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 دلیکوال يادښت
 

د غوايي د اوومې و، چې کمونیستانو   مېنځ عمر مي د دريو او څلورو کالو تر
 بدمخويوه ورځ څو  .بریتورو اسالم پالې نيول "خاد" کودتا وکړه، دخونړۍ 

مې له کوره ور ووت خو بیا کله  جونګړې دروازه هم وډبوله، پالر وږ دبريتورو زم
 لکا دې!ولګې ېترننه سرتګې پر بیا  مونه  پل کورته رانه دننه نه شو اوهم خ

 .مې له رسه پورته شوی یسیور  هچې يو مهربان پوهیدم  دومره  وروسته 
يله چې زه نور نغري او زما زړو جامو هم دا ګواهي و اړه، سپه کور دننه غربت 

پرسته پالر قاتل ښکاريده! تره مې موږ د بې رس ماته نور هر بريتور د یتيم يم.
خپل کورته بوتلو، نور موږ کوم جال کور نه د هغه کې  ماشامانو په توګه په بل کيل

و، چې بياکله هم دا امانت د و مرش ورور امانت  ، بلکې د تره په غاړه کې دالره
بې وسۍ په حالت کې په تړليو  ځکه هغه نور د نه شو.حق دار په برخه خپل  

وژيل و، خو موږ  سیاستونوسټالني  د عقيدې په تور مې اويالسونو د يوې کل
 .وو  ناست په تږې مته د ژوند  هغه د  الهم

و د ليلن او سټالني ځای ونشوه، ن کمونیستانو له دې وروسته چې په افغاين
را  تر وزرونو الندي په شوبلو سپارهوژونکي د جنګي الوتکو خپل  ناستو 
په دې ال هم تره مې خو  ،کړپر هيواد رسو لښکرو سور قيامت جوړ  .واستول
موږ یوازي هغه کم بخته . کوو و چې پاکستان ته هجرت نه نګ والړخربه ټی
عمر مو  ونوناز  لوبو او د، بلکې ونه وو، چې د پالر له سیوري محروم و  ماشومان

موږ ته انسانان او د انسان  ؛وژنو کې ترييده الوتکو په مببار او ر په ملبو، داو  د
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نګلونو تر په الس جوړه شوې تیکنالوجي د پخوانيو نکلونو تر بالګانو او د ځ
 .وه يشڅیرونکو ځناور ډیره وح

و ته راتله چې د ليقوه ک ييو ډول جنګ د روسانو ټکلولو په نوم به د !د ارشارو
ته به کليوالو رسه  ، دې قوېته ور ښود افغانانویخي غضب به يې شوروي تار

وسله والو به ژوندي ژوي ټول په نښه کول، څاروي، د رسې قوې ، هقوه ویل
 .دونکي ماشومان يې هم نه بښلچرګان او د مور په غيږه کې پۍ رو 

هر وخت  شوي کورونه او مببار هدې وړکتوب کې په وینو لړيل جسدونموږ په  
  و!نوم راته ورستی تندر  رسې قوې خو د ،لیدل

رو چايو خو تو تر  يدم، مخ  ته مې اوبه واچولې، ديوه ورځ چې سهار له خوبه پاڅ
مې  هونو درانه غږونکچې د ټان ،ته یوړهوله خولې ګ ۍګيالس رسه مې د ډوډ له

په الره  ته چې رسه قوه کلې :شوېپيل له دې رسه ويرونکې چیغې  واوريدل او
 ږېله م تړيل څارويپاتې شوه، حلق مې وچ شو،کليوالو  کې ګوله مې خوله ؛ده
 .وتښتي او له وژلو وژغورل يش و ، ترڅلو خالص وويو 

کورونو مېنځ  کليوالو له خپلو کورونو داسې منډې وهلې لکه د په کوڅوکې د کيل
. توررسې، سپین رسې، واړه او زاړه ټول به په يو زيږيدلې وي ګانېکې چې بال

به يې کله کله شاته کتل، تابه ویل چې ترشا په ستړو ساوو  و؛و  ه الره په منډو
 کړې او دوې ترې ځانونه  ژغوري!وازه یې ښامار خوله 

ور نهر ژ د يوه تنګ او  ؛مې له کيل پټيو ته ووتو رزه او تر ما دوه کاله مرش ورو  
و چورلک ټيټ پرواز د د ؛منډې وهلې -چې هلمندکې  ورته زابر وايي  - موپه غاړه 

و وتېپر کې نیمه وچ لښتي  په يو ډه راته وژونکې ښاره شوه اوډزو کې نور من په
وچ  په ژمې يو ډول ګڼ سرت بوټې دی، "کانې" مينځ کې ود بوټو  "کانو"چې د
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 د چورلکو په مببار کې د -د هلمند خلګ ورته کانې وايي -اور اخيل ډير ژر وي او
ځانونه مو اته وو، چې نه ر ې پټوله ورځ داس ېله ویر  ؛ويریدوهم کانو له اوره 
 .نه مو خپلوکې خربې کولې خوځول او

 يو وکې په وړو اوالدونو او څار  ه پټيوپلرونه اومیندې پ ،چې قوه والړه مازیګر 
 ګرځیدل.ال لهانده په يوه وخت ې پس

کې انسانان چې وسله لرون ،وسې جوړ ش زموږ ماشومانه ذهن دا هغه وخت ال
د  . زه چې نننيش ژغورالیوژولو له وړکتوب خپل وږ مبه خامخا وژل کوي او 

نو   ګورم ونو تهتصویر  انوماشوم ېالند وخاور  تر يو کورونومببارشود  سوريې
 تليل انسان الپرمخ ۍد يو ویشتمې پیړ  ؛ يې خپله مايض وينمکې  وپه ټنډ

  !همدومره وحيش دی

خو  ،ېیل کړ پ دکړې مودینې ز  ؛وجګړه او عقده کې را سرت شو  اور، پهموږ 
ک هم هغه انسانيت در   د، اوهمعريف کنسانیت اه ډول موږ ته څ چې دین زموږ

الره کې وسله غاړې ته چاچې د وطن د دفاع اوجهاد په  لګيده. نه کې په ټولنه
 نور له  تصور مونه هم دايس څه ونه لیدل چې دا ي رکې مو له هغو ېکړې وه، اخ

 تل.ظامل اوقا معنا، چې انسان بايسذهنه و 

د افغان جهادي  ،موږ پاکستان ته د دیني زدکړو لپاره په تنکۍ ځوانۍ کې الړو
مرشانو شاهانه  !جهادي غازيد ځينې ، مکشتنطیمونو خپل منځي کش

بریتور په څري د پیښور  خاد د ؛ د له خپل ولسه ناخربي مو هم وليده ژوندونه او
اجرو او پردیسو افغان په السونو د مه !ورو غازيانوه ځینې ږير  په کوڅوکې د

له  نیستي رژیممو ک د او پوهانو په وينو لړيل مړي مو هم وليدل او لیکوالو
 د لو يو له خوا په ښارونو، کليو اود ځېنو وسلوالو  !د غازيانونسکوريدو وروسته 

 .وليدل هم  مو  وحشتونه  والرو پر رس 
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قاتالن  ه ږیره ورډير هغپولې ونړيدې چې د پيښور د کوڅو  دومرهبيا يو وخت  
چې د غرب پالنې په تور به يې افغانان وژل! د لندن او جرمني په کوڅو کې 

مې يوه ورځ په کندهار کې له  راز همدارځېدل. پتلون کړي ګاو خريلې ږيرې 
کې  اباد چې ویل يې په اسالم ؛يدلاو شاعر عبدالباري جهاين نه واورلیکوال 
 رسباز ته د یارۍوخت يې خلقي  چې يو -هغې افغان سندر غاړې پر میز  مې د

 ا استويلاسدالله حنفي ر مال شاعر د ږيره ور  حامسې !د جهادي - سندره ویله
زمزمې عاجزانه هيله کړې  د خپلو شعرونو د ډمې يې چې له دې ،شعرونه وليدل

يې نټه  سندرغاړې موسکۍ وه او د دي شعرونو له زمزمې ښاپیرۍخو  !وه
 په نرۍ ژبه درانه دي! ي شډل توري مېويل يې د مالي کوله؛

به فکر نه کاوه چې يوه ورځ کله هم داسې  مدرسې ته له تللو وروسته موږ  
 بيا همداسې ورځې راغلې، ته اړ کیږو وحيش ټوپک پرضد وحشت  دموږ هم 

ن اړ اون له کاروان رسه يوځای کیدوته ځد طالب پاڅماهم په دیني ولوله  چې
 ماویل دوه .همدا کار کوم به پایه فکر نه کاوه چې ترهم   وګاڼه، خوکله مې

 .پاتې زدکړې به پوره کوم مدريس ته ور ګرځم اووسته به بیرته ور  کاله

دروازه دايس وخت وټکوله چې نور د ودانۍ په کندهار کې مې د اطالعاتو کلتور  
مې نه ځان له ټوله تحریکه ویستالی شوای اونه مې په غاړه کې ټوپک اچول 

زما تقديرته  ،راتګشاعري بزم ته  شعر او خو دې نرمې ادارې او د .ښیدلخو
ادارې  د او مې زه وړ وګڼلم یس کابل ته الړ، ملګروئهم پيچيده رنګ ورکړ. ر  نور
چې په غوږ کې راته وویل، په اوله ورځ لکه فرشتو  .کړم معريفور ته يې  يمرش 

-کال نه! ه تسله ورکړه چې نهخو وروسته مې بیا ځان ت !خپل راتلونکې شکمن شوم
 ځم.هرو مرو ورسته به بیرته مدرسې ته  دوه 

مه يوې پیښې زما زړه او دماغ دومره مايض ته ۱۱په اپريل  م کال د۱۹۹۸د 
 ورځ مي په خیال کې له خپل پالر رسه تیره کړه. په همدې ورځ  هواړاوه چې ټول
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خاد د يوه زاړه د پخواين غره ډډه کې  کندها ر ښار په شامل کې د ميان کوه د د
په اقرار يو ډلیز قرب وموندل شو، زه له څو میلمنو رسه دغه لورته په  تنسمو ک
 کیندلو او جر یلو  يو وو کسانڅچې د غره ډډه کې نرم شامل ته  ،کر وتيل ومچ

 او رکندهاد وروسته  کمونیستي کودتا له  دا .برشي هډوکې يې ترې را ویستل
مدفن و، چې خاديانو په دې  سرت علاموو يو انينو اوروح د نوا والیتو و شاوخ
ې همد ما له دې وروسته هم د .لکې ژوندي تر خاورو الندې کړي و  یځا

د سلیامن ځیرک له  !د خالصون لټون وکړکمونیست مدفن د يوه عامل او قاتل 
 او يځکه ما دغه سپني بريت !هڅې کولېرسه مې د هغه د خالصون  زوی

په دې پاخه عمرکې د اسالمې او انساين عاطفې له مخې قاتالن  يسپین ږير 
په همدې نيت مې مې د پالر قاتل ه ګڼل،و ملسيو ته ژوندې غور خپلو زامنو ا
یتونو ته بر وسپینيوه ورځ بيا مو له رسه نه کاوه چې دوي به د اګامن  باښه، خو

 ! وتړي مال موږ د مظلومو اسیرانو وژلو تهبه ز بل یرغل رسه  له يوه او  کړېر رنګ و 

ه د جسد هډوکې مې هغ له اروا رسه خربې کولې خو دپالر د خپل رځ په همدې و ما 
ره څې پالر خو د ،و محرومیت ټول عمر لیديل هپالر له ځکه چې ما  !پيژندالي ینشوا

  و. ر يادېيوه سیورې په څ مې تش د جوړښتاو بدين 

خپل روح او  اپور دد دې پيښې ر  مې ته راغربګ شوم.پر کاغذ ماښام چې دفرت
ې رسویس د نطاق پرځای خرب  راډيو پر دمې  ماښام ؛کړانځور خيال په نقشه 
چې له سټوډيو راکوز شوم، ستونی مې دومره غريو نیويل و،  .خپله ولوست
ډډه په سپیره  غره میان کوه دته مې  پالر جسدد او  مماشوم يال لکه زه چې 

 تنها په چيغو چيغو ژړيل وي.تکي کې 

يس  يب رحامين راته زنګ وواهه، وای يبال کیناستی نه وم چې والی حسن  زه
زه به ستا د  خو ،غره د قرب په اړه له مارسه خربې وکړې غواړي د میان کوه د
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څه چې دې په راديوکې ولوستل هغه په خپل  ؛ورکړم د تلفون شمېره دفرت 
 غږکې ورته ووايه.

غوښتنه او د وايل په  وې کړې،ما تردې دمه له کومې رسنۍ رسه خربې نه 
 کرتر وکیل احمد متوکلسمرش  دوه ورځې وروسته د ؛مې دا کار وکړ يدتاک

د يب يب يس د فرت له  او واب نه و ورکړيځد يب يب يس راديو تلفون ته  صیب
بې بې يس د متوکل ته پر مخابره وويل چې  هغه پوښتنه کوله، ما ما نه د
وخت متوکل له مالمحمد عمر مجاهد رسه  دا ، خودي پوښتنه کويخربيال 

د يو بل د متوکل تر ځواب وړاندي مې  هم واوريد، زما غږ مرش نږدې ناست و،
، متوکل په ځواب کې له لږ ځنډ وروسته راته وویل چې وغږ تر غوږ شچا 
انکار مې وکړ،  خربه نوې وه، ماته دا .صیب وايي چې ته وررسه خربې وکړهمال 

 !وايي مالصیب مرش ايم زه نه و  متوکل وويل

سیايس پيښو په اړه د خربو کولو تجربه  او د وم زه د موضوع له جزیاتو ناخربه 
 مې هم نلرله، خو له تاکیده وروسته مې د پيښې جزیات ولټول او دغه زما د

او  حراين کلونو وياندې وکړهب ۴کو ند راتلو ې بیامې چ !ویاندي رسمي پيل و
محمد  ل مالو اص ډخپه اړه مو د ټول نظام او په  پيښو او افغانستان د ۍدنړ 

موږ ال په ځان پوه نشوو، چې کلونه  خو .عمر مطبوعايت استازيتوب وکړ
کاوه چې روسان موږ فکر  .واوښتلو شخړوپه نويو خربو او او موږ واوښتل

اته ناشونې دايس ورځ ر  !دنياده پالهنړې خو برش هاو لويديځ وحيش و
 توررسې او ؛غورزويبه زموږ پر کورونو مبونه نړۍ  چې همدا برشييده ښکار

 داړي. ه خوب ويده ماشومان په سپيو پبه  په نيمو شپواو  ماشومان به وژين

 رمړي مبونه غورزول، د کندهاکندهار ښار خپل لو کله چې امريکايي الوتکو پر 
کور په  کنډواله د مببارشوي يکندهار وزله بې ه مدد خان چوک د يو  ښار پر

نور  او هکې پرته و  جامو يوې ځوانې انجلۍ يوه پښه په زړو کې دزلو او خ ولوټ
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افغان  امريکايي یرغل لخوا د د دغه پښه ماته هم هغه ګړۍ ورک و! بدن يې
 .غمیزې لومړی تابلو ښکاره شو

امريکايي وسلو په  رسنيو افغان ویاندانو او شننونکو د ود لويديځبل پلوته خو  
 ځیني لګرو د وسلو زور اوځواک يې ستايه  اولې، د یرغتعریف غاړې تازه کو 

 .ږیرو السونه راښکلپه په مته   د ال سرتو مبونو !زړو غازيانو

نظام  طالبانو د زما د ویاندي ټوله دوره په نړيواله اوسیمیزه کچه د چې څرنګه
 تر ډیره و کېاو افغانستان لپاره ډیره پيچيده اوبحراين وه، نو په راتلونکو پاڼ

 .معلومات ځای شوي همدغه ارسار، پيښې او

لوستونکو په وړاندي ایښي او له نورو  د توګهحکايت په  ما خپل معلومات د 
زما دغه کتاب زما قضاوت او  .هغوي په حواله دي ترالسه کړي معلومات د

بلکي د  .چاته کمپاین ديهم نه  چا په فرمایش او نه د او شخيص دريځ نه دي
خو دا ليکل چې په کومه . ښو يو رښتیني حکايت دیېوريدليو پا خپلو ليدليو او

ت کې بيش چې د طالبانو په مح  هغه چا خوښ د به ښايي نه نو بڼه شوي
 خوښ کړي چې د طالب د کنه به يې هغه څو  او يد الطالبان فی او فنا ړانده

 .کړې وي او هرڅه يې نفي کول غواړيښمني يې سرتګې ړندې 

د دې دوو لوريو ترمينځ لوستونکوته يوه غوره معلومايت  چې هیله من يمخو 
 .ته ګټور ګڼمټولو پانګه ده البته لوستل يې 

کره نه وي ، چې هلته  ډیر هغه معلومات چې ماته نورو راکړي ممکن ځینې يې 
 باید زما ونه ګڼل يش. یبيا دغه کم

ره کړې ، چې پر خپلو او پردويو معلوماتو مې خپله تبصیپه هغو برخوکې خو  
به زما د برشي عجز برخه وي،  ښايی غیر اختياري متایالت په کې وي، چې دا
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څه جدي مجبوریتونو له  ښايي يو شمېر تر ملر رڼه حقایق وي خو ما د همداراز
 .لوستونکې وبښيهم هيله ده په دې خامويش مې چې ایښي وي،  ېامله پر 

په مخ ه ال د وينا زغم ځکه موږ په رشقي نړۍ کې اوسو چې له بده مرغه دلت
لويديځوالو  وه لرونکوعازادي د بيان د، که څه هم د ستونځې لري کې ډيرې
مو د پاتې کتاب د نور      د خولو په وړاندي فوالدي ډالونه نيويل!هم زموږ 

 لوستلو زغم ته رابومل

 تدرنښ مينه اوپه                                                                         

  عبدالحی مطمنئ                                                                        
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  یپرکڅ ړیلوم
 

 هښري او ار کلمو د طالبان او طالب د

 د دا .شوه اشنا رسه نامه نوي يوه له سيمه او ړۍن ېک یپا په ېړۍپ ېشلم د
 ېينځ او اطرايف یلو  يوه د افغانستان د کلمه" طالبان" .وه کلمه" طالبان"
 .وه نه کلمه ېنو  کومه ېک ځمين په اکرثيت اريښ
 ېي معنا .ید" العلم طالب" ېي هڼب پوره ېچ ده کلمه ېژب عريب د اره له طالب 

 عريب په .يځرا" طالبون" او" طالب" ،"طلبة" جمع ېکلم ېد د .ده یکوونکزده
 طالب" او" الجامعة طالب" ته ردانوګشا ولوټ يوځوونښ او پوهنتونونو د ېک ړۍن

 .مدين او عرصي ای کوي ړېکزده نيید هغه که .وايي" املدارس

 وړ دوا عرصي او ديني د ېکلم طالبات او طلبه هم ېک پاکستان او هند په
 ته کوونکوزده عصـري ېک افغانستان په خو ي،ږکي کارول ېعام لپاره وړ کزده

 نيید ېيواز  او دي کلامت عريب هم دا ېچ وايي متعلمني او محصلني
 وزن توښپ په یاځ پر عريب د ېي جمع ېچ ي،ږکي لیو طالب ته کوونکيزده

 ورته وزن جمع د ېژب توښپ د ېبلک وايي، نه ورته طلبه ای طالب .يیږاستعامل
 هم کلمه" طالبان" رڅې په کلمو د" افغانان" او" دوستان" ،"ياران" د او يږکاري
  .يږکي جمع توښپ په



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 16 

 استادانو نيید او" معلمني" ته استادانو وځیوونښ عصـري د ېک افغانستان په
 یاوسن) خراسان فارس، د کلمه" مال" .شوي کارول ېکلم" عامل" او" مال" ته

 يوېړپ له ېک وادونوېه اسالمي په ایاس يلیسو او اسيا ۍنځمين( افغانستان
 ېک اصل په کلمه دا ېچ ده نه خربه اتفاقي دا اوسه تر خو لري، هښري ېسیراه
 په الم د او ېښپ په ميم د نو يش عريب که .ده عجمي که او ېراغل عريب له
 .ید هدف ېتر  عامل سرت او ړلو  ېچ لري معنا سرت او ړلو  د رسه شد

 ېک فارس او خراسان په رڅې په برخو نورو د ړۍن اسالمي د پلوه خيیتار له
 ته ورکوونکو درس اخالقو او ادب علم، ديني د مهال پر خالفت عبايس د هم
-ورو خو ،ېشو  کارول هم کلمه" مؤدبينو" د لپاره ېد د او دلېک لیو" معلمني"

 فارس، د اخر ېچ ېد تر .ړیک تغري رسه دوېر ېت په وخت د نومونو دغو ورو
 ېشو  دود ېکلم" موالنا" او" مولوي" ،"مال" د ېک مسلامنانو په هند او خراسان

 .دي

 وي، يړ ک ړبشپ ېي علوم نيید مروج ېچ ته مال هغه ېک ولنهټ افغاين په اوس
 نت،رشيفڅښ ېچ یشو  ستلیاخ نه موال له مولوي) يږکي کارول کلمه" مولوي"
 کلمه موال د .ده هدف معنا يمهېدر  ېتر  دلته او يږکي ويل ته يړ س لرونکي پوهه او
 مال نو وي، نه يړ ک ړبشپ ېي علوم ېچ او( ېدلځېر ګ مولوي زياتولو پر يا د نسبت د
 مال ېک اصطالح عامه په او يږکي ويل ورته( هڼب فهیخف په پرته تشديده له الم د)

 علومو ېد له هغه که .لري اوړ ت رسه وړ کزده نيید له ېچ وايي، هم ته چا هغه هر
 .يړ ک تکميل وي نه ال ېي که او وي فارغ

 ېک توښپ په کلمه دا .يږکي ويل ته استاد يا معلم ېچ ده کلمه فاريس" اخوند"
  ."اخوند بورجان مال" لکه ي،ږکاري ناکله کله یاځ يو رسه مال له
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 مسجد خپل د وطنوال مذهبه عهیش وادېه د ږزمو کلمه" اخوند" د هګتو  ېواز ی په
 توښپ په خو بويل،" اخوندان" ماليان خپل او کاروي لپاره مال عهیش او امام د
 په ریتحق د ېيواز  ولډ مجرد په کلمه" اخوند" د ځترمين ېطبق نيید د ېک

 نو ي،ړ ک معريف مال ګړیمین مال کوم يړ غوا ېچ کله ي،یږک کارول موخه
 !ید اخوند ېهس ،ید نه مال هغه: وايي

 ېچ وايي،" اخنزاده" خلک رېشم يو ته یزو  مال يا عامل د ېک تونخواښپ بره په
 دا ،یزو  اخوند يا مال د: ده ېي معنا ېچ ید" اخوندزاده" یتور  دا ېک اصل په

 .يیږک کارول ته یزو  عامل سرت د اکرثه لقب

 ي،یږک کارول هم کلمه" زادهصاحب" ته زامنو خلکو متقي ای صويف عامل، د
 لره په .يیږک تلفظ" سوزاده" او" سابزاده" په ېک لهجه توښپ عامه په ېچ
 ي،یږک کارول هم کلمه" حق صاحب  " ته یزو  عامل يا استاد د ېک تونخواښپ
 .يږکي تلفظ" حق سايب" ېک لهجه عامه په ېچ

 (افغانستان یاوسن) خراسان او اسالم

 مېیدر  اسالم د کال، م۳۵ په هجرت نبوي د وروسته کاله۴۸ ظهوره له اسالم د
 فاتحان اسالمي ېک وروستيو په خالفت د عنه الله ريض عثامن حضـرت فهیخل

 بغاوتونه وروسته هغه له .ړک فتح لځ يړ لوم په ېي کابل او راغلل ته افغانستان
 ۍوروست په کابل د ېک دور په عنه الله ريض هیمعاو د وروسته کاله وڅ وشول،
 بن عمر بن عبدالله د هګتو  په غنيمت د" کابيل نافع" یزمل یخراسان يو ېک فتح

 لړ ک رېت رسه عمر ابن له ېي کاله رشېد .دېورس برخه په عنهام الله یرض خطاب
 الله رحمه نافع نو نو،یو حديثونه نبوي اکرث شوي روايت نه رعم ابن له ېچ نن او

 ولوټ تر اتویروا د عمر ابن د ېک کتابونو په حديثو د تابعي یکابل دغه .يړ ک رانقل
 صحيح البخاري، حیصح موطا، مالک امام د .ید ناقل او راوي معتمد او امني
  .يېږک وګسرت  تر رډې تونهیروا هم ېي ېک کتابونو معتربو نورو ثویحد د او مسلم
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 ېچ تیشخص رڅې په بغالين سعيد بن بهیقت د ،ېک ېړۍپ هجري دوهمه په 
 لرغوين د همداراز ي،ړ ک نقل حديثونه سوه ېدر  شاوخوا ېتر  بخاري امام

 تبع ېچ سرتمحدث رڅې په بلخي ابراهيم بن مکي دونکيېاوس بلخ د خراسان
 وو، ديلېاور  ثیحد ېي خهڅ لکما امام او حیجر ابوحنيفه، امام له او و تابعي
 هغه) نه ثالثياتو( ۲۳) له ېک البخاري صحيح کتاب خپل په ورنه بخاري امام

 په ېواسط ېدر  ېيواز  ېپور  وسلم عليه الله یصل الله رسول تر ېچ حديثونه
 .دي يړ ک يت روا نه( بلخي ابراهيم بن مکي) همده له ېي ۱۳( وي ېک

 رڅې په بلخي ضحاک امام او تالقاين سعيد عثامن ابو ابان، بن محمد همداراز
 .وو ستوري علمي یړۍپ هجري دوهمي د خراسان د محدثني

 په ردانوګشا هغه د او سجستاين داود ابو امام ېک ېړۍپ هجري يمهېدر  په 
 په حفص ابو امام قايض د بلخ د او ردګشا د يوسف ابو امام د محدثني، رڅې
 دغه په ګنڅتر  علومو د ېفقه او حديثو د همداراز .دي شوي رېت فقهاء رڅې
 استادان رڅې په اوسط اخفش   د ېک برخه په ادب او لغت ،ېنحو  د ېک ېړۍپ

 .دلېوکټو  را ېک مهیس په خراسان د هم

 بستي، حبان ابن محدث سرت یدونکېاوس هلمند د ېک زهیسل لورمهڅ په 
 البخاري صحيح د فقيه او محدث یشو  دفن او یدلېږېز  ېک هلمند په همداراز

 د ېچ خطايب احمد ماهر علم د رجالو د حديثو د او شارح داود ايب سنن او
 ېب نور همدايس و، ېاوالد له خطاب بن زيد ورور د فاروق رعم فهیخل راشد
 او ادب عريب د همداراز .شول برخه په ېخاور  ېد د فقهاء او نیمحدث شمريه
 ېچ ود،ېښک قدم همداين الزمان عیبد ېک خاوره په هرات د ېک برخه په لغت
 .وش بدل رډګ ېپور هړ ز  يوه په ادب او ېنحو  لغت، عريب د خراسان ېي امله له

 له ېچ شوه، زياته پاملرنه ېک خراسان په هم ته تفسري میکر قرآن د وررسه
 په مفرسين رڅې په شافعي بغوي امام د ېک ېړۍپ هجري مهځپن په یې امله
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 امام ليکوال ریکب ریتفس د ېک سليزه مهږ شپ په او شول دایپ ېک خراسان
 .شو دایپ رازي فخرالدين

 ېاندړ و  په ېچ شو، دایپ هم یبو  سفيفل د ېک ریتفس په ېچ و، وخت همدا
 نورو د ېک زهیسل امته په او شوه زياته پاملرنه ته درس ېدیعق ېسامل د ېي

