د احمد شاه مسعود د ځواکونو په ملتیا په جګړه 
 بوخت دي. نو ځکه یې بادغېس یو ځل بیا تر اور الندې ونیو.

ی د یوې غونډې په ترڅ کې مسعود که څه هم جنرال دوستم ته ښه نیت نه درلود ولې د ګډ دښمن په وړاندې، دو
کال د عقرب میاشت( چې د برهان الدین رباني، احمدشاه مسعود، جنرال دوستم، کریم خلیلي او یو شمېر  1۱۳۰)

 .یس په توګه غوره کړئرشید دوستم د افغانستان د دفاع شورا رې ئنورو په ګډون جوړه شوې وه، د رایو په اتفاق 
مخې دې پایلې ته ورسېدل چې لومړی باید د خپلو وسلوالو سیاالنو یووالی وګواښي طالبان د خپل پوځي تکتیک له 

 او بیا خپل پرمختګ ته دوام ورکړي.
رې د پو« متک لپ  »طالبانو په خپل مرګوني او پرېکنده برید له درې الرو نه پر دښمن برید وکړ، لومړی یې تر 

و، نجراب او کاپیسا له لوري د احمدشاه مسعود، بصیر سالنګي، جنبش وسلوال په شا وتمبول او بیا یې د غوربند، تګا
د وحدت ګوند ځواکونه تر اور الندې ونیول. نو همدا المل وه چې نظار شورا یو ځل بیا د پنجشېر غر والوځوه ټول 

 جنګیالي یې د پنجشېر کال ته ننه اېستل.
سالنګ ته وتمبول شول. طالبانو چې د کوه دامن  د کریم خلیلي وسلوال شبر ته وتښتېدل او د جنبش ځواکونه شمالي
کال په سر کې په مرغاب باندې یو خونړی  1۱۳۲په پراخه سیمه خپلې اوسپنیزې مورچلې جوړې کړې، نو بیا یې د 

 برید ترسره کړ او یو د بل پسې یې ډېرې سیمې الندې کړې.
یوې خوا طالبان کوښښ کوي چې له شمالي  دوستم ولیدل چې د وروستیو پېښو ډېر زیان ده ته رسېږي ځکه چې له

سالنګ نه را واوړي، له بلې خوا د شبر له الرې د بامیانو له نیولو وروسته مخ په مزار وخوځېږي او دریم ستر 
کېږي. نو په همدې بنسټ یې جنرال مالک ته سپارښتنه ګواښ هماغه د بادغیس نیول دي چې د شمال دروازه ګڼل 

 لیکې پیاوړې کړي.وکړه چې د مرغاب پوځي 
عبدالرشید دوستم له احمدشاه مسعود او خلیلي سره په سال پرېکړه وکړه چې د وحدت ګوند د غوربند له الرې، د احمد 

 شاه مسعود جنګیالي د پنجشېر له خوا او د جنبش ځواکونه د مرغاب له لوري په طالبانو بریدونه وکړي.
طالبانو تر شا په سیاسي او پوځي پېښو کې ښکېل وه بلکې دا رنګه ایران د روان کړکېچ په تړاو، نه یوازې پاکستان د 

 او روسان هم د شمالي ټلوالې ترشا خپلو مرستو ته ټټر واهه.
ي هڅې د ایران قنسلګرۍ اړیکې او د ایران د بېالبېلو استازو راتلل، له احمد شاه مسعود او عبدالرشید د بروجرد

 دا ټول هغه څه وه چې په افغانستان کې یې د جګړې لمبې بلې وساتلې.دوستم سره د دوی لیدنه او کتنه. 
همدا راز د روسیې یو استازی د یوه پالوې سره چې د لوی درستیز مرستیال نیکالی او د روسیې د پارلمان یو غړی 

دې  . ان ترهم ورسره مل وه، په پلخمرې کې یې ژمنه وکړه چې له شمال ټلوالې سره به د پیسو او وسلو مرسته کوي
 پنځه، بم غورځوونکې الوتکې یې هم په واک کې ورکړې.« سو»چې د 

روسانو د دغې خبرې ټټر هم وواهه چې د تېر په څېر به د افغانیو چاپ ته دوام ورکړي. وروسته څرګنده شوه چې 
 میلیارده افغانۍ دویته چاپ کړې وې.( ۲۲۲۲د رباني د واک په مهال روسانو اته زره )

و او بهرنیو مرستو سره سره، د افغانستان په شمال کې داسې یوه بېړنۍ پېښه مینځته راغله چې د پېښو لورۍ له کورنی
ې په بشپړه توګه د طالبانو په ګټه واړوه، چې د دې پېښو یو ستر المل د جنرال عبدالمالک رول وه چې په ناڅاپي ئ

 .توګه طالبانو ته واوښت
له شوم نېیت نه په شا شوي نه دي  ورانولو افغانستان د ایران د کستان اوډول پا اوس هم بهرني هېوادونه په ځانګړي

فراه والیت خونړۍ جګړه  د مخه خبره ده، د ورځو څو هم پیسې...د ته وسلې ورکوي او افغانستان مخالفینو هم د
له  ېکستان حکومتونه ښکېل ول په تېره ایران،چې اوس یپا ایران او نېغه د چې په دې جګړه کې نېغه په یادوم،
 ه دک ګواښ وکړ، وزیر روچا بهرنېیو ایران د مخه د ورځې د په سرجګړه پیل کړې ده...څو اوبو نستان سره دافغا

ه همداوو،چې په فرا دوئ کار ستونزه حل نه کړي نودوئ به پخپله الس په کارشي .د اوبو دې د افغانستان حکومت د
له  و،له خ رانوکستاني پوځي سالکاپا یراني او چې دغه جګړه دا ې خونړی برید وکړ.داسې انګېرنې شتون لري،ئ

یوه  چې په دې تړاو دی، ته په کار مشوره پرمخ وړل کېده ...بیا هم افغان چارواکو او رواکوسره په ساللب چاطا
  . غوښنه اورښتنې څېړنه وکړي
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