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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  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

  

  

 ۱۵/۰۱/۲۰۱۷          دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 په باب!« عاملین څوک وو؟ او ګډوډیو یاغي»د 
 

ته ئی هم دا  ، نو مالهمی د ښاغلی "نظرمحمد مطمئن"، لیکنه په پښتو ژبه ، ولوست چید ډیری مودی وروسته، کله 
او حقایق « فکتونه»د خپلی لیدنی او معلومات له مخی، د هغه وخت د واقعو په باب، ځینی  چیاحساس را پیدا کړ، 

کښی می « سایت»په « آریانا افغانستان»د  چیبیان کړم. تر هر څه د مخه، د ښاغلی مطمئن ددی لیکنی په اړوند، 
 څیرو د خولی څخه اوریدلی، او لیکلی دی. که زما تصور او نظرد ځینی پیژندل سوی ی مننه کوم، چهم ولوست، 

پدی بحث کښی برخه اخستی، د بحث عنوان پدی عبارت:  چیما هغو کسانو ته، به د اوریدو وړ وای، نو  دوی ته
 د مقالی سره(«  لینک»، وړاندیز کړی وای.) «یاغي څوک او د ګډوډیو عوامل څه وه؟»
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Motmaen_N_M/nazar_moh_yaaghi_ao_de_gadwadayo_aamelin.pdf 
 

څه  که په پښتو ژبه ولیکم، هم معلومات خپل یچ کوښښ کوم نو ،یاد سوی موضوعګانی، ډیر مهم دی چیڅرنګه،  
 .دی هم، زما ډیری لیکنی په دری لیکل سوی

 

هم پاته سم، پدی نظر  زیکه په ټول جهان کښی یوا چید دی ښاغلی لیکوال څخه اجازه غواړم،  هم د لوستونکو او
ګوند نه وو او هم د هغه ګوند، « کمونیستی»یو « خلک د یموکراتیک ګوند»د  یوم او اوس هم پدی نظر یم، چ

دلته نوی بحث، پرانستل  ینده، چددی د پاره نه وه. البته زما دا اظهار، « کمونیستان»، «کودتاچیان»او « رهبران»
ی جوړښت پر د هغی د ټولنیز هم د ټولنی، د تأریخی انکشاف له مخی او یسی. بلکه یو ضرورت احساسوم، چ

رکیبی قواو د اتحاد په صورت د کومو ت او« تګ الره» ټولنیز –کوم سیاسی  یبنسټ، باید څیړل سوی وای، چ
له بده مرغه، دا کار ونسو، او زموږ وطن د ډیرو اشتباهی، حرکاتو تر  ی، د انکشاف الره ټاکل سوی وای، چکښی

 و موږ یی تر اوسه پوری، د بی الری سره مخامخ کړی یو.اثر الندی، د پردیو د اهدافو پر نقشه  باندی ویجاړ ا
 

ګڼالی، او دا هم د چا شعار ندی، کومه مشخصه ډله، مسئول نسم تر مفهوم ال« کمونیست»، یعنی «مهر»البته د دی 
د خپلی ټولنی،  یتکرار سوی وی، بلکه زما د خپلی څیړنی او ارزونی نتیجه ده چ بهزما په ژبه  یه، چدن ،او نظر

افغانستان د تولنیز او کلتوری جوړښت پیژندنه ده. ما د افغانستان، په ګوټ ګوټ کښی، د ډیری د دا څخه لرم او 
کښی، د ښوونکی په توګه دنده تر سره کړی او د پوهنتونونو د تحصیل په دورو کښی می د  کلونو لمړی ځوانی په

یی ، خارجی نشرد مفهوم په استعمال« کمونیست»کښی د  پړاو لمړی ټولنو، جوړښت ته هم پام اړولی. په بیل بیل
 غربی آلمان کښی ، په تحصیل بوخت وم.په  هغه وختبه هم، "رول" درلودلی وی. زه 

 

