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 ۱۹/۰۱/۲۰۱۷                                                   اریـرکیـځ یرحمت رب اکترډ
 

 ــرید بــدخشان قــارون او د کـنـدهـار فــقـ

مقایسه مّحمد عمر برهان الدین ربانی اود    

خـانه وپـلورل شـوهمه کې احمدشاهي حاجي په مکه معـظ  

ښایي قارون به د فرعون سره ښې اړیکې  عون)دوهم توتموس(هـمهال په مبارزه کې وو.فـراو،خپلوان یې قارون،موسی)ع( 
برهان الدین رباني )  پوهنمل داسې برېښي چې د جمعیت  اسالمي مشر د فرعون له السه په کړاو اخته و.خو قوم یې ،لرلې

پــه « دوهـمې سـقـاوۍ »( او ربـاني  د ۲۰۰۱تر ۱۹۵۳( ته اسـالم لوښی و، نه عـقـیـده. د  احمد شاه مسعود ) ۲۰۱۱تر۱۹۴۰
( پرې  ځینو جهادي  مشرانو ټـینګار وکړ چې  کمونـیسټ جــنرال بابا جان او د هغه په ۱۹۹۶تـر سپتمبر ۱۹۹۲مهال )اپریل 

لوړو حکومتي  شان نور دې له  لوړو حکومتي مقامونو نه وباسي. خـو د ربـانـي لپاره  اسانه نــه وه چې خپل اڼـډیواالن دې له
شما تشویش نکـنید، حاال عـقایـد »څوکیو لرې کړي. یوه ورځ یې بابا جان او ځینو نورو پرچمیانو ته داسې ډاډګیرنه ورکړه: 

ځکه چې « ډاډه شـو»سمسور افغان زیاتوي چې له دې امله د بابا جان زړه  « شکست خـورده، فعـالَ بازار قـومیت ګرم است.
و! مسعـود هم د بګرام په هوایي ډګر کې پښتنو او  د هغوی د ژبې په اړه خپل « دوه ګامه وړاندې»ه هـم استاد یی پخپله  له د

مسعود به ویل: « اګـر پیغـامبر هم از طرف جنوب به کابل بیاید من آنرا قبول نـدارم.»تعـصب یو چاته داسې  په ډاګه کړی و:
ـ سمسور افغـان،دویمه « څـوک یی؟را تک تک کند، کسی نګـوینـد که  ما  اینطور کابل را میخواهیم که کسې دروازه خانه»

په خپل هیواد عمراخوند . مّحمد۲۱۹م ، مخ ۲۰۰۱لمریز/۱۳۷۹جرمني. دویم چاپ  -سقـاوي.د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه 
په  د افغانستان او اسالم لپاره او جګړه وکړه  دې وسله والهـپه  وړان وـرغلونـید  امریکېد ي اتحاد اوشوروپخواني د  باندې

 . په حق ورسید خپل هیواد کې

 
 لویدیز تاریخي ټل وال) اسالم ( ته اړتیا لرله 

  
بـرتانـیه، چـیـن ،شوروي اتحاد او  متحـدیـن ټ  ـغڅـلـــور (۱۹۴۵تمبـرـسپ۲تر۱۹۳۹سپتمبر۱)د دوهـمې نـړۍ والـې جګـړې

ي اتحاد یو نوی نظام و چې فلسفه یې په طبقاتي مبارزه والړه وه او د له اکتوبر راهیسې، شورو ۱۹۱۷امریکا وو. د 
ډ غلیمان جـرمني، ایټالیه  او جاپان وو. درې واړه مات شول. په جرمني کې دوه ـریالیزم سره یې ټکر الره. د ټولو ګـامپ

ـلیستي جرمن ملت چې په غټه کچه دولتونه جوړشول: یو سوشلیستي جرمن ملت د شوروي اتحاد د اغیز الندې، او بل یې  کپـیټ
د امریکې، او بیا  د برتانیې او فرانسې د اغیز الندې و. ختیزې اروپا د مسکو په اوږه پورې سپوږمۍ لیدله او لویدیزې اروپا 

الې جګړې له دوهمې نړیو« سوړجنګ»مان شول. په واشنګټن پورې. د دوهمې نړیوالې جګړې ټلواالن یو بل ته غلی
زبرځواکونو ترمینځ  یو ډول سیاسي او عسکري تاوتریخوالی و. لویدیزې نړۍ، په  تیره امریکې د بې دینه  راوروسته، د 

سید رحمن چې له  اسالم ویل کیـږي.« سیاسي»کمونیزم په وړاندې یو  تاریخي ټلوال ته اړتیا  لرله چې نن سبا ورته 
   (سره ولیدل.۱۹۶۱تر ۱۹۵۳)ال آیزنهاورجنر ې د ولسمشرامریک کې یې د۱۹۵۳راهیسې د اخوان المسلمین مشر و، په ۱۹۴۹

د جنورۍ پورې ګډ ۱۹۷۹پورې ایران په شمال  کې د شوروي اتحاد سره ګډه پوله لرله او د امریکې سره یې  د  ۱۹۹۱د 
تر مّحمد و. ډاکــرتانیې او امریکې په مـټ په ایـران کې وساتل شـد ب ۱۹۷۹ر ـت۱۹۴۱سیاست. مّحمد رضا شاه پـهلوي لـه 

( شو. هغه هڅه وکړه چې په ایران کې د انګریزانو او ۱۹۵۳تر۱۹۵۱مصـدق د انتـخاباتو لـه الرې د ایـران صدراعظم)
امریکایانو د تیلو کمپنۍ ملي کړي.  د دې لپاره چې د دریمې نړۍ نور هیوادونه د مّحمد مصدق له ملي جرئت نه زده کړه 

د مصدق د  کودتا وکړه،  زنداناني یې کړ، اوملیګر صدراعظم   پهمــنـدانو د ایران ونکړي، د واشنګـټـن او لنـدن قـدرتـ
 معلوماتو  لپاره ولولئزیاتودغې کودتا په اړه د   د .تښتیدلی پادشاه یې  بیرته  ایران ته راننویست عملیاتو په مهال

Stephen Kinzer, All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of  

Middle  East Terror. Wiley and Sons, 2003 
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راهیسې. په ګاوڼـډي افغانستان کې د  ۱۹۷۸ولس او روڼ آندانو حوصله تـنګه کړې وه، خاصتا له  د  ایران د  پادشاه ستم  د
یښود، او د په جنوری  کې ایران پـر ۱۹۷۹انقالب وشو. آته میاشتې وروسته، د ایران  پادشاه د « خلکی»په اپریل کې  ۱۹۷۸

کالونو تبعید نه ایران ته راستون شو. واشنګټــن په دې فکر  ۱۴دغه کال په فبروری کې  دیني  مشرحیات هللا ُخـمیني وروسته له 
کلک مورچل وګرځي. خو خمیني چې بهر  کا   ، د امــریـشوروي اتحاد په وړاندې کمونیسټ کې و چې دیني شخصیت خمیني به د

اسالمي »د خپل ولس  د ژوند په ترخو شرایطو او د نړۍ په پرمختګ پــوهیده، فــوراَ یې دیــن او ُدنیا په  نړۍ یې لیدلې وه او
کې جرګه کړل، په دې ډول چې هم پکې د امام برخه څرګنده وه، هم پکې د دولت،هم پکې « لیکلي اساسي قانون»او «جمهوریت

«! ، جمهوری اسالميامریکا[]شوروي اتحاد[، نه غربي ]نه شرقي»ا وچې شعارد د استعمال! او د علم د ولس، اوهم پکې دعــلم
َ آته  سـره اڼــډیـوالن وو.دام حسین ــص د ولسمشر د عراق ،خود اسالمي ایران په ضد شوروي اتحاد  او امریکا صدام تقریبا

په سترګه « غټ شیطان»نی امریکا ته د امام  خمی رېـوان و.ـــه ګــران سره الس پــ( د ای۱۹۸۸تر اګیست ۱۹۸۰کالونه )سپتمبر 
 کتل.