 په او وليکله رشحه الطحاويه دةیعق پر غزنوي عمر حفص ابو ګنڅتر  علاموو
 .وليکل کتابونه مقبول نور او" الفقه يف الشامل" ېي ېک فقه

 د ګنڅتر  علومو نورو او ېفقه ،ېدیعق د ېک خراسان په هم ېړۍپ همدا 
 ېهمد د تفتازاين سعدالدين .وه دوره عروج د علومو د بيان او معاين ،ېنحو 
 په او و یدونکېاوس ېمیس د تفتازان د هرات د خراسان د ېچ و، عامل ېدور 
 په ړۍن اسالمي د نومونو په املطول او املختصـر د ېي ېک املعاين و انیالب علم
 رېپ دغه ګپرمخت او مهارت د ېنحو  علم   د .لړ وک فاتیتال مشهور دوه کچه
 ېک ارښ په هرات د خراسان د ېک سليزه نهمه په او تښواو ته ېز یسل ېنهم
 ېي کافيه پر حاجب ابن د ېچ شو، پيدا عامل نحوي رڅې په جامي عبدالرحمن د
 او دهن افغانستان،) ېمیس ېدغ د ننه تر او کهیول کتاب نامه په ضيائيه فوائد د

 او اخري د علم د ېنحو  د نامه په" مالجامي رشح" د ېک مدارسو په( پاکستان
 د بيا" الري عبدالغفور" ردګشا ده د .يږکي لوستل هګتو  په کتاب سرت ولوټ تر
 او لري شهرت باندي" عبدالغفور رشح" په ېچ ه،ړ وک هیحاش کتاب پر ده

 .يش نه هم یدرسول ېي مدرس عادي هر ېچ ده دقيقه دومره

 بيا لځ يو ېک زهیسل لسمه په ته لور ېعقيد او ېفقه د او رجالو د حديثو د
 د او ېکوونک اصالح ېدیعق د ېک زهیسل لسمه په .وشوه توجه ګړېانځ
 دایپ قاري عيل مال امام تعديل او جرح د ېک عصـر خپل په او ېعقيد ،ېهفق

 موضوعي او عيفوض د او هړ وک رشحه ېي اکرب فقه پر فهیحن ابو امام د ېچ شو،
 .وليکه کتاب ګړیانځ هم ېي ژندنهېپ پر حديثونو
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 ېک ړل په وړ شخ د رس پر ۍواکمن د ړۍن اسالمي د ېچ رسه رسه ېد له
 له افغانستان اوسني او خراسان خو ،یشو  ېپات ید نه خوندي هم خراسان

 .وه وګزان عاملانو نيید او علم نيید د رسه رسه ستونزو ېد

 د سياليو، سلجوقيانو او غزنويانو د مقابلو، کیتحر اشميه او خالفت اموي د
 جغرافيه او مهیس خراسان د ،ېسلط او رغلونوی ايران صفوي د او اکړ تا  زګېچن
 او دعوت ېالر  حق د خو ده، ېراوست ېالند زېاغ تر ېک دور خپل خپل په هم
 یبرالس او روان رسه-رسه ډنځ مهالهډلن او ونوډخن له تعليم ینیتښر دين د
 .یشو  ېپات

 ولډ-ولډ رافضيت او تیقیزند ارتداد، د همداراز خرافاتو، عقيدوي او فکري د
 د خو شوي، ازمويل هم ېک خراسان په رڅې په ړۍن اسالمي ېنور  د تحريکونه

 .ېنيول مخه لځ هر ېي شتون فکر او دعوت اسالمي اصيل

 کیتحر عبايس د منصور جعفر ابو خليفه دوهم ېدور  عبايس د ېچ کله
 ېخپل د ېواز ی خراساين ابومسلم محسن سرت خپل او فاتح ښمخک
 په ېک دربار خپل په لپاره بقا د غرور شخصـي او ۍسيال ړېز  تني،ښغوانځ
 او قومي د ګنڅتر  روانویپ مسلامنو د هغه د ېک خراسان په نو وواژه، کارهښ

 او ېلډ ېمرتد ېنځی ضد پر خالفت عبايس د ېمخ له تیعصب سمتي
 او مجويس هړ زا د او هړ ک شا ېي ته اسالم ېچ شول، دایپ مه اشخاص
 د او ونڅپا" زردشتي سنباد" د ېک ېد په .هړ ک لیپ ېي رويیپ افکارو زردشتي
 او الحادي" بلخي مقنع" د او تحريک کفري" سیس استاد" مدعي د نبوت
 ګڼ عصبيتونو قومي او سمتي په یدو  .دي ړو  ېيادون د تحريکونه رشکي

 او شوه یاړ ک نه هړ م ېي شمع ېتينښر اسالم د خو ل،ړ ک دایپ هم روانیپ
 اصالح ېعقيد د ېک مهیس په وروسته توقف ډلن له داعيانو او دعوت حقيقي
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 دايس ېپوه ديني او دعوت تينيښر د خراسان ېک زهیسل هره په .هړ وک
  .و یساتل نوراين ريالېچاپ خپل ېي زهیسل پوره ېچ لرل، ستوري

 دوره ېمقابل د ځترمين افغانانو او رانیا صفوي د مهیس غهد پر ېړۍپ يوولسمه
 مريويس" په ېچ هوتک خان مريويس حاجي مـرش، صالح يو تنوښپ د .وه

 علاموو خپلو د لپاره ولولوټ غرټ د استعامر د صفويانو د لري، شهرت" نيکه
 د ېي خهڅ علاموو له حجاز د او ړوک سفر نيت ېهمد په ته حرمينو ګنڅتر 

 .يړ ک چمتو هګتو  عقيدوي په لپاره غزا ېد د قوم خپل ترڅو ه،ړ راو  وافت جهاد
 ېبلک ورساوه، ته یپا تسلط صفوي خراسان پر ېواز ی نه مقاومت ېهمد

 .لړ ک فتح ۍامپراتور  صفوي له ارونهښ رډې ايران د ېک دوره خپله په هوتکيانو
 تعليم نيید او دعوت خپل ېک خراسان په علاموو سنت اهل د ېک دوره ېد په
 .و یساتل روان هګتو  غوره په

 ابدايل احمدشاه شهنشاه سرت ېک نياميي دوهمه په ېړۍپ هجري ېيوولسم د 
 او ېولیون رتهېب ،ېو  ړېک ېالند مغلو ېچ برخي يلیسو او ېختيز  خراسان د

 سرته دغه پر او لړ ک شا په سيمو شويو نيول له صفويان ېي ته لور ځلويدي
 په ولوټ د ېک هګجر  مشرتکه يوه په قومونو شتوېم وولټ د ېمیس د ېي جغرافيه

 ېولټ هغه وډنڅ تر پنجاب د ېک ېد په او ودېښک نوم" افغانستان" د هښخو
 ېي دونکيېاوس او ېو  ېالند واک تر سلطان ابدايل د ېچ ،ېو  ېشامل ېمیس

 .وو افغانان

 د ېي ېک دربار خپل په او لرله پوهه نيید هم خپله الله رحمه ابدايل احمدشاه 
 احمدشاه .وه ړېورک رتبه مشاورينو او مفتيانو ديني د ته علاموو سرتو وخت
 الله ويلشاه امام، علم د حديثو د ېک وچه په هند د او داعي سرت د هند د بابا

 لپاره دفاع د مسلامنانو د هند د دعوت تش په هغه د او و معتقد رډې ته دهلوي
 ېي يانټمره او وژغورل ظلمه له يانوټرهم روګيرغل د ېي مسلامنان ،ړوال  هلته
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 لګڼ پاچا مجاهد او العقيده صحيح يو بابا شاه خو امله ېهمد له .پلځو  سخت
 نيید ېک ورېښپ او کندهار هرات، په ېي ېمخ له ېجذب ېهمد د ېچ ي،ږکي

 ديني حصار یپا د هرات د او جامع ړېز  د کندهار د ،لړ ک تاسيس ېمدرس
 1.ېو  مشهوره ېي ېمدرس

 بهري خيیتار وړ کزده ديني د ېک خراسان په

 دوره سیتدر او درس د وړ کزده نيید د ېچ وروسته هګرات له اسالم د ته خراسان
 .دي ېلرل ېدور  ېلېب الېب مراکزو او اووګدرس ديني نو ،ېشو  لیپ
 په .دهېک تعليم نيید ولونوډ لوېب الېب په ېک خراسان په وروسته هګرات له اسالم د 

 ينوځ د .شول اباد مدارس او مساجد زيات ېک سيمه ېد په ېک هدور  عبايس
 ېپور  زرو ېدر  تر ېچ وو هم مدارس ېداس ېک ېد په حواله په تاريخونو

 غزنوي محمود سلطان د ېک يوړلوم په ېړۍپ هجري ېلورمڅ د .لرل ېي ردانګشا
 په .شو ودلېښک ټبنس متدن اسالمي انهښرو يوه د ېک غزين په ېک ۍواکمن په
 او علومو عرصي پرمختللو د وخت هغه د ګنڅتر  مدارسو ديني منظمو د ېک ېد

 .شول سیتاس هم مرکزونه ميیتعل مهارتونو

 ريايض او جيولوژي طب، عاتو،یطب نجوم، علم د رڅې په البريوين ابوريحان د 
 .وو استادان يوځوونښ مدين دغو د نوابغ او ماهرين

 جامع هرات د خوا له غوري الدين غياث سلطان د ېک یړۍپ هجري مهږ شپ په
 د تعليم او دعوت نيید د جومات سرت دا او شته هم اوس ېچ شو، ړجو  جومات

                                                           
 عالمه:اسالم از بعد افغانستان -ذهبي عالمه: النبالء راالعالمیس:)ماخذونه 1

 (دیسع محمد لګ :افغانستان ریمشاه -بيیحب
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 سیتاس هم ېاو ګدرس نيید ېنور  ېک سيمه دغه په وررسه .الره ثيتیح مرکز يوه
 .دي ړو  ېيادون د هم مراکز نيید بلخ د ېک ړل ېد په .ېشو 

 مراکزو نيید د ېک ېړۍپ هره په وعلامو  ديني او واکمنو مسلامنو خراسان د
 خصويص ټم په اشخاصو نيید او خلکو عامو د رسه ېد له خو ،ړېک پالنه
 .ېو  ېروان تل هم ړېکزده

 ديني او شېو  ايسیس ،ۍکمزور  ايسیس د ړۍن اسالمي د ېړۍپ دولسمه 
 له رګیعامل د اوچتول، امونهګ ته لور زوال د خالفت عثامين .وه ېړۍپ ېتفرق
 هند په خو وه، واکمني ېکمزو  او نامه په تش سلطنت مغيل وستهور  ېينړم
 د ،ځترمين هند او افغانانو د .وه ۍبريال الره دعويت روانویپ د الله یولشاه د ېک
 .دېشل ونه هم ایب تار يکوړا فکري او نيید

 ولهټ پر ۍواکمن زانوېر ګان د ېک امييین ړۍلوم په ېړۍپ هجري ېارلسمید د 
 یاځ ېد د ېسلط او ظلم سکانو د پنجاب پر ته لور بل اوه،ړ و وغ یور یس مهیس

 شاه د او ملسـي الله رحمه الله یولشاه د .وو يړ ک مخ رسه ستونزو له مسلامنان
 په الله رحمه بريلوي احمد سيد ريګمل هغه د او لیاسامع شاه یزو  عبدالغني
 پوري الس جهاد په ېاندړ و  په کانویس د ېک مویس وندوړ ا تنوښپ د او پنجاب

 فتحه ېمیس ېپراخ ېي کانویس له وو، وررسه طالبان او علامء ونوګزر  په .ړک
 هړ دوا دغه وو، روابط ځترمين علاموو افغاين او يلیقبا او غازيانو دغو د .ړېک

 افغاين او هندي د خو شول، دانیشه ېک هګړ ج په رسه سيکانو له انیغاز
 .ېشو  ېپات ګېنټی ېهمداس ېکړیا نيید ځترمين اسالمپالو

 د ېاندړ و  په استعامر زيېر ګان د ېک وچه مهین په هند د کال ميالدي۱۸۵۷ په
 زيیرګان د خاوره هند د ېبلک شو، خنثا او ناکام يوازي نه ونڅپا مسلامنانو
 .شوه لړ ول وينو په مسلامنانو د خوا له استعامر
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 قاسم مدمح موالنا رهڅې بارزه يوه ېک ځمين په ېطبق نيی د د هند د وخت دا
 د کوله، هم مـرشي ېحوز  ېيو  د ېي ېک هګړ ج په ۍازاد د ېچ و، نانوتوي

 مسلامنانو د ېي وروسته .اللګو  هم مشکالت رډې ېي مهال پر ۍناکام د ونڅپا
 هګډ په رسه علاموو نيید نورو نوځی له موخه په ېپوه ېنید او تياړ او یپ فکري د
 له ۍم د کال ميالدي ۱۸۶۶ د ېچ مه۱۵ په الحرام محرم د هجري۱۲۸۳ په
 په وبندېد د ۍولسوال سهارنپور د ايالت اترپرديش د خوري، سمون رسه ېم۳۰
 ېيو  د نامه په" اسالميه عربيه مدرسه" د ېک يټو ګار ښ وتيل نظره له يوه

 دارالعلوم" په دوېر ېت په وخت د مدرسه دا .ودهېښک برهډ ټبنس د ېمدرس
 هم نه افغانستان او ماوراءالنهر ،ړۍن عريب د ته ديوبند .شوه مشهوره" ديوبند
 .ړوک زېاغ علمي مهیس ولهټ پر مرکز دغه او ورتلل طالبان

 کلونو يوړلوم له مرکز علمي دغه د ېيکړا ځترمين دارالعلوم ديوبند او افغانانو د 
 ېمین د هند د سند خانویش افغاين روډې د ېک فن په حديثو د او شوي پيل
 خراسان، د به اول ېچ ي،ږرسي برکته له سیتاس د ديوبند د ته علاموو ېوچ

 ېک خراسان په خو ده،ېرس ته محدثينو مصـر او عراق حجاز، النهر، ماوراء
 له مذهب دغه هم ته هند غالبا   .ید نافذ ېسیراه يوېړپ له مذهب حنفي

 هند خراسانه له رسه کروښل ابدايل او غوري غزنوي، د او ړیک صدور خراسانه
 په ګنڅتر  ېد د .ړیک دود مذهب حنفي ېي هلته او تليل هم رجال علمي ته

 مذهب حنفي هلته خو تليل، ته هند هم عرب او ترکان ان،یفارس ېک دور مغيل
 اهګدرس سرته ولهټ تر مذهب ېد د مدرسه ديوبند او يړ ک دایپ روانیپ زيات
 هړ واد ېک فقهه حنفي په ېچ ده دا نقطه هګډ يوه ديوبند د رسه افغانانو له .ده

 عميل هګډ ضد پر زانوېر ګان د ېي نقطه مشرتکه بله او دي مشرتک رسه ولسونه
 .وه مبارزه فکري او
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 د او ړیغ فیتال د االحکام رساج د مشاور، نيید خان محمد دوست ریام د
 موالنا له هم ړاند  عبدالرزاق موالنا رييس اداري نيید د التحقيق زانیم

 نانوتوي قاسم موالنا د ېچ وو، لوستي ثیحد خهڅ وهيګنګ رشيداحمد
 علمي او فکري ېي ېک سیتاس په مدريس د ديوبند د او و یر ګمل عـرصههم
 .لرله برخه

 وندهیپ مال د رستانیوز د ،ېک جهاد ضد پر زانوېر ګان د ړاند  عبدالرزاقموالنا  
 په ېي ېک رستانیوز په او یر ګمل( اخندزاده الدين نجم) بیمالص د يډه د او
 .الره شهرت" نیجاهدامل رييس"

 ديوبنده له سند ثویحد د خانویش افغاين روډې ېک دوره راوروسته په هګهمدارن
 روډې د ېمدرس د ديوبند د ېک اووګدرس محيل او رسمي په .و ړیک ترالسه
 .ړک ګنټی هم نور اوړ ت نيید رسه هند له ېک مهیس دغه په شتون فاضالنو

 الحسن محمود موالنا الهند خیش د ېک دوره په خان الله بیحب ریام د 
 و خپور ېک يوړک نيید په کیتحر ضد استعامر زيیرګان د الله رحمه ديوبندي

 .کاوه ړمالت رسام   ېي حکومت افغانستان د او

 د ېچ ،ړوک سفر ته نویحرم ېک څتر په دعوت ېد د الله رحمه الهند خیش 
 ته افغانستان ېي ديسن داللهیعب موالنا او تهښوغو مرسته ېي واکمنو له حجاز

 یدو  د هګتو  په مهاجرو د هم مسلامنان هندي هڅ وروسته ایب ېچ واستاوه، را
 .راغلل ته افغانستان ۍرهرب  په

د اوخت د شیخ الهند له خوا د عبیدالله سندي او نورو علاموو  په توسط  
دانګریزانو په خالف  د ریشمي رومال تحريک په  موثر ډول  روان و، چې له  

د مالټا په جزيره اروپا  ه  يې  انګريزانو  په حجاز کې شیخ الهند  ونيو  او  د امل
 کې يې تر دريو کالو بندي کړ.
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 پهد افغان حکومتونو او هندي علاموو تر مېنځ  د اړيکو  په  بهري کې 
 رسدار صدراعظم خپل شاه ظاهر محمد پاچا افغانستان د کال زیملر۱۳۲۴

 قران د محمودالحسن موالنا الهند خیش د ېچ ،ړوک امر ته خان محمدهاشم
 ېد ریتفس کريم قرآن د شبرياحمدعثامين موالنا د ېورباند او ترجمه کريم

 معتمد او فهمهعام يو د خوا له دولت د ېچ يش، لړ وژبا  ته ژبو دري او توښپ
 .يش خپور حيث په ریتفس

 علمي د خو ،و یشو  اکلټ کميسيون يوه لپاره چاپ او ړېژبا  د ریتفس ېد د
 دارالعلوم عريب د هغه وه، ېشو  سپارل دنده ته چا ېچ لپاره ېسمون او ېکتن
 دارالعلوم په ېي دوره ثویحد د ېچ و، کاموي نبي غالم موالنا ثیالحد خیش

 ممتازو له هغه د او وه ړېک الله رحمه کشمريي انورشاه موالنا پر ېک ديوبند
 .و یشو  ېپات هم استاد ېک ديوبند دارالعلوم په کاله وڅ او و خهڅ ردانوګشا

 ریتفس لکه تفاسريو مشهورو له سلفو د ترجمه او ریتفس دغه به کاموي موالنا
 معتربو او زبده نور او للقرطبي القران الحکام الجامع املعاين، روح کثري، ابن

 په انديړ و  ېد له قوله،یتصد ېي به بيا کوله، موازنه او سهیمقا رسه تفاسريو
 او عام ېچ وو، مشهور ریتفاس مفصل نيځی ژبه فاريس په ېک لنهو ټ افغاين

 د ېک ځمين په حلقو نيید د او یستیاخ ېتر  یشوا نه هګټ خلکو لوستو کم
 ریتفس لکه ریتفاس عريب چيدهیپ هړ وا لپاره ړېکزده نحوي او لغوي د قرآن
 روډې د ځترمين علاموو د لپاره ېپوهنقران د او وو دود ضاويیب ریتفس او نیجالل

 .وو رواج ریتفاس عريب مشهور لرونکي جلدونو

 راشه او هجرتونو خلکو عامو او روګسودا علاموو، د ځترمين هند او افغانستان د
 .ړک اسانه ال تعامل يځخپلمين درشو
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 درالعلوم ،ېمدرس نيید ېمشهور  د او عامل نيید نامتو تونخواښپ ېکوز  د
 ېکوز  د غزين له افغانستان د هپلرون عبدالحق موالنا ر،ټګبنس هیحقان

 له ديوبنده له عبدالحق موالنا .وو راغيل پخوا ته ېمیس ارښنو تونخواښپ
 هړ اکو  د رمهڅې ته ېمیس ارښنو تونخواښپ ېکوز  د ړیلوم وروسته فراغت

 .ړوال  ته هند لځ دوهم په بيا او ړک ړجو  انجمن نيید يو ېک يټو ګار ښ په کټخ
 رسه دوړېجو  له پاکستان د خو شو، پايت درسم کاله وڅ ېک ديوبند په هلته

 ېک( يړ اکو ) يټو ګار ښ همدغه په نو شو، ستونزمن ورته راتلل تلل ته ديوبند
 شهرت ګړیانځ ېک مهیس په یې وروسته ېچ ستهیپران مدرسه ېوکړ و  يوه ېي
 ېبر  د موخه په ړېکزده د حديثو د ته ېمدرس ېد .ړک خپل تیاهم او
 رډې ېمدرس ېد ېک موده هږ ل په ېچ شول، تورما هم طالبان تونخواښپ

 ریتعم ېمدرس د الله رحمه عبدالحق موالنا ثیالحد خیش او ړداکیپ شهرت
 ل،ړ ک اتیز هم استادان ېمدرس د او تعداد ردانوګشا د ېي وررسه ،ړک پراخ
 روډې افغانستان د ،ړپيداک شهرت ېي رسه هیحقان دارالعلوم په ېچ مدرسه دغه

 .ړېوک ړېکزده نيید ېک په طالبانو

 ېچ وروسته يرغل له شوروي پخواين د او کودتا کمونستي د ېک افغانستان په
 دننه ېک افغانستان په شول، ستونزمن تلل ته اووګدرس نورو او ديوبند هند د

 مشهور او علامء ل،ړ وت کمونستانو مراکز نيید او شوه لټور  طبقه علمي هم
 مهاجر ته پاکستان افغانان رېشم اتیز ل،ړ يو  هځمين له يا رانیاس ېي وخیش

 روډې ېک مدارسو په ايالتونو بلوچستان او تونخواښپ ربیخ د پاکستان د .شول
 سیتدر ېک مدارسو په بلوچستان او تونخواښپ ربیخ د .ړېوک ړېکزده افغانانو

 .وه ایاسانت کارهښ ته افغانانو امله ېهمد له ېچ ده،ېک ژبه توښپ په

 او پنجاب د کوونکوزده نيید افغان وروسته ژوند دمهالهږوا له ېک پاکستان په
 افغان رډې ېک راوروسته په ېچ ه،ړ ک مخه هم ته اووګدرس نيید سرتو ۍکراچ
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 د امله ېهمد له .شول زیفا هم مسند پر ۍاستاد د ېک مدارسو دغو په علامء
 طویرشا د او جرب حاالتو د اوړ ت طالبانو افغان د رسه مدارسو له ېمیس ېد

 دا یکوال یش نه ړیس استناد په جرب د حاالتو او خیتار د ده،ځېر ګو  تقاضا
 او مزل دږاو دا يکوړا د او يړ ک ریتعب مقصدي او مهالهډلن رڅې په نوځی د ېکړیا

 او تونخواښپ د ېچ ييښ شواهد خيیتار کهځ وي،ځوغور  پامه له اسباب درانه
 دود ېهمداس پخوا له ګرات ګت طالبانو او علاموو د ځترمين ېوچ ېمین هند
  .یشو  ېپات
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  دود طالبي وېړیپ وڅ د او افغانستان

 او شخيص په رهډې تر ېـسیراه يوېړپ له دود دريس طالبانو د ېک افغانستان په
 ،ېورکول ېي ړېکزده نيید ېچ وو، مدارس رسمي ږل رډې .و روان هڼب دوديزه

 ردانګشا رېشم دودمح سم رسه وس خپل له به عامل هر هګتو  عامه په ېبلک
 ېدو  يا يوه لپاره دلوېاوس د ردانوګشا د ېي به ګنڅ تر جومات خپل د او ساتل
 طالبانو يا ردانوګشا دغو د .بلله ېي به رهېد يا حجره طالبانو د ېچ ،ېلرل ېخون

 د ېچ عامل هغه .و هړ غا  پر خلکو ليوړ ت د رسه جومات له به اکڅښ خوراک
 جومات ېد په ېچ و، امام جومات سرت يو د به هغه لرله، ېي به تياړ و  سیتدر
 ۍدوستنید او شوق خپل د به خلکو دغو .وو يلړ ت کيل سرت دوه يا يو به ېپور 
 د .کوله مرسته اکڅښ او خوراک د رسه ردانوګشا له امام د جومات د ېمخ له
 بلوغ ېچ ردانګشا عمره کم هغه ته کورونو خلکو د ېي به لپاره ولولوټرا د وړ خو 
 تونخواښپ بره په یې به ته ماشومانو دغو ېچ وراستول، ديلېرس وو نه ال هب ته
 د به عامل مدرس هر او ويل( يڼچو) ېک تونخواښپ کوزه په او( يانړچ) ېک

 به ېک اووګدرس ویکوچن دغو په .ولیاځ ردانګشا کچه په شینجاګ د کيل
 ته ېلقح درس د به مویس ېدږ ن له ېچ و هغه به يو: وو ولهډ دوه ردانګشا

 هغه بل لرل؛ نه مصارف ولډ یڅه یدو  ېچ وو، ردانګشا نهاري به دغه .راتلل
 مویس ېر ېل له به امله له شهرت زيات او علميت ړلو  د عامل او امام د ېچ وو

 و، ېدږ ن ږل وکڅ ېچ به ېک ېد په .دلېاوس ځور  او شپه دلته به یهغو  .راتلل
 په ځېور  د ېجمع د او للت ته کور به نښیماسپ په ځېور  د ېپنجشنب د نو
 د او تلل نه ته کورونو کلونو یحت او مياشتو په بيا ېنځی .راتلل رتهېب به ریګماز

 یکورن ېچ طالبان هغه ده خربه کارهښ .وو بوخت به لهیتکم تر ېسلسل علمي
 اوونهړ ک او ۍوس ېب ېر ډې ېي به ېک تالش په علم د و، یکمزور  ېي به اقتصاد

 .اللګ
 په رولېت ږېلو او ۍوس ېب ،ېستونز  ېک الره په ړېکزده د علومو ديني د
 !يږکي لګڼ کمرغيېن او فخر ولډ يو ېک ولنهټ نيید
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 د ېک طلب په علم د ېچ کوي خربه دا ته ردانوګشا خپلو تل استادان ديني 
 ړۍن د .ده نه خربه نادره کومه ېک خیتار په اسالم د اللګ ویوس ېب او ستونزو
 ېر ېت ېتند او ږېلو ولډ هر ېک مينه په وړ کزده ديني د پوهانو اسالمي نامتو

 شخصيتونو سرتو رڅې په بخاري امام د ېک ونټل په ثویحد نبوي د .دي ړېک
 .دي اليلګ حاالت نوونکيږ بو ۍوس ېب او ږېلو د هم

 پر ردانوګشا وسه ېب د ېچ وايي او يادوي صفه اصحاب ېک مثال په یهغو 
 المهیپ ېچ ،ېشو  لیراپ هګتو  په سنت يوه د لهیپ له اسالم د نهګاستو  یاځ يوه
 محمد حضـرت د طالبان ېصوف د يا صفه اصحاب .ړېک صفه اصحاب   ېي

 د ېچ- ېي به چوتره پر جومات نبوي د ېچ وو ريګمل هغه الله یصل الله رسول
 احکامو الهي د نه السالم عليه نبي له -و ړجو  ورباندي یور یس توښل د خرماوو

 به همدلته .درلود نه یاځ بل ېي لپاره ېنګاستو  د او کوله هړ کزده رشيعت او
 ېک ژبه ېعرب په فهص) يېږادی نوم په صفه اصحاب د خو کهځ دل،ېاوس
 د اسالم د تقوا، زهد، په ېک تاريخ په اسالم د یدو  .(يیږک لیو ته ېچوتر 