، داسی خبرونه می هسو هنسکور« پاچاهی نظام»د څلویښت کلنی  ید افغانستان د رژیمونو د بدلون په باب می، چ
مجله کښی، پدی ډول خپور سوی « ټولنیز –سیاسی »په « شپیګل»لنډ متن هم د  ،خبرد معادل  ی، چیاوریدلهم 

وچ او بایر ملک د هندوکش په لمن کښی جمهوری سوه. د کودتا رهبر داوود د کریملن متحد او د چین پر »وو: 
کاله نوی اړیکی وجود درلودلی،  ۵۴سره، « شمالی ګاونډی»پدی وخت کښی د افغانستان او د هغه د «. ضد دی

د افغانستان  یسیستم د اهدافو سره په ضدیت کښی والړی وی. لمړنی قدرت وو، چ« تزاری»د پخوانی  یچ
وه، په رسمیت و پیژندل. او بیا د  سوید دریم جنګ په نتیجه کښی تر السه « انګلیس –افغان »د  یخپلواکی، چ

م کال څخه پس، د خاصو قراردادونو له مخی، په ۱۹۵۶صه توګه د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته، او په خا
بل ملک څخه،  افغانستان کښی د بنستیز اقتصادی او صناعتی او هم  د علمی کلتوری انکشاف په برخه کښی، تر هر

 د هغه څخه ګټه اخیستله. دا مفهوم په هغو خبرونو کښی، بیان کیدل. « پاچاهی نظام» یزیاتی مرستی کړی، چ
 

د  ی چیځینی مشخص د د ټولنی د جوړښت او د هغه د دی ملک په باب، پدی  لمړنی خبر کښی همدا رنګه،
 ۱۵۰د  په باب معلومات شامل وه. په خبرونو کښی به د سر د اوسط عاید، هم درلول،سره اړه  انکشاف د سطحی
میلیون پوری تخمین سوی وه. د  ۱۸میلیون څخه تر  ۱۲غیر دقیق، د  هم . نفوس ییاندازه یادیدل غربی مارک په 
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 6تر 2 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 

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

 

په سلو کی زیات د لوست او لیک څخه محروم  ښودل سوی وه. په هغه مرحله کښی یواځی  ۹۰دی ملک خلک تر 
م کال کښی، د ۱۹۳۹په  ۍهم وویل سوه، چ به سوی وو. او دا خپورډاکترانو د موجودیت څخه هم خبر  ۷۰۰د 

د اردو مشر وو، د پاچاهی د نظام څخه، د هغو قومونو  چیجنرال، »همدا نړیوال جنګ د پیل کیدو د کال سره سم، 
 .«د پاچاهی پر ضد را پاریدلی وه چید قیام پر خالف، دفاع وکړه، 

 

د مړی د ښخیدو په مراسمو کښی برخه واخست، او « ستالین»د ډیرو کمو غربی میلمنو په صف کښی، د  دی او هم
په هغه وخت  یری د لیدو د پاره، بلنه ورکړه. او همداسی ویل کیده، چته د خپلی خاو« خروسچف»د ده خلف، 

درلودل. د دی کودتا رهبر، پخوانی صدراعظم،  غړی ۶۰۰۰کښی د افغانستان هوائی قواوی، په خپل تشکیل کښی 
 م کال کښی ، د دندی څخه، ګوښه کړل سوی وو.  ۱۹۶۳په 

 

یو کمونیستی حکومت قدرت ته ورسید، لمړنی »دا خبر واورید: پنځه کاله وروسته، مو بیا د همدی مجلی له خوا، 
تحدید  ،په خپلو، سرحدونو کښی پیدا کیدل په ډول« کیوبا»په جنوبی آسیا کښی. پاکستان او ایران ، د یوه ممکن 