کالونه تیر کړي وو او د عـرب او عجـم میوې،  ۱۸تر ۱۶افغان مجاهدینو مشرانو هم د لَـر افغانستان په مرکز )پیـښـور( کې  د 
الطوایفۍ لمریز( کې چې کابل ته راننوتل، په سړک ۱۳۷۱په اپریل) ثور  ۱۹۹۲پیسې او وسلې به  ورته راروانې وې، خو  د 

 اوچورواکۍ یې پیل وکړ.
یې  د  دوهمې نړیوالې بیلګه  وتلی.  له چوکاټه نشيدملي ګټو  هم په کلکه اړتیا کې د غلیمو اړخونو عـقیدوي اختالفونه

شوی  په تهران کې د شوروی اتحاد په سفارت کې (و. دغه کانفرانس۱۹۴۳) رانسهران کانفتمهال د په  (۱۹۴۵تر۱۹۳۹)جګړې
و. موخه یې دا وه چې  پکې ګډون کړی روزویلټ او برتانوي چرچل( امریکایي)لیډرانو پیټلیسټاو دوه ک ټ لیډرسټالینو: کمونیس

د شلمې پیـړۍ له   پرېـکړې وکړي. د اروپا  د  خاورې په اړه تنظیم کړي او له  جګرې وروسته د جرمني  په ضد  ستراتیجي
مهم رول لوبولی په سیاست کې و د امریکې کمونیزم  په ضد د اسالم راوالړولنمایي راهیسې  د ساړه جنګ په مهال، د شوروي 

ربستان نه تر مراکش  پورې به کله د ــخمیني  له انقالب راهیسې،  واشنګټن انـدېښنه لرله چې له سعودي ع و. په ایران کې د
 له  الرې ماتې ورکړه. لیزم ته داسالم ــعـرب مترقي نیشننده )پدیده( تکرارېـږي! واشنګټن خمیني ښکار

د افغانانو جهاد امریکا د نړۍ هغې برخې ته راورسوله چې پخوا د امریکې  د نفوذ له  سیمې نه بهر پرته وه. نن امریکا  په ټوله  
. لګولي وو)درې عشاریه دوه(بیـلیون ډالر ۳،۲کېافغانانو پـه جهـاد  جنوب غـربي اسیا کې د خپلو اډو جال غځولی دی. امریکې د

( ته د افغانستان مجاهدین نازولي وو! هغه په سپینه ماڼۍ کې حاضر مجاهدین ۱۹۸۹تر ۱۹۸۱) د امریکې ولسمشر رانالـډ ریګن
 ،عکس کې ښي اړخ ته  پیغلهالنــدې   . په ۱۹۸۳فبروری «دا ښاغلي د امریکې د موسسوپلرونو معنوي معادل دي.»داسې وګڼل:

میاشتې زنداني ۳پوهنځي د څلورم ټولګي  پوهیدونکی وه او د پرچمیانو په مهال  ښایی  په کابل کې د کابل پوهنتوون  دطب د
شوې وه. بیا امریکې ته  کډواله شوه. په دغه غوڼــډه  کې یې وظیفه نه ده څرګنده.  ښایي د دې لپاره به غــوڼـډې ته رابلل شوې 

د ریــګـن ښـي  اړخ  په عکس کې  ته درنــاوی  وکـړي؟  ژبــاړن وي چې  مجاهــدین په خـپله واکمنۍ کې د مـیـرمنو حــقـوقــو 
 تـه نــاست دی.

 

February 1983: White House. President Reagan said that “these gentlemen are the moral equivalent of America’s 
founding fathers.” [quora.com  11 December 2016]. 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 13تر 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 

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

 

موږ ټول ویاړو چې نن ماښام زموږ په مینځ کې یو »په مارچ کې کوماندان عبدالحق  داسې را پیـژني:  ۱۹۸۵ولسمشر ریګن د 
 «عبدالحق. عبدالحقه موږ ستاسې سره یوو. -زړه ور کوماندان شته چې د افغان خپلواکی غوښتونکو مبارزانو مشر دی

“All of us are privileged to have in our midst tonight one of the brave commanders who led 
the Afghan freedom fighters-Abdul Haq. Abdul Haq, we are with you.”- Reagan 

« د افـغـا نستـان ورځ»( رسماَ   ورځنیټه )د پسرلي لومړۍ  ۲۱د مارچ   ۱۹۸۲د امریکې د ولسمشر رانالډ رېـګن  له خوا  د 
)آیـَرن «وسپنـیزه پـرده»ي ویلی، کلیـفورنــیا.  شـوروي اتحاد، په  ختیزه اروپا کېاعـالن شـوه:د ولسمشــر ریګن ارشیف، سیم

د سپتمبر د ۲۰۰۱ورځې وروسته د   ۹کالونه، آته میاشتې او ۱۲د افغان  په وینو ړنګ شول. خو « بـرلین دېـوال»،او د کرټن(
بن   د تاریخي ټلوال )اسالم( سره په ټکرکې ښکـېـل شو.ض –زم ـن د کمونیــوه او واشنګـټـ( بخوله پېـښه ش۹۱۱یولسمې نېــټې )

د بخولې)فاجعې( سره  ۹۱۱ بــن الدن  د  (  افغانستان ته تللی و.۱۹۹۶تر ۱۹۹۲مهال)په  واکمنۍ د ربانيالدین برهان  الدن د
کالونو راهیسې په  «اتیا» لویـدیـز له السه تقریباَ لهسره  د چې مسلمانان ورجوخت ویلي وو چې امریکې د هغه څه خوند وڅاکه 

پیکټ تړون له   – کې د سایکس۱۹۱۶امپراتوري ړنګه کړه، منځنی ختیز یې په  عثمانيسپکاوي اخته وو. یعنې لویدیز  او کړاونو
رامنځته اسرائیلو د دولت د   د  بلفور اعالمیې له الرې یې د ۱۹۱۷، او  د الرې د انګریزانو او فرانسویانو په مینځ  کې ووېشه

َ  . بلفور د انګلستان  د  بهرنیو چارو وزیر و او په  فلسطین  کې ییابره کړهکولو لپاره  زمینه  بر د یهودي دولت]جویش  »رسما
 موضوع  رامینځته کړه.« هوملینـډ[

د الرحیم . غالم مّحمد نیازي او/یا د هغه شاګرد عبهکالونو پورې متـقي او پرهیزګاره و ۱۹۶۰افغاني ټولنه محافظه کاره او د 
غالم  عبدالرحیم نیازي د ګلبدین حکمتیارسره نږدې اړیکې لرلې. .نیازي په افغانستان کې د اسالمي غورځنګ وتلې څیرې وې

( د حدیثو په څانګه کې دماسټري درجه ترالسه کړې وه او د کابل ۱۹۵۷تر۱۹۵۴مّحمد نیازي د مصر په االزهر  پوهنتون کې )
کې د  ۱۹۷۴د اسالمي  غورځنګ  بنسټ کیښود.  په  کې یی ۱۹۵۷ې استاد او رئیس و. په  پوهنتون په شرعیاتو پوهنځي ک

( ۱۹۷۹تر دسمبر ۱۹۷۸(  په واکمنۍ کې زنداني شو، او د خلکي واکمنې په مهال )اپرېل ۱۹۷۸تر ۱۹۷۳) محمد داود ولسمشر
 ورپسې هلـته ښوواند)استادونکی)محصل(و او تو د پوهنځي پوهېدپه کابل پوهنتون کې د شرعیاووژل شو. برهان الدین  رباني 