 الله رسول له .يږکي لګڼ رسچينه پوهاوي د ېک احاديثو او رتیس په غمربېپ
 ېچ ید عنه الله یرض هريره ابو يړ ک تیروا ثونهیحد زيات ولوټ تر ېي ېچ هن

 ېچ و، ردګشا مشهور ولوټ تر ېصوف د رةیابوهر .و عبدالرحمن يي نوم یاصل
 لوړ خو  د ېي ځور  وهی ېچ ېد تر آن .اليلګ ۍسخت او ږېلو ېي ېک الره ېد په

 په ېي نور او و پروت ېک الره په جومات نبوي د نه ږېلو له او لرل نه هڅ لپاره
 خلک وايه، نه هم حال خپل ېي ته چا .و نه واکځ تځښخو  د ېک وجود

 پر او یراغ ورباندي وسلم هیعل الله یصل الله رسول ریاخ ريدل،ېت ورباندي
 .بوته ته کور ېي رسه انهځ له او شو پوه ېي حال

 الصفة وأهل: وايي هړ ا په منزلت د صفه اصحاب د عنه الله ريض هريرة ابو
 ( البخاري صحيح) أحد عىل وال مال   وال أهل   عىل يأوون ال اإلسالم، أضياف
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 او مال نه وه، ۍکورن ېي نه وو، لامنهېم اسالم د[ طالبان] دونکيیاوس ېصوف د"
 " وکڅ بل نه

 رهډې سیتدر د ېک يوېړپ وڅ وروستيو په ېک مویس شاوخوا او افغانستان په
 نامه په درس يا ېحجر  د ېچ ،ېو  ېاو ګدرس شخصـي ېدوديز  همدغه برخه
  .ېدېياد به

 ېک ېد په ېچ شول، ته ځرامين هم مراکز نيید منظم او رسمي ينيځ وروسته
 ترتيب وړ کزده د خو شخصـي، ېي ېينځ او ېو  رسمي لوري له دولت د ېينځ
 د لکه مدارس منظم دغه .الره ېي قانون امتحاناتو او صنفونو د او منظم ېي

 غزين د املدارس، نجم رهارګنن د مدرسه، ابوحنيفه ارالعلوم،د عريب کابل
 شامل په مدرسه نيید هرات د محمديه، کندهار د ه،یاسد بلخ د نوراملدارس،

 .ېمدرس ېاوسرت  ړېو  ېنور  رېشم يو او تخارستان دارالعلوم ېک

 ېو  ېر ډې هغو دولتي او رسمي پر ېاو ګدرس ېز یدود او شخصـي ولډ عام په 
 د به ېک روېد او درسونو په عاملانو نيید نامتو او مشهورو د کچه په وادېه د او

 ترالسه یشوا نه اسانه په به دا او و ړا یو سرت وی موندل یاځ لپاره طالب
 داخله ته طالبانو ريکوځ او نویذه ېيواز  به ېک درسونو ولډ دا ېبلک ،یداېک

 .دهېک ورکول

 ېک بحث شفاهي په ېي به کله ېچ کتل ته طالب به خانویش مشهورو دغو
 درس خپل د ېي به ایب ،ید نیذه او قهیال ېک درسونو په ېچ ،ړک معلوم

 وخته هځپن د: وو ولډ ېد په هڅ به طیرشا دا .لیو ورته طیرشا او وداتیق
 د سهار د برابرول، سنتو نبوي په صورت او رتیس پابندي، هځملان جامعت
 او کول نه ۍرخصت د پرته ځېور  هل ېجمع د مطالعه، پوره ېشپ د لپاره درسونو
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 او احکامو ديني په ېي به ولټ ېچ قيودات او طیرشا ولډ ولډ نور ورته ته ېد
 .وو يلړ ت ېپور  درس

 ينهېمخ جهادي طالبانو د

 افغانستان د ېک وګړ ج مشهورو ووېدر  په ضد پر زانویرګان د ېک افغانستان په
 او علامء رډې ېک وګړ ج ېد په .ړک ادا رول قوماندانانو او وونکوښالر د علاموو
 طالبانو د بولدک د هديره، طالبانو د ارښ کندهار د ېچ شوي، شهيدان طالبان
 دي، مثالونه ژوندي ېي چوک شهيدانو د ېدرواز  هرات د کندهار د او هديره

 هغو د قربونه ولټ دا" نایو په رشاد عبدالشکور عالمه مرحوم مورخ افغان د ېچ
 ."دي شوي شهيدان ېک هګړ ج مخامخ په رسه زانویرګناله  ېچ دي، طالبانو

 نید ېي نوم اصيل ېچ ړاند  عامل مشک مال ېک مبارزه ضد پر ريزانوګان د
 د ب،یص حاجي زوګترن اخنزاده، الدين نجم ،ړاند  موالناعبدالرزاق و، محمد
 مال چکنورو" په ېچ محمد امري موالنا ،ۍکورن حضـرتانو د شوربازار د کابل
 و، مشهور" بیص مال وڼرسکا" په ېچ اکربشاه محمد سيد و، ورمشه" بیص

 املشايخ خیش و، مشهور" بیص مال اباد جان" په ېچ عبدالکريم، مولوي
 مولوي ب،یص اخنذاده موسهي د محمد فيض مولوي سوات، د عبدالغفور
 په رغلی د زېر ګان د علاموو نامشهورو او مشهورو ونوګسل په او غزنوي عبدالله
 رډې ېي ړنومل ېچ ،ړېک مبارزه عميل ېک الره په لوګټ د ۍخپلواک د او ويیمخن
 او ونوګسل په يوه هر یدو  د .ېشو  ېاندړ و  ګېلېب وڅ ېواز ی ېي دلته ،ید دږاو
 .وه ستيیاخ برخه ېي ېک وګړ ج ېد په ېچ لرل ردانګشا ونوګزر 

 خان ايوب محمد فاتح له ميوند د ېک هګړ ج مشهوره ميوند د ضد پر زانوېر ګان د
 هغه ېچ خان عبدالرحمن ریام هړ ا په علاموو روګمل د ضد پر ريزانوګان د رسه
 التواريخ تاج کتاب خپل په و ړیک يو الس رسه استعامر ـيسیلګان له ېي وخت

 شرتیب اسلحه و لشکر حربيه، ادوات خان وبیمحمدا...: "ړېک يادونه هم ېک
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 .بودند داده جهاد اعالن نم مخالفت به جاهل یمالها عالوه بر نداشت، من از
 فتندیګم اينها .بود مساعد خييل خان ايوب محمد رشفتیپ جهت به کار نیا

 "یغاز  من فیوحر هاسیلګان دوست من

 ېستونز  ځترمين علاموو نيید او خان الله امان د

 هګمر  له خان الله حبيب پالر خپل د خان الله امان ېک کال الديیم ۱۹۱۹ په
 د کابل د ناست،ېک ۍدګ پر واک د هګتو  په پاچا د افغانستان د وروسته
 پر زانوېر ګان د خان الله امان امري ونهڅه په علاموو ديني وررسه او حضـرتانو

 او ۍخپلواک د ېحضورک په افغانانو ونوګزر  د ېک جومات اهګعيد  کابل د ضد
 سیلګان-افغان د او منله ونه خپلواکي افغانستان د سانویلګان .ړوک اعالن جهاد
 له کابل د او علاموو نيید وګڼ د ېک ېد په .شوه پيل هګړ ج اخريي او يمهېدر 

 محمد فضل خیاملشا شمس زامن دوه مجددي عبدالقيوم خواجه د نه حضـرتانو
 قومندانانو يګجن د خان الله امان د مجددي عمر فضل املشايخ نور او مجددي

 .واخيسته برخه ېک هګړ ج په ګنڅتر 
 شمس او و قوماندان ګړېج د خان نادر ېک محاذ او هښکر يګجن په لټ د

 ښېکر يګجن د وزيرستان د او و یر ګمل وررسه مجددي محمد فضل خیاملشا
 مجددي عمر فضل خینوراملشا او و خان ويلشاه قوماندان ګړېج د محاذ او

 .و یر ګمل وررسه

 زيیرګان د کابل پر ېچ وه، ېستیاخ برخه علاموو نيید روډې ېک هګړ ج ېد په 
 د خان محمد صالح قوماندان د ښېکر د مشـرقي د او ولوځغور  بم ېالوتک
 خان الله امان رسه ېد له .هړ ک شا پر هګپرمخت له هګړ ج ېبهان زخم عادي
 دغه په .هړ ک اعالن متارکه ګړېج د ېي رسه ريزانوګان له او هړ وخو  رضبه رواين
 تلښغو یدو  کهځ شول؛ ناراضه يايلګجن ميل او خلک نيید نيځی ېک متارکه

 او خان عبدالرحمن ریام د ېچ يس،یونـ رتهېب زانویرګان له ېمیس ېولټ هغه ېچ
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 ېشو  جال افغانستانه له ولډ موقت په ېک معاهده مشهوره په ځترمين ډورنډې جرنال
 کهځ نو ،ړوک تجاوز ېي ایب ایب .شول نه وفادار ته ېمعاهد زانیرګان ېچ کهځ ؛ېو 
 ړېغا  ېپور  د ښېکر د امله ېهمد له ېچ و، نه ېپات ثيتیح ېمعاهد ېد د

 .شول مات هم ونهړ ز  افغانانو

 امان شاه .ومنله خپلواکي افغانستان د زانوېر ګان مه۲۸ په زمري د ل۱۲۹۸ د
 انونهښن رسمي ملر د ته حضـرتانو هړ دوا ړويا  په ګړېج د ۍخپلواک د خان الله
 .لړ ک اعالن ورته ېي القاب" خیاملشا نور" او" خیاملشا شمس" د او لړ ورک

 اروپا د ېمريمن ېخپل له رسه خان الله امان کي نياميي په کال ميالدي۱۹۲۷ د
 په کال ميالدي۱۹۲۳ د .ویون یې وخت کال وی کم هڅ ېچ ،ړوال  سفر دهږاو په

 ېي ېاعالمي ېپاروونک او ېشو  کلټا نا وڅ يو شو، راستون رتهېب ېچ ېک جون
 مطلقه وښځ د مخالفت، لباس رشعي د ز،یبند حجاب د لکه ،ړېک ېصادر 
 او محدوديت وړ کزده نيید پر خپلول، لباس او ژوند لیاټس اروپايي ازادي،

 بيیغر او ېبیعج ېر ډې ورته ته ېد او زیبند اذان پر ېک ارښ کابل په ز،یبند
 .دي ېستیاخ را ولډ ولډ خونویتار ېچ ېاعالمي

 د ېک ېد په ېچ شو، مخ رسه ونګغرب  کلک له علاموو نيید د امله ېهمد له
 خپلواکو د خینوراملشا .وو هم حضـرتان کابل د ريګمل ګړېج د ۍخپلواک د ده
 لیو .کاوه ژوند کالو وځپن تر ېي هلته او ړوک هجرت ته مویس يلیقبا تنوښپ
 و، احساسايت دومره ېک قیتطب په اصالحاتو خپلو د خان الله امان ېچ يږکي
 هړ ا په حکم د حجاب رشعي د ورته ينپغام  عبدالرحمن قايض دولت د ېچ

 ېي باالخره ېچ وواهه لغته په کريم قران خان الله امان اوه،ړ وغو  کريم قران
 وروسته ېد له .وواژه رڅې په اشخاصو نيید نورو رېشم يو د هم پغامين قايض

 ړا ته ېتېښت وادهېه له خان الله امان د،څېراپا ولس بر لرو خالف په الله امان د
 .شو
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 يوه هم اوسه تر ونکيڅېړ  افغان او مورخني هړ ا په اصالحاتو د خان الله مانا د
 د ېنځی او ېکنیل رسمي وخت پر ۍواکمن د ظاهرشاه محمد د .دي نه خوله
 کوونکي مخالفت وروسته سفره له اروپا د رسه خان الله امانله  کتابونه خیتار

 نسبت ارتجاع د دارازهم او نوموي يڅپو  الس زانوېر ګان د روحانيون او علامء
 په تیاصل د تورونو ولډ ېد د رسه يړ س له ېچ خربه يوه خوه کوي، ورته

 له ېچ روحانيون او علامء هغه هګرنڅ ېچ ده دا هغه کوي؛ مرسته ېک ژندنهېپ
 د ۍخپلواک د او اخيل برخه ګې هګړ ج په ېاندړ و  پر زېر ګان د رسه خان الله امان
 خو ورکوي ۍقربان ولډ هر ،يیږدر شا تر خان الله امان د ېک ړمالت په اعالن
 دوېراستن د نه اروپا له لويیپ دوستانه رسه زانوېر ګان له خان الله امان ېچ کله

 د نو واي يڅپو  الس که کوي؟ مخالفت وررسه روحانيون همدا پرمهال
 امان د ېي به پرمهال ګړېجدرميې   د سیلګان افغان د او اعالن د ۍخپلواک
 !یوالین نه خوا خان الله

 سفر ته کندهار ېي مهال پر ۍواکمن د ږزمو ېچ ړکاک حسن پوه خیتار افغان
 جمله دغه هغه د خو ،ړوک بحث مفصل مو هړ ا ېد په ،وم کوربه ېي زه او الره
 نامه په اصالحاتو د ېچ خان الله امان: ېي ويل ېچ ده، ياد په هم تراوسه ېم

 په ړکاک اغيلښ د خو.!و حامقت وي هغه د دا کول عميل ولډ کوم په ه،څ کوم
 بدلون له حاالتو د ېک زویلس دو تريو په ،یداېک يش نه باور پوره هم خربو
 هغه د ېچ یال یو يش نه ړیس کتو په ته ځدري دونکيېبدل يړ نومو  د رسه
 طرفه ېب د ېک نایو او کیل په هغه د به ای او وي هڅ به هیرا ۍوروست او اصيل

 .وي غالبه ومرهڅ ګرن تينويلښر او قضاوت

 ډهو  مثبت له ګپرمخت د وادېه د ېي که خو و، هغه و، هڅ ېچ خان الله امان
 کلتور د ،یوا ینيوال ېک نظر په تښدرن عقايدو ديني او تونوښارز ميل د رسه
 ګپرمخت همدغه ېي یاځ پر وڅه هړ ناو  د تنقيد د تونوښارز ديني او بدلون د
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 په ېي طبقه نيید او ولس ،یوا ړیکور  شکل افغاين یاځ پر شکل غريب د ته
 د حاالتو او مصلحت د ،یوا يړ ک ريګمل انځ د ېک کار ېد په ولډ امنهیحک

 ملت، د هم ده، د هم به دا ،یوا ړیک لیپ تځښخو  ېي ېک وريیس په تقاضا
 .یوا هګټ په ېطبق نيید د هم او وطن د هم

ثبت مدين بدلون چې د مرسه دې  لهد تاریخې پيښو په استناد امان الله خان 
د شخيص ژوند په هره برخه کې يې عصباين او بې صربه مزاج الره، پلوي و، 

د هغه له لورې په وړو وړو  .خو د ستونزو پرمهال بيا يب زړه او بې مقاومته و
بې صربې او عصبانيت دليل  خربو توپنچه ویستل او د مرګ ګواښونه کول د

وطن  !د تيښتې الره غوره کړهرښتیني مقابلې پر وخت يې بيا  دي، خو د
، نه يې د داود خان غوندي په خپله توپانچه تر اوپريوان يې يوازې پريښودل 

مرګه مقاومت وکړ اونه يې له تیښتې وروسته د خپلو پیروانو رهربي او رهناميي 
 چې دا د هغه د نه مقاومت او بې رړه توب دليل دی.وکړه ، 

 د ولډ يو موده هږ ل ځمين تر ۍواکمن د انخ نادر او ېتېښت د خان الله امان د
 یکوال جهاد ېي انهېړ م په ېچ ېد له رسه ېطبق نيید کهځ وه، خال قدرت
 د ېي ېاندړ و  له ېچ و، غالبه ېپر  دومره مزاج ۍشـېدرو  او زهد د خو ،یشوا
 ېچ یشوا یکوال یهغو  نه که الره، نه میتنظ او يګاماده کولوډ  د خال ايسیس
 .یوا ړېک مهیقا ېي واکمني اسالمي او ميل واکمنهځ يوه

 يوه د رسه پلويانو خپلو له ېچ شو، واکمن کلکاين الله بیحب ېک خال دغه په 
 حاميه مقررات نيید هغه و، یشو  دننه ته ېنېپالزم وادېه د ېک لهیپا په بريد
 ېيو  د هم هغه باالخره .لرله نه ېي تياړ و  او تجربه اداري دولت د خو ل،ړ ک

 ېي ېمخ له انتقام د او هښوګ واکه له خوا له خان نادر د ېخم له ېسیدس
 .ړک مجازات
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 نادوده ېنځی او اصالحات خان الله امان د رسه دوېرس له ته واک خان نادر 
 جذبات ولسـي او طبقه نيید ېي رسه ېد په او لړ ک اعالن لغوه تغريات
 ظاهر حمدم یزو  د هغه د وروسته ۍواکمن ډېلن له خان نادر د .لړ ک خاموش

 نسبتا   ته علاموو خوا له دولت د او ته دولت خوا له علاموو نيید د دوره شاه
 فاصله ولډ يو ځترمين علاموو نيید او اووګدرس عصـري دولت، د خو وه، ارامه
 خپل په خربه ېب هڅ هر له دنيا د ېک اطرافو په علامء هګتو  عامه په شوه، زياته
 په ځور  ګرن دين د ېک اووګدرس صـريع او وو بوخت سیتدر او درس زیدود
 عصـري په ځور  په ځور  نظرياتو او ېفلسف زمیمارکس د .دهېک کهیپ ځور 

 به ردانوګشا یر ډې پوهنتون او مکتب د ېچ ېد تر آن کاوه، نفوذ ېک اووګدرس
 عنصـر دغه د ېچ کتل، هګسرت  په توهني د ولډ يو ته علاموو او خربو نيید

 عميل په زمیکمون باالخره ۍخاموش ارادي نظام واکمن د هړ ا ېد په او زياتوايل
 .اوهېږ وز  را هڼب

 بروز سيايس اشخاصو او لوډ ديني د

 لرلو په ېجنب نيید د مقاومتونه هړ وا ېدر  ضد پر زانوېر ګان د ېک افغانستان په
 المهیپ مقاومت د صلهیف او فتوا علاموو د واکمنو وخت د او لړ ک رهربي علاموو

 ته واکمنو ۍکورن او اشخاص خاص او طبقه نيید ملها ېهمد له له،ګڼ
 الره، تیفعال عام کچه وليس په وخت هغه طبقي نيید .ېو  ېتمنښارز
 حاالتو، د خو محسوسوله، نه تياړ ا ېي ته تړښجو  ايسیس او ټچوکا يګړ انځ

 محسوسه تياړ ا کرار کرار ته پلو ېد یهغو  رسه بدلون په امتحاناتو او ظروفو
 .هړ ک

 الفرقان خدام او سنوراملدار 

 د علاموو د مجددي عمر فضل نوراملشايخ ېک لیپ په ۍواکمن د ظاهرشا د
 تر ېي وادېه ولټ پر ېچ ،ړېک لیپ ېلځ ېهل لپاره ۍبيدار  ايسیس او تنظيم
 د ماحول، جهادي او علمي په ړاند  عامل مشک مال د هغه .يېږک دلیل زېاغ ننه
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 الديیم۱۸۹۸له ېچ کال مريق هجري۱۳۶۱ په ېک ۍولسوال رګشل په غزين
 دغه .ودېښک ټبنس ېمدرس ېسرت  د نوراملدارس د ،ړخو  سمون ېي رسه کال

 هم هړ ا په ۍدار یب ايسیس د ېي ګنڅتر  وړ کزده نيید د او منظمه خورا مدرسه
 علامء صفتهشېدرو  هغه هم استادان علومو نيید د هم هڅ که .لرل رامونهګپرو 
 او استادان ېينځ خو الره، نه کار رسه هڅ لب له ېي وراخوا سیتدر له ېچ وو،

 او افکارو ايسیس معلوماتو، عامه د ۍکورن حضـرتانو د خپله په او منتظمني
 امله ېهمد له ېچ لرل، کچرونهیل او رامونهګپر  منظم ېک برخه په فکر اسالمي

 ېچ لړ ک دایپ رجال سرت سرت ېک برخه په جهاد او فکر اسالمي د ېمدرس ېدغ
 نامه په" الفرقان خدام" د ېي باالخره .ندهیوش زېاغ ېي اطرافو ولوټ رپ وادېه د

 د تنظيم دغه .هړ ک لیپ ېي مبارزه فکري او ايسیس ېچ ،ړک سیتاس میتنظ
 امله له نيوکو سيايس د به ناکله کله ېچ خپروله جريده نامه په حق یندا

 علمي په ېمدرس نوراملدارس او میتنظ دغه .اوهګل هم بنديز ېپر  حکومت
 ېمدرس .ړېک ېمنظم هم ړېکزده نيید ګنڅتر  تياښوي ايسیس د ېک ماحول

 ثویحد د به ېک صنف سمړشپا  په او وه متوسطه دوولسمه تر لرل، صنفونه۱۶
 د امله ېهمد له .و فاضل وبندېد د يي ثیالحد خیش يو ېچ دهېک پوره دوره

 .دهېک طرز په ېمدرس د ديوبند د درس حديثو

 سنن داود، یاب سنن مسلم، صحيح بخاري، صحيح ېک صنف وروستي په
 اصيل خو دل،ېدرس ماجه ابن سنن او نسايي سنن مالک، امام موطا ترمذي،
 .و ترمذي جامع او مسلم صحيح بخاري، صحيح پر به ترکيز

 ورو-ورو هم ته اووګدرس عصـري ګنڅتر  حلقو ديني د میتنظ الفرقان خدام د
 نوځی د ېدور  د شاه ظاهر د ۍرسپرست هپ میتنظ دغه د باالخره .دهېپراخ

 دا .ېشو  ترتيب ېمظاهر  ېسرت  ېک ارښ کابل په خالف په نوړ ک ضداسالم
 ېي علامء .دهېر ېوو  ونهڅپا ولـيس له حکومت وي، ېروان ځېور  وڅ ېمظاهر 
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 ېمظاهر  ورکولو په اطمنان د لوري له دولت د وروسته .لړ ک ېي بنديان او پلځو 
 له کمونستانو ولډ خاص په روڅې ضداسالم د ېک دولت په خو ،ېشو  ېختم
 د ته یېالیټا کله ېچ شول، زيات تونهیحساس ېاندړ و  په ۍکورن ېدغ د خوا

 رسدار صدراعظم، پخواين او یزو  تره د هغه د مهال پر سفر د شاه ظاهر
  .ړک ېر ېل واکه له ېي شاه ظاهر او هړ وک کودتا سپينه خان داود محمد

 خدام خو کهځ وو، ولټرا کمونستان اکرثه شاوخوا پر خان داود د وخت دا
 او شاليد خيیتار ۍکورن ېدغ د خو .ېشو  ېزيات هم ېنور  ېستونز  ته الفرقان
 .یالړ راو  یشوا نه فشار اتیز ېپر  ېي کهځ و، معلوم ته دولت ړمالت ولسـي
 دوو يو له پرمهال کودتا د کمونستانو مه۷ په غوايي د کال ل۱۳۵۷ د باالخره
 ړیلوم هړ وا او ټغ ولټ ۍکورن د حضـرتانو د پرته وو ينهښځ او نوماشوما

 روانیپ ۍکورن ېمتنفذ ېدغ د .لړ يو  هځمين له ېک زندان په ېبياي او رانیاس
 مولوي د اسالمي، انقالب حرکت د لکه ېک مونویتنظ جهادي په وروسته ایب

 او اسالمي اتحاد او ميل نجات حزب، اسالمي مـرشي په خالص يونس محمد
 ېک په ېر څې ېبارز  ېچ شول، بوخت مبارزه او جهاد په ېک وندونوګ نورو

 موذن، الله رفيع مولوي حقاين، الدين جالل مولوي منصور، نصـرالله مولوي
 قوماندان مشهور کندهار د ،یزرمت الله رحيم مولوي قي،یصد عبدالستار مولوي
 ېلوبرخوکیالبیب په هيواد د او کليم یموس مال قوماندان نامتو زابل د ،ګملن الال
 .وو چارواکي تنظيمي او قوماندانان جهادي مشهور نور يرډ

 نهضت اسالمي او زمیاخوان

 د ۍمشـر  په انویعثامن ترکي د ېچ کله وروسته، ګړېج ېوالړین ړۍلوم له
 په شو، کارښ سویدس د قدرتونو زویدېلو د هم ارګاد ی یوروست خالفت اسالمي
 په ایتړ ا ېهمد د .شوه احساس ایتړ ا اتحاد او ووايلی د امت د ېک ړۍن اسالمي

 د ېک په رول مرکزي ېچ شو لیپ کیتحر خالفت د ېک هند په ړیلوم ېک ړل
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 دوېک کولټ سخت له خوا له زانوېر ګان د کیتحر دغه .لوباوه علاموو وبندېد
 .دهځېر ګو  پهڅ ېتلپات يوه ۍدار یب د مسلامنانو د ېک وچه په هند د رسه رسه
 د او البنا حسن عامل نيید يوه د ېک مصـر په ېک کال ميالدي۱۹۲۸ په ېورپس
 هدف ېچ شو، تاسيس حرکت نامه په املسلمني اخوان د خوا له روګمل د هغه
 .ېو  ېلځ ېهل لپاره قیتطب د رشيعت اسالمي د ېک مصـر په ېي

 په ېچ کله .ړک پيدا نفوذ خورا ېک مصـر په حرکت دغه دوېر ېت په وخت د
 د املسلني اخوان شوه، ونيول مخه ۍخپلواک د فلسطني د کال الديمي۱۹۴۷

 ېمبارز  عميل ېي ېک الره ېد په او ړک اوچت شعار مقاومت او دفاع د فلسطني
 عربو يوډاونګ او ولنهټ مصـري په شعار ۍازاد د فلسطني د .هړ ک مخه ته
 ،ړک زيات هم نور شهرت او زېاغ تځښخو  اسالمي معارص دغه د ېک وادونوېه
 له ېچ شول ېک رهېو  په نه حرکت دونکيېپراخ دغه له واکمن مصـري خو کهځ

 صدراعظم مصـر د هېټن مه۸ په ېمياشت د سمربډ د کال۱۹۴۸ د یې امله
 ،ړک اعالن قانوين غري حرکت املسلمني اخوان د" باشا نقراشـي فهمي محمود"

 انویپلو د تحرک د عمل دغه .لړ ک بنديان ېي يړ غ یر ډې او مصادره ېي شتمني
 ېهمد د خوا له وړ غ ينوځ د حرکت دغه د يږکي ومانګ ېچ راوپاروله، غوسه
 حکومت نوي د .شو ووژل نقرايش صدراعظم مـرص د مه۲۸په سمربډ د کال

 مه۱۲ په ېمياشت د فربوري د کال۱۹۴۹ په ېک انتقام په ېښېپ ېد د واکمنو
 رسه بنديزونو او وړ رب روډې له حرکت دغه وروسته هغه له .ړک ترور البنا حسن
 سيايس د یدو  د تل امله له السوهنو ـيسیلګان د ېک ولنهټ مصـري په .شو مخ
 قتل د عبدالنارص جامل د کال ميالدي۱۹۵۴ په کله ېچ ده،ېک نيول مخه واک
 حرکت دغه د کسه سل ېنژد بيا لځ يو نو شو، ېپور  املسلمني اخوان په تور
 بارزه يوه ېک ېد په ېچ شول، محکوم نزندا کاله۱۵ په يړ س رس د او زبده
 اثار مقبول ېنځی هړ ا په ېمبارز  او فکر اسالمي د قطب سيد .و دقطبیس رهڅې