 «.بولی
 

او « کمونیزم». جنګ د کیدلتبلیغ « اسالم  ته د خطر»  څخه «کمونیزم»د له همدی ورځی څخه وروسته، 
، «مسلمان»، خالفوژنی او یا بر« مسلمان»، «کمونیست»ګواکی،  چی، تعریف کیدلځ نتر می« اسالم»
روانه وه. لمړی وسلوال « ورو د ورو په الس وژنه»یوه ښکاره او د غمه ډک،  یچ ،حال دا«. کمونیست»

اسالم د »وه، د  شاملهم پکښی ګروپونه « شیعه» چیډلګیو له خوا او هم د نورو « اسالمی ګوند»جنګونه، د 
وه.  دا جنګونه، د میشت کښی « په پاکستان او ایران»رهبران  یی ی تر شعار الندی شروع سوی وه، چ« امن

ورور وژنه او د وطن ویجاړیده پیل سوی  خه، د قدرت په خاطر،پیل سوی وه.د راتګ څخه د م« شوروی عسکر»
نه دوام لری او اوس هم د اصولو د مخی، د پخوا څخه هم، تر اوسه پوری، دا بی معنی او بی مفهومه وژ چیوه، 

 فرق نلری.
 

عقیدوی معتقدات او د سیاسی نظام د جوړیدو د پاره د اصولو د خلګو د د سیاست واکداران، د ی چ ،مصیبت دا ده
په بدل  سره «جرم»د « جرم» په جریان کښی، چی ه،مناقش هضرورت تر مینځ فرق نکوی. زه شخصاْ داسی یو

باید د منازعی او مناقشی نه بولم.  موسی، سمقایسه سی او د دی وطن د وژل سوی بچیانو په مینځ کښی فرق ، ښیک
پر ټولنی  هپر دی هیواد او د هغڅخه الس واخستل سی،  او د تفاهم د الری، سولی ته د رسیدو د پاره هڅی وسی. 

بحث، د ناقص او بی ربطو ادعاګانو په ډول او پدی « علمی جدال» یا« پولیمیک. »دی ، ډیر بد حاالت راغلییباند
)صلح( ده، نه نږدی کوی. دا « سوله» یته، چ هدفد کلونو را پدی خوا جریان لری، موږ مقدس  یطریقه چ
څخه  د اعالن ، "فرمان" یا د علنی او« فتوا»ګواګی، هر سیاسی عمل، پداسی ټولنو کښی باید د  یتصور چ

 سمون نسی درلودالی. پوره ی، په عمل کښی د واقعیت سرهامخ تللی ووروسته، پر 
 

هدف پر مخ بیول  « مقدس»تر شعار الندی، د وطن د پاره، « انقالب»ګواکی، یوه خوا د  یداسی یو تصور هم، چ
ه پواسطه د وطن د دفاع د پاره، اعالن کړی وه، د حقیقت څخ«  مالئکو»، د «جهاد»او مخالف لوری، ګواکی دا 

زمونږ وطنوال، په هره سطح  ییوه څه لیری ښکاری. یوه خبره هم دلته، ټولو وطنوالو او لوستونکو ته بیانوم، چ
 هډیر ارزان ی څخهکلم« خائن»او « خیانت»بل سره په خبرو کښی ګیر سوی وی، نو، د د یو  یوی، کله چ یچ

څوک، په  ی، باید دقیق وپوهیږی، چوی یتعریف، په هر ارتباط چ« خیانت»د  ی. دلته ضروری بولم، چکار اخلی
 دلته ورته د تفصیل، ځای نه وینم.ی یاد سوی، چ« خائن»د چا له خوا، پر بنا ثبوت،  د کوم څه دلیل او

 

سره  هغوی روسان راوبلل، او افغان مجاهد ملت ور»... وایی؛  چیڅخه نقل کیږی « عبدالحکیم مجاهد» ښاغلی د
م ۱۹۸۹روسان خو په نو  ،د راتګ سره سم بولی« روسانو»د پیل، « جهاد»که چیری دی د  ...«مقابله پېل کړه، 
خپل « جنګی طالبان» چیری .( نو کهد کنفرانس، برخه درلودنکی، په نظر کښی ولری« ژینو»)د  کال کښی و وتل.