هلته یې ماسټري  ز( کې ورته په االزهر پوهنتون کې د تحصیل لپاره دولتي بورس  ورکړل شو.۱۹۶۶لمریز)۱۳۴۵ولګید. په (
 نځيـپه پوهاو بیا د کابل پوهنتون د شرعیاتو ي  په اړه( بشپـړنکړ موالنا عبدالرحمن جامد)یې   السته راوړه. خو د ډاکترې تیزس

 ېد.ـاستاد ولګ کې

«!الـدوالر وةـلقالجهاد »ربـاني: بـر هان الدین    

له کابل نه د  لمریز(۱۳۵۹ثور ۷=۱۹۸۰اپرېل  ۲۷له شوروي یرغل نه څلور میاشتې وروسته ) په افغانستا باندېزه ځیرکیار 
د خپلې میرمنې او د  نېټهتې په لومړئ یا دوهمه د مې میاش ،له الرې، د لر افغانستان پیښور ښار ته لوګر او د پکتیا د ځاځیو

 وهنځي د ـــومو د پــحقوقو او سیاسي عل

په بیــړه کې دی  م.ـشاوخوا کې رباني خپل دفتر  ته  وغوښتل ورسېدلم. د می په نیمایي ارغانو او دوه تنو  مجاهدینو سرهفدرې 
ستان زما نه یې هیله وکړه چې که  د ده  لپاره د  راتلونکي افغان. وته روان کوم کنفرانس )په ډېــر ګمان سره اسالمي کنفرانس(و،

درت نقشه ده اود همغه هیواد ټولنه پکې  ـبرګه  کړه چې اساسي قانون د قـــد اساسي قانون  مسوده ولیکم. ما   ورغ
و ټولنـپوه، یو دینــپوه ـپوه، یـحقوقورزیاته  مې کړه  چې د دغې نقشې د جوړولوو لپاره لږ تر لږه یو سیاستپوه، یو  پروګرامیـږي.

رباني ارام  سړې معلویده، د وینا طرز یې هـم ارام و. ماته یې وویل چې له کنفرانس نه راستون شم،   او یو تاریخپوه ته اړتیا ده!
دی  رکړي وو؟ګمان کوم  چې زما په اړه به ورته په کابل پوهنتون کې زما شاګردانو معلومات و مفصلې خبرې به درسره وکړم.

 :په پیښور کې  زما ډېر خدمت  وکړپلوي و. هغه  «جمعیت اسالمي»په  کابل  پوهنتون کې زما یو شاګرد د رباني د .په سفر الړ
استوګن ځای ته راولیــږه  او د محمد داود د ولسمشرۍ  زما مي یو مامور اسال جمعیت د  په  ګړندي ډولاو ډول  په  محفوظهغه 

رځو کې لویدیز المان د می  میاشتې په وروستیو و ۱۹۸۰ خپلې کورنۍ سره  دزه د  رټونه یې راته جوړ  کړل.وپاسپ د مهال دوه
ې د لـه  امریکې نه مې په پیښورک او د همدغه کال په دسمبر کې امریکې ته کـډوال شوم. ته د  سیاسي کډوال په  حیث ورسیدلم

تڼـیوال ته مې ویلي   سره خپلې  اړیکې  وساتلې. حکیم تڼیوال(اول امین، سوح، راستادانو)بهاالدین مجروانو پخو دبل پوهنتون کا
و نیولیاسي قدرت د ـانستان کې د سـپه  افغکوم چې  فکر ؛یله کړې وهـد لیکلو هودې وو چې رباني رانه د  اساسي قانون د مس

 وي!الس  )شوروي؟(او ښایې په دې اړه ورسره د کوم مهم بهرني هېواد نیسيتیاری 
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. ز فــیض اباد کې زېـږېـدلی وـز( کې د بدخشان والیت په مرک۱۹۴۰لمریز)۱۳۱۹رباني د مّحمد یوسف ځوی په برهان الدین 
؟ کله  چې د جنګ او پیسو اړیکې اخته شوی وسه ورکړې وه او په دیني افـالس باندې عـقیده له الپه عـقیده زما په آنـد ،  رباني 

زندګی بعد از قدرت و  » م سیاسي خیرات جوړ شوی و.ـرب او عـجپه پیښور کې د عادې په  پَـل ځي. نو بیا معنا د مکلکې شي، 
و عدالت را یکسره  بر هان الدین ربانی[را به تاجری تبدیل کرد که درد اسالم و   مردم و مبارزهدست یابی  به ثروت بی حد، او]
از »عتیق  هللا مولوی زاده،«)چیزی زیاد باقي نماند. خاکسترمشت   یک از ادعا ومدعا  به جز در وجودش اتش زد و ازهمه آن

  ، دانش نامه آریا، پندارنو(. «برهان الدین ربانی تا  صالح  الدین رباني

    Hambastagi.org 15/7/2013

  

یت اسالمي ـل کې ووژل شو، د  جمعـپه کاب ۲۰د سپتمبر په   ۲۰۱۱رهان الدین رباني چې د  ـب
ګونـــد د  مشر توب کرسۍ تشه پاتي شوه: عطا محمد نور،ضیا  مسعود، ولی مسعود او د رباني 

امې له  ـوند اص  . د دغه ګونـد للپاره په کرسۍ جوړ نشور وخت  ـوی)صالح الدین ربانی( د ډېـځ
شر غوره  کولی  شي. خوله دوه کالونو نه د زیات ـــنګوره د ګوند عالي شورا او مامخې، یواځې ک

رباني په سرپرستۍ چلیده.  دین ــد صالح  ال« په میراثي ډول»وخت لپاره د جمعیت  اسالمي ګوند 
د   واـه خــل «ډېخصوصي غوڼ»د جوالی په لومړۍ  نیټه،  په  کابل کې د  یوې   ۲۰۱۳نوموړی د 

 ه  الرره.ـډون نــورې  پکې ګـنګااو ک وګوند غړپه څـېراعالن شو، که څه هم د « موقت رهبر»
په اکتوبرکې  چې  په طالبانو  برید  وشو،جمعیت  اسالمي  بې له برهان الدین  ربانی  او  ۲۰۰۱د 
وټه  شوی نه  دی ــوټه  ټـټرل.  جمعیت  اسالمي ظاهرا  ـنور څوک نـل«  یو  څو  نیم  فعال  غړو»

ږ  تنه ځانونه جمعیت اسالمي ته منسوبوي، خوپه نورو ـعمال ټوټه ټوټه شوی دی:  پینځه شپ،خو
واز جمعیت  اسالمی در مواقع بحران یا  شکست به مثابه انبار »ګوندونو یا تشکیالتو کې اخته دي 

،  امرهللا صالح که «شورای نظاری» دغه اشخاص دا دي: عبدهللا عبدهللا« می کنند. تبلیغاتی استفاده
کې « نـافغانستان نوی» په قانونیامریکا و سي. آی. أی. است، یونس بیش از دیګران مورد توجه 

سود  ساخت...ولی مسعود سر ګرم  را  ٬٬ه ملیهجب٫٫با چند جنایتکار دیګر »اخته دی، ضیا مسعود 
ګ  مسعود منبع و مرجع اصلی انتقال میلیونها شد که پس از مر ٬٬بنیاد احمد شاه مسعود٫٫جوی از  

عطا ]نور[ به فکر غصب کامل جمعیت]اسالمی[،  دالر از سرمایه های این خانواده به خارج است.
شکل از دزدانش امپراتوری اش را در بلخ بنا نهاد و ـهرچند حزبی نساخت، اما توسل به باند مسلح مت

ورت  را...مادم العمر ـسواد سپ معلـم بی»محمد  نور  دغه شان عطا .« سر ګرم سرمایه اندوزی شد

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 13تر 5 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 