 ډېلن ېيو  له قطب دیس .وليکه ېي ریتفس مشهور القران ظالل يف د او وليکل
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 د۱۹۶۶ او شو محکوم اعدام په او شو ونيول ایب وروسته خالصون ېوقف
 .شو یاړ ک اعدام مه۲۹ په ستګا

 په ړۍن اسالمي د ګنڅتر  وادونوېه يوډاونګ او عريب د تحريک يړ خون دغه 
 روډې لپاره واک ايسیس د اسالم د او ېندلیوش ېز ېاغ هم تحريکونو نورو

 الرهګت مشابه هم ای او رويیپ طرز د یدو  د ېک وادونوېه لوېب الېب په مسلامنانو
 خلک ېلډ دغه ېچ ي،ځرا مه افغانستان او پاکستان ېک ېد په ېچ ه،ړ ک غوره

 .نوموي پريوان داخوانيت اويا اخوانيان

 اخوانيت د لهډ اسالمي جامعت ۍمشـر  په مودودي موالنا د ېک پاکستان په
 اسالمي د ېک دوره په شاه ظاهر د ېک افغانستان په او يږکي لګڼ روهیپ

 او يادوي کال شمـيس یهجر ١٣٣٦ هټني سیتاس د ېي وکڅ ېچ له،ډ نهضت
 کابل د لهډ دغه .يادوي کال شمـيس هجري۱۳۳۱په ټبنس اصيل ېي وکڅ

 نوځی د يځپوهن رشعياتو د او محصلينو پاله اسالم رېشم يو د پوهنتون
 لهډ دغه وروسته ېچ ، شوه ونومول نامه په نهضت اسالمي د خوا له استادانو

 ېک دوره په جهاد د وروسته کودتا ستيیکمون له .دهېک لګڼ پريو اخوانيت د
 .لګڼ خواره مرياث فکري او ايسیس نهضت د انونهځ تنظيمونو جهادي ووېدر 

 س،یرئ يځپوهن اتویرشع د پوهنتون کابل د قول يوه په رټګبنس نهضت دغه د
 د ېي ړېکزده ړېلو  ېچ و، ینياز  محمد غالم ،یدونکېاوس وړ اند  د غزين د

 په طرزه فکري له اخوانيانو د هلته او وي ړېک ېک پوهنتون االزهر په مصـر
 ېچ ید دا قول دوهم .هړ ک لیپ مبارزه ايسیس ېک افغانستان په دلته ېي تاثر
 عبدالرحيم ردګشا هغه د ېي رټګبنس او وه رسچينه فکري ینياز  محمد غالم
 .و ینياز 
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 د کمونستانو او خان داود د اکرثه ېر څې محوري او اصيل تځښخو  ېد د
 هم علامء نيید رېشم يو ېک تځښخو  ېد په .ېشو  ووژل پرمهال واکمنيو
 رسه عاملانو نيید مشهورو له وادېه د ازيین پوهاند خپله په او شول داخل
 .ېلرل ېمشور  او ېپاست ېناست

 او افکارو سزمیمارکس-زمېننیل د ېک ځمين په اووګدرس عصـري د نهضت دغه
 ته ځرامين کاوه ړمالت هم ېي واکمنو وخت د ېچ ضد پر تونوځښخو  ضداسالم
 په .شول رانیاس يړ غ مهم تځښخو  د وروسته کودتا له خان داود د او شو

 دغه د امله ېهمد له ېچ درلود، نفوذ زيات پلويانو زمیکمون د ېک دولت
 شول ړا ېي رېشم يو او شول مخ رسه ښواګ له زندان او ګمر  د يړ غ تځښخو 
 .يش مهاجر ته پاکستان ېچ

 يړ غ نهضت اسالمي د وروسته کودتا ستيیکمون له ېاووم د غوايي د ۱۳۵۷ د 
 او اسالمي جمعيت د او شول نه ايلیبر ولوړ جو  په صف جهادي واحد يوه د

 له ېچ ل،ګڼ وارثان یاصل نهضت اسالمي د انونهځ لوډ وړ دوا اسالمي حزب
 واک ايسیس د ېلډ هړ دوا دغه باالخره او شوه پيل اوله له ايلیس دغه ېي امله
 .ديېورس ته ۍمنښد رس پر نفوذ او

 او علاموو د ېک وادېه په عالوه نه نهضت اسالمي او الفرقان خدام له
 متحرک او تونهړښجو  انجمنونه، ،ېلډ ړېو  روحاين او اسالمي ېنور  روحانيونو
 .وو نه موثر او بارز کچه ېد په خو وو، هم اشخاص

 پيل جهاد د او کودتا ستيیکمون

 نفوذ دولتي پراخ لوډ ستيیکمون پرچم او خلق د ېک ۍواکمن په خان داود د
 .درلود باور ېي کمونستانو پر خو ده،ېر ېو  پالو اسالم له خان داود او و ړیک دایپ

 فیژنېبر  مرش له شوروي د ېک کلونو ویوروست په ۍواکمن ېخپل د خان داود
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 د فیژنېبر  مهال پر مذاکراتو رسمي د ېک مسکو .ېشو  ېخراب ېيکړا رسه
 د ېچ يي،ښ نهېښاند شتونه له کرانویتخن د وټنا د ېک شامل په افغانستان

 ته یپا ېلیپا ېب مذاکرات او يېږک مخ رسه وابځ ستوغ له خوا له داود
 ضد پر داود د کمونستان رتبه ړلو  ېک اهګدست په دولت د روسانو .يېږرس

 ېتصفي د کمونستانو د نه اهګدست دولتي له خان داود وخت دا .لړ ک تحريک
 په وندګ خلق د او ړک یومبړ  وار دستور په روسانو د کمونستانو خو ه،ړ وک اراده
 او بدمرغه هېټن اوومه په غوايي د زکالیملر۱۳۷۵ د دننه نظام د ېي ۍمـرش 
 ېک خپلو خلقيانو شويو واکمن ېالر  له کودتا د بيا ېچ ه،ړ وک کودتا ړۍخون
 د خوا له نیام الله ظیحف د وروسته ېمياشت ږشپ کودتا له .ستهیواخ رسه
 الله ظیحف .ړک ترالسه واک امني او شو ووژل یکتره محمد نور مـرش دولت
 د کارمل بربک او شو ووژل دستور په روسانو د خوا له ونیفرکس پرچم د امني

 ېد له ېچ ،یراغ ته کابل سپور انکونوټ زغروالو په رسه قواوو رسو له شوروي
 .شو لیپ دور عميل يرغل شوروي د رسه

 ونه ېولنټ .وو پردي نه کلچر او ېدیعق فکر، له ولس افغان د کمونستان
 وګټ شـخيص مادياتو، د خلک محدود رډې ل،ړ ک استفراق ېي اوله له زغمل،
 انديړ و  پر ېي تیاکرث کندهېپر  ولس د .دلېودر  وررسه ريېو  له هم يا او لپاره

 او فکري ېي رسه یدو  له ېچ لپاره پلوځ د خلکو هغو د یدو  ود،ښو تیحساس
 نيید .ستیواخ کار نه وحشت او ۍرحم ېب ېسار  ېب له کاوه تمخالف عميل
 وڅ ېچ شخصيت روحاين او عامل نيید هغه هر وله،ځر ګو  هدف ېي طبقه
 علامء، ديني پوري لک يو تر .لړ ک ورک ېي ژوندي دل،ېک راجمع ېپر  به کسان

 ېچ ل،ړ ک تم تري ژوندي ېي يړ غ لوډ نيید او نهضتونو اسالمي د او روحانيون
 .شو خرب شهادت په ملت ېي وروسته زهیلس مهین يوه
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 ديني لیپ قيیحق امیق د او رهربي اسايس او اصيل ولس د ېک جهاد دغه په
 ي،ټسو  په ولس ېک مویس اطرايف او پرتو ېر ېل په افغانستان د .ړوک علاموو

 ونڅپا دغه .لړ ک لیپ بريدونه اشخاصو او ودانيو پر دولت د يګترب  او لېب
 ېک وخت په خان داود د نه که ،ړک رهربي ماليانو ولـيس وز یی مهیس همدغو

 ولس خو ه،ړ وک هڅه رهډې پالو اسالم مهاجرو شتهېمپاکستان لپاره امیق د هم
 .ړک ورنه وابځ مثبت

 .هړ ک مخه ته جهاد هم يټسو  او ترب په ولس نو ،ړوک اذان جهاد د مال کله ېچ
 کلونو وڅ يوړلوم له ېچ ه،ړ ورک روحيه ته والوړۍن ضد شوروي ونڅپا دغه
 کارهښ ته مهاجرينو او ېمرست ته مجاهدينو وروسته، نه مقاومت اليستش
 .ېشو  دایپ ېاو ګپناه

 تشکيل لوډ جهادي د ېک پاکستان په

 د ضد پر حکومت د خان داود د ېاندړ و  له ال پايلاسالم رېشم يو ېچ هګرنڅ
 ميل د افغانانو د واره د سم یهغو  ول، ټپ ېک پاکستان په لپاره ېمبارز 

 مرش يوه پر لهځ دوه تنظيمونه دا .شول بوخت چارو په تنظيمولو د مقاومت
 .شول شلېوو  رسه رتهېب بيا او شول ولټرا

 نیلبدګ رباين، نیالد برهان .وشوه کودتا غوايي د کال زیملر۱۳۵۷ په 
 مولوي حقاين، الدين جالل مولوي خالص، ونسی محمد مولوي حکمتيار،
 د .وو ېک هټل په ېلډ ېمنظم د لپاره جهاد د ېي ريګمل او منصور نصـرالله

 د ېچ شول موافق ېد په ولټ وڅه په علاموو د لورمهڅ په ېتل د کال ېهمد
 تنظيم نامه په اسالمي انقالب حرکت د ۍمـرش  په محمدي نبي محمد مولوي

 رحکمتيا او رباين د ېک مياشت په ۍليند د کال ېهمد د .يش ډراغون رسه ېک
 ېک تنظيم په محمدنبي مولوي د اکرثه علامء خو شو، ګنړ  اتحاد دغه وتلو په
 په ېچ ایب شو، مستقل هم خالص يونس محمد مولوي .شول ېپات

 حزب د ،ړوال  ته ورېښپ کابله له افیس الرسول عبدرب ېک زکالیملر۱۳۵۸
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 حزب اسالمي خالص مولوي د او اسالمي تیجمع ،(اریحکمت) اسالمي
 خو شو، افیس مـرش اتحاد موقت ېد د ېچ وشو، اتحاد يو ځترمين تنظيمونو

 .ړک ېپور  تور انتیخ مايل د افیس پر مونویتنظ متحدو وروسته مياشتو وڅ له
 په موضوع ېد د ېي امله له ېچ شو، ګنړ  هم اتحاد مهالهډلن دغه امله ېد له
 نضام مصئونيت د احساس مسئوليت د" غالبا   خالص محمديونس مولوي هړ ا
 .وليکله هم رساله يوه ېالند رسليک تر" ید

 له میتنظ جال خپل افیس الندي نامه ېهمد تر وروسته دوګېنړ  له اتحاد د
 رډې یې ړۍن غريب او عريب له ېچ ،ړک رسمي رسه مقاماتو بهرنيو او پاکستاين

 نه رول رډې ېک داخل په اوله له میتنظ هغه د خو ه،ړ ک ترالسه وسله او مال
 خپلو له به امله له تښکم د سویپ او ېوسل د ېچ قوماندانان هغه ېکبل درلود،
 افیس د خو کهځ ورتلل؛ ته میتنظ افیس د به یهغو  شول، ناراضه مونویتنظ
 .لړ ک دایپ قوماندانان هڅ يو ېک کلونو وروستيو په جهاد د میتنظ

 دا نو و، اتیز وررسه مال او سهم ېوسل د او وو کم وررسه خلک ېچ کهځ دا
 ایب او ترالسه وسله به نوځی او وو ېک هټل په مال د قومانداناننې ځي ېچ ختو 
 .وه منبع هښ تنظيم اتحاد د لپاره کار ېد د ه،ړ ک هڅخر  ېي به

 شول، ورمات ته ده مجاهدين عرب ېچ شوه، نصيب په دا بريا بله افیس د
 له هګتو  خاصه په رتياګمل عربو د ،ړک مشهوره انځ ېک ړۍن عريب په ده کهځ

 او ادارو مرستندويه عريب د لپاره افیس د يکوړا ېدږ ن رسه عزام عبدالله
 .ړېک ېخالص ېدرواز  ېمرست د حکومتونو

 ولوټ د ېک ناستو خصويص او وډغون مرستندويه نوځی په ړۍن عريب د افیس
 په تنظيم خپل د اکرثا   ېي بيا خو ېتښوغو ېمرست استازيتوب په مجاهدينو

 .ړېک ېندال  روتګ خپل تر نوم
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 له مقتدي او مال کليوال د رهډې تر ونڅپا ولسـي ېک افغانستان په ېچ هګرنڅ
 په انیمال ېچ وه قوي رهډې لهډ هغه هره ړیلوم خو کهځ نو واخيست، زور خوا
 د ماليان مشهور او طبقه مال اکرثه ړیلوم امله ېهمد له ېچ و، زيات ېک

 امله ېهمد له .وو رډې ېک حرکت ېالند ۍمـرش  تر محمدي محمدنبي مولوي
 انديړ و  مونویتنظ ولوټ تر ېک برخه په ړمالت د خلکو ولـيس د حرکت ېک اول په
 مهامتو او ېوسل د ت،ښکم نیسپلډ او نظم ميیتنظ د لکه کميو، ينوځ خو و،
 یکمزور  ورو ورو میتنظ دغه امله له اختالفاتو يځخپلمين د باالخره او سهم کم
 نه حرکت له .ورغلل ته مونویتنظ شتمنو ېي قوماندانان سرت سرت او شو

 د ېچ و، اسالمي جمعيت ۍمشـر  په رباين نیالد برهان د میتنظ سرت وروسته
 ېي قوماندانان نفوذه پراخ رڅې په خان لیاسامع تورن او مسعود احمدشاه

 د خو شو، ېپات يمېدر  پايه تر ېچ و اسالمي حزب ېک درجه مهېیدر  په .لرل
 ېاندړ و  او سرت تنظيمونو ولوټ تر اسالمي حزب ېک فضا ايتغیتبل په پاکستان
 میتنظ دغه ادارو مرستندويه باندنيو او پاکستاين امله ېهمد له .دهېک معريف

 رډې ېک ميدان تبليغايت په او ورکول وسايل او مهامت زيات رډې حده خپل له ته
 مرسته یو د د هم ادارو او تنظيمونو پاکستاين نوځی ېک ېد په ېچ و، ېاندړ و 

  .وه ېساتل جارحه او قوي رهډې شبکه غايتیتبل هم خپله یدو  او کوله

 امله ېهمد له کاوه، مطالعه ورهېښپ له ورځان مجاهدينو د هم ړۍن ېچ هګرنڅ
 کرښل م۴۰د جرنال رويس ېچ ېد تر آن کاوه، ومانګ دا هم بهرنيانو نوځی

 فاحشه هړ ا په حکمتيار د ېک خاطرو خپلو په هم" وروفیما الکساندر" قوماندان
 هړ ا په ېقو  ېسرت  ېهغ د روسانو د ېک کندهار په فو مايور  جرنال! ړېک غلطي

 محارصه لوري له روپګ بل يوه د حرکت د او نقيب مال د ځېور  تېښلوڅ ېچ
 .و یراغل ورته هم حکمتيار ېچ وه، سخته رهډې کهځ هګړ ج دغه ېچ ليکيل وه،
 د نقيب مال د قوه دغه ېچ وه مهمعلو  ته يړ س هر کندهار د سهیک دا خو

 حرکت له ړیلوم نقيب مال .وه محارصه خوا له همکارو حرکتي نورو او والووسله



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 47 

 شوي شتلیو ېک مویس نوځی په همداراز .یورغ ته جمعيت بيا او و رسه
 مونویتنظ دغو د خو و، ړیک داکار به جبهاتو نورو ېچ ېچورلک او انکونهټ

 د عکسونه ېي به مطبوعاتيانو حزب د نو الره نه ذوق غايتیتبل به نویمجاهد
 ته اسالمي حزب ېي به عمل دا او لړ ک خپاره ېک مجلو او زویاوون په حزب

 رډې ېک رډګ يځپو  په حزب ېک فضا ۍور ېښپ په امله ېد له ېچ ،ړک منسوب
 !و بدل رډې ېد له ورځان قيیخوحق و، معريف ښمخک

 دو خالص حزبونو  په دريو واړو رسه حرکت او د حکمتيار اخو په ټولیزه توګه 
فیصده زيات جهادي نفوذ الره او د دې په  ۶۰ټول هيواد په کچه تقريبا له 

نفوذ هم نه الره ،خو  فیصده  ۲۰مقابل کې جمعیت د ټول هېواد په کچه ښايي 
توپیرونه لرل، يو د اسمعیل خان او احمدشاه  ښکارهجمعیت  له ټولو رسه دوه 

 قوماندانان او بل د دولت له نيولو وروسته د زیاتو امکاناتو مسعود په څېر سرت
 .قوماندانانو  را جلبول  وپه لرلو رسه د  نوي

په رسمي نامه حمعیت منسوب و، که احمدشاه مسعود او اسامعيل خان هم  
 تشکيالتو خپلو  خو په سیمزه توګه يې ځانونه مستقل قدرتونه ګڼل ، مسعود 

  شورا  يوه په کچه نو م ورکړ او اسامعيل هم  د دريو والیتو ته  د نظار شورا  نو 
پیاوړتيا يو بل دلیل هم په ګوته  د دې دواړو قواندانانو د شهرت او .رهربې کوله

خپلې  دانانواړه  قومان  جمعیت او  نورو تنظیمونو چې دوي د هغه دا ،کيږي
 دویل کيږي  ارونو له امل اړ ايستل، چېډول فش ل او ډو  ته د زورپريوي 

د اسامعیل خان ګامن کيږي چې ترورول،  يې ځینې الفت په صورت کېمخ
نان په مر موز ډول ووژل شول، اهرات يوشمیر قوماند بادغیس او لخوا د

، چې پيل مسعود په اړه خو د لسګونو قوماندانانو د ترور خربې کیږي همداراز د
، هلوان احمدجان نه وکړله خپل جهادي امري پ د جهاد په لومړيو کلونوکېيې 
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مرګ  ارتباط په تور د معاون و، خو هغه ته يې له دولت رسه د چې دی يې
 .دسيسه جوړه کړه او وې وژلو
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 توښن يځپو  تر کرونوټ غايتیتبل له تیجمع او حزب 

 غايتیتبل او ايسیس ضد پر بل د يو ړیلوم اسالمي جمعيت او اسالمي حزب
 د ېک شامل په .شول بدل ېک ګجن عميل هاخريکې پ په ېچ لړ ک لیپ ونهګجن

 ترور هګتو  په بانویرق خپلو د روپانګرس  مسعود احمدشاه د قوماندانانو حزب
 د .لړ ک ترور قوماندانان مهم ږشپ حزب د مسعود احمدشاه ېک مقابل په .لړ ک
 د اثر کار دغه د ېچ شوه، لیپ ايهځ ېهمد له هګړ ج عميل ځترمين لوډ وړ دوا
  .وتېپر  هم ميدان يتمطبوعا  پر ورېښپ

 او جرايد ېداس ېاندړ و  پر بل د يو ځترمين اسالمي جمعيت او اسالمي حزب د
 دا ېچ کاوه ومانګ به يړ س ،وه سپوره دومره ېي ژبه ېچ شول وليکل کتابونه

 هټچوکا ېب ېپور  تورونو یترجنس ان .یکلیل وي نه ېلډ جهادي ېکوم به
 لوډ وړ دوا دغو د ېک ورېښپ په ېک ماشومتوب په وخت هغه ما .وشول غاتیتبل
 له ېي قلم مسلامن سامل يوه د ېچ لوستي، مواد ېداس شوي چاپ خوا له

 !ید معذوره نه لیاوتفص ليکلو

 نورو د عالوه نه اسالمي جمعيت د ڼېپاځور  شهادت وندړ ا اسالمي حزب د
 يو د ېي لځ يو ېچ کاروله ژبه نادوده دومره هم ېاندړ و  پر مونویتنظ جهادي

 د دا ېچ وو ليکيل ورته ېالند و، ړیک چاپ عکس ۍانجل ېافغان او زېر ګنا
 ته تالش دومره یهغو ! ده لور مجددي الله صبغت مـرش ېجبه د نجات ميل
 لري لور مجددي ايا ېچ يړ ک معلومه دا ته انځ ړیلوم ېچ ليدله نه تياړ ا هم
 نو لري، نه لور څهي الله صبغت ېچ شوه واضحه خربه دا ېچ سبا په نه؟ که
  .تهښغو ونه هم نهښب کومه ڼېپاځور  ېدغ

 ېک اور په کابل ېي ېک لهیپا په ېچ و، انحطاط اخالقي او ايلیس ترخه همدا
 مخالفو د ېک پاکستان په( استخبارات) انیاطالعات حزب د پلو بل.شو لولپه
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 ورنت وژلو او ترور په انوګیاوفرهن پوهانو افغان عامو او اوقوماندانانو نویمجاهد
 ړلو  يوه اطالعاتو د حزب د ېچ کوله سهیک رنیانج دوست يوه راته لځيو  .ول
 يوه ېي ېورکښپي په او و ناست ېک رټمو  رارسه قرار مالک حاجي مامور رتبه
 نه خرب دونکيیاوس کور دغو د ېچويل يې  شو، خندا په او ویون الس ته کور
 ښخ وروسته وژلو له انسانان ومرهڅ الندي ېترغول کور ېد د ما ېچ دي،
 وژل ېپک ېي به خلک او و یولین هیکرا په وخت کوم ېي کور دا لیو هغه.يړ ک
 .ولښخ الندي ېغول تر ېخون د ېي به ایب او

  رول طالبانو او علاموو د ېک جهاد ضد شوروي د

 ولهځر ګو  هدف طبقه نيید ېي انديړ و  ولوټ تر نو هړ وک کودتا کمونستانو ېچ کله
 ېچ لیو کارهښ به کمونستانو افغان و، هدف ړیلوم مال وليس ېک ېد په ېچ
 ږمو ،ړک یالیبر زمیکمون ېک روسيه په ېايیب ووژل روسان لونهیم شل نیالټس
 ته وړ م اتویز یېروس تر ېک افغانستان په خو .وژنو افغانان لونهیم وڅ هم به
 ۹۰ له اييښ نو وو، نه تيار ته منلو زمیکمون مزاجا خلک دلته ېچ کهځ اوه،یتړ ا
 د کمونستانو .واي یشو  مخ رسه ېمحاکم له ستانویکمون د ملت اتیز صدهیف
 ځملون بیغر او خوار تر مال له جومات د .هړ ک عميل حده تريوه فلسفه نیالټس
 لټی ته ېکند ګمر  د افغانان هناګ ېب زره ونهګسل ېي ېپور  رهګبز  او مامور زارهګ

 ېوژن د لونونویم د هغوي د يياښ نو ،یوا یدلډینځ امیق ملت د که او وهل
 .یوا ېشو  ېپات خالصه الره ته ېاراد

 افغانان لونیم میونی ېز یلس ميین ېيو  تر ېک امیق ضد پر هغوي د هم هڅ که
 په رسه هغوي له ايځ پر اسارت د خوا له هغوي د کرثه دا خو شول، ووژل

 زمیونکم د ېک لهیپا په قربانيو ېهمد د ېچ، شول ووژل ېک دفاع او مقاومت
 .ېووت ړۍن اکرثې له ګنڅتر  افغانستان د ړېجر 
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 حضور تيیاکرث ېک برخه ايسیس او يځفو  په علاموو نيید ېک مقاومت ېد
 و تداوم ولډ يو ړۍل ېهمد د دلیک ته رامينځ ګنځغور  طالب د او الره

 مبارزه يځپو 

 تر رهربي او فتوا جهاد او ونڅپا ميل د ضد پر کودتا کمونيستي د ېچ هګرنڅ
 رهربي ېک برخو اکرثه په امله ېهمد له لرله، هړ ا ېپور  ماليانو ولـيس په رهېډ

 مولوي حقاين، جالالدين مولوي ېک پکتيا لويه په .هړ وک ېطبق نيید هم
 ونڅپا ېد د علامء نور او محمود فريد مولوي خان، الله مطيع منصور، نـرصالله

 مولوي( مالکاکا) الله اتحي مولوي بابا، قاري ېک غزين په .وو ېک انوښمخک په
 مولوي موذن، مولوي بهادرخان، مولوي محمد، کین مولوي محمد، لګ

 عبدالسالم، مولوي امري، ېناو  د فقري، مولوي عبدالرحمن، مولوي عبدالحکيم،
 مشهورو نورو رېشم يو د او اباد جناح د عبدالله قاري دانش، عبدالله قاري

 .وو بهاتج قاريانو او طالبانو عاملانو، نيید

 مولوي ېي ورور او الله عیشف مولوي رهڅې جهادي سرته ولوټ تر ېک کابل په
 په .وو قوماندانان خالص يونس محمد مولوي د وروسته هغه له .و الله قیصد
 ېي يړ غ اکرث يا ولټ جبهي د ېچ ،ړوک کليم مويس مال لیپ جهاد د ېک زابل

 مال ي،ټراک عبدالسالم مال ،خان مدد مال وروسته شهادت له هغه د .وو طالبان
 ولټ عبدالغني مال مـرش طالبانو د شاجوي د او عبدالقهار مال عبدالکريم،

 .و خالص ونسی محمد مولوي د نفوذ اتیز ولوټ تر ېک رهارګنن په .وو طالبان
 مولوي ېک لغامن په .درلود نفوذ اتیز الرحمن جميل مولوي ېک ړکون په

 ترور خوا له اسالمي حزب د ېچ) و انوښمخک له جهاد د حنفي میعبدالرح
 د) و مشهور عبداالحمد حاجي په ېچ عبداالحمد مولوي ېک رګلو  په .(شو

 مولوي داود، مال خوشحال، مال( و امر تيیوال میتنظ د اسالمي انقالب حرکت
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 او( و وايل رګلو  د ېک دوره ړۍلوم په ۍواکمن د رباين د ایب ېچ) کاتب مال منور،
  .وو قوماندانان روپونوګ او جبهاتو مشهورو د طالبان او ءعلام رډې نور

 محمد مولوي پر نه، علاموو مشهورو له واليت رګلو  د رډګ ايسیس پر ورېښپ د
 د ۍولسوال برکي د ېچ رهېرسب( امري اسالمي انقالب حرکت د) محمدي نبي

 یموس مولوي ر،یم محمد مولوي خان، ظبطو مولوي -و دونکيېاوس کال عباس
 مولوي د) دالور اکرب دیس مولوي هاشمي، مولوي احمد، فضل مولوي ن،جا

 .دي ړو  ېادونی د فرقاين مولوي او( پالر دالور الدين شهاب

 مال رباين، محمد مال ،ګملن الال ،ګملن مال الله، نقيب مال ېک کندهار په
 مال صادق، محمد مال عبيدالله، مال محمد، نيک مال محمد، مال حاجي بورجان،

 ترايب، نورالدين مال مجاهد،محمد عمر  مال اخندزاده، الله ظیحف مال محمد، يار
 حسن، محمد مال مرش رحامين، حسن محمد مال مرش، مال برادر، عبدالغني مال

 اتیز او غوث محمد مال عباس، محمد مال نسيم، مولوي ،ینان حمدالله مولوي
 طالبانو د سوچه ېخپل ېي خو يا ېچ وو، طالبان او ماليان مشهور نور رېشم
 يا او مرستياالنو مـرشانو، د جبهاتو مشهورو نورو رېشم يو د يا او ېلرل ېجبه
 .وو مصـروف جهاد په هګتو  په مجاهدينو عامو