جشن، باید نیولی وای او د « بریالیتوب»څخه وروسته، د دی « ستنیدو»د بیرته « روسانو»اختیار درلودل، نو د 
دی یی بیانوی، یواځی د  چیهغسی « جهاد»دا  ختم اعالن کړی وای.« جهاد»ه، د هغی مرحلی سره سم، سمدالس

پړاو کښی هم، د طالب خاص حضور د یوی ډلی په نوم وجود نه  په لمړی«  جنګ»په اراده، نه وه او د « طالب»
 په پیسو او« سعودی عرب»په قبایلی سیمو کښی، د  چی« مدرسی»درلود او د دوی رهبری هم، یوه نه وه. هغی 
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 6تر 3 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 

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

 

تر کنترول الندی جوړی سوی وی، « آی. اس. آی»تر رهبری او هم د پاکستان د « آیدیالوژیکی مالیانو»دهغو د 
په افغانستان کښی د دی  چیڅخه، « طالب»زموږ د ټولنی د هغه « طالب»نه روزل، او دا « طالبانمالئک »

کلتوری  په او« معصوم»څخه د مخه طالب، ډیر « بحران»بحران څخه د مخه روزل کیدل، بیخی فرق درلول. د 
 او ټولنیز ژوند کښی د عزت او اعتماد څخه برخه درلودل.

 

مشاور وو، « جیمی کارتر»د امریکی د جمهور رئیس،   چید یوه معروف امریکائی،  چیاوس دی انځور ته، 
ستاسی جهاد » چید خاص صالحیت په درلودلو سره، دی سیمی ته استول سوی وو، تر څو  چینظر واچوی، 

"جهانی »)پر انخور باندی لیکل سوی: « تعریف او د جنګ د پاره، تیاری ونیول سی
، او "تیم ښیه آخر کپ" د اویایم لسیزی بریژنسکی "زیبگنیفاستخباراتی پورتال "، 

ارتباطی رسیو په باب بحث کړی،  پر سلسله او)"اوساما بن الدن"(، د جهاد  "عثمان
  .«(کړی .. اظهار هیڅ وخت پښیمانی نده یچ
 

په  چیحافظی څخه په استفادی سره، ویالی سو، « عبد الحکیم مجاهد» ښاغلیاوس د 
بین المللی »د پاره، همدا « اسالم په مقابل کښی د خطر د مخنیوی»هغه وخت کښی، د 

د اسالم څخه د خطر »جوړی سوی وی. ختم یی تاسی تعریف کړی. اوس همدغه د جهانی قدرت مرکزونه « اړیکی
 ؟ اوس تاسی پدی باب، څه وایاست، «احساس کوی

 

طالبان د روسانو او  ...»ویل سوی:  چیداسی ساده نه ښکاری، لکه مو ورکړی،  چیزمونږ لیدنی او هغه قربانی 
د هغوی ملګرو 
)کمونیسټانو( په 
مقابل کی مقدس 
جهاد وکړ، کله 

جهاد  چی
بریالیتوب ته 
ورسید، طالبان 
په خپلو کورونو 
کی کیناستل، 
بیرته مدرسو او 
مسجدونو ته 
والړل، واک یی 
مجاهدینو ته 

 «پریښودی...
« طالب» چیدا 

به  په 
« جهادیانو»

« تنظیمونو»اخیستی وی، دا به د  برخه به، پر اساسکوم تشکیل  دم پوری، په څه کمیت او ۱۹۹۲کښی، تر 
د یوه خاص قوت، او  چیداخلیدل، کابل ته د مثال په توګه، داسی نه ښکاریده، « مجاهیدونو»رهبرانو ته پته وی. د 