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

 

والیت مزار شریف و مافیای قاچاق مواد مخدر و زمین و خانه و قتل را به عنوان رئیس شورای 
« د قارون په خزانه ناست دی» په دې ډول نور« د.یاجرائیوی خودش]صالح الـدین ربانی[ تعین ګرد

را    ٬٬شورای مجاهدین٫٫هرات  »اسماعیل در   ړ کړی دی.جو« لث یېـد زور، زر اوتزویـر مث»او 
و سودآور والیت، ریاست، فهیم برای نصب افراد شان در پست های مهم ]قسیم[ ساخت و همراه با 

ګمرک، قوماندانی امنیه وغیره در سراسر افغانستان شدند. تعدادی از جمعیتی ها نیز با استفاده از 
را غصب  کرده از آن طریق به ستمګری ومعامله ګری شان ادامه   زور و تقـلب کرسی های پارلمان

سرطان ۲۴. رګـ همبستګی.او٬٬اسالمی افغانستان جمعیت)بزکشی  بر سر الشه «دادند.
 سپوږمیز(.۱۴۳۴روژه   ۷= ۲۰۱۳جوالی  ۱۵لمریز=۱۳۹۲

 
نشي کولی. په افغانستان کې روان فساد زبرځواکه امریکا په ګوڼـډو کړې ده ځکه چې مخنیوی یې 

ومبر ـتـر ن۲۰۰۴ومړي پیر کې )دسمبر ـچې د حامد کرزي د ولسمشرۍ په ل  ودـمد ضیا مسعـاح
کې د   ر و، او اوس د نړۍ د دوهـم مفکـر اشرف غني په ولسمشرۍــتیال ولسمشـمرس( ۲۰۰۹

د   په اکـتوبـر کې د دوبـۍ ښار په هــوایي ډګـر کې ۲۰۰۹سمونونو او روغ حکومت استازی دی، د 
ملیون نغـدې ډالرې یې  ۵۲مامورانو له خوا د څارنې الندې ونیول شو او   امـریکا او د دوبــۍ د

ونشوه!   ورنه  ورسره ومیندلې. خو احمد ضیا مسعود پـریښـودل شو او هیڅ پوښتنه
پوښتنه و نشوه؟ زما ځیرکیار په نري اټکل، د دوبۍ او امریکا څارګرو کړیـو تـه د   ورنه  ولــې

ــې و پـوهــیـږي چې دغه وو، خـو غــوښتل ی  تونه او فـسادونه څـرګـندـاتحـاد شـمال د مشـرانو خـیان
 که په پنجشیـر یا کوم بـل ځـای کــــې؟  ووچاپ شـوې   په امریکا کې ډالـــر

ده، خونـدي کـړې « فـوق العــاده شتـمني»  په افغانستان کې یو بل افغان چې په دوبــۍ کې یــې» 
لکه چې د هزاره جات وي[. نوموړی د کابل بانک مشر دی.   شـیــر خـان فـرهـود نومیـږي] فرهود

ویل کیـږي چې فـرهـود د دوبۍ د ښار په بحیره کې د ُخـرما د مجمع الجزایر په مصنوعي او قیمتي 
و فرنود صاد: د مسعود اـ ځیرکیار، د غلواکستان اقتلري.  ابادۍ ۳۹جمیرا( کې   )پام  سیمه

  (.۲۰۱۶.  نومبر  جرمن انالین -فغانډالرواله)ا
WikiLeaks: Afghan vice-president “landed in Dubai with $52m in cash”. 

پــه  ي زوم و، ـانـن  ربـدیـــال برهانړی او  د ـغتکړه یت ــد اسالمي جمع صدیق چکري چې
ال وـنــالد  وزارت پ اوقافـوحج او  ي په کابینه کې دامـد  کرزــد حلمریز( کې ۱۳۸۹)۲۰۱۰

با پـشتاره  ای از  دالـردر میــدان هوایی  »خو د دیني  چارو دغه وزیر  )سرپرست( وزیـر لګیدلی و.
تحت »وتښتي او  هت لندن خو په دې بریالی شو چې د   ډالرو د خورجین سره« کابل دستګیر شد.

ر فطرت او د ـد مرکزي بانک رئیس قـدی.«   حمایت انګریزها  سرګرم تجارت شخصی در انجا شود
چې د یاد بانک له پانګې نه شل  میلون ډالر د ل شو يغړی په دې بریال« نامتو»یو   اسالمی جمعیت

د  ښوونې  او روزنې   «د.ـنـک می یشـبال کاخ سفید آزادانه ع ـرزی»ځان سره امریکې ته وتښتوي او 
وني  ډول ـیر قانــقانوني په  غیټ نه  و:  ـمعاملو کې له چا ټ وزیر یونس قانوني خو هم په غیر قانوني

خو داچې  د پارلمان د رئیس په حیث د « از سهمیه  کودکان وطن را به جیب زد.»میلیون  ډالر  ۲۵
اغـیز  نــشو کولی.  حسین فهیم چې د خپل رې ـارلمان کې د ماللۍ جویــا چغې  پـد  و، په پـمټ خاون

لې. خو  د خپل ورور ـو،  په سلونو  میلیون ډالریې له کابل  نه ووه« خزانه دار» ورور قسیم فهیم 
وښتنې جـرئت ونـکړ. پخپـله  ـو(هیچا   د پ ومړی معاونـل م په مټ یې  )چې د حامد  کرزيــقسیم  فهی
 هم  په زرګونو جریبونو دولتي زمکه خیټه واچـوله. یوسف پښتون چې د ښارسازۍ  وزیر  قسیم فهیم
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وګاڼه. ضرار  احمــد  مقـبل، بصیر سالنګی،  بســم هللا مّحمــدی، « رئیس مافیای  زمین»، فهیم یې  و
از جمعیتی های  دو ... »ایـوب سالنګی، جبارتـقـوای، حفـیظ منصـور، داکتـر  مهدی،علم ایزدیار،

ما به مجرد چشیــدن مـزه  می جنګیدند ا ٬٬جهاد فی سبیل هللا ٫٫اتشه بودند که اسلحه در شانه زیر نام 
  لـقـوة   الـــجـهــاد ٫٫ در ٬٬جامعه جهانی ٫٫به اصطالح   دالــر و قـدرت هر کدام  شان به یاری

د مشرتابه  « ملی جبهې»چې  د   يپه  جون  کې نجیب هللا کابل ۲۰۱۲د  «  غرق اند. ٬٬الـدوال ر
با  دریافت کمک از »ه هل چې  دغه  جباو  ویې  وی  غړی  و، ځان له دغه  سازمان نه لـرې کړ

پـندار نــو. سایت مستـقل و غیر  وابسته به   -«جزیه افغانستان  است.در پی ت کشو رهای خارجی
 احزاب  و  ګروه های  سیاسی(.

ه ــپمیاشتې وړاندې،  له  دې پیښې یو څو ووژل شو. ۲۰د سپتمبرر په   ۲۰۱۱برهان الدین ربانی  د 
 وړـلو ـیافغانستان کې 

  مامور غـربيړي وـپ
وه ـږدې په یـکابل ته ن

 وویلي و ډه کې ـوڼـغ
له  دخشانـې د بـچ

 ډالر بیلیونڅـو الرې

ـن ته  تیر شوي چی
 !دي

قارون د شتمنۍ  
سمبول، افراطي ځان 
خوښی،بخیل  او د 
موسی )ع( د تره 

 ال ان هللا ځوی و.
  .الفرحینیحب یحب المفسدیـن. ان هللا  ال

د پاکستان  د  استخـباراتو پخــواني مشر حمیــدګل  تـه   کـې ونـه جـپ ۱۹۹۲دـان الــدیــن ربـانی  بـره
 بلــنه ورکـړې وه چې که په حکــومت کې یې مـشاور شي. خو حمید ګل یې  هــیله ونه منله.
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  ؟فرانس کې د برهان الدین رباني لور د مـیـړه په څنګ کې، ښایي په:تهالندې عکس کې کیڼې خوا 

په نوم یو ځای مسجد الحرم ته نږدې جوړ کړی و « رباط افغانی»د  احمدشاه بابا په مکه معظمه کې
« کاروان  سرای»یا « حاجي سرای»چې افغان حاجیان پکې د حج په مهال دمه وکړي. دغه ځای په 

کیت په اړه کړکیچ راوالړ منۍ په مهال، د افغاني رباط د  مالرباني د واک برهان الدین هم یادیده. د
و په ولکه  کې ولوید. د کندهار مّحمد فــقیـر اخوندزاده ـاط  وروسته د رباني  د پلویانـافغاني  رب شو.