 مولوي عبدالواحد، مال سیرئ اخندزاده، نسيم د جبهات مشهور ېک هلمند په
 مولوي عبدالرحيم، مال ېک انګاروز  په .وو جبهات محمد باز مولوي او محمد عطاء

 یرو  مال عبدالجبار، مولوي عبداملالك، مال شفيق، محمد مال عبدالله، مال عبدالغني،
 مولوي مرش، مال صادق، محمد مال عبدالودود، قوماندان عباس، محمد مال محمد،
 ...نور ېداس او رشيف محمد

فوذ ن مولوي جالل الدي حقاين او مولوي نرصالله منصور د خوست اوپکتيا د
 زين په ځینو سیموکې هم نفوذ الره.سیمه وه، مولوي منصور د پکتيکا اوغ
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هغه خپله هم يوسرت جهادي ځواک و، کې په سیمه  حقاين الدين اللمولوي ج 
يوه سرته مدرسه هم لرله ،هغه به پخپله يې د لوړ کچ عامل و او د پولې ها غاړه 

نګ زيات جنګيايل د د جګړي پر لومړۍ کرښه کې جنګيدو، ځکه خو يې ترڅ
چې  ډيری طالبان وو  هم په رسګروپانوکې حقاين صیبد مدرسو طالبان ول،  

 مدرسو طالبان وو. د دغو رسګروپانو افراد به ټول د

) منګل بيل خيل( په دې رسګروپانو کې مال رحيم الله ) ځدران( مال دين محمد
پکتيا( مال  داروخان) مالشازاده)کندهار( مال شا محمد) خروټی( مال بدرالدين ) 

 .ول غزنی( مال شاويل ) غزنی( او ځينې نور

 بلد خلک رسه روپونوګ يګجن نامه په طالبانو د ېک مویس غرب جنوب او جنوب په
 نوځی نه ېر ېلد  خو وو، ورمعلوم اوله له کردار او عادات خواص، یهغو  د او وو

 ای مبارزين والوسله نامه په طالبانو او طالب د امله له ۍناخرب  يا ندګپروپا د خلکو
 .هڼاګو  یشو  وارد بهره له او یپرد تځښخو  جهادي

 .ړک ته ځرامين تحريک طالبانو د طالبانو، سوچه دليوګېجن ېک جبهاتو همدغو
 او ولس ېک مویس خپلو خپلو په ېباند ورتياړ ز  يګجن او وښېګڼ اخالقي په یدو 

 ېالر  ېب او ړوک ړمالت سمدستي ولس ېي کهځ وو، ژنديلېپ ېطبق جهادي
 رډې له ېي يا ړک نه هښ هړ ز  ته مقاومت ېاندړ و  په ېي ماليانو او مجاهدينو شويو
 .هړ ک غوره الر ېتېښت د وروسته مقاومت کم

 تونهړښجو  ايسیس

 الره، تړښجو  ايسیس مستقل نامه په حرکت طلبه جمعيت د میتنظ حرکت د
 د تیجمع دغه .هواي صدر طلبه تیجمع د ېي به ته مشـر تړښجو  ېد د ېچ
 د زېاغ بارز رډې رهېرسب وڅه غايتیتبل او روزين ايسیس له کوونکوزده نيید
 ېي دفرت يو .الره نه والووسله او قوماندانانو په میتنظ ېد د ېک داخل په وادېه
 رشقي جنوب او رشقي او مرکزي د .ېک هټکو  په ېي بل او درلود ېک ورېښپ په
 او وځلويدي لېسو د او ېساتل ېکړیا رسه دفرت له ورېښپ د طالبانو اتویوال
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 د یټېکو د .ېلرل ېيکړا رسه دفرت له ټېکو  د کوونکوزده نيید والياتو وځديیلو
 مولوي مسئول واليت کندهار د او و متوکل احمد لیوک مولوي مسئول دفرت

 ديیکل او ېبارز  ېطالبانوک په هړ دوا وروسته بيا ېچ و، احسان الله احسان
 مـرشان اتویوال د ګنڅتر  مشـرانو د زونونو د حرکت طلبه جمعيت .ېشو  ېر څې
 ي،ګهامهن داري،یب طالبانو نيید د هدف تیجمع ېد د .لرل ېک تشکيل په هم
 په وځور  وګړ انځ او مسايلو وګړ انځ د دا،ېخرب  نه استیس يوالړن او زییمهیس له

 .و بولیترت رامونهګپرو  تيیترب او ېناو یو ،ډېغون مناسبت

 دومره رول دغه طلبه تیجمع د ېک میتنظ په یمحمد محمدنبي ولويم د
 د .دهېک نه ورته توجه مستقله خوا له ۍرهرب  د ېچ کهځ و، نه منظم او مضبوط

 نصـرالله یمولو  د ېچ حرکت دوهم ېلډ ېشو  جال د نه حرکت له پرتله په ېد
 لهفعا او متحرک نده،ځخو  تړښجو  طالبانو د شو، سیتاس ۍمشـر  په منصور

 .و

 ګړیانځ طالبانو پر مدارسو نيید د منصور نصـرالله مولوي ېچ و، دا المل ېد د
 تنانڅښ رول بارز د ېک راتلونکي په وادېه د ېي طبقه وانهځ دغه او درلود باور
 د نسل نيید ینو  ېچ ل،یو هم ېک ناوویو او وډغون تيیترب ېي به دا .لګڼ
 د هغه امله همدي له .يش یرالل رول ګړیانځ ېک راتلونکي سيايس په وادېه
 الس خپل په" طلبه میتنظ" تړښجو  ايسیس خپل ړیک ړجو  لپاره طالبانو نيید
 ېمشهور  ېهغ ېهر  د ېک پاکستان په او تیوال هر د .و ړیک منظم رډې
 ېسېل او مدارس افغانانو د او دلېاوس رډې ېک په افغانان ېچ ېي لپاره ېمیس
 لرل، ېي روامونهګپرو  تيیترب زیاوون .لرل ېک التویتشک په مـرشان ،ېو  ېک په
 ېي لپاره سيمو نوځی د راجلبول، ردانګشا هم نه سوېل له ېي ګنڅتر  مدارسو د
 ايسیس د خپله به هغه .وو اکيلټ مشـران وانانځ يوځوونښ عصـري او سوېل د

 د ېچ کوله، هم استادي او مشـري ېسلسل ويیترب ېيو  د نامه په کورس
 په مسايلو خيیتار وړ پامو  ړۍن د ساعتونو په ېي به ته وړ غ نوو ګزر  طلبه میتنظ
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 ژوره هم هړ ا په وېښپ والوړۍن نويو د ېي به وررسه او ورکول کچرونهیل منظم هړ ا
 ړېکزده ېسم د ژبو عريب او یسیلګان د به منصور مولوي .کوله ورته حیتشـر
 هم بد انویمال وير ږ نیسپ نوځی به امله ېهمد له ېچ کاوه، ته طالبانو تیهدا
 د ورېښپ د ېک په يوه ېچ لريل هم ېي ېخپرون چاپي لورڅ ېدر  .لیو ېپس

 په" کوثر" د ۍمـرش  په فروتن نیام محمد د دا .وه منيل کچه په رسنيو چاپي
 مهم اسالمي حزب د ۍمشـر  په حکمتيار د فروتن امني محمد) وه زهیاوون نامه

 حرکت منصور مولوي د او شوه بده اخو  رسه اریحکمت له ېي ایب ېچ و، یچارواک
" کوثر" اخبار خپل په هغه .ړک غوره هګتو  په مرستيال خپل د منصور او یراغ ته
 ترور د هغه د اطالعاتو حزب د ېي امله له ېچ وه، ړېک وکهین اریحکمت پر ېک
 د ېي امله له ېچ شو، پيټ سخت رس پر ېبلک شو، وژل ونه خو ه،ړ وک هڅه

 کسان ېداس رډې ېک طلبه میتنظ په .(دېولو تهیفعال لهاو  هړ وخو  رضبه ماغي
 ادارو مسلکي په ېي ېک حکومتونو وړ دوا په طالبانو او رباين د ېچ شول راپورته

 په یپالن ېچ دلهېک خربه دا به ېک طالبانو په او شو یاړ وک تیمامور فعال ېک
 !ړیک رېت وخت ېي ېک میتنظ منصور د ېچ کهځ ي،یږپوه اداره

 منصور نصـرالله مولوي د وانانځ به نه سوېل حزب د او مدارسو د حرکت د
 زېاغ اتیز ېک طبقه طالب په ېي خو کهځ راتلل، ته ناستو ويیترب او ايسیس

 روډې وخت هغه د ېچ و، دومره تیمحبوب منصور د ېک طبقه طالب په .درلود
 !دي يښاي تخلصونه منصور د انونوځ پر طالبانو وانانوځ

مالیانوکې  انو طالبانو اوو غورځنګ کې د مولوي منصور په پیر د طالبانو په 
طاهر انوري) دمايل وزیر، د چارو د ادارې محمد مشهورې څريې، مولوي 

رئیس اوپالن وزیر(مولوي عارف الله عارف) د غزين وايل او د مايل وزارت 
د معني( قاري احمد الله) د کندهار امنيه قوماندان، د زابل امنيه قوماندان، 

مولوي روز امنيه قوماندان، داخله وزير او د استخباراتو عمومي ريس( نيم
رحیم الله زرمتی )د اطالعاتو کلتور مرستيال وزير( مولوي احمد جان )د معادن 
او صنایع وزير،د بريښنا وزیر( مولوي اسحاق اخنزاده)د لغامن وايل( انجینیر 
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استاد فیض احمد فیض  (عبدالله ګل ريان) د برشي حقوقو  د کمیسون رئيس
)د خارجه وزارت وياند( عبدالغفور افغاين) د خارجه وزارت وياند او د ترشيفاتو 
عمومي رئيس( عبدالحکيم مجاهد ) په نيويارک کې د طالبانو استازي، په 
 اسالم ابادکې افغان سفري( او يو شمېر نور لوړ رتبه او ټيټ رتبه چارواکي وو.

 ورته ته ېد هم ېجبه نجات ميل د او اسالمي  داتحا اسالمي، حزب وروسته
 ګېانڅ او ېلډ ايسیس ېلېب ېي لپاره طالبانو نيید د ېچ ل،ړ ک ړجو  تونهړښجو 
 .ړېک سیتاس

 يو ځترمين( طالبانو) طبقي نيید د کي ورېښپ په ېک يوړلوم په کلونو يموینو د
 او يتدعو  يوه د وادېه د هګتو  مستقله په طالبان ېچ شو، رشوع کیتحر ولډ

 اهل طلبه تیجمع د او شول موفق باالخره ېچ ديیږ ک ټبنس میتنظ اصالحي
 به یدو  .شو اعالن میتنظ مستقل يو نه مونویتنظ ولوټ له نامه په السنت
 دغه .اکلټ مرستيال او مشـر ېي لپاره واليت هر د او ېکول ډېغون ېز یاوون
 وادېه ولټ د ېچ نا ل،ړ ک دایپ روانیپ اتیز رډې دوېر ېت په وخت د هم میتنظ
 ېک پاکستان په ېي اکرث يا ولټ خو لرل، روانیپ خاموش ونوګزر  په ېي کچه په

 هم ېک داخل په طالبان ېنځی ېلډ ېد د وروسته .وو طالبان مسافر او مهاجر
 مولوي مسئول السنة اهل طلبه تیجمع د خوست د لکه شول، بارز هڅ وی

 د او شو قوماندان امنيه ېک اداره هګډ په خوست د ېچ رشعي میعبدالحک
 د طالبانو د ایب ېچ ،ړک نیتام تیامن هښ نسبتا   ېي توسط په طالبانو روګمل خپلو
 د وروسته ېچ شو، مدغم ېک کیتحر په طالبانو د رسه ګرات له کیتحر

 .و هم وايل زابل د لپاره وخت هڅ د ېک ۍواکمن په طالبانو

 نه حرکت د محمدي نبي مدمحمولوي  د رهډې تر ېک میتنظ طالبي نوي دغه
 مولوي د ېچ باالخره شول، یاځيو  طالبان طرفه يب نور او طالبان وسهیما

 يو رسه وڅه په علاموو د رتهېب ونهحرکت منصور مولوي او محمدي نبي محمد
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 طلبه تیجمع او طلبه میتنظ شو، مرستيال ېي منصور او مشـر محمدي .شول
 .شول ولټرا ېک میتنظ وهی په هم

 تړښجو  يځپو  طالبانو د زابله تر نه غزين له مخکي نه کیتحر له هارکند د

 د ېک زابل او غزين کا،یپکت په ېاندړ و  کاله لورڅ يا ېدر  کیتحر له طالبانو د
 ېالند شعار تر نیتام د تیامن او عدل ورکولو، د ۍامن نا د خوا له طالبانو نيید
 له ېي ایب او ړېوک ډېغون ېسرت  وڅ ېي ړیلوم ېچ شو، لیپ تځښخو  يو
 رټاکډ د ېچ کله .هړ وک تنهښغو ۍهمکار  او ړمالت د قوماندانانو زویی مهیس

 اتویوال د ېواز ی او ړېک هیتخل ۍولسوال ېک اتویوال نوځی په حکومت الله نجيب
په ځینې  ایپکتاو د  پکتيکا  ،غزين ،زابل د ېک ړل ېد په ل،ړ ک ګنټی ېي مراکز
بيا چې کله د نجيب  .ېشو  پيل ړېشخ ځترمين قوماندانانو د هم ېکبرخو 

د سقوط په حال کې هم مرکزونه نو رژيم زوال ته نږدې وو او د ځينو والیتو 
 مویس دغو د وخته ېهمد له نو داوخت د تنظیمې جګړو اور  په تيزيدو وو، وو،
 ایب او ړېک لیپ ېلځ هيل دعويت ړیلوم لپاره سمون د حاالتو د طالبانو نيید
 د ېک رولټکن په حاالتو د ېچ ته،ښوغو مرسته يځپو  ماندانانوقو  نوځی له ېي

 نویمجاهد کابل ېچ کله يش، یاړ وک هم مداخله مهیمستق پرمهال رضورت
 ېول رڅې په کندهار د ېچ دا خو شو، بارز هم نور هڅ يو تځښخو  دغه ونيو

 :وو دوه ېي الملونه ظاهري شو نه راپورته

 ته ځرامين ید نه وحشت سخت ومرهد هیپا تر ېک مویس ېد په ېچ دا يو 
 د ېک مهیس ېد په ېچ و دا المل بل .ويش ېد امیق اپيڅنا يو ېچ ،یشو 

 جبهه میکل یموس مال د ېک زابل په لکه .ول نه منزوي جبهات جهادي طالبانو
 شهادته له مالمدد د وه، جبهه طالبانو د دا شوه ېورپات ته مدد مال وروسته ېچ

 ه،ړ ک غوره هڼب قوت واحد د پايه تر ېي ېک زابل ولټ په او وه ېمنل هم وروسته
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 کاوه تعامل نرم رډې رسه طالبانو له رهډې تر قوماندانانو زویی مهیس امله ېهمد له
 .رسوله نه ته ړېشخ ېي خربه او

 یدعوت تش ېي نور و، یودلښ انځ هګتو  په قوت يوه د رصف طالبانودغو 
 زابل غزين، د تړښجو  منظم ېهمد ستهورو ایب .بولیترت رامونهګپرو  او ډېغون
 له ېچ کله .ړک ادا رول ديیکل لپاره کیتحر د ېک هیتصف او ولوین په کایپکت او

 د ېک غزين او زابل په سمدستي ،ړک راپورته رس کیتحر طالبانو د کندهاره
 رسه کندهار له او ړک لیپ تیفعال خپل طالبانو يیاځ الر هیلو پر کندهار او کابل

 پرتو د کندهاره تر غزين له الر لويه پر کابل او کندهار د .شوه هګنټی کهړیا ېي
 کاله لورڅ يا ېدر  کندهاره له تړښجو  يځپو  او ايسیس طالبانو د ولسواليو
 اسحاق مولوي مـرش ېلډ ېمنظم د طالبانو ونوګلسو  د قرباغ د غزين د .و مـرش

 وروسته او وايل تيالمرس خوست د مهال پر ۍواکمن د طالبانو د ایب) و اخنزاده
 مال مـرش طالبانو د مقر د .و عبدالباري مال ېي مرستيال( شو وايل لغامن د

 د زابل د .و عبدالغفار مولوي مـرش طالبانو د ډېجن او النګی د .و عبدالويل
 نورالله مال ېي االنیمرست او و عبدالغني مال مشـر طالبانو د ۍولسوال د یشاجو 
 د .و رييس مهیتنظ زون شامل او وايل بلخ د ېک ۍکمنوا په طالبانو د) نوري
 الیمرست بل( و ریاس ېک زندان وانتاناموګ په کاله۱۳ وروسته رغلی له کایامر
 .و عبدالجبار مال ېي

 مال ېي مرستياالن .و عبدالوهاب مال مرش طالبانو د" قالت" مرکز د زابل د
 .وو رینذ محمد مال او اسدالله

 خپلو له طالبانو مرکز د زابل او یشاجو  د دل،ېورس ته لزاب طالبان ېچ ړیلوم
 تلښغو ېي نه .وو يړ ک هیتخل مرکزونه او ېپوست اکرثه یهغو  د نه قوماندانانو

 ېد دلته لیو یدو  ېبلک وچلوي، حکم دلته دي طالبان راغيل کندهاره له ېچ
 له ږوزم به دلته ېچ وه دا ېي خربه بله او يش واکمن طالبان خپل ېمیس د ږزمو
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 اشتیم يوه ګړېج تر غزين د خربو ېد پر ولوي،ټ نه هم وسله وکڅ خلکو
 .و اختالف ال ېمخک

 قاري قوماندان هیامن د قالت د ېچ ېک سمربډ په کال ميالدي۱۹۹۴ د 
 طالبانو د و، یدونکېاوس ۍولسوال وڼياګخو  د دغزين احمدالله قاري .و احمدالله

 .و سیرئ عمومي استخباراتو د هګمر  تر ایب او وزير داخله ړیلوم ېک ۍواکمن په
 له مرکز د دم،ېاوس هګتو  په همکار د رسه ده له ځېور  وڅ ېک مرکز قالت د زه

 کوي، یاځ يو نه انځ رسه تحريک مرکزي له ېچ کاوه،ټو  رس راته ېي طالبانو
 مولوي عامل تن يو زابل د ېک وځور  ېهمد په .کوي ېاندړ و  طیرشا او لیدال

 رېه نوم ما له یې اوس ېچ عامل تن يو ارغنداب د کندهار د ي،سامل عبدالسالم
 وخت دا ېچ( وزير ېعدلي د ېک ۍواکمن په طالبانو د) ترايب نورالدين مال او ید

 زابل د ېک رټمو  يوه په یدو  .لرله دنده رولټکن د مویس دونکوېک فتح نويو د یې
 ېچ وو، روان ور دود هپ ګېجر  د ته عبدالوهاب مال مـرش طالبانو د قالت مرکز د
 د کله ېچ شوم، یر ګمل وررسه هم زه .بايس ړا ته ېموافق ېي ېالر  له خربو د

 ېبهان عبدالوهاب خو ،ېوشو  وررسه ېخرب  ېر ډې ورغلو ته اطاق عبدالوهاب
 قومي او سمتي عبدالوهاب .ېکول هم ېنيوک ېي طالبانو ورغليو نويو په او ېکول
 ېمنونک نه ېاتیز هڅ هر تر ته کیتحر تاند بانوطال د نو دا ېچ ېلرل هم ېز ګېان

 .ېو  ېخرب 

 طالبانو له پايه تر کیتحر د بيا او ووت ېصحن له عبدالوهاب وروسته موده هڅ
 .شول یاځ يو رسه طالبانو له ېي مرستياالن خو شو، نه یاځ يو رسه

 له ۍمـرش  په احسان الله احسان مولوي د هيئت نوي يو ېک دسمرب همدغه په
 .تهښراوغو هډغون ېي ېک جومات جامع په ارښ قالت د .یراغ ته زابل ارهکنده
 د) يټراک عبدالسالم مال او خان زیعز ورور خان مدد مال د ېک هډغون ېد په

 احسان مولوي وو، حارض( و مـرش اردو قول د رهارګنن د ېک ۍواکمن په طالبانو
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 د او اهدافو اسبابو، پر لیپ د کیتحر د او هړ وک وينا زناکهېاغ او جذابه رهډې الله
 .ړېوک ېخرب  ېتفصيل ېي هړ ا په ېالر ګت ېراتلونک

 ولډ هر د رسه کیتحر له خان زیعز او يټراک عبدالسالم ېک هډغون په
 پاکستان د طالبان که وويل ېک خربو په ته ډېغون يټراک .ړوک اعالن ۍهمکار 
 د يټراک ېچ کهځ) یوا ېنيول المخه ېک" شهرصفا" په ېي به ما نو ،یوا خلک

 ړیک اعالن ۍمنښد د رسه پاکستان له وروسته تولوښرات له افـرس وهی د پاکستان
 .يړ غوا هڅ او دي وکڅ ېچ ژنمېپ مرشان طالبانو د زه خو (و

 مشـرانو طالب له جبار مال او نوري نورالله مال یشاجو  له وروسته ځېور  وڅ ېد له
 .راغلل ته قالت مرکز لتيام په ساتونکو والووسله د لپاره ليدو د رسه

 ګړېج له غزين د ېچ ایب .ړېال  ته خوا تړښجو  او ۍنرم د ېخرب  رسه یدو  له
 برخه يځپو  په کیتحر د ۍمشـر  په روګمل خپلو د نوري نورالله مال وروسته

 .ېشو  ېختم وررسه هم ېخرب  دا نو شو، مرصوف ثیح په قوماندان د ېک

  ایتړ ا لیپ د کیتحر طالبانو د

 ووتل، افغانستانه له مه۲۶ په ېسلواغ د زیملر۱۳۶۷ د واکونهځ رويس ېچ کله
 زوال د ېبل تر ځور  ېک لور هر په وادېه د میرژ ستيیکمون ۍمـرش  په بینج د

 زونهیاندړ و  ېروغ او ېسول د الله نجيب رټاکډ ېي امله له ېچ وو، روان ته لور
 اتویوال د او ودلېښر پ مرکزونه ولسواليو د دولت دوېر ېت په وخت ږل د .لړ ک لیپ

 واليتونو روډې د ېک برخو لوېب الېب په وادېه د وروسته خو ول،ګنټی ېي مرکزونه
 لوډ جهادي د رس پر مویس شويو نيول د ال وخت دغه .ړوک سقوط هم مرکزونو
 مونویتنظ نورو .و روان بډ و اخ والوسله ېک مویس نوځی په او رقابت ځترمين
 په بل يو د ال ورهیښپ له ېچ حزب او جمعيت خو درلود، ځدري محتاط هڅ يو
 .ناستلېک ېک مورچو په ضد پر بل يو د هم نور وو، بانیرق ېاندړ و 
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 له حکمتيار مـرش د حزب د رهډې تر حکومتونه تاليفیا شتيېبهرم ېک ورېښپ په
 الله صبغت ېک حکومت عبوري په ورېښپ د .وو مخ رسه مخالفت مسلسل
 خالص مولوي او وزير دفاع د ته محمدنبي مولوي مشـر، د دولت د ته مجددي

 ریوز چارو ویبهرن د حکمتيار لبدينګ .ېو  ېشو  لړ ورک ۍوکڅ وزير داخله د ته
 کرايي" د ېي دولت دغه او ړک اعالن لتونېب اریحکمت وروسته وخت ږل له خو و،

 .ونوماوه" دولت حويليو

 له ېچ شول، پوه همکاران والړۍن او دولت پاکستان د ېچ لځ وروستي په
 نو دي، نه والهېل ته ړېشخ رس پر قدرت د مونهیتنظ نور پرته رباين او حکمتيار

 د کال۱۳۷۱ د ېي امله له ېچ ،ړېک لیپ ېلځ ېهل ېي لپاره تیرضا د دوو دغو د
 د اریحکمت ېک ورېښپ په رسه سقوط له حکومت د بینج د مه۸ په غوايي
 له او مياشتو دوو د مجددي الله تصبغ او وزير دفاع د مسعود وزير، يړ لوم
 خو ونومول، هګتو  په مشـرانو د دولت د لپار مياشتو لوروڅ د رباين وروسته هغه
 جم يلمګ وحشـي نامتو او ېوفادار  ېيو  ېخپل د دولت بینج د ېچ هګرنڅ
 ارښ کابل پر هم ال شهېمل دغه ،ړوک سقوط ېک صورت په مخالفت د ېشېمل

 .شو رادننه ته کابل ولډ په متحد يوه د یهغو  د ودمسع احمدشاه او وه واکمنه

 خپله په ارښ کابل ونګډ په شوېمل جم لمګی د مسعود احمدشاه خوا ېيو  له
 حزب د ته پلو بل او ودلېښپر  نه ېي والوسله چا بل د او ستیواخ ېک ولکه
 مرکزي وزارت، داخله تر ېک اول په ېچ ،ړوک ښښکو ننوتلو د ته کابل واکونوځ
 مسعود او شوېمل جم لمګی د خو دل،ېورس ېپور  دروازو تر ګار  یحت او ېټېکم
 د واکونهځ حزب د وو، وررسه هم والوسله رېشم يو میرژ هړ زا د ېچ واکونوځ د

 د رسه ېد له ېچ ل،ړ ک راشاته ته وډنڅ ارښ کابل د ېک لهیپا په ګجن سخت
 په ارښ لکاب د ېي کلونو ووېدر  تر شوه، لیپ هګړ ج ړۍخون جمعيت او حزب
 دانیشه ېک وګړ ج ېد په کابليان عام زيات زره وسځپن تر او ړک بدل والهډکن
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 په مجددي الله صبغت .وو هم انګاډبو  او ماشومان ،ېتوررس  ېک ېد په .شول
 په وفد دولتي يوه د وروسته ځېور  وڅ او شو دننه ته کابل ېک وځور  يوړلوم

 د ته دوستم دیعبدالرش مرش شوېمل د ېي هلته .ړوال  ته ارښ مزار ۍمشـر 
 روډې د ېچ ،ړوک هم خطاب مقدس" وليد بن خالد" د ګنڅتر  ېرتب د" سرتجرنال"

 .دځېر ګو  سبب انګخپ د افغانانو

 خو يش، ېپات ۍوکڅ پر ېچ کوله هڅه مجددي وروسته مياشتو دوو تر 
 نه او یمنل و نه هګتو  په مشـر د دولت د ځېور  ړۍلوم له هغه مسعود احمدشاه

 ېي ۍاسان په ،ېشو  پوره ېمياشت دوه کله ېچ منله، خربه کومه هغه د هم ېي
 خو شو، مرش دولت د ېک ځتر په مراسمو رسمي د ېربان او ړک ېر ېل ېدند له
 يځپو  پر مسعود د او ړېک ګېنټی ښېپ واک پر ېي وروسته مياشو لوروڅ له
 وسهیما ارک ېد په قوماندانان او مونهیتنظ متحد نور رګم .هړ وک هیتک ېي واکځ

 د .ړوال  هځمين له تقريبا   او شو یکمزور  هم اتحاد مات او ډو ګ هغه او شول
 اناتویجر ېد له نور انونهځ هم مشـرانو او قوماندانانو مخلصو میتنظ د حزب

 شو، خايل ميدان ته قوماناندانو دونکوګېجن وګسرت  وټپ په ېواز ی .لړ ک هښوګ
 په چا هر ته هغه کاوه، عمل هړ ناو  هر ېي نور که ،یشوا یکوال ګجن چا ېچ