کی مقدس جهاد وکړ، »... توګه: دی په چی،  نلری حقیقتی او دا اظهار هم وګه داخل سوی وپه ت« فاتح»د حقیقی 
چا نه پیژندل. که چیری « طالب»ورته و ویل سی. تر دی وخته پوری   «جهاد بریالیتوب ته ورسید... چیکله 

معادل مفهوم لری، نو د هغو د جنګ ختم هم د دوی « عسکر»د یوه  چیسړی ته ویل سوی وی، « طالب د جنګی»
په « مالئکو»په ډول سپارلی وی او د خپل د « تحفی»په حیث، قدرت بل چا ته د « فاتح»د  چیپه اراده نه وه، 

 وظیفه تر سره کړی وی. ،شباهت
 

انی و نه شوای کوالی چی په هیواد ښاغلی صبغت هللا مجددی او استاد برهان الدین رب»...  چیدوی دا هم وایی  
ا او چا د ؟راغله ولی «ګډ وډی»دا  به به پدی تحلیل.« کښی امنیت راولی، له همدی امله چی ګډوډی وه...
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تر « مخه»؟ پدی هم خبر یو، چی د مخامخ کړه« کورنی جنګ سره»؟، او وطن یی هم د جوړه کړه« ګډوډی»
ښارونو کښی ووینی، چی تاسی  یا په نورو څوک په کابل او« ګډوډی»دا « تنظیمونو»دی،  ډیره د مخه چی د 

کښی، هغه خارجی لوی « شیبو»د ختمیدو په « ساړه جنګ»ورته دا اصطالح، مناسب بولی، ویل سوی دی، چی د 
، چی ی وهسره کمک کاوه، په ګډه فیصلیه کړ« پلویانو»هر یو، د خپلو اهدافو سره سم، د خپلو چی، «قدرتونه»

به قطع کوی. اما د دی جنګ د ال پر مخ بیولو د پاره، د منطقی قدرتونه،  پر دواړو باندی، ی، خپلی مرستی،نور د
 په ډول، هغسی، دوام درلودل.« عامل»، دریځ د جنګ د خارجی «و ایراناپاکستان، سعودی عربستان »لکه 

 

د چور او چپاول او مقاله کښی  د ځائیدلو، امکان نه لیدل کیږی. « لنډه»د هغو ورځو د مفصل جریان بیانیدل، پدی 
عبدالحکیم » د خبرونو، ځینی سر لیکونه، د ښاغلی « شپیګل»دلته فقط د  کار نه وو.« مالئکو»ویجاړتیاوی، د 

« عبدالحکیم مجاهد». د محترم ته، لیکل سوی وهد مخه او هم وروس« کودتا»د دی  چیپه یاد راوړم، « مجاهد
 ؟پکښی و پیژنی او که نه  «طالب مالئکان» کښی، خپل  د « البوم»د دی انځورونو په  چیڅخه پوښته کیږی، 

 

په عاجل « مجاهدینو د رهبرانو»د«  راولپنډی؟»ده د هغو نومونه اخستی، د  چیرهبران، « تنظیمی»دا دوه 
« کودتا»سوی وه، ځکه چی په کابل کښی یوه « ټاکل»وو او بل د څلورو میاشتو د پاره، کښی یو د د« کنفرانس»

« جهادی تنظیمونو»کښی، ایښودل سوی وو، منتظر وه، تر څو چی د « قدرت په پتنوس»سر ته رسیدلی وه، چی 
فی کړی وای. غړی معر« حکومتی»او د راتلونکی « نمایندګان»رهبرانو ته، پالس ورکړ سی. ځو دوی باید خپل 

( ته د "ماوئیست"داکتر عبدالرحمن )»او « داکتر نجیب هللا مجددی)»
 رژیم، د سقوط جریان، ښه معلومه وه.(

 

ملل »د « بینن سیوان»ټولو ته معلومه ده، چی په دغو ورځو کښی،
خاص نماینده د افغانستان د پاره، د مزار شریف په هوائی « متحد