 ویلي وو چې دغه ځای د بې وزلو افغانانو لپاره ډېــر ګټور و.
Ashraf Ghani “said the building was sold to an Arab Sheikh by a close aide of Ustad 

Burhannudin Rabani, the former President of Afghanistan, on throwaway price.” 

خو کومه ګټه یی ونـکړه، ځکه چې طالبانو د سعودي  ستان سره مطرح شوهربودی عـدغه موضوع  د طالبانو په مهال د سع
د   مّحمد صدیق  (حاجی خانهخې، افغاني رباط )وینا له  مد فــقـیر اخوند زاده د د  مّحمعـربستان سره نـږدې اړیکې نه لـرلې. 

 ر و.ــد  دیني چارو وزی (۱۹۹۶تر۱۹۹۲)چاریکاری  په واسطه خرڅ شوی و چې د برهان الدین ربانی د واکمنۍ په مهال

www.pajhwok.com[12 January 2017]. 
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ظـاهــر او بــاطـن ډاڼــدس کـوي! دغـه  ان د قـارونـیــانـوعطا مــّحـمـد  نـور النـدې فرم« سترجنـرال»د بلخ د خودمختار والي 
د حبیب هوتکي له خوا  په د ډاکتر سیدخلیل هللا هاشمیان او  (۲۰۰۷اګست ۳۰)۲۹د می په  ۲۰۱۲تـه د )ځـیــرکیار( سـنـد ما
 یـږي.الت کې او ســورنیـا ایـیفـې په کلامریکدي دي  او د ــدواړه ژونکې رارسـیدلی و.  وایمیلون

 

 

 

 د مـّحــمد عـمـر اخونـد ژونــد لــیک

،حنفي مذهــبه سني ورې تـړلی د هـوتکو په تـومـزي څانګه پو اوخټه پښتون په  چې اخوندمّحمد عمر
ومي او دیني چاپیلایر یې ورته د دې زمینه برابره  کړې وه چې  د خپل هیواد  او دین د  ـق مسلمان و.

[ او تر اوسه پورې یې  د وو]دین ټول مجاه».  وروڼه او ترونه یې دفاع په مورچل کې ودریـږي
و  لومړی شخص »خوند تـره مالمّحمد حنیفاد مّحمد عمر ا« وي دي.شهیدان ش تنه خپلې کورنۍ څلور

مّحمد د« شهادت ورسید.په  [۲۰۰۱]اکتوبر وایي بـرید کېـپه بې رحمانه ه چې د  امریکایي یرغلګرو
]اسانه[ وه، اوپخپله هم  څو ځلې  په جهاد «بې تکلفه»و وینا یې خوراک او لباس  ساده اعمراخـوند 

 د عمـر اخــوند له ځان ښودلو نه ډډه کوله.د  طالبانو مـشر مّحـمـ.  کې ټپي  شوی و
ذولقاعده   ۱۵، ۱۹۹۶اپریل  ۴)۱۶هجری لمریز  د وري د میاشتې په ۱۳۷۵مّحمد عمر اخوند  د  

مشر وټاکل شو. مّحمد عمر د مولوي غالم نبی « اسالمي امارت»( د دیني عالمانو له خوا د ۱۴۱۶
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بازمّحمد کړوسی و،  او په د مولوي  مّحمد رسول  لمسی، او د  مولوي  ځوی، 
زییز(  کې د افغانستان د کندهار  والیت  د خاکریز ولسوالۍ د چاهـمت په  کلي ۱۹۶۰لمریز)۱۳۳۹

دوه  کالونه وروسته  یی پالر د  کندهار د  ډڼـډ ولسوالۍ  د نودې کلي ته الړ،او  کې  زیــږیــدلی  و.
. څلور کلن مّحمد عمر د خپلې  کورنۍ ز(  کې  په دغه سیمه کې  په حق ورسید۱۹۶۵ل)۱۳۴۴په 

د هـراود ولسوالۍ ته الړ، او   هلته دخپلو  ترونو )مولوي مّحمد انور او  والیت  اورزګانسره د 
مولوي مّحمد  جمعه( سره اوسیدلو. هلته یی  په آته کلنۍ کې  دیني زده کړې  د خپل  تـره محمد  انور 

یې په    مرحلهکړو  مهال د مروجو لوړوشرعي زده پیل  کړې وې.  خو د هغه  د کتنې الندې 
جهاد یې د  اورزګان  « له امله نیمګړې پاتی شوه.»زییز( د خلکي واکمنۍ  ۱۹۷۸لمریز) ۱۳۵۷
په  تنظیم  کې  پیل کړ،  او  ډیر زر  «  د  حرکتنقالب  اسالمي  ا د»سوالۍ کې  په هراود ول والیت

په لومړي »بریـد کوونکي کومانـدان  په څیـر غـوره  شـو او د سیمې د مجاهدینو   له خوا د مشر او 
( کې د  جهادی فعالیتونو د انسجام لپاره د کندهار والیت د ۱۹۸۳ل)۱۳۶۲. په  ټپـي هم شو« ځل

ون  ـدې پاڅـمیونـد  ولسوالۍ ته  الړ او هلته یې د شوروي یـرغــلګرو او د هغوی د  ګوډاګیانو په وړان
 مّحمدی  د اسالمي انقالب د حرکت د تنظیم  وي  مّحمد نبيوغــځاوه، او د مول

پي. جي. آر.»په ټولو وسلوکې یې « جبهې مسولیت ورته وسپارل شو.  د مستـقلې  جهادي»له خوا 
ه یې په ، او  دوزمن راکټ ـونو د ویشتلو لپاره اغیــندی خوښیده، ځکه چې د یرغلګرود ټانکتوغ« ۷

شوی  څلور ځله ټپي»امخ جهادي نښتو کې مال مّحمد عمر په مخ د.ویشتلو کې ځانګړی مهارت درلو
 .وه« او په وروستی ځل ټپي کیدلو کې یی هم  خپله ښۍ سترګه له  السه ورکړې

خپل ،مّحمد عمراخوند اکتوبر په  میاشت کې په افغانستان باندې د امریکې د یرغل  په مهال  ۲۰۰۱د 
یـو »او د امریکې او د «  هرڅه قادر دی»تن  په ولس ته داسې پیغام وړاندې کړ: هسسک څښښ

وږ  وهي چې: ـه  غــی پـه یـد امریکا او ډلـمراخونـمّحمد ع «.رت هیڅ فـرق نشتهدمیـږي د قـ
اسالمي امارت داسې نظام نه  دی  چې...عسکر به یی  تاسو ته تسلیم شي، بلکې دا د جهاد منظمې  »

ې راډیویي وینا په  ود ید  یرغل په پیل کې خپل ولس ته  مّحمد  عمراخوند د  امریکې«  جبهې دي.
ولی شي، خو ـوسلې مرګ ک»ې په  ډاګه کړه: ـوډاګیانو ته  داسـوی ګــرو او د هغــرغلګــترڅ کې ی