 دوستم، مسعود، د ارښ کابل د .ورکول امکانات ولډ هر او یاځ ېک بغل خپل
 هغه او شو بدل اهګنیمتر وحشـي په شویمل د وحدت حزب او افیس حکمتيار،

 کم رډې وروسته اتویجنا ستيیکمون له ېي ېک خیتار په اييښ ېچ وشول هڅ
 !يش وموندل یسار 

 ټلو  عزتونه انوګ هزاره د مهیس پر شوېمل د وحدت حزب د شوېمل افیس د 
 وحدت د ۍمشـر  په مزاري د .لړ ک تاال ېي کورونه او ووژل ېي خلک عام ل،ړ ک

 د ېي به ژوندوين په نيول، تانهښپ عام ېک انتقام په افیس د شوېمل هزاره
 ور يړ غو  يړ ک رسه ونوګر  په ړېغا  د ېي به بيا ل،ړ ک څورغو  ونهګر  ړېغا 
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 .وهل وپونهټ ېي به امله ېهمد له ېچ و، ېپات حرکت ږل به ېک يړ م په .لواچو 
 .و یښیا ېورباند ېي نوم" مرده رقص" د او کوله خوشحايل یهغو  به ته ېد
 ېک ړۍن په اييښ ېچ وه، اخرتاع ۍنړ لوم انوګ هزاره وحديت د ېک ړۍن په دا
 .یشو  دلیل وي نه یسار  اوسه تر ېي

 رعلمېش قوماندان او ممتاز وراره هغه د اف،یس پلهخ په مـرشي خوا له افیس د
 د او مزاري عبدالعيل خوا له وحدت د او کوله وپکيانوټ بدنامه نورو رېشم يو او

 د اوس ېچ کوله، رسپرستي اعاملو ېد د قوماندانانو او مشـرانو نورو وحدت
 ودند پر ېک حکومت اوسني په مرشان او قوماندانان هغه هم اکرث وړ غا  وړ دوا

 .دي بوخت

 وحشـي ولډ دا وڅ په ارښ کابل نهېپالزم وادېه د ېچ ېک ۍواکمن په رباين د
 !و حال هڅ به مویس پرتو ېر ېل نورو د نو و، یشو  شلېو  قوماندانيو

 رډې يو یر ېت عزت او رس مال، پر خلکو د وحشتونه، ېک ارښ په کابل د ېواز ی
 زویی مهیس .یايولځ يشـ نه هم ېي کتاب ڼېپا ونهګزر  ېچ ،ید داستان یلو 

 خو دي، يړ ک خپاره اسناد رډې هړ ا ېد په هم ادارو بشـري والوړۍن او ليکوالو
 د ېبلک ،ړېک ده نه هڅه سزا د ېواز ی نه ته نویعامل ېي چا ېچ افسوس
 همدغه لپاره موخو استعامري خپلو د لرونکو، دعوه والوړۍن حقونو بشـري
 يړ ک کډ ور  الروډ په ېي بونهیج او تيلسا خوشحاله وکيوڅ او سویپ په مجرمني

 .دي

 پر االتویا متحده کله ېچ وروسته وېښپ له ېوولسمی مربټسپ د کال م۲۰۰۱ د
 هامغه کلویل تر وښکر ېد د ېسیراه ېټېن ېهغ له ،ړوک رغلی افغانستان

 ولس پر ټم په روګرغلی کاييیامر د نیناقض حقونو بشـري د او وپکوالټ
 خپلواک د حقونو بـرشي د امله له السوهنو د تکارانویجنا همدغو د .دي واکمن
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 ویکورن په زویلس دوو روېت د ېچ یداېخپر  يش نه هم ټرپور  هغه ونیسېکم
  .دي ړېک ثبت ېي ېښېپ نویناقض د حقونو بشـري د ېک وګړ ج
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 ګېلېب وڅ کابل د

 پر شوېمل جم لمګی د ۍمشـر  په دوستم دیعبدالرش د ړیلوم ېک ارښ کابل
 په هلکانو کشـرانو او ووينهښځ د تاالن، چور، ېک برخو روډې په ارښ د مهال
 دغو د ېک محفلونو په کیموز او رشابو د هلته او بوول ته رنونویکانت زوره
 وګسرت  د کابليانو روډې د وژنهکې  صورت په مخالفت د او عفتي ېب رغملوی

 ته ېد هم فرادوا او روپانوګرس  شورا نظار د وروسته هغه له .دي ېسیک ېليدل
 له والووسله د هم به چا ېچ و، معمول يو خو ېوژن .لړ ک لیپ اعامل ورته
 له افیس د ېچ يوړس وحدت حزب د .دهېک وژل هغه اوه،ړ غ رس تنوښغو

 په نيول، يړ س تنوښپ عامو د وه هګړ ج رس پر ولوین مکوځ د ېي رسه والووسله
 ېب ېي به ېرس  تور تنوښپ د .وهل کټور  ميخونه ېک رسونو په ېي به ژوندوين
 ېخرب  تکراري دا ،ړېک څېغو  ېتر  ېنیس ژوندوين په ېي به ایب او ړېک عفته
 -شاهدان هم او نیعامل هم- خلک رډې دايس ليديل ېي ېچ ېښېپ ولډ دا دي،
 اعاملو دغو د هم بنديانو شويو ولین نه وحدت حزب له .دي موجود هم اوس

 .دي يړ ک اعرتافونه

 وه ړېک کتهښ رهټمو  له رمنیم ناروغه اوالد پر ېپوست ېيو  رسه پله رخيڅ له
 ونیږ ز د يو خو ديیول حال هر پر ښځې ږمو ېچ و، وييل ېي ته خاوند او

 .نویوو هم ېي حال دغه پر وړ غوا ږمو ،ېليدل ده نه مو پرحال

 ېتوررس  انوګهزاره د وو، انینشه او انیچرس ېي اکرثه ېچ والوسله افیس د
 نه وژل، ېي انګاډبو  او ماشومان یهغو  د .کول ېپر  ريېت نسـيج او ېلړ و  ېي
 به که ېچ وو، شوي ېداس ېي مـرشان .عفت او رس په نه وو، بند مال په چا د
 یشوا یکوال وژل ېي لپاره ده د ېچ خو و، والوسله ظامل او وحشـي ولډ هر
 د کټپا پر رسويب د ځترمين رهارګنن او کابل د .ورکول ازاتیامت ولډ هر ېي نور
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 ېد د .و ړیک ړجو  یسپ والهوسله يوه خپل له اديیفر زرداد قوماندان حکمتيار
 به یسپ جعيل همدغه ،ېورکول نه ېسیپ به چا ېچ وو، ونهښغا رهېت والوسله

 ښېخو له یدو  د وڅتر  ل،ړ ودا ېپر  ېي به مسافر او الرويان او ړک ېورخوش ېي
 .يړ ورک ېسیپ ېسم رسه

 ېد په ېچ ،و ديلیرس ېکچ ېترد هم تسلط مرشانو پلوخ د انویوحش دغو پر
 ته ېپوست قوماندان يوه نظار شورا د يیوا ،ده مشهور سهیک ېک کابليانو په هړ ا
 ته رباين نیالد برهان مرش دولت د ېخاوندي او وه ېبول زور په رمنیم چا د

 قوماندان: "و کيلیل ورته شا پر ېعرض د رباين وه، ېرسول ور عرضه خپله
 "بده زنش لطفا بیص

 ېک روتګ په وحشت د کندهار

 له بینق مال د واک سرت .و یشلېو  ځترمين قوماندانانو ونوګلس د ارښ کندهار د
 ورنه واکځ او واک ولټ ېبلک و، نه واکمن دومره خپله په هغه خو و، رسه ېلډ

 خانو .درلود شهرت ېي" خانو" په ېچ و، ړیک ترالسه محمد خان قوماندان
 ېتر  هم خپله په بینق مال وو، يړ ک ولټرا انځ پر کسان وحشـي او نبدمعاشا

 .دهېار ډ

 مايل نامه په واليت د کندهار د رباين له ېواز ی یرز ېش .و یرز یاغاش لګ وايل
 ړیک شتمن هښ انځ ېي امله ېهمد له .درلود نه یې واک نور او اخيست سهم
 کسان کارهېب او ناینشه بدخلقه رډې هم هغه ېچ لرل کم ېي خلک نظامي و،
 نظامي په لهډ خانو د .وه ېک واک په خانو د مربوط بیمالنق د اردو قول .وو

 هم رباين او لرله هم ېي وسله او انکونهټ زغروال .وه واکمنهځ هڅ يو لحاظ
 جبهه ېلړ ت ېپور  اسالمي تیجمع ېک کندهار په دا ېچ کهځ کوله، ورته توجه
 حاجي یزو  د مغاش حاجي قوماندان شـرم د کندهار د واک رډګ هوايي د .وه

 ریام د ېمیس غريب ارښ د او مهیس يځپو  دیجد قشله د .و ېالند واک تر احمد
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 ظامل او وحـيش رډې ېي والوسله ېچ ېو  ېالند واک تر والووسله د اليل
 کندهار د والوسله میعبدالعل استاد قوماندان د میتنظ د افیس د .وو کسان

 جهاد تر میعبدالعل استاد .وو شتېم ېک مهیس په ېرسپوز  د ته ځديیلو
 په .و مشهور" استاد" په وخته له ۍروانټمو  د .و یشو  ېپات روانټمو  ېمخک

 ېک څهي په هم کسان ده د .يیږک ويل استاد هم ته روانټمو  ېک مهیس ېد
 او وو بد رډې ېي وکڅ ېچ وو، قوماندانان ټغ او هړ وا رډې هم نور و، نه کم ترچا
 .ږل وکڅ

 رسکاتب محمد عطا قوماندان د اسالمي حزب د مهیس پر ارښ ړزو  د دکندهار 
 .وو واکمن والوسله

 رډې او ړک لیپ خلکو لوېڅسپ روډې جهاد ضد پر روسانو د ېک کندهار په
 د ېچ کاوه چا هغه جهاد کهځ دل،ېاوس يلېڅسپ ېداس هم خلک وروستني

 د خو لرله، خلکو پالو اسالم او وامندار یا هیروح جهاد د او لرله ېي هیروح جهاد
 ګالالملن لکه شول دانیشه مـرشان محرک او مشهور ېنځی دوېر ېت په وخت

 شوق واکځ او مال د دوېر ېت په وخت د خوا بله او نوريې اکرثه له صحنې ووتل،
 لپاره کار ېد د .وه ېک وادېه ولټ په ستونزه دا ېچ شو، زيات ېک مجاهدينو په
 او غلو نامطلوبو، ېک ېد په ېچ شول، لیپ ستلیاخ هګټ الرو نامـرشوعو له

 ېنځی امله ېد له ېچ ،ړورک یاځ ېک جبهاتو په خلکو هم ته قاتالنو اجريت
 هم قوماندانانو خپلو د ایب ېچ شول يړ او یپ ېکچ ېد تر اجرتيان او غله دغه
 خلقيان پخوا ېچ وو، روپانګرس  رډې ېداس ېک کندهار په .دهېرس نه ېپر  زور
 ېپالن قوم د قوماندانانو نوځی خو وو، شوي ېپات ېک شوېمل ستيیکمون په او وو
 ایب وروسته ېچ ونيول، رسه انهځ له لپاره پلوځ د بیرق خپل د هم يا ټبنس پر

 ېي وروسته راجلبولو له خلکو مثله هم د او شول ړجو  وپکوالټ واکمنځ ورنه
 کهځ لرله؛ نه پروا هڅ ابرو او عزت د چا د ایب خلکو ېهمد .واچول کونهټپا خپل
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 ېچ وو، ېدږرو وحشت او مظاملو ېهمد په لهیپ له ېدور  ستيیکمون د ېچ
 لويه پر ېي ځترمين بولدک او ارښ کندهار د ېچ وو" بارو" او" منصور" ېي هګلېب

 جنسـي د هلکان کـرشان او ېتوررس  ېوانځ ېي مسافرو له و، یاچول کټپا الر
 پر یدو  د ېاندړ و  ږل نيولو تر ارښ کندهار د طالبانو ایب ېچ ول،ځر ګ لپاره اشباع

 پر توپونو د انکونوټ خپلو د او ووژل ېي هړ دوا بارو او منصور .ړوک بريد کټپا
 يو ېواز ی ووژل، ورته اکرثه په جنګ کې ېي والوسله .لړ ک ندړ و ځ را ېي ميلونو
 کندهار د اوس)  ودېښپر  یژوند امله له ۍعمر  کم د ورته "عبدالرازق" یې وراره
 د او واچاوه رعب وپکيانوټ پر ارښ کندهار د ېښېپ ېهمد .(ید قوماندان امنيه

 .هړ ک اسانه ته طالبانو ېي تصفيه کندهار

 خلکو د ېچ وو، روان ونهګجن ېداس ځترمين روپونوګ وڅ د ېک ارښ په کندهار د
 شپه ولهټ کورونو او عزتونو خپلو پر خلکو .دلځېسو  ېک ملبو په هم ېي کورونه

 هغه ېواز ی وو، ناست کورونو په نیمجاهد نيیتښر اکرثه .ېکول ېر یپ
 پر کمونستان هړ زا یحت ېي ټبنس پر ېلیقب-قوم د ېچ وو ميدان پر قوماندانان

 لېکښ ېک وګړ ج په رس پر نيولو د ېمیس د رسه بل يو له او وو يړ ک ولټرا انځ
 کوله سهیک راته شاهدانو نيیع دونکوېاوس وڅ کندهار د ېچ ګړېج ېداس .وو
 لوري مقابل په ېي مياشت يوه پوره و ړوال  انکټ يو ېک پوسته ېپور  دا په ېچ
 ماغزه ټانکسټ د امله له زوډ اتویز د ېک ریاخ په ېمياشت د .کول زونهډ توپ د

 .ړيو  ته پاکستان ېي لپاره ۍتداو  د او شول خراب

 د .لري خیتار یکحريانوون رډې ېک جهاد ېاندړ و  پر زمیکمون د خلک کندهار د
 د به ېک شپه په ېچ وو، يايلګجن تيلښغ او وسپنيز دومره مجاهدين کندهار

 دننه کور د حکومت د رسه حکوت له ېي به سهاره تر او ننوتل ته ځمين ارښ
 که .وو ويلړ ا تلفات درانه ېي به ته منښد نو وتل، به ېچ سهار او هړ وک هګړ ج
 یشوا نه ته ځمين ارښ د مجاهدين ون ،یو  نه همکاري خلکو د ارښ کندهار د
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 ،یراوتل یشوا نه پوستو له هړ ز  هډاډ په کمونستان ېک ځمين په ارښ د .یننوتل
 پر خلکو ارښ د ضد پر دولت د لځ يو ده،ګېجن وررسه ولس نيم ارښ د ېچ کهځ

 ېچ ېشو  ېغیچ عمومي او ېزيات دومره دا .ړېک لیپ ېنار  ریتکب د بامونو خپلو
 خو ،ېوورول ېپر  ېي ۍولګ ،ړک مخ رسه ۍوارخطاي له وځور  وځور  په ېي دولت

 له خو ،ړېک لیپ ګېجر  او ۍزار  عذر ېي باالخره .یشوا یاړ ک نه ېي خاموش
 بینج د چا او شول شهيدان وکڅ مجاهدين، نفسه پاک او يايلګنن مرغه بده
 ېلیقب او قوم د خلکو ېپات .هړ ک غوره ناسته کور پر رسه دوېنسکور  له میرژ د
 د ېي امله له ېچ لړ ک ولټرا انځ پر فاسقان او غله کمونستان، هړ زا نامه هپ

 .ړک ړجو  خیتار یزوونکړ ل هړ ز  يو وحشت

 ېخاطر  وڅ ېخول له خلکو د

 شخصيت زاهد او عامل کچه په وادېه د او مفتي سرت ۍواکمن د طالبانو د
 ،ېي لیو ېچ ېدلېاور  سهیک دا ېم نه بیص ديوبندي عبدالعيل مولوي مرحوم

 ۍعفت ېب د ېي ته اطاق خپل او بوتله رمنېم نه کندهاري يوه له قوماندان يو
 ېاوازي ړلو  رډې په کاوه، نه کار ېي وس نور و، تونښپ ړیس .ژولهېوخ لپار
 يو قوماندان ،ید عزت ېم دا خاطر په یخدا د ېچ ،ړېک رشوع ېنار  او ېکوک
 زور په او ړک چپه ېي ړیس راواستول، ورته والوسله خاوندان وټم تلوښغ د وڅ
 ړم یاځ پر یاځ ړیس ه،ړ ک ېي بيله ورنه ېچ هغو تر ورتاووله، اله ېتناسل ېي

 .شو

 کندهار د ېچ کوله، سهیک ېليدل وګسرت  خپلو د مامور يوه يوډرا د کندهار د
 ېچ ل،ړ ک ږغ ېپس واال ېپوست د و، روان هلک کشـر يو ېک مهیس په شهرنو

 وپکوالټ هړ ک هډمن هغه .يړ غوا ېي لپاره ۍبدفعل د ېچ دهېپوه هلک راشه، خوا ېد
 دغه .ړک دیشه یاځ پر یاځ ېي هلک ،ړک ېي رضبه او ونيو ېپس نکوفیکالش
 !واهه نه هم چورت یدو  او دهړېرغ ېک نویو په یزمل یتنک
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 ته یشاجو  زابل د پاکستانه له جنازه پالر خپل د مال مهاجر وانځ يو ټېکو  له
" رانوګ"د  اسالمي حزب د رسه ۍولسوال شهرصفا له الر رپ زابل-کندهار د .هړ و 

 اسالمي حزب له تعلق جهادي ۍکورن د زما او زما وايي مال .وه پوسته قوماندان
 تعارف حزيب خپل م،ړ ک خالص انځ انویکټپا له رانوګ د ېچ تلښغو ما و، رسه
 ېسیپ ېيواز  ږمو ېي لیو راته شول، خندا په ېغوس له یهغو  ،ړوک ورته ېم
 د ېچ ېو  ېستیراخ ېسیپ دومره امله له وفات اپيڅنا يو د پالر د ما خو ژنو،ېپ

 وانځ دا ،ېستیواخ کونوټپا ېک الره په رانه ېنور  او هړ ورک ېم کرايه ېالر 
 پر ېي جنازه م،ړ ک دننه ۍولسوال په ېي رسه ېجناز  له ېچ وايي بیص مولوي
 وويل ورته ما ده؟ جنازه الرپ د ېد دا ېچ اوهړ وا را مخ ېي ماته وده،ېښک ميدان

 ڼات ،ګډېږې ته ېجناز  پالر د به اوس ،یکول ېپر  ېشـ نه ېسیپ ېچ وايي .هو
 ړیس مال زه ایب او اګډ او ګمر  پالر د ېچ ،ړېک رشوع ۍزار  او عذر ما ،ېکو  به
 زه، هړ ک رهېت ته نکوفیکالش ۍمرم نور یهغو  خو ،ید نه هم زده ېم ڼات! می

 په شوم مجبور بس! هړ وک ڼات يا وژين ېد يا شته نه خو ېسیپ ېچ شوم پوه
 ېي هغو تر او ړک رشوع ڼات لپاره تسکني د نفس حيواين د یدو  د ېم هړ ز  نه
 د وجود يړ ست په ېم ایب وايي بیص مولوي دم،ېولو وښپ له نور رګم ومل،ګډ
 الله د خو ،ړېک ده نه سهیک رشمه له ېک کور ېم ننه تر او هړ ک پورته جنازه پالر
 .وه نه رارسه ېتوررس  کومه ېچ و، ضلف

 د ځترمين قوماندانانو د ،ۍعفت ېب ،ګمر  تاالن، چور، غال، د وپکيانوټ د کندهار د 
 دغه لپاره ونډلن د ما خو دي، ېمشهور  ېسیک رهېشم ېب ورته ته ېد او ودول هلکانو
 .ېلګڼو  کايف ېخاطر  ېخول د شاهدانو نيیع او خلکو د ۍپورتن

 خپلو په ېي کندهار ېچ ارلهڅ الر مجاهدينو وروړ ز  او پاکو هغو د حالت ېهمد
 پر او ناستلېک کور پر وخت پر فساد د بيا او و ړیک ازاد کمونستانو له نویو
 د هګډ په مجاهدينو شويو ېالر  ېب او کمونستانو ویپخوان مفسدو ېي یاځ

 مال لپاره ۍرهرب  د ونڅپا همدايس د .و ړیک رغملی ولس غرييت کندهار
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 مال اليستش د خو کهځ ت،ښغو اواز يو تش ولس شو، ېاندړ و  را مد عمرمح
 .لرله هڼب کهیراماتډ ړمالت ولـيس محمد عمر

 و؟ وکڅ مجاهد محمد عمر مال

 وهی په ېک کيل په"همت چاه" د ۍولسوال زېخاکر  د کندهار دمال محمد عمر 
 سمون هرس  الديیم ۱۹۶۰ له ېچ کال زیملر ۱۳۳۹ په ېک ۍکورن نيید او علمي
 محمد مولوي ېي نيکه .و نبي غالم مولوي ېي نوم پالر د .یدلېږېز  خوري،
 پالر محمد عمر مال د .و محمد باز مولوي ېي نوم نيکه غور د او دهېنوم رسول
 د او یراغل ته ایدن ېک ۍولسوال زېخاکر  په کندهار د هم نبي غالم مولوي
 ،ېو  ړېک ړېکزده نيید ېخپل ېي ېک يوځوونښ نيید لوېالبېب په ېمیس ېهمد
 او اریز د ېک چارو په دعوت اسالمي او سیتدر د ېک مهیس دغه په ایب ېچ

 هګتو  په تیشخص زیولنټ او ديني وهی د ېک ځمين په خلکو د امله له تیمصـروف
 اخښ تومزي په ېک هوتکو په او هوتک تونښپ اره له محمد عمر مال .دېلځو 

 .لري هړ ا ېپور 

 په ېچ ده، قبيله خيیتار او مشهوره يوه ېک ځمين په لویقب تنوښپ د هوتک
 ړويا  ۍمـرش  د تنوښپ د ېچ ده قبيله دوهمه وروسته غوريانو له لحاظ خيیتار
د حاجي   ېک خیتار په افغانستان معارص د انیهوتک .یشو  برخه په ېي

 څري ميل او اسالم پال مرشان لري په مريويس خان) مريويس نيکه(

 نيید د او علامء نيید ولټ خهړ ا مسلکي له ۍکورن اهدمج محمد عمر مال د
  .الره نوم هښ ېک مهیس خپله په یې امله ېچ دي، شوي رېت نیمدرس علومو

 له کندهار د ۍکورن یهغو  د وروسته کاله دوه ړېزوک له محمد عمر مال د
 هلته او دهېوکوچ ته کيل" ېنود" ۍولسوال ډنډ د تیوال ېد د ۍولسوال زېخاکر 

 .و بوخت چارو په ېروزن او ېوونښ نيید د خلکو د ېمیس د هیپا تر ژوند خپل د
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 الديیم۱۹۶۵ له ېچ کال زیملر ۱۳۴۴ په نبي غالم مولوي پالر محمد عمر مال د
 په طالبانو د ارښ کندهار د او شو وفات ېک مهیس ېهمد په خوري سمون رسه
 .شو وسپارل ته خاورو ېک رهیهد مشهوره ۍپخوان نامه

 ېخپل له عمر په ۍکلن هځپن د وروسته وفات له پالر خپل د مد عمرمح مال
 ۍولسوال دهراود د تیوال انګاروز  د خهڅ ۍولسوال ډنډ له کندهار د رسه ۍکورن
 تر جمعه محمد مولوي او انور محمد مولوي ترونو خپلو د یې هلته او دېدېږ ول ته

 .شوه لیپ مرحله ۍنړ لوم ژوند د ېالند ۍرسپرست

 د انګاروز  د لپاره کولو ترالسه د علومو نيید د ېک ۍکلن اته په عمرمحمد  مال
 ېک مدرسه نيید هیابتدا يوه په ېک مهیس په شهرکهنه د ولسوايل دهراود
 محمد مولوي تره د محمد عمر مال د هم رسپرستي ېمدرس ېدغ د .شو داخل
 خهڅ هغه له ړېکزده نيید ۍنړ لوم هم محمد عمر مال او دهېک خوا له جمعه
 .ړېک پوره

 په جمعه محمد مولوي او انور محمد مولوي ترونو دوو خپلو د محمد عمر مال
 .شو یرالو  ېک روزنه او ۍرسپرست

 په ېک مدرسه ېهمد په دوره ۍنځمين او ۍنړ لوم وړ کزده نيید د ېي ېچ کله
 وړ لو  مروجو د هغه .و کلن ۱۸ اتلس هغه وخت دا ورسوله، ته یپا هګتو  ۍبريال
 ۱۳۵۷ د ېچ ېو  نه ړېبشپ ال ړېکزده دا خو ،ړوک پيل لوستلو پر وړ کهزد نيید
 د هم همحمد عمر  مال له او هړ وک کودتا کمونستانو اوومه پر غوايي د زکالیملر

 .ېشو  ېپات ګړېمین ړېکزده ړېلو  رڅې په کوونکوزده مسلامنو نورو

 هډون ېک جهاد ضدشوروي

 په انګاروز  د مبارزه والهوسله ۍنړ لوم ضد پر رغلی شوروي د محمد عمر مال
 وروسته رولوېت وخت هڅ له ېک ۍولسوال ېد په .هړ ک لیپ ېک ۍولسوال دهراود

 نوځی په هغه به امله ېهمد له .شو مشهور يايلګجن ورړ ز  په کچه په انګاروز  د
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 اکلټ قوماندان تعرض د واکځ يځپو  ګډ د جبهاتو لوېب الېب د ېک عملياتو يځپو 
 عادي هم يا قوماندان تعريض د ېک وګړ ج روډې په انګوز ار  د هغه .دهېک

 ولټ په ېي هګتو  په يايلګجن هښ يوه د خو ،ېستیاخ برخه هګتو  په مجاهد
 کم له محمد عمر مال ېچ وايي ېي ريګمل وخت هغه د الره، شهرت ېک واليت
 قايدانه رېشم يو ال وخت هغه امله له نوګړ انځ نوځی د رسه رسه ۍعمر 
 ده،ېک غوره قوماندان متحد وګړ ج تعريض د ېي به امله له ېچ ل،لر  تونهیصالح
  سامل بدن څښنت و. او وجود مضبوط د ېک لیپ په جهاد د هغه

 د رسه روګمل جهادي خپلو له ېک کال الديیم ۱۹۸۳ او ل۱۳۶۲ په وروسته
 د اسالمي انقالب حرکت د یې هلته او ړوال  ته ۍولسوال وندیم تیوال کندهار

 په ېک جبهه جهادي په اخندزاده الله ظیحف قوماندان جهادي هورمش د میتنظ
 په طالبانو وڅ کچه په کندهار د وخت دا .ستهیاخ برخه ېک وګړ ج ضد شوروي

 شهرت اتیز ېک ېد په ېچ درلود، شهرت خورا ېک هګړ ج کيیتاکت او ورتياړ ز 
 حمدم کېن مال .الره اخوند محمد مال او مجاهدمحمد عمر  مال محمد، کېن مال
 کاروان زغروال رويس پوره له رس تنها په وينا په کندهاريانو د وخت هغه د

 يوه په ېي به ټم په ټراک جي پي آر د او کوله هګړ ج ساعتونو ساعتونو په رسه
 ېي به رس ېواز ی په ېچ يیږک لیو ول،ړ جا یو انکونهټ زغروال نځدر  ېک هګړ ج
 وړ دوا عسکرو ېپل او انکونوټ وزغروال د وڅتر  له،ړ و  رسه انهځ له وسله ولهډ ېدر 