قوماندانان، قومی مشران، ملیشی او د د مجاهدینو » میدان کښی: 
د خدای په » په خطاب کی داسی ویلی: « افسرانو ته مهجور اردو

او په بل ځای کښی هم،  «لحاظ، یو ځای سره کښینی او خبری وکړی.
په بله برخه کښی هم داسی دلیل «. آشپزان ډیر دی»داسی ویل سوی: 

" »وړاندی کیږی: 
ګروپونه ډیر  "ګوریالئی

زیات دی. دوی د خیالی 
ډیرو آرزوګانو سره، ډیر 
اوږد وخت، صحنه تر 

 « .کنترول الندی درلودل
 

اوس به هم د دی 
 چیپوښتنی ځای وی، 

سړی و پوهیږی، چی 
عبدالحکیم »ښاغلی 

 به چیری وو؟« مجاهد
 

ز کال پوري طالبان یو  ۱۹۹۶ز. کال کې را پیدا شوو، تر ۱۹۹۴مجاهد صاحب زیاته کړه، کله چی طالبان په »... 
  «مقدس حرکت وو..

 

د پاکستان د « حمیدګلحنرال » چیدوی د حقیقت د اوریدو توان ولری. دا هغه کلونه دی،  چیخدای دی وکړی، 
 .سویپیژندل په توګه ، مؤسس« طالبانو د حرکت»د  رئیس پخوانی"آی اس آی"( « )نظامی استخباراتی ارګان»
پلوی یاد « طالبانو»خپله ځان د  په حامد کرزی، چی ، ښاغلیخوانی رئیس جمهورپ چهدا به مو هم په یاد وی،  او

نیولی وه، « فاصله»په سبب، د هغو څخه « نفوذ»دی د خارجیانو د  چیکړی وو، او وروسته، داسی ادعا وکړه، 
 «نهایت کښی د هغو، پر ضد و درید.»په 
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بولی، هیڅ « مقدس»دا حقیقت باید ومنی، چی که د طالب تعلیمات او زده کړی د اسالم د دین په چوکاټ کښی 
په ارتباط، ګوری، نو به دا ثابته سی، « سیاست»څوک به اعتراض ونلری. خو کله چی د 

د پاره، د عمل  هدفونوتر نامه الندی، نوری مختلفی څیری او د متفاوتو  «طالب»د  چی
په ساحو کښی، لیدل سوی او لیدل کیږی. اوس هم باید سپینه او لنډه خبره وسی، که د  

 ،...« هغوی روسان راوبلل»... د خبرو  پر بنا، چی وایی: « عبدالحکیم مجاهد»ښاغلی
ا ر« ویجاړ تیا»او د خاوری او وطن « مرګ ژوبله»د افغانستان خلګو ته  خو دا عمل

م کال کښی د ۲۰۰۱یی پای نلری، همدا رنګه، په وسه پوری هم غمونه وړی چی تر ا
چی د خپل سفیر د خولی څخه بیان کړی، په بل کیفیت او تصمیم  « طالبانو د رهبری»

او دوی پر خپل  ،پر خاوره او پر خلکو باندی راوړی وسعت سره، غمونه د افغانستان
  .ګرزیدلی« عامل»اشغال،  بیا  دوار، 

 

ملل » د ، «بین المللی تروریزم»چی کله او اوس هم، د هغه وخت څخه را پدی خوا، 
بللی، او په معنی، « خطر» د ،امنیت او صلحی ته نړی دد  له خوا ،«متحد د امنیت شورا

حقیقت  داوظفیه ورکړی، « د تعقیب»غړو ملکونو ته د هغو « ملل متحد د سازمان»د 
. د کړیبدله « یاغیګری»مفهوم، په « جهاد»، د یاوسنی کړن د داسی کسانو ی چیښی
 هم سر را پورته کړ.« داعش»څخه، « نږدیوالی»د « القاعده»او « طالب»
 