د  ولی نـشـي!ـرځــرګ ګـه مــان نــیان یی له ځـر او ګوډاګــرغلګــیعنې  ی«. ـولی نشيرځــمرګ ګ
یب  د واکمنۍ په  رانسکوریدلو او د مجاهدینو په واکمن  کیدلو سره،  مال په اپریل  کې  د نج ۱۹۹۲

ندهار والیت، د میوند ولسوالۍ د ـ)د ک   مّحمد عمر وسله له اوږې کوزه کړه او په خپله جهادي سیمه 
. خو د او هلته میشت شو جوړه  کړه یوه دیني  مدرسهکې یې د  ګیشانو په کلي ( صارسنګ  ح

  ټکیانو او جنایتکارانو د ولس  په  ناموس  او مال تجاوز پیلکې پارمینځ په لویه الات ترندهار او هرک
صاحب)چې په  هدینو عمومي قاضي مولوي سید مّحمدد  مجا کړ. د شوروي  ضد جهاد  په مهال

مولوي پاسني صاحب یې هم نوم  وېـستلی  و(، مال  محمد عمراخوند یې د فساد  په  ضد پاڅون ته 
. مّحمدعمراخوند په خپله (۱۹۹۴جون  ۲۴=۱۳۷۳چنګاښ   ۳=۱۴۱۵محرم الحرم ۱۵ه) وهڅاو

اپریل   ۲۸لمریز د غویي له  اتمې نیټې )۱۳۷۱د  خو په کابل   کې نیوله.ونومخه  وتمه  کې د جناییس
د دغې ګډوډۍ او  روانه وه.  ]بزکشي[راهیسې په سیاسي قـدرت مخ په زیاتیدونکې  وزلــوبـه (۱۹۹۲
جم په سیاسي خیرات  کې یې ب او عاشخاص  وو چې د عرلوبغاړي هغه   الطوایـفـۍسړک 

یو  او،وېپامه غورځولې یې له د خپل هیواد حقوقي شخصیت او ملي ګټې  ،ارزوګانې پـړسیدلې وې
 روسیې رهان الدین رباني ډله  دـود او بـسعمخاصتاَ  د  احمد شاه  .یې هم په جهاد کې ټــپي شوی نه و

 مذهبي او قبیلوي ،جهاد الړ  .مــالتـړ قـدرت ته  ورسیدلهو په ــستمي کړی –پرچمي رښودنه  د په ال
  د خاوروخوراک شول. وروڼو له السهه ـلـو نا اهـ، او په زرګونو افغانان د خپلشخړو زور ومیند
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د  اکي. چې مّحمد عـمر اخوند مشر وټ ګڼ  شمیر دیني عالمان دېـته ا ړکړلدغې کرغــیړنې وضعې 
(  د  افغانستان پالزمینه ۱۹۹۶سپتمبر  ۲۷= ۱۴۱۷ جمادی االولی ۱۴نیټه) ۶تلې  په   لمریز د۱۳۷۵

،او ورپسې یې  د افغانستان  د ټولو مرکزي او  شمالي سیمو په شمول کابل  د طالبانو په ولکه  کې شو
طالبانو په  ټینګه  کړه.ه واکمني خاوره کې خپل [سلنې  ۹۰نږدې ښایي  ] «فیصده۹۵»د  هیواد  په 

امنیت یې د ملت  ړتیا او رې بشپـد خاو له مینځه وېـوړه، )ګډوډي(ارشيـافغانستان کي اني ګړبـیـدلـ
اند، امنیت ښایي په یار په زما ځیرکدغه ټول خورا مهم سریز کارونه د قدر وړ وو! ټینګ  کړل.

انسان  په  زندان  کې ژوند وکړي.ډېـر وي، خو هیڅوک نه غواړي چې زندان کې له بل هــر ځایه 
په زمکه کې خلیفه شوی دی، په دې دلیل چې پـوهـه لري! طالبانوباید مینځکوره )متوسط(  مقامونه 

ه امریکا ـونیو، زه درې میاشتې وروسته ل.  طالبانو چې کابل ورسپارلي وایغانانو ته فمسلکي اعادلو
ورځې مو په  ۳وم.  ورغلی  هـانانوسره  طابانو تـافغ وږوـواخخ وروـر نوـلـه په اروپا کې د څـن

 یدل.ـد سره مو ولـکندهار کې، دوه په کابل کې او یوه په جالل آباد کې تیرې کړې. د مّحمد عمر اخون
 سره په غیـږ وکړ. زموږ هـر یـوپه یوه کوچنۍ کوټه کې په عادي کټ کې ناست و. ښه راغالست یې 

کې مو د کابل په ارګ  د پلې خبرې وکــړې.خ ، او ورپسې یېوـــوږ ونیـغکلک خبرو ته یې زمـوږ 
بحث مې ورسره  وکړ. لم.  ورغ بله  ورځ زه ځانله یوه  په  مولوي احسان هللا احسان سره  ولیدل.

د مزارشریف په جګړه خو  و.ـدلی شــوړېـډر ورنه جــلی  ړهـخبرلوڅ او خبرو ته متوجه انسان و. تک
ماته یې د خپل ټلفون دوه نمرې راکړې. خو یوې  حالل  کړی و. زاره ګانو؟[]هکې لکه  چې مخالفانو

د نړی وال پوستي   الره او نه د خپل ټلفوني  کوډ    نه ځکه چې هغه مهال افغانستان ،هم کارنه کاوه
 و.سازمان غړی  

م حق لري. نه جال، ښځې د تعلی . هــلته له نارینه زده کونکواسالم په سعودی عربستان کې راغلی و
ن  الدن د برهان ـبله. یدهرڅه په خپلو زیـړو کتابونو کې کتل، او چارپوهانو ته یې اړتیا نه ل طالبانو

د باید   هغـهورور و، نـه واکمن. میلمه دین رباني په مهال افغانستان ته راغلی و.  هغه د افغانانو ـلا
وساته  بن الدند خپلو ملي ګټو  لپاره تان پاکس څیـر.په  ی وای، نه د جنګیاليورور په څیـر ژوند کړ

یچا یی عبادت  ه دې معنا  چې هړپمــړ بودا په توپـونو وویشت. مطالبانو. کړ یې خرڅ اپه امریک او
په خپل   !«هــه وځه منــرخـوځه، خو له   له کور اوکلي»متل دی چې  پښتو کې یو نه کاوه.  په 

توري کړۍ  و او نه احمد  شاه بابا! بل دا چې د نړۍ کلنه سلطان محمود کړی  عمل هیواد کې دغسې
پاکستان د  ؟ړی ويـي دغه عمل به یې د پاکستان د خوښۍ لپاره کښایپه طالبانو شکمنې شوې چې 

دالل( دولت دی. طالبان سرتیري  )« کومپرادور»جوړشوی دیز د ګټو لپاره د لویلویدیز په الس او 
د پیــدا کـــولو په  چـل  نه   ډوډۍ  -کالي  -پاره د کورلملت خلک وو، خو د خپل ربړیــدلي 

یې په  ان ـوي احسان هللا احسـمولاو فکرمند  غـوریالیتي داوه چې ـله کمـبـخـو بـبانـد طال پــوهـیـدل؟!
. طالبان په دې سیاسي  تال روان وو چې . د کاروېش مولدیت غښتلی کويجګړه کې له السه ورکړ

د  ۲۰۱۷زما دا لیکنه  د  رباني له ګډوډۍ زده کړه ونکړه.-طالبانو د مسعود« زما!میم زَورماـ ټوله »
لمریز بشپړه شوې وه. خو ناڅاپه مې په کمپیوټر برید  وشو او د ۱۳۹۵جدي   ۲۱= ۱۰جنورۍ په  