 مال د ېچ و، وکڅ هغه محمد عمر مال .يش یاړ وک هګړ ج رس ېواز ی په رسه
 هګډ په وړ دوا ېک وګړ ج روډې په او دهېياد نوم یاځ يو ېي رسه محمد کېن

 شو زخمي لهځ لورڅ ېک هګړ ج په رسه روسانو له محمد عمر مال .ستهیاخ برخه
 .هړ ورک السه له مه هګسرت  ښۍ ېي لځ وروستي په او

  ېخاطر  جهادي وڅ محمد عمر مال د

 :دي ېشو  رانقل ېخاطر  وڅ دا هغه د نه کسانو ېدږ ن له ته محمد عمر مال
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" بدوانو" د ېچ وه پوسته واکمنهځ وهی دولت د ېک کندهار په :خاطره ړۍلوم
 یاځ حاکم او حساس خورا په کمونستانو رسه ېپوست ېد له .بلله یې پوسته

 روډې .وو فیتکل رډې نیمجاهد ېي نه ذارونوګ له ېچ و، یرولد انکټ ېک
 یې نیمجاهد او ويسی هځمين له انکټ دا ېچ ،ړوک ښښکو لهځ وڅ نویمجاهد

 شتلویو په مجاهد کوم یې رسه رسه وڅه ایب ایب له خو يش، خالص رشه له
 ېمرست د نه سارګیسن لهد ميوند  نویمجاهد ېمیس د باالخره .شو نه یالیبر
 په عمر محمد مال مرحوم انکټ همدا او تښراوغو مجاهدمحمد عمر  مال رهلپا
 هغه د ورته ته ېد .ړو ی ېي هځمين له او هښن په مهارت رډې په ټراک جي پي آر
 د کندهار د ېک دوران په جهاد د رسه روسانو له اخوند الله دیعب مال یر ګمل بل

 او انکونهټ دومره وروسان د ېک هګړ ج مخامخ وهی په ېک مهیس په جات محله
 ولځسو  دا ېچ خلکو کتونکو نه ېر ېل له ځور  سبا په چي ول،ځوسو  رونهټمو 
 مال .ید ړوال  هم اوس کاروان رويس ېچ کاوه يی ومانګ نو ده،یل کتار یشو 
 له کایامر د او شو ریوز دفاع ميل د ېک ۍواکمن په طالبانو د اخوند الله دیعب
 په ادښاروا .شو اکلټو  هګتو  په نائب د مجاهدمحمد عمر  مال د وروسته رغلی
 دیشه ېک کال ۲۰۱۰ په ېالند ېشکنج تر ېک زندان په پاکستان د ېک یپا

 .شو

 پر هرات-کندهار د مهال پر جهاد د ضد پر روګرغلی شوروي د :خاطره دوهمه
 .دلېر یت انکونهټ روسانو د ېک مهیس په سارګیسن د ۍولسوال ړۍژ  د الر هیلو
 هم و، مشهور مالبرادر په ېچ برادر، عبدالغني مال او هدمجا محمد عمر مال

 وررسه ۍولګ لورڅ ټراک د ېواز ی لپاره دیبر د قوه يوه په روسانو د .و وررسه
 په ېچ ړک رشوع ګجن کتار په منښد د رسه ویولګ لوروڅ همغو له یدو  ،ېو 
 د برارد مال .شتلیوو انکونهټ لورڅ منښد د ویمرم لوروڅ ېهمد په یې ېک څتر

 له امريکا د او و وايل هرات د وروسته او درستيز یلو  پرمهال ۍواکمن د طالبانو
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 ژواندي ړم په ېک پاکستان په اوس.شو ئب نا محمد عمر مال د وروسته رغلی
 .ید یبند ېک حالت

 روسانو د محمد عمر مال ېک مهیس انویموریت په ۍولسوال ډنډ د :خاطره مهېیدر 
 روسانو د به نوبت په ېچ شتلیوو ټراک په ېک حال ېداس په انکونهټ اوه
 هغه په .دلېک ېرامخک پاره له ګړېج د لور پر رونوګسن د نویمجاهد د انکونهټ
 نجات ته نویمجاهد داللهیعب مال او عمر محمد مال وينا په شاهدانو د ېک هګړ ج
 ېک اخر په ګجن د .هړ ک مخ رسه ېمات پوره له يی قوه مجهزه روسانو د او ړورک
 .شو زخمي وخت يوه په رسه ويشتلو له انکټ اخرين د داللهیعب الم

 د مجاهد محمد عمر مال ېپور  ۱۹۹۱ -۱۳۷۰تر م ۱۹۸۳ ـ ل۱۳۶۲ کال له
 شوروي د ېچ ېک مربوطاتو په ویولسوال ډنډ او يیپنجوا ،ړۍژ  وند،یم کندهار
 له نیمجاهد یې به ځور  هره ېدږ ن او وو مرکزونه مهم جهاد د ضد پر قواوو

 شهرصفا د ېک تیوال په زابل د هګهمدارن ،وو بوخت هګړ ج په رسه منښد
 رويس د الر هیلو پر کندهار ــ کابل د ېک مویس وندړ ا" قالت" مرکز او ولسوايل

 خپله په ېک هغو ولوټ په ېچ ل،ړ ک تررسه اتیعمل بريايل رډې خالف په روګرغلی
  .لرله برخه مجاهد محمد عمر مال

 ېدونکېاستعامل ضد پر( انکونوټ) شوبلو يګجن رويس د ېي وسله هښخو ولوټ تر
 بلل ټراک به ېک ځمين په نویمجاهد د ېچ و، یتوغند R.P.G.7 وسله مؤثره خورا
 ..درلود مهارت ګړیانځ ېک شتلویو په یې ده او دهېک

 او ضبط ابتدايي ېک جبهاتو نوځی په طالبانو د ېک کلونو وروستيو په جهاد د
 له اخندزاده الله ظیحف د هم محمد عمر مال خو کهځ و،ش نه ېپات رولټکن

 روګمل وروسته وخت هڅ .ووت رسه روګمل نامتو نورو وڅ خپلو له خهڅ ېجبه
 د هرات – کندهار د هغه ي،ړ ک هړ جو  جبهه هړ و  وهی نویمجاهد د ېچ ړک مجبوره
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 د) مرکز یوکړ و  وی ېک کيل په" ډېا" د ېسيم سارګیسن د رسه ړېغا  کړ س
 خري اهل او روګمل مجاهدو خپلو د یې به مصارف دا .ړک ړجو ( یولټ نویمجاهد
 حرکت د جبهه جهادي هخپل وروسته ېي وڅتر  کول، پوره مرسته په خلکو

 محمد عمر مال پرمهال جهاد د خو ،هړ ک رسمي رسه میتنظله  اسالمي انقالب
 هم نه او یليدل ید نه محمدي نبي محمد مولوي مشـر حرکت د هم کله

 ضد پر روسانو د لځ يو ېک ژوند ولټ په .ید یتلل لپاره ېوسل د ته انپاکست
 تداوي له ګېسرت  د ېچ ،یشو  لړ و  زخمي ته ارښ ټېکو  پاکستان د ېک جهاد

 ېک ژوند په هغه د ته پاکستان سفر يو همدا ،یراغل ته کندهار رتهېب وروسته
 .و سفر یوروست او ړیلوم

 

 یپا جهاد د ضد پر شوروي د

 په او سقوط له ۍواکمن کمونستي د بینج د ېک کال ز۱۹۹۲ - ل۱۳۷۱ په
 نورو د هم مجاهدمحمد عمر  مال سم رسه دوېلیپ له وګړ ج ميیتنظ د ېک وادېه
 وندیم کندهار د او هړ وک هښ مخه رسه ېوسل له رڅې په نویمجاهد نویتښر

 مسجد د میابراه حاجي د کيل وڼشاګی د ېک سيمه په سارګیسن د ۍولسوال
 وڅ خپلو د ېي ېک مدرسه همدي په او هړ ک هړ جو  مدرسه نيید وهی یې ګنڅتر 
 لیپ ایب کولو پوره په وړ کزده نيید وګړ مین خپلو د ایملت په روګمل جهادي تنو
" حیاملصاب مشکواة" کتاب حديثو د ېک مدرسه ېد په محمد عمر مال .ړوک

 نورو د ثویحد د خو ،هولوست هم ېياو ترجمه   ریتفس میکر قران د او ولوست
 قران د ته روګمل خپلو ېي ګنڅتر  .ړک نه دایپ فرصت ېي ته لوستلو کتابونو

 په کريم قران د محمد عمر مال .ورکاوه هم درس تجويد او قرائت د میکر
 د ېک امامت په ونوځملون د اخرت د ېچ درلود، مهارت پوره ېک قرائت او تجويد
 .یدلېاور  خلکو لکونو په تالوت او قرائت هغه
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 ېمدرس ړېو  ېيو  د هم او مدرس، هم او و ردګشا هم عمر محمد مال وخت دا
 ۍوپکامر ټ د ېک مویس شاوخوا او کندهار په ېچ کله .و مدير او موسس
 پر شوروي د ېچ اوهړ ا ور مخ رډې ته علاموو نيید خلکو د،ېورس ته اوج وحشت

 ياست؟ چوپ ېول ته وحشت اوسني خو و، فتوا پر ېستاس خو جهاد ضد

 له وخت دا وو، ماليان او طالبان ېي يړ غ يا مرشان ېچ جبهات هغه کرثها
 او ارښ .وو ناست کورونو پر ېي کرشان یر ډې او مرشان وو، وتيل جرياناتو
 دا ېچ ېو  ېک واک په وحشيانو منا مجاهد هغو د رهډې تر ېمیس ېلړ ت وررسه
 که .وه نه ېتپا روحيه ېلېڅسپ څهي وررسه پرته ۍاخالق بد او امرټلو  له وخت
 په ېبلک وو، نه مجاهدين ېي افراد خو و، هم قومندان جهادي یپخوان مرش به

 .وو ولټرا ده پر به مشرتکاتو هړ ناو  نورو او قوميت

 الرويانو ېچ رس پر ېالر  ېلوي د خو و، ېک وړ دوا اطرافو او ارښ په وحشت
 اتیز ځترمي دکبول او کندهار کندهار، او هلمند د دا دهېک چلند هړ ناو  کوم رسه
 شتېم رسه يځنګاستو  محمد عمر مال د وحشت ځترمين کندهار او هلمند د .و

 ارهښ تر کندهار د نه ميوند له و، ړیک مخ رسه ستونزو درنو له هم ولس
 وو، قوماندانان کوالټپا مشهور رډې ېک وحشت په نادرجان او صالح داروخان،

 او مال رس، مسافرو د کونوټپا پر یدو  د .کاوه یر ېت ولډ هر ېي مسافرو پر ېچ
 يګر ځان د ځترمين ارښ کندهار او بولدک د .وو مخ رسه ښواګ له هړ وا ېدر  عفت
 ېک ظلم په کونهټپا بارو قوماندان او منصور د ېک پول اوتخته يګتن غرين
 مرش د ېشېمل يګجن ېمشهور  د وخت د کمونستانو د منصور .و مشهور

 د او ستانیکمون پخواين اکرثه ده پر .و یشون ېپات قوماندان" مسلم عصمت"
 .وو ولټرا جذبه په قوميت د هم کسان ېنځی قوم د کزوڅا

 محرم د کال قمري هجري۱۴۱۵د ېچ مه۱۳ په جون د کال ميالدي۱۹۹۴ د
محمد  مال د ځور  په ېپنجشنب د خوري سمون رسه ېم۱۵ له ېمياشت د الحرام
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 د مساجدو د او استادانو ناظامنو، د مدرسو د علاموو، د ميیس د ابتکار په عمر
 جومات په الدين غوث حاجي مجاهد پخواين يوه د يسارګسن د ځترمين امامانو

 مولوي په ېچ محمد دیس مولوي ېک ونوالوګډ په ډېغون د وشوه، هډغون ېک
 مولوي همداراز او یشو  ېپات قايض مجاهدينو د ميیس د او و مشهور پاسني

 شورا د طالبانو د او ید مشهور عبدالحکيم خیش په اوس ېچ- میعبدالحک
 يوه د ضد پر ناخوالو ېد د ډېغون .الره ونګډ هم -ید مسئول قضا د او ړیغ

 ته( یپاسن مولوي) دمحمدیس مولوي او هړ وک سال دوړېجو  پر ګنځغور  اصالحي
 ېب هډغون دغه منله، ونه مرشي هغه خو لیوو ۍمرش  د ګنځغور  ېد د ېي
 بل يوه له خپله په محمد عمر مال سبا پر ډېغون د .دهېورس ته یپا ېجینت
 مدرسو د لپاره کار ېد د ېچ دځېر ګو  مدرسو په رسه عبدالصمد مولوي ريګمل

 .يړ ک ريګمل انځ د طالبان

 ژبه په محمد عمر مال د لیپ تحريک د

 ېي رسه یم له۴ لیاپر د کال ميالدي۱۹۹۶ د ېچ مه۱۶په وري د کال ل۱۳۷۵ د
 لیپ ېک کندهار په هډغون سرته يوه علاموو جيدو د ستانافغان د ،ړخو  سمون
 په .ړورک لقب" امرياملومنني" د ته محمد عمر مال ېي ېک لهیپا په ېچ شوه

 د ډېغون ېد د هم زه .هړ وک وينا ته ډېغون امرياملومنني ځور  ۍوروست
 محمد عمر مال وم، حارض ېک جريان ولټ په او وم ېک لهډ په کوونکوخدمت
 او ساده خپله په هم سهیک هډلن لیپ د کیتحر د ېک وينا هډلن ېد په مجاهد
 ږل په ېي ته وفد يوه علاموو د بولدک د وروسته ځېور  دوه .هړ وک لهجه عادي

 :و ولډ ېد په ڼغورچا وينا وړ دوا ېد د ه،ړ وک وينا دغه بياهم رسه ریتغ

 ابرو، وا عزت مسلامنانو د ېچ د،ېورس ته ېد حالت شاوخوا او ارښ کندهار د
 ېمدرس د وم، راسپور کلیسا پر ځور  يوه .و نه خوندي هم ېڅه مال او رس
 په او و ړم ړیس دم،ېراورس ورته ېچ و، ړول  ړیس کړ س پر .راتلم ته خوا
 اثر بد ذهن پر مي وحشتونو نورو ولډ دا او وحشت دغه .و یدرول ېي ېنړیم
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 فرض انځ پر یو ینمخ اتویجنا ېد د ېم نور م،ړ ول  ته ېمدرس کله ېچ ،ړوک
 سارګیسن له ،ړک رسه انځ له مي یر ګمل بل يو راووتم، ېمدرس له .هڼاګو 
 ت،ښوغو  رسايکلټمو  مو خهڅ کس نامي رسور له راغلو، ته اواتګزن خهڅ

 رارسه رسايکلټمو  پر ېم یر ګمل .و یدونکېاوس کيل د تلوکان د رسور
 يوه ته امښما ،وځر ګ درسو او مدرسو پر به اوس ويل مي ته ريګمل ناوه،ېک

 به رییتغ يو .لره ياد په ېلر  دغه ويل ته ريګمل ېم لر پر راغلو، ته کيل
 ورغلو ته ېمدرس ېيو  شوو، سپاره رسايکلټمو  پر بيا سهار .يځرا رضور

 له محض توکل ېچ ،ړورک دعوت مو ته یدو  وو، ېک په طالبان وارلسڅ
 نور قاتالن او نفاسقا وحـيش وڅ يو ي،ږبرباديمسلامن  باسئ، مه ذهنه

 عزت چا د نه ده، ېنيول مهیس ولهټ فاسقانو او غلو بربادوي، هم مسلامنان
 ي،یږک عفته ېب ناموسونه خلکو د لر هره پر مال، نه او رس نه ،ید خوندي
 په ته تاسو ږمو .کوي ېنارواو  ګرن هر خلکو پر خلک بدخلقه او هیبدخو
 ېي مال يږکي وژل خلک ځور  اڼر  په ده، نه پکار ناسته ېک وخت ېداس
 لپاره رضا د الله د سبقونه دا تاسو که ي،ږکي تجاوز ېي عزت په ي،ږيټلو 
 .دئیږ پر ېي لپاره رضا د الله د نو استیوا

 ولډ ېد په ،یداېک يس نه سیتدر او درس ېک دور دغه په ستم او ظلم د
 یهغو  ام ي،ږکي نيول نه مخه کارونو ېد د نارو په باد مرده او باد زنده د يا
 ېبلک ،ړېک ده نه هم وعده کومک د هيچا رسه ږمو له ېچ وويل هم دا ته
 به خلک ېچ ده نه معلومه هم دا و،ړ غوا ډۍو ډ به مسلامنانو عامو له وطن د
 دا او يس نه دایپ هم موقع ويلو درس د بيا يس یداېک نه، که يړ راک ډۍو ډ

 .نه که او سو کامياب ږمو به ېچ ده نه معلومه هم

 او فاجران دغه ېچ وويل، ورته هم دا لپاره راوستلو رتیغ په یهغو  د ما
 د کارهښ په او وي ناست بروډ رسو پر ېک ۍرمګ رسه ېد په ېچ فاسقان

 سو نه خدمت دين د کارهښ په ويل ږمو نو کوي، منيښد او نافرماين الله
 سخته ورته هم نوره خربه مي بيا کوئ، مه همتي ېب او غفلت دومره .یکول 
 ېچ وي نه به تونهیشکا دا کينو، هلته به بيا ونيو، یاځ کوم ږمو که ېچ هړ ک

 .سته نه خوراک او ېوسل ،ېسیپ يا ي،یږک قضا درسونه ږزمو
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 ئږدري رارسه ېک کار ېد په تايس ېچ وويل ورته ېم وروسته خربو ېد له
 نه؟ که

 د که ېچ وويل راته ولوټ يو، اریت يا او سو یکول  يا ېچ ويل ونه هم يوه
 جمعه) کوو همکاري دررسه ږمو یسوا یکول  هڅ ېتاس شپه په ېجمع

 کوي؟ وکڅ ېي به وروسته ېجمع له ېچ وويل ورته ما( وي رخصت درسونه

 ړیک یو  نه محض توکل ږمو که وه، ېهمداس سهیک ولهټ ید شاهد یخدا
 فرض همدايس هم مو به ېمدرس ېنور  نو یوا کتيل مو ته اسبابو ظاهري او
 له ما خو ،یوا تليل ته ېمدرس ېخپل( دهینام) رتهېب به دهیس او یاو  ړېک

 محض توکل د ولټ دا و، ړیک ېم محض توکل او و ړیک عهد رسه الله
 .دوېراورس ايهځ ېد تر ېچ و برکت

 ه،ړ ک سخته هم نوره خربه مو ته یهغو  و،ړ ول  ته ېمدرس ېبل ايهځ دغه له
 نومونه خپل وو نفره اوه يا هځپين ېچ ولوټ هغو خو ،ید نه اسانه کار دا ېچ
 وو، خلک وطن يوه او امت يوه د طالبان نور هغه او دغه وليکل، رسه ږمو له
 بل د دا او و امت يوه د هغه ېچ وو نه ېداس وو، ېدونکېاوس ېمیس ېيو  د

 وو نهینار دا ېچ وو نه هم ېداس وو، جاهالن هغه او وو عاملان دا يا و امت
 يو الله د ېک ابتدا په وانان،ځ دا او وو يريږ پنيس هغه يا ښځې هغه او

 .وم مخ رسه امتحان سخت رډې له الله د زه او و حکمت عجيب

 .وه رشوع تحريک د دغه

 .لړ ک برابر نفر ۵۲ مو امهښما تر ان دو،ځېر ګ رسايکلټمو  پر همدايس ږمو 
 .وليکل رارسه نومونه ولوټ یدو  وو، کسان وال محض توکل د رصف

 ږمو راورسوئ، انونهځ ته یاځ زما وختي سهار ېچ وويل ېم ته ولوټ یدو 
 سهار وو، راغيل ولټ بجه يوه ېشپ د یهغو  خو راغلو، ته یاځ خپل رتهېب
 موجود هلته ل مخه له ولټ یدو  ،یورغ ته مسجد بیص یمولو  يو ږزمو ېچ

 ېک خوب په ېتښفر  مقتدي يوه بیص مولوي ېد د ېک شپه دغه په وو،
 رسه ېخرب  ېد له)و يښاي ور بدن پر پر ېي لسونه پاسته ېچ ېو  ېليدل
 .(و خاموش وخت هڅ يو او شو اړ ژ په بیص مال
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 بشـري حاجي مو ېبج لس په او لړ ک برابر هم روانانټمو  دوه مو ځور  سبا په
 رانټمو  هغه تلهښوغو  وسله هڅ يو او رانټمو  دوه مو هغه له ه،ېږ ول ړیس ته
 ۍولسوال ميوند د ځترمين هلمند کندهار د) نخود کشک   ږمو ه،ړ راک وسله او

 مو نو سو، یر ډې ېچ ل،ړ ک برابر هم کسان نور مو هلته او راغلو ته( مرکز
 رشوع کار خپل مو ېک فاصله لهیم هځپين په ايهځ خپله له او ېستیواخ ېوسل
 .ړک

 سخت دعوه دا ړېک دعوه سرته ږمو ېچ وويل ېک اخري په خربو د صيب مال
 ده، اسانه دعوه خوله په لري، رضورت ته محض توکل کار دا لري، امتحانات

 ېستاس زه عاملانو نيید اي ېچ وويل هم دا هغه .ید سخت امتحان عميل خو
، يم( ردګشا) طالب وکتابونوړ و  د زه کهځ يم، محبوره ته یۍرهنام او همکاري

ه ورځ که تاسو د الله د دین په نفاذ کې زما سمه رهناميي ونکړه، نو د اخیرت پ
 .به زما الس اوستايس ګريوان وي

  ؟ړورک الس ته محمد عمر مال ېول بشري حاجي

 ييزسيمه د محمد عمر مال ېک اخر په پرسيل د کال ميالدي ۱۹۹۴ ېچ کله
 دا و، بوخت وڅه پر ولوړ جو  ګنځغور  د خالف پر ۍساالر  کټپا او وحشت
 .و لېکښ ېک نیناور يوه په رسه ساالرو وپکټ خپله په بشري حاجي وخت
 کندهار د ېچ و قومندان محيل يو حزب د خالص مولوي د ینورز  بشري حاجي

 قوماندان د سياف د کسانو ده د .و ېک واک په ېي مرکز ۍولسوال ميوند د
 ېچ تلښغو کسانو عبدالعليم د .راغله هړ شخ رسه کسانو له عبدالعليم استاد
 يوه ته خلکو ېمیس ېد د رسه ېد په ېچ واچوي کټپا ېک خوا رسه ميوند

 د ،ړوک مخالفت ېي والو وسله بشري حاجي د ده،ېک ته ځرامين ستونزه ېنو 
 د دلته و، رسه ېلوهدير ېخ لوکل د ميوند د ېچ مرکز يو کسانو د بشري

 عبدالعليم د ا لخو والو وسله د بشري د ېک هړ شخ په رسه کسانو له عبدالعليم
 پر بشري د والو وسله عبدالعليم د وروسته موده هڅ شو، ووژل وال وسله تن يو
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 نورزي بشري حاجي د ېي مرشي په مالعبدالستار د ېچ ړوک بريد مرکز دغه
 له وخته ېد تر هغه کهځ ،ړورک کانټ سخت ته ریبش کار ېد .ووژل تنه اولس
 ېد د نور شو مخ رسه ېښېپ ېد له ېچ اوس و، یساتل انځ وګړ ج داخيل
 پخوا له محمد عمر مال بشري حاجي و، ېک هټل په خالصون باعزته د نه ستونزو

 په هغه د ېچ کله .ېو  ېدلېاور  او ېليدل ېي ېکارنام جهادي هغه د او ژاندېپ ال
 په هړ دوا ېي وسله او مهیس خپله او ړورک الس ېي ېسمدست نو شو خرب اراده
 ؛راوسته ېالند واک تر ولسوايل ميوند د طالبانو رسه ېد په .لړ ورک ېک واک
 خپليې  ېک يګبازار  په مدد حوض د ته لور کندهار د او ړکړ جو  مرکز یې هلته
 او کندهار ېعنی ېسيم ېد د ېي روګمل او محمد عمر مال .ړک ړجو  مرکز بل

 لپاره امن او توبخوندي د ېالر  ېد د او لړ و  هځمين له کونوټپا د ځترمين هلمند
 ېک مهیس وندړ ا ۍولسوال ډنډ د ېدږ ن ته ارښ کندهار .هړ ک لیپ مبارزه اصالحي

 کوالوټپا ېمیس ېد د ېي ېمياشت دوه رډې او ږل ،ړک ړجو  مرکز یوکړ و  يو هم ېي
 ميوند او ارښ کندهار د ېي باالخره .ورکاوه دعوت ودوېښپر  د کار ېد د ته

 کټپا قوماندان کوالټپا يوه د ېک مهیس په کولک د ېدږ ن رسه پاشمول ځترمين
 مخه ته تحرک يځپو  یهغو  د لځ يړ لوم په رسه ېد په ېچ ،ړک ېر ېل زور په

 .شوه

 وو، کونهټپا لس تقريبا ارهښ کندهار تر( مدت حوض) مرکزه نوي له طالبانو د
 بسم ،(کولک) داروخان: وو ولډ ېد په ېي نومونه ايونوځ او قوماندانانو د ېچ

 قيوم ،(رسه کال رویوز پساو) محمد صالح ،(پاشمول) پريمحمد ،(پاشمول) الله
 ،(دوراهي اغا شا) نادرجان ،(یر ځسن) جان الله حبيب ،(وغهاش) خان

 هندو) الله مالنقيب ،(رسپوزه) عبدالعليم استاد ،(پول باغ) رسکاتب عطامحمد
 .(ټۍکو 

 هګړ ج ړۍلوم او کټپا ړیلوم
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 وروسته مرستي له نورزي بشري حاجي د ېي روګمل او محمد عمر مال ېچ کله
 مدد حوض په ۍولسوال ېړۍز  ۍاوسن د اول ړ ک ګينټ انونهځ خپل ېک ميوند

 کيانوټپا پر ،ړک ړجو  مرکز لپاره ېمبارز  ېمنظم د ېاندړ و  پر والو کټپا د ېي ېک
 سپور رډې ونګغرب  خو ،ېوشو  ورته ګېجر  او ۍزار  ،ېشو  ېخالص ړېغا  بار بار
 الر لويه پر رسه پاشمول ېچ و داروخان د کټپا ړیلوم نو و یسپکوونک او

 تر الرويان او دونکيېاوس ېمیس د ېي ازوګان زيايت زور وا وحشت د او و پروت
 د کال۱۹۹۴ د باالخره ،ېشو  ېر ېت ېمياشت دوه اتیز ،کم وو، راوستي ېپوز 

 وپکيټ د ېک مهېس په" کولک" ځترمين هلمند او کندهار د مه۲۹په ستمرب
 دغه ېک لهیپا په بريد بريايل ېد د .وشو بريد کټپا پر" داروخان" قواندان

 خالص ظلمه له کټپا ېد د خلک ېمیس د او الرويان دل،ېتښوت يانکټپا
 وشو، یهرکل ساري ېب طالبانو د خوا له خلکو د ېمیس د ېي امله له ېچ شول،

 له او شوه راجلب مرسته ولسـي هم ه،ړ ورک روحيه هم ته طالبانو کار ېد ېچ
  .شول رامات ورته هم کسان نوي لوري هر

 خاصه په او طالبانو د ېچ و، امګ ړیلوم ګپرمخت لواوسله د طالبانو د همدا
 او پنجوايي ،ډنډ د ېعنی ېک ساحه په نفوذ پخواين د محمد عمر مال هګتو 