افغان »د « «!لیست سیاه»سخنی چند در بارۀ »تر دی عنوان:  چید یوی مقالی څخه، 
د طالبانو  چیکی، په دری ژبه نشر سوی، ستاسی توجه دی الندنی کرښو ته را بولم، « پورتال»په « جرمن آنالین

سره مخامخ « بحران»رهبری، په څنګه یوه مرحله کی، څنګه تصمیم نیولی او وطن یی، د یوی بلی مرحلی د 
 کړی:

 

سپتمبر  ۱۲، مؤرخ ۱۳۶۸ریکا، با استفاده از "قطعنامۀ م"، ایاالت متحدۀ ام۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱پس از حادثۀ "»
م" و محتوای سایر مواد "منشور" آن سازمان، به "جنگ علیه تروریزم" که "سقوط طالبان" را ناگزیر می ۲۰۰۱

دانست، در تحت مفهوم " دفاع خودی"، پرداخت. تا آنزمان، موضوع "لیست سیاه"، یاد شده مطرح نبوده است. از 
تا آنزمان "طالبان" هم بعنوان "خطر در برابر صلح جهانی" هم شمرده نمی شده است. فقط در چنین  جانب دیگر،

وضعیت، موجودیت "القاعده" در ساحۀ "قدرت و حاکمیت طالبان" این خطر را، 
در برابر کشور ما، بوجود آورده است. طالبان که چوکی افغانستان را در سازمان 

است، می توانست با تصمیم معقول، کشور را از آن  ملل متحد، در اختیار نداشته
در مناسبات بین المللی،سرنوشت کشور، دستخوش حمله نجات دهند. متأسفانه،  

 امیال "افراطیون بنیادگرا" گردید.
 

به رویداد های آنزمان مختصراً توجه نمائید:  قبل از آغاز "جنگ علیه تروریزم"، 
"سینتکوم" ایاالت متحدۀ امریکا، برای حمله بر مواضع "طالبان" و "القاعده" آنهم در زمانی که از جانب قوای 

رژیم آمادگی گرفته می شد، آنکشور بزرگ از حمایت بین المللی نیز برخوردار بوده است. در خارج از کشور "
د ایفای وظیفه می " فعالی را در اختیار داشته است، که بحیث "سفیر طالبان" در اسالم آباسخنگوی"، یگانه "طالبان

نموده است. درین لحظات  محافل سیاسی در ایاالت متحدۀ امریکا منتظر جواب در برابر "التماتم" آنکشور، از 
 طرف ادارۀ طالبان بوده است. 

 
بدان معنی که تا آن لحظه، "طالبان" را بسطح "القاعده" خطر در برابر "صلح و امنیت جهانی" نمی دیده است، فقط 

"رهبران القاعده" تقاضا هایی" داشته است. این سفیر طالبان که در آنزمان، قریب هر روز، کنفرانس   طبه ارتبا
مطبوعاتی تشکیل می داده است، ممکن مانند وزیر خارجۀ طالبان، "وکیل احمد متوکل"، باور نداشته است، که 

کرد. از جانب دیگر بحیث وزیر خارجه و یا  "، اقدام خواهدتالفی جویانهایاالت متحدۀ امریکا، به عملیات متقابل "
 سفیر، باید به ماهیت این قطعنامه ها، می فهمیدند.
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یک ملت به مبارزه می »سپتمبر می خوانیم:  ۲۲( بتأریخ (John F. Burnsدر یک گزارش "جان اف. برنس" 
وشت دشمن زیان آور گذشته، طلبد: طالبان را، رجال دینی جواب می دهند:" نه، نه، نه! " و " در رابطه با سرن

 التماس  به پناه نموده اند"
 

در ظرف چند ساعت پس از بیانیۀ "بوش"، که در کنگرس »در جمالت بعدی همین گزارش خبری می خوانیم: 
ایراد نموده است، در شب پنجشنبه، از رجال دینی جنگی مسلمان، که بر افغانستان حاکمیت دارند، تقاضای 