د یو چارپوه په  مرسته  بریالی  شوم   ۱۶د جنورۍ په  ۲۰۱۷لیکنې لوستل یې ناممکن  کړل. د   
د طالبانو د واکمنۍ ن سم السته راوړم. نن  مې د  انجنیر نظر  مّحمد مطمئن په لیکنه کې چې ټول مت

د استاد رباني : »ولوستلهعبد الحکیم  مجاهـد وینا په مهال په نیویارک کې د هغوی د استازي مولوي
په   د  جهاد په خوله، طالبان مقدسې فرښتې وې،]هغه[ورسره  مرسته کوله.  همدې  طالبانو یوځل

وخت کې قرباني ورکړه او جهاد  کامیاب شو. بیا یې د  مجاهدینو د ګډوډۍ مخنیوی وکړ او هیواد یې 
و پړه هم په غاړه  نه ده اخیستې. له تجزیې څخه وژغوره، او طالبانو د ډاکتر نجیب هللا د وژل
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طالبانو  ته اد نشته ....عـتمراط دی، ااصالَ رنځ  په  هـیـواد کې افـ»زیاته   کړه چې  عبدالحکیم مجاهد
لویدیــزو رسنیو اواستاد برهان الدین  رباني فرښتې)مالیکې( ویل]خو[کله چې طالبانو حکومت ونیو، 

د  مجاهدینو  په نوم امتیازات تر ننه پورې  خلک اخلي. حال  اصال  ستونزه له دې  ځای پیل شوه.
سو، مسجدونو  او کورونو ته داچې اصلي مجاهدین  د جهاد تر بریالیتوب نه وروسته مدر

افراط له دوی »خو کله چې واکمن شول، « زییز پورې طالبان یو مقدس حرکت و.۱۹۹۶والړل....تر
څخه هم وشو. واک  یې انحصار کړ. افرط کمونستانو وکړ، افراط مجاهدینو  وکړ، افراط طالبانو  

دی چې سوله   فراط اصلی رنځکلونوکې کړی دی، ا ۱۵وکړ اوافراط اوسني]السپوڅي[نظام په تیرو 
په ډیره »د فرانسې  په  چانتي ښار کې د احمدشا مسعـود ورور  احمد  ضیا  مسعود « نه راځي.

د وژلو او انتحار  کوسادګۍ پوښتننه وکړه چې، مجاهد  صاحب! طالبانو ته کومې مرجع او مال د خل
ر ]محمد[ داود خان حکومت یو د  سردا»عبدالحکیم مجاهد  ورغبرګه کړه چې:« ؟ هفتوه ورکړې د

په اوړی کې[د پنجشیرڅخه کوم حرکت پیل ۱۹۷۵مشروع او قانوني حکومت و، د هغه په ضد چې]د 
ابل  کې یې  ـنظام  په مقد شو، ستا ورور  احمدشاه مسعـود ته  چا فـتوه ورکړې وه  چې د داود خان 

 ۱۶وډیو عاملین(ــ ټول افغانستان.کام:)عبدالحکیم  مجاهد څه وویل)یاغي او د ګـډ«ړ؟ـاوت پیل کـبغ
 .۲۰۱۶جنوری 

 د امریکې د یرغل او  اشغال په مهال( د امارت په مهال، یاد جهاد په مهال،  )اخونـدمّحمد  عمر 
 وهلې ټاپهپه ځاي  مال  مّحمد عـمــرایانو د ــزییزکې امریک۲۰۱۲په للی. ـت و نه هیڅکـله پاکستان ته

 د کـلکېپټ خو سوړځای ته الړاو هلته  د خپلو ملګرو سره یوخو هغه  ویې وژني.چې  وه
حمل  ۲۴/۲۳)نیټه ۱۳/۱۲ پهاپرېل  د ۲۰۱۳د  او یخنۍ له امله په افغانستان کې )نمونیا(محرقې
یوبل والیت کې په مړی یې د افغانستان په حق ورسید او  (۱۴۳۴جمادالثانی  ۲/۱لمریز=۱۳۹۲

 و.ــوسپارل ش  اورو تهــخ
د خپل  هېـواد  چې  هغهم شلی ــویډاډ ســره مراخونـد  خوراک، لباس،او وینا ساده وو. په  د مّحمد ع

له هـر یوه نیستمن و او د بیت المال له  شتمنیو نه یې شخصي  ګټه نه  په ډله کې  د معاصرو واکمنانو
ا په د شورا  له خو لتونو د امنیتکې د ملګرو م ز(۱۹۹۹)۱۳۷۸وه  اخیستلې. په لمریز کال 

ونه ولګېـدل او په بهرنیو بانکونو کې د طالبانو د مشرانو د مالي اقتصادي بندېـز»افغانستان باندې 
او نه یې نه کې ـخو مّحمد عمر اخوند نه د خپل هـېـواد په دن«. حسابونو په کنګل کېـد لو ُحکم وشو

« نوم مـالي حساب درلود.نه په خپل شخصي او نــه هـم پـه مستعار]پټ[  ،بـهــر په کوم بانک کې»
دمّحمد عمر اخوند د امارت په مهال، د کندهار ښار په شمال لویـدیــز کې د بـابـا صاحب د غـره د 

د مّحمد عمر اخونـد دفـتـر  له دې امله.« کومه ولسي ابادي نه وه»کوتل الندې سیمې په شاوخوا کې 
عینو په اسانۍ سره خپل مسایل دهغه سره و  او مراجي ځای ـ. هلته کافاو استوګنځی هلته جوړ شول

له عمومي ملکیتونو څخه  هم د تصرف په لحاظ د بیت المال» دغه نوې ابادي  -مطرح  کولی شول
.)د مّحمدعمراخونـد بشــپـړ ژوند لیک. د ، نـه د مّحمد عمر اخـونـد شخـصــي ملکیت«ګـڼـل کېـده

نن ټکی ۴-۴-۲۰۱۵. یون د تاریخ د څـانګې له خواافغانستان د اسالمي امارت د فرهنګي چارو د کمیس
 (.اسیا

 

هیسعـمر اخوند مقاد استاد رباني او   
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د یــې  دکیلي ګانو وړل زانو د خ چې  هغه دومره  شتمني لرله  و] د موسی)ع( د تره ځوی و[.  د  موسی)ع( له قومه ارونـق 

 رورــښتن مغـــو. هسک څ رکا لپاره مشکل ډلېد  قـوي اشخاصو
. دلته  وینو چې  قارون د کبرجن شتمن سمبول فرحینـهللا ال  یحب ال ان هللا  الیحب المفسدین. ان خوښي کوونکي نه خوښوي. 

هغه په  دې آند و چې ډېـره  شتمني به انسان   دي. هغه په بُخل او حسد کې وتلی مقام الره، او په ځان خوښۍ کې افراطي و.
قبل  المیالد( ۱۴۷۹تر ۱۴۹۲)دوهم تـتـموس: ارون، د تره ځوی یې موسی)ع(، او فرعون هسسک څـښتن ته  نــږدې کـوي. ق

اسـال مـي عــاِلـم هـمـپـیـړۍ وو. ښایي د قارون او فرعون ټلوالې به د موسی)ع( اصالحاتي پالن شڼــډ کړی وي؟  د  درې واړه
ـیـرت ګلتـوب په غد او څومختـوب،  واد پــلورنـې،، هـېـونوــلچل و ه د ډلې )اتــحـاد  شمال(ربــانــي او د هغ دیــنـرهان الــب

نه رب  خپل د خپل ژوند په وروستیو پـړاونو کې د ربانی اعمالو هغه له  لی  شو.ـوی يرــارون ګـق یــې تـهځای پیـسه ګـلتـوب 
رباني غځولې وه او له دې امله د  تنسته او دوه مختـوب وـوسـشیطاني وس ،تګالره کې  نفساني هیلو د  رباني  په :ړی وــرې کــل

او  خـپل  شعــورپه نوم )رب( یې  )ج(هللاد دغه شان شوی و. اټک اچــولپـته  ظرفـیت مفهـومد د ربانیت په څو مختوب کې 
یې رابللي  اد تهــفـسر او ـلې، بلکې شالر نه وه ښود خیراو  کمالد یې هم ته  )اتحاد شـمال( ېـــډل او خپلې لینه و پالـ کې  اعمالو
ه ورته دي.  ربانـي او اڼــډیـواالنـو ته یی ـکارونه د قــارون کارونوتشمال( اتحـاد) ه د ډلېـاو د هغني برهان الــدین رباد وو. 