 د کوونکي، تبصـره غريض يا خلک ناخربه ېينځ .ړوک ظهور ېي ځترمين ميوند
 دا ېچ ي،ګڼ ۍولسوال بولدک د رمهڅې ته ېپول پاکستان د نقطه ظهور د طالبانو
 ميوند، د ځترمين هلمند او کندهار د طالبانو .ید وهم او روتنهېت خيیرتا يوه
 سرت د ېي ړیلوم او ړوک ونڅپا ېک شاوخوا په ویولسوال ړۍژ  او پنجوايي ،ډنډ

 .ړک راپورته رس ېک(ميوند) رډګ په ېحامس د خان وبیمحمدا غازي افغان

 انتخاب محمد عمر مال د هګتو  په امري متحد د

 ېنځی شول، وارخطا هم کيانټپا نور وروسته لوړ و  هځمين له "کټپا داروخان"
 او نادرجان صالح، لکه وو، ېپات ال پاتکامر وحيش وڅ او لړ ال  هښخو خپله په
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 ېچ طالبان نوي خهڅ معروف او ارغنداب ارغسان، بولدک، د وخت دا .نور وڅ
 .شول یاځ يو رسه طالبانو له ېو  ېک په هم ېر څې ېمشهور  جهاد پخواين د
 مال مرش يګجن کاوه، کار ګډ محمد عمر مال او عبدالصمد مولوي مهاله ېد تر

 له کار د عبدالصمد کوله، عبدالصمد مولوي مرشي نوره او و محمد عمر
 خپل محمد عمر مال رهډې تر طالبانو .درلود ېي مزاج ړسو  او دهېر ېو  ېپراخوال
 تلښغو علاموو ېمیس د او روګمل مخورو ګنځغور  نوي ېد د ه،ڼاګ مرش اصيل

 ېدږ ن عملياتو يځپو  يوړلوم له .يش مرش ېتلپات يو ېد ېک وړ دوا یدو  په ېچ
 کیتحر د ېچ شوه، تلښوغو را هډغون لپاره انتخاب ېد د وروسته ځېور  اته
 نیسپ په مدد حوض د و، ړیک ونګډ ېک په علاموو ېمیس د او افرادو ولوټ

 وشوه هډغون( لري هړ ا هرس  ۍولسوال یړۍژ اوس او ميوند د وخت هغه) جومات
 نیالد نور مال ېک ېد په ،ړوک توافق محمد عمر مال پر ونوالوګډ اکرثه ېچ

 ولوټ د محمد عمر مال ېک لهیپا په ېچ ړوک ارګنټی ړمالت په مال محمد د ترايب
 .شو منتخب هګتو  په امري واحد د هښخو په

 .لړ ک چمتو نونهاځ لپاره نيولو د ۍولسوال د بولدک د طالبانو وروسته ېد له
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 یپرکڅ دوهم
 ولین بولدک نیسپ د

 وه، نه مهیس ابتدايي نفوذ او تیښدایپ د طالبانو د هم هڅ که بولدک سپني
 د ېچ شول دایراپ ېک مویس هغو په ځترمين هلمند او کندهار د طالبان ېبلک
 د خو وه، ساحه نفوذ شخصـي او جهاد د محمد عمر مال مـرش د ګنځغور 
 د ي،یږک لګڼ ظهور ړیلوم طالبانو د ېچ وروسته نيولو له کټپا يړ لوم

 رامات ته محمد عمر مال تعداد رډې په طالبان او علامء بولدک ارغسان، معروف،
 د ېک ېد په ېچ لرل، طالبان او مجاهدين مشهور رډې ولسواليو دغو او شول

حمد م مال د بيا ېچ و، مشهور معاون حاجي په) رباين محمد مال نه ارغسان
 ېيو  د ېدور  جهادي د ېک کندهار په ېچ( شو الوزرا رييس او مرستيال عمر

 معروف او بولدک په همداراز .و قوماندان تعريض او مرستيال ېجبه ېمشهور 
 سقوط له بالقوه ۍولسوال دغه امله ېهمد له ېچ علاموو، او طالبان مهم ېک

 ېد د مد عمرمح مال ېچ و، هغه هم ت،ښغو ېي ږغ يو ېواز ی وه، مخ رسه
 د او ړک ړجو  پالن نيولو د بولدک د وروسته ېمشور  له رسه طالبانو له ېمیس

 .ړوک بريد پربولدک ېي لسمه په اکتوبر د کال ميالدي۱۹۹۴

 په ېي وروسته ځېور  يوولس ېدږ ن عملياتو يځپو  له ځترمين هلمند او کندهار د
 واچول، ېپر  ېي لونهترپا او ړېک ېکډ  والووسله له ۍالر  هينو دوه مهارت رډې
 .دي ېک په والوسله ېچ يش نه پوه وکڅ ېچ
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 کيلد " ېهدير  ژوندو" د ۍولسوال ارغنداب د مرش طالبانو د ۍالر  ېيو  د 
 طالبانو د ېک جنوب په وروسته بيا ېچ) و اخوند محمد مال حاجي یدونكېاوس

 شهرت نامه ېهمد په) و مال محمد ګج بل او( و قوماندان نظامي عمومي
 بولدک د رونهټمو  ۍالر  هړ دوا .و یر ګمل ديږ ن محمد عمر مال د ېچ( ريل

 .شول کتهښ ېتر  طالبان والوسله ږغ يوه په او دلېودر  ېک ځمين په ۍولسوال
 ګړېج د ده وه، ېک واک په جان اخرت قوماندان د حزب د ۍولسوال بولدک د
 ولټ امله له وارخطايي د ېچ وو، پرک و تیت ېي والوسله .ینيول و نه یار یت

 لپاره رولوېو  د یهغو  د طالبانو .دلېتښوت مرکزه له ۍولسوال د کسان موجود
 اخرتجان د .ورغله ته الس طالبانو د برخه رهډې ۍولسوال د ،ړېوک ېز ډ خطايي

 جوايب د سبا دا پر خو ل،ړ ال  ته وډنڅ ۍولسوال د والوسله وپکامروټ نورو او
 هڅه طالبانو .لړ ک پيل زونهډ ېي نوطالبا پر او شول بوخت تياري په ګړېج

 د ېي امله ېهمد له دي،ږ پري مهیس پرته ګړېج له والوسله مخالف ېچ کوله
 جواب په زوډ د یهغو  د ېچ و، ړیک امر ورته مرشتابه ورکاوه، نه جواب زوډ
  .کوئ نه زډ به ېک

 ېوسل یهغو  پر هم طالبانو ړک لیپ بريد طالبانو پر یهغو  ېچ ځور  مهېیدر  ېول
 لیپ هګړ ج رسه ېد له او ړوک دادالله مال زډ ټراک جي آرپي د ړیلوم .ېولړ وروا
 کندهار د ده،ېنوم اغا میسل ېچ ړورک السه له تن يو لځ يړ لوم په طالبانو .شوه
 پر وپکامروټ د طالب يو څهي ېاندړ و  ېد تر و، یدونکېاوس ېمیس د اواتګزن د

 ږېل له .و شهيد ړیملو  کیتحر د همدا ،یشو  شهيد و نه ېک هګړ ج ضد
 د .راغله ته الس طالبانو د هم مهیس ېپات ۍولسوال بولدک د وروسته ګړېج

 او ېمیس د رسه ېد له ېچ ړک خپور مطبوعاتو زویيسيمه خرب ولوین د بولدک
 ميل د ېک نيولو په بولدک د ېچ پرته شکه له .تښواو ته طالبانو پام ړۍن

 لويه په طالبان خوا له چلوونکو رټو مد  ېالر  یېلو د او ولس عام تجارانو،
 ېي امله له ېچ شو، خور ېک بر او لر په شهرت دغه .شول استقبال امنهیپ
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 د او شول رامات ته ېمرست طالبانو د هم کوونکيزده نيید شتيېمپاکستان
 .وو شوي راجذب هم طالبان نوي یر ډې مهال پر نيولو د کندهار

 ېيو  له ېچ کهځ وه، المهیپ هښ يوه پارهل ګنځغور  د طالبانو د نيول بولدک د
 ېمرست قوماندانانو مشهورو او طالبانو رېشم زيات نه ولسواليو ېدږ ن دوو د خوا
 شول، رامات طالبان افغان وانځ مدرسو پاکستاين له خوا ېبل له .لګودان را ته
 د دلته ېچ وه، ييډمن سرته تجارت او کاروبار د ځترمين چمن او بولدک د پلو بل
 ه،ړ ورک سا ارام د ته یهغو  وجود طالبانو د .کاوه کاروبار تجارانو سرتو وادېه
 ،ړېوک ېمرست نقدي ېپراخ رسه طالبانو له روګسودا دغو امله ېهمد له ېچ
 د او خوراک د ېي لپاره والووسله د او دلېودر  وښپ په طالبان ېي امله له ېچ
 پخوانيو د طالبانو وروسته ولوین له بولدک د .لړ ک دایپ مصارف لوېت د روټمو 

 ېد له ېچ( يپوډ دغره ښېپ د بولدک د لکه) ونيول هم انګيپو ډ ېينځ جبهو
 .لړ ک ترالسه هم کارتوس او وسله زياته ېي ېالر 

 د تنوښپ پاکستاين دوستودين او مهاجرينو افغان شتوېمپاکستان د پلو بل
 تحريک ېد د هالپرم نيولو د ارښ کندهار او بولدک د باران ېمرست او ېمين
 پاکستان الر ېد پر ېچ افغان هر کهځ ،ړک چنده دوه واکځ غايتیتبل او مايل
 مخ رسه ستونزو ېداس له نو رسه، ۍکورن له يا تنها يا و، ړیک سفر ته ايران او
 ېتتښپر بيیغ د ورته انسان هر یونکړ و  هځمين له ستونزو ېد د ېچ و، یشو 
 په ېچ ،ړوک زېاغ هم خلکو اييځ پر کستانپا د تاثر دغه یدو  د او درلود مقام
 .هڼاګ یراتلونک هښ لپاره ېمیس ېولټ د ارامي او تیامن ېي ېک ډاونګ خپل

  فتحه ارښ کندهار د

 دل،ځېر ګ ېک ارښ کندهار په هم ېاندړ و  ولوین له بولدک د والوسله طالبانو د
 ايونوځ اصوخ نوځی له .وه نه اداره کومه او قوه تيیامن واحده ېک ارښ په کهځ

 کاوه، نه دیبر ېي چا پر خو ،یشوا یداځېر ګ والوسله هر ېک ارښ نور په پرته
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 کندهار د وروسته ولوین له کټپا د داروخان د.وه تياړ ا ته فرصت او وخت ېبلک
 مقاومت جزي له ېنځیاو  دلیتښوت پخپله کيانټپا اکرثه ځنیترم وندیاوم

 قوماندان د حزب د ېک لپو  باغ يځيوا ، شول مجبور ته ېتښت وروسته
 دلته وسلوالو میعبدالعل استاد د همداراز و، ېپات کټپا( رسکاتب) عطامحمد

 .الره مرکز

 د رسه رسکاتب له خو کوله هڅه تفاهم د اوله له رسه وړ دوا دوي له طالبانو 
 سهیدس ترور د عمر مال محمد د ېي کله ېچ شوه، خرابه وخت هغه فضا باور
 دوه پر اغا شا د طالبانو شوه، افشا یاندړ و  دویک عميل تر او وه ړېک هړ جو 

 ېک ټۍکو  هندو په ارښ کندهار د وروسته کلوښ له کټپا د نادرجان د الري
 راته، ته مرکز دغه وندهیم له ناوخته وخت به عمر مال محمد .و ړیک ړجو  مرکز
 برسکات قوماندان ځور  يوه وه، کټپا پر رسکاتب د ېک پول باغ په ېي الره ېچ
مال  د نامه په "عمرخطري" د خو ه،ړ ک هړ جو  سهیدس وژلو د عمر مال محمد د

 خپل عمر مال محمد ورساوه؛ راز دغه ته عمر مال محمد پلوي، يو عمر محمد
 طالبانو د وروسته ځېور  وڅ ېد له .شوه هډشن سهیدس دغه او اوهډنځو  ګرات

 د ایب ېچ شو، ولیون الره دغه پر خوا له رسکاتب د مالبورجان قوماندان مشهور
 مالبورجان په او شو ولیون عبداالحد روپګرس  بل يوه حزب د لخوا طالبانو
 .شو یاړ ک تبادله

 د .ید کارهښ رډې رول طالبانو او علاموو اييځ د بولدک د ېک نيولو په کندهار د
 د رسه تنوښپ له ولسواليو رسحدي د کندهار د تانهښپ اباد ملنو پر غره کږ کو
 ېلرل ېمدرس ېپراخ وړ غا  وړ دوا ېپول د ېمیس ېد د .لري یيووال ېلیقب او قوم
 ېمهم مرور او عبور د نویمجاهد د پرمهال جهاد ضد پر رغلی شوروي د او
 کمونستانو د الر ېد پر ، چې له امله يېوو مشهور خورا دلته ونهیاځتم او ېالر 
 د هاجرينم رډې کندهار د .دي شويهم  ونهګجن دهږاو ځترمين مجاهدينو او
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 ارغستان او معروف بولدک، د امله له اوړ ت قومي د پرتله په ايونوځ ېر ېل
 .کاوه ژوند ېي هلته او تلښاو ته پاکستان ښېکر ډورنډې له رمهڅې ته ویولسوال

 د ېمیس هتوب د او عبدالله کال ل،ګنځ ن،ښیپ لستان،ګ چمن، ېک ړل ېد په
  .دي ړو  يادولو

 هم او لري نفوذ زییمهیس او قومي ېچ شته، مه علامء او ېمدرس ېپراخ دلته
 د ېک ېد په ېچ ،ېلرل ېز ګیان نيید او روحاين پرمهال جهاد ضدشوروي د ېي

 ېک جهاد ضد پر روسانو د ېچ ،ید ړو  يادولو د مرحوم عبدالغني موالنا چمن
 له ښېکر ډورنډې د ېي به ناکله کله ېچ رول،ېو  دومره کمونستان ويناوو ېي به
 .ېورول ۍولګ توپونو د جومات پر ده د ړېغا  ېپور 

 ن،یالد رساج مال عبدالصمد، مولوي خلک مشهور علاموو او طالبانو د بولدک د
 داد، خالق مال محمد، دوست مال( شو ریوز داخله ایب ېچ) عبدالرزاق مال

 .وو نور رېشم يو او حنفي عبداملنان مولوي جان، ويل مولوي

 وروسته نيولو له پوستو د ځترمين بولدک او ارښ کندهار د يمهېدر  پر نومرب د
 انویوپکټ د ېک پول تخت او يګر ځان په .شول دننه طالبان ته ارښ کندهار

 د هغوي هم هڅ که .ړوک اثر یروان هم قواندانانو پر کندهار د تلفاتو او ېتیښت
 يځمن خپل او وینګترب کالو وڅ د خو ېکول څېه تالفیا دفاعي د ضد پر طالبانو

 مقاومته ېب رډګ هوايي .و کم وخت ته تالفیا اپيڅنا يو دايس وروسته وړ ګج
 له .ېورغل ته الس طالبانو د ېمیس ېر ډی ارښ د د؛یولو ته الس طالبانو د

 ېمات هغه وشوه هګړ ج وروسته دویناکام له مذاکراتو د رسه رسکاتب قوماندان
 کندهار د وستهور  ېمات له رسکاتب د ه؛ړ ک خپله ېي الره ېتېښت د او هړ وخو 
 لیوسا نظامي او وسله ولهټ خپله اخوند الله بینق مال قوماندان سرت ولوټتر 

 رول اصيل ېک نيولو په ارښ د ېچ يش یلیو ړیس خو کهځ .وسپارل ته طالبانو
 ېچ وسپارله ته طالبانو ېي اردو قول هړ بشپ ېچ وه، مرسته اخوند بینق مال د
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 سپکه او درنه رېشم اتیز او لرل ېي انکونهټ والزغره تېښلوڅ ېدږ ن ېيواز 
  .وه ېک په وسله

 محمد مال قوماندانانو مهمو دوو طالبانو د ېک ۍتسليم په اخوند بینق مال د
 د او و مسئول نظامي عمومي طالبانو د پايه تر ژوند د ېک کیتحر په ایب ېچ)

 ېک هګړ ج په رسه شوېمل فراري او خان لیاسامع له ځترمين هرات او کندهار
 ېرسپرست د او مرستيال مرش د وروسته) و رباين محمد مال بل او( شو شهيد
 ېخرق د ته خلکو کندهار د ېاندړ و  کال وی ېد تر بینق مال .(شو رييس شورا
 زما نه قوماندانان منسوب ته ما ېچ وو، يلیو ېک وينا خپله په ېک جومات په
 مال دهېکار ښ ېد له ېچ .لرم رولټکن ېورباند زه هم اونه دي ېک واک په
 مال ېک ۍمیتسل په اردو قول د .ارلهڅ الر وتلو د حالته دغه له نور هم بینق
 خپلو له( خانو) محمد خان ېي قوماندان مشهور او ړک ادا نقش خپل بینق

 د ېک میرژ په کرزي د ایب ېچ شو، مجبوره ته ېتېښت نور رسه کسانو وحـيش
 .شو ووژل ېک بريد هپ طالبانو د او و قوماندان امنيه کندهار

 طالبانو د هګتو  هړ بشپ په ميیس ېلړ ت وررسه او ارښ کندهار د مه۱۵ په نومرب د
 ته ادارو يځفو  او ملکي ولوټ تیوال د مرشتابه طالب او راغيل الندي ترواکمني
 په کچه په ړۍن او ېسيم د طالبان وروسته نيولو له کندهار د .اکلټو  مسئولني
 او معلوماتو او برداشت خپل د چا هر او دلځېر ګو  موضوع بحث د ېک رسنيو

 دليوېتښت نوځی کندهاره له .لړ ک فیتعر ېک رهیدا په ېکرک او ېرخ د نوځی
 ۍيوازن ېک افغانستان په وخت هغه ېچ) رسه يس يب يب توښپ له وپکيانوټ

 ېک نيولو په کندهار د ېچ ويل ېک مرکو خپلو په( وه نهیرسچ غايتیتبل مشهوره
 خو کوله، رخه خپله په چا او شیفرما په چا خربه دا .ړوک کومک نوپاکستانيا

 د ته طالبانو امله ېهمد له ېچ کوله، مرسته رهډې رسه مخالفينو له غاتویتبل ېد
 .شو هړ غا  په ور وخته هغه هم له تور ړمالت د پاکستان
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 وريل هر له ېبلک و، نه ېالند زېاغ تر غاتویتبل ېد د ولس عام پرته وپکيانوټ له
 د استقبال ساري ېب ېهمد ېچ شول، پورته اوازونه استقبال د طالبانو د

 یيوازين کچه په مـرشانو د مونویتنظ د .وغزوله ته وادېه ولټ هښپ طالبانو
 کندهار په .ړوک اعالن ګړېج د ېي ضد پر طالبانو د ېچ و، حکمتيار شخص

 نه ایتاب ګړېج د دهیبر رهډې تر طالبانورسه له قوماندانو اسالمي حزب د ېک
 طالبانو د مکامله دغه ېچ) ېقوماند مخابروي حکمتيار د ورهېښپ له خو لرله،

 ېچ ست،یو ړا ته ېد رسکاتب قوماندان( وه ړېک ثبت او ړېک کشف مخابرو
 تیت والوسله ېي وروسته ېمات له خو دګېوجن رسکاتب .يږيګوجن رسه طالبانو

  .دېتښتو  ته پاکستان خپله په ید او شول پرک و

 د اسياب چار د کابل د او و ړوال  کلکه په پاکستان شا تر حکمتيار د ال وخت دا
 او وسله کول، سفرونه مشـرانو ېادار  ېر ګار څ د پاکستان د ېي ته وښکر ګجن

 نه تور ړمالت د پاکستان د طالبانو پر حکمتيار خو کهځ ورکول، ېي مهامت
 بيا او کمونستانو ویپخوان د ېي ېک مقابل په ېد د خو ،یکوال ېپور  یشوا

 په ټېکو  د بلوچستان د .ړک ېپور  ېپر  تور ړمالت د ېبرتاني او امريکا د وروسته
 ېي ېک هغو په وو، يړ ک خپاره کاغذونه کيلیل کسانو اسالمي حزب د ېک ارښ

 ېي اوس ېچ ،ید جرنال ستیکمون يو ېک اصل په بورجان مال ېچ وو، ليکيل
 منلو د کهځ ته خلکو کندهار د خربه دا خو ،ید ښیاي نوم بورجان مال د انځ پر
  .ژندهېپ ال لهیپ له جهاد د ېي بورجان مال ېچ وه، نه ړو 

 د خوا له حکومت د رباين د ېچ و، روان وخته هغه تر غیتبل دغه حکمتيار د
 ېچ کله .ويل" ېتښفر نجات" د ته طالبانو افیس او دهېک استقبال طالبانو
 په او ېومتبول شا پر قواوي ېمتحد حزب او بابا قاري د ېک غزين په طالبانو
 ېک وډنڅ په کابل د واکونوځ حکمتيار د ونيو، هم ګورد  ميدان ېي ېک شپه يوه
 رسه قواوو له مسعود او رباين د طالبان او ودهېښپر  هم مهیس چهاراسياب د
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 ېروسي د دليل ېد په طالبان ېي روګمل او حکمتيار مهاله ېد تر .شول مخامخ
 یهرکل یې خوا له میرژ د رباين د ېچ بلل ستانیکمون پخواين او يڅپو  الس

 ظاهر محمد پاچا پخواين او امريکا ،ېبرتاني د بيا ېي وروسته هغه له خو ده،ېک
 رباين او مسعود له ېک کال ۱۹۹۶ حکمتيار کله ېچ او تورنول ړمالت په شاه
 احمد نیحس قايض مـرش د اسالمي جامعت د پاکستان د ضد پر طالبانو د رسه
 ولسمشـر ونيو، کابل طالبانو ېچ وخت هغه نو ،ړوک اتحاد ېک پايله په وڅه د

  .دلېتښوت ته شامل کابل د هړ دوا حکمتيار صدراعظم او رباين

 ېچ وويل ېک مرکه په رسه توښپ يس يب يب له حکمتيار ېک وخت ېد په
 غالمان ېي اوس ید دا او وو  ننويت ته کابل الري له اباد جالل د هم زانیرګان"

  ."ننوتل هم
 

  ونهګپرمخت وروسته کندهار له

 ېک زابل په او دلېورس طالبان ته مرکز واليت زابل د وروسته نيولو له کندهار د
 د ېواز ی .هړ ک ونه اراده ېمقابل د چا امله له رسوخ د جبهاتو پخوانيو د طالبانو د

 زابله له امله له ليدلو زور د البانوط د خو لرله اراده حميدالله قوماندان حزب
 یاځ يو رسه والووسله له حزب د ېک مویس په ميدان او غزين د او دېتښوت
 له حرکت د ېک هلمند په وروسته ېمات له رسکاتب د ېک کندهار په .شو

 د ېچ وروسته ونوښښکو او خربو مسلسلو له رسه اخندزاده غفار قوماندان
 ېچ هګنڅ خو ه؛ړ وک هګړ ج طالبانو ،ړک ورنه کار مه تنوښسپار نبي محمد مولوي

 له ېواز ی اخندزاده غفار دل،ېودر  رسه طالبانو له علامء او طالبان عام هلمند د
 جمعيت د ېک مقابل په .هړ وک هڅه ېمقابل د طالبانو د رسه شوېمل قومي خاصو

 ېمات له اخندزاده غفار د .دېودر  رسه طالبانو له عبدالواحد رييس قوماندان
 الس طالبانو د هګتو  هړ بشپ په هلمند ونګډ په اهګکر ښل مرکز د هلمند د وروسته
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 هلته او دلېتښوت ته فراه اکرثه قوماندانان فراري کندهار او هلمند د او دېولو ته
 او فراه د بيا ېچ شول، یاځ يو رسه واکونوځ له خان اسامعيل قوماندان د
 .لدېتښوت ته ايران وروسته نيولو له مروزین

د غزين جنډه، .ورسول انونهځ ته اطرافو غزين د طالبانو ېک ژمي په ته لوري بل
مقر او قرباغ ولسوالۍ د طالبانو د مرکزي تحریک د ځواکونو له ورتګه وړاندي د 

 ځايي طالبانو لخوا  اکرثه  برخې کنرتول شوې وې.

 د ېچ مرکز اپکتي د او هړ وک هډډ ګړېج له قوماندانانو اثره با پکتيکا د وخت دا
 د ولوټ و، ېک الس په قوماندانانو متحدو او ۍکورن د منصور نصـرالله مولوي
 مولوي وايل د پکتيا د وروسته نيولو له زابل او کندهار د .کوله پلوي طالبانو
 اروالښ کندهار د او ریوز زراعت د ېک طالبانو په وروسته) منصور فیعبداللط

 له ېچ شو، لېږ ول پيغام هرکيل د ته لبانوطا خوا له( ید ړیغ شورا د اوس او
 فیس دیشه یزو  د منصور نصـرالله مولوي د ېک هګړ ج په غزين د امله ېهمد

 طالبانو د رسه انکونوټ والوزغره له واکځ ړیاو یپ ۍمرش  په منصور الرحمن
په وړاندې جګړه کې يې  شورا يګهامهن او بابا قاري حزب، د او یراغ ته ړمالت

 .اکړکليدي رول اد

 مولوي د ېچ شوه، لیپ هګړ ج غزين د ېک ویوروست په ۍجنور  د کال م۱۹۹۵ د
 والوزغره او طالبانو والووسله د منصور الرحمن فیس مال یزو  د منصور نصـرالله
 د بابا قاري د وڅه په احسان الله احسان مولوي د خوا ېبل له او ملتيا وسايلو
 په ګړېج ېد د ،ړمالت طالبانو د خوا له محمد خيال قوماندان يځپو  عمومي

 .الره رول يزټبنس ېک لوګټ



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 95 

 وګورد  ميدان د ېک جريان په ګړېج ېهمد د طالبانو دوهمه په فربوري د
 د ېچ ۍولسوال چاراسياب او مرکز تیوال رګلو  د ېي سبا په او ونيو مرکز تیوال

 .شول ونيول مقاومته له پرته و، مرکز اسالمي حزب

 الدين برهان د طالبان ېک کابل مرکز او ځلويدي برخو وړ ادو  په ګړېج د وخت دا
 ېي ېک کابل ېچ شول، مخامخ رسه واکونوځ له متحدينو او تیجمع د رباين

 هګړ ج خوا له خان اسامعيل د ېک ځديیلو په او کوله مسعود احمدشاه مـرشي
 .وو وررسه هم قوماندانان فراري کندهار او هلمند د ېچ دله،ېک رهربي

 .ورسول انونهځ واليتونو تر مروزین او فراه د طالبانو هښکر پر ځديیلو د

مخامخ  رسه طالبانو له مسعود احمدشاه ېک ارښ ميدان مرکز په وګورد  ميدان د
 او ېوسپار  ته ږمو کابل بايد ته ېچ وويل ورته رباين محمد مال .ړېک و ېخرب 
 یتيار  ړیلوم عودمس .ړېوک مبارزه لپاره ۍارام د وادېه د هګډ په رسه ږمو له
 په خو ه،ړ ک ېاندړ و  ته طالبانو هم ېي توپنچه ړېغا  ېخپل د یحت او ړک ندګر څ
 رتهېب کله ېچ سته،یاخ جاج واکځ يځپو  او زور د طالبانو د هغه ېک قتیحق
 ېي ایب او هړ وک مبباري ړیلوم کمربند پر طالبانو د ېي وروسته موده هڅ ،ړال 