را که فرستادۀ آنها، امروز توضیح نمود، بعنوان یک جواب نهائی گفته است،  چیمی کنند. آنتسلیمدهی را صادر 
 «"نه، نه، نه"

 
توسط "مال سالم ضعیف"، نمایندۀ "رجال دینی" برگشته از افغانستان به پاکستان، بعد از »"رد" این خواست، 

طالبان" که قسمت اعظم کشور را در کنترول دارند مشوره در قندهار، با "مال محمد عمر"، "رهبر حرکت اسالمی 
 «، در یک کنفرانس خبری در پایتخت پاکستان، ابالغ گردیده است.

اگر " پس از ختم قرائت ابالغیۀ طالبان، توسط "مال ضعیف"، گزارشگر می نویسد، که "مال ضعیف" گفته است: 
فیصلۀ ما بر اساس دروس پیغمبر امه عالوه می کند، که ". به اد"الزم باشد، طالبان حاضر اند، تا با امریکا بجنگند

"، که آیا این جواب "ثابت" است، گزارشگرانمصرانۀ " ؤال" بعداً در جواب به سمحمد و خدا منشاء گرفته است.
 "این فیصلۀ نهائی است"مال ضعیف"، جواب می دهد: "

 
سهیل شاهین"، به رئیس طالبان در پاکستان، "درین منبع هم چنان می خوانیم: "فرستنده و معاون او در سفارت 

جمهور بوش، در رابطه با تالش او بخاطر سرکوب تروریزم بین المللی، اخطار می دهد، و تأکید می ورزد، که 
ایاالت متحده را بهمان سرنوشت روبرو خواهد ساخت، که دیگر قدرت هایی که افغانستان را در قرون اشغال 

" که بزبان انگلیسی صحبت می نموده است، مدعی گردیده است که: شاهین. آقای "شده اندنموده اند، با آن مواجه 
" در یک منبع دیگر، در تلویزون ها حتی از زبان یگانه ارباب جهان می خواهد، ما را بمخاطره روبرو سازد."
نستان پیاده شوند، آنوقت وقتی قوای پیادۀ ایاالت متحدۀ امریکا، در خاک افغا" چنین شنیده شده است، که "شاهین"

 "جنگ حقیقی، آغاز می یابد.
 

لیکن اشتباه نکنید: افغانستان، »"جان اف. برنس" از گفتار و مفاهیم ذکر شدۀ  دیگری او هم، چنین تذکر می دهد: 
مردم افغانستان یک مرداب یا  –برتانیۀ کبیر، او آمد، ارتش سرخ، او آمد  —طوری که در گذشته بوده است

باتالق است. مردم درینجا خندان داخل می شوند، زخمی خارج می 
 .«گردند

 
م، ۲۰۰۱دسمبر  ۲۳بر اساس گزارشات مطبوعاتی، در روز یکشنبه، 

"، از مقامات مال عبدالسالم ضعیف، سفیر سابق طالبان در پاکستان"
اما طوری که در خبر  پاکستان، "پناهندگی سیاسی" تقاضا می کند.

بر  "،مال ضعیفدر فوق تصویر مشاهده می نمائید: ""بی بی سی"، 
م در پاکستان ۲۰۰۲جنوری  ۳درست بتأریخ، اساس همین خبر 

  گرفتار می گردد.
 

ار نفر مأموران خدمات استخباراتی" برده شده است، هم چنان در بارۀ تشویش خانوادۀ او نسبت به چی"توسط 
سال عمر داشته است. در حقیقت، در  ۳۴. )ضعیف در آنوقت سالمتی سفیر اسبق طالبان نیز گزارش گردیده است

ساله بوده است. اکثریت رهبران آنوقت طالبان که با القاب مال  ۱۰م، در زمان سقوط جمهوری، فقط ۱۹۷۸سال 
 د پاره د دی لینک څخه کار واخلی. تفصیل  د« معرفی می شده اند، در همین حدود سن قرار داشته اند.(
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