بدل کې اسالم  اڼــډیــواالنو یې د پیسو او کـرسـیو په اسالم او افغانستان لوښـي )وسیلې( وو، نه عــقـیـده  او هـیواد! پخپله رباني او
، پوهاند سید خلیل هللا  هاشمیان ورته نـږدې «رباني»و او نه « برهان الدین»اد پـلورلي دي!  برهان الدین رباني چې نه ــیواو ه

ل بسیار استعمال میشود ومعنی آن  االیات شمترکیب )خوجه ئین( درو: »ویلی و«  یـنئـه وجـخ»دېــرش  کالونه وړانــدې 
میکنم فکر -وبرای ملیاردر )خوجه ئین( رای ملیونر )بای( استعمال میشود ـاما  ب ،لقب دیگر )بای( است  ،استثروتمند بزرگ 

کابل نشست تا آخر حیات اورا  تخت سلطنت  به باراول ۱۹۹۰سالهای ئین گفتم وباز که بکابل رفت ودر در پشاور اورا خوجه
   ۱۳۹۵جدی۱۴=۲۰۱۷ ریجنو۳-نبا عرض احترام هاشمیا«خواندم. )خوجه ئین(
د  ربـاني  تاجک و او عـمـر پـښتون. رباني مسلمانان وو.ربانـي دواړه  افغانان اوسني استاد برهان الدین او اخوند  مّحمد ُعمر

ُعمر  په کلیواله مدرسه کې.  رباني  د ر  پوهـنتون کې تحصیل کړی و ، او ــد مصر  په االزهکابل  په شرعیاتو پوهنځي او 
 سوشلــیسټ کې. دا هغه مهال و چې په پاکـستان زییز کې پیـښور ته ورساوه۱۹۷۴مّحمد  داود په مهال ځان  په ولسمشر

 چوکاټ کې د  افغانستان  د تخریب لپاره کاره پالیسۍ پبوټو د د نه رباني له (. ۱۹۷۳-۱۹۷۷ذولفـقارعـلی  بـوټـو صدراعظم و)
هیڅکله د جهاد په مهال، د  امارت  په هغه   تیـرکړی و.نـد په  افغـانستان کې ینې  خپل ټول ژواخیستل کیده.  ُعــمر تر مړ

ُعـمر وروڼه او ترونه د  اوږدو کې پاکستان ته نه و تللی. ( او د امریکې د روان نیواک په ۲۰۰۱تر اکتوبر ۱۹۹۶مهال)سپتمبر  
، او وو. پخپله هـم په جهاد کې  څلور ځلې ټپي شوی وشوي   انپه جهاد کې شهیـد  یې ټـول مجاهدین وو. د کورنۍ څـلور تنه یې

وو. هغه  نه د خپل   یې ساده او کلیوالاو لباس  راکخو په وروستي ځل  ټـپـي کیدلو کې یې ښۍ سترګه له السه ورکړې وه.
« م مالي  حساب درلود.ر)پټ( نـواـوم او نه  په  مستعـپه کوم بانک کې نه په خپل شخصي ن»هـیـواد په دننه کې  او نه په بهر کې

  شخصي.بیت المال عمومي ملکیت و،نه د هغه  د دفـتر یېدهار ښارنه بهر نوی کور اوله کن
په افغانستان کې د ورپیـښې  دـکې  د  کابل په  ښار کې ووژل  شو، خو مّحمد ُعـمر اخون۲۰۱۱مولوي برهان  الدین ربانی په 

او له کندهار والیت نه بهر په خـپل هـیواد کې خاوروته  کې په حق  ورسیـد ستاننپه افغا ( له امله/نمونیاشوې ناروغۍ )محرقې
رباني په  دیني افالس اخته شوی و او خورا غټ شتمن  و. خو ُعــمر په  خپل دین والړ و او په مادي لحاظ عادي بې  وسپال شو.

. مّحمد المي( د ځوي )صالح الدین( په مشرۍ چلیـدهوزله سړی و. د برهان الدین رباني له وژنې ورروسته، ګونـد یې)جمعیت اس
رله! جمعیت اسالمي لـُعـمراخوند سره یې خپـلوي نـد عمر اخوند چې مړ شو، په ځای یې داسې امیرالمومـنین وټاکل  شول چې 

-لوالې )میلیټريکانګرسي ټ -صنعتي -په خپله الر روان دي اود امریکې د عـسکري ټـوټــه  ټـوټـه شوی دی. خو طالبان الَ عم
په غیـر له دغې ټلوالې نه  پانګه وال نظام )کپیـټلیزم(  کې اخته دي. رزه()مبا پرځنګ کانګرس کامپـلیکس( په ضـد  -لاینډسټـریَـ

 پنـچـر کیـږي.
چه د د اتحاد شمال اوسني مشران چې د رباني شاګردان وو، اوس د اشغالګرې امریکې نازولي دي. دا بې ضمیره طبقه  په غټه ک

دی، د ډالـرو په « د مورشیدې»سیاسي قدرت په انحصار، د جایدادونو په رانیولو او غصبولو کې اخته ده. جګې دولتي کرسۍ یې 
یوبل  قسیم فهیممّحمد  مال،مجاهــد، جــنرال او مـرستیال ولسمشر ی  د خپلې زمانې قارون دی.ـو یــهي او هــریسیند کې المبـو و
د مال مّحمد عـمر ناستـنان په بې وزلۍ کې د خپل هیـواد  د خپلـواکۍ لپاره جنګیـږي او  «.یای زمیـنـیس مافـرئ»لـقب هم ګټلی و:

 «افغانی رباط»د افغانانو د دمې لپاره  په مکه معظمه  کې  احمد شاه بابا   د قارونانو په ضد یې د موسی)ع( الر خپله کړې ده.
تر ۱۹۹۲چې د رباني د واکمنۍ ) هخانه د مّحمد صدیق چاریکاری په الس و پلورل شوه حاجی ــ)حاجی خانه( جوړه کړې وه. دغ

 ر و!ـوزیسرپرست ارو ــچ د  دیـنـي( په مهال ۱۹۹۶
مّحمد عمر اخوند په افغانستان کې د دینې عالمانو له خوا مشـر شو، خو برهان الدین رباني په پیښور کې  د پاکستان د استخباراتو 

سې د په ښـځـو تجاوز کـیده. ربانی د  امریکې له یرغل  راهی و د رباني  په مهالـپه کور  کښیـنولې. خ په الس. عمر ښځې
د  رباني ښکر تنظیم کړ.د طالبانو لپه ضد د امریکې د یرغل مرد خپل هیواد  د خپلواکۍ  لپاره ــعخوټله. ـارون په شان دنیا وګـق

چې څښښتن یې په خپل   . یجاړ کړو بمونو وت په ـب ود بامیان عمر ـډ کړ،تاالن ګ افغانستان په زوړ تاریخ ) موزیـم (
 رحمن بابا -فضل ږمنځ نکړي...ښې ښې ږیرې به  شي سپکې لکه  درب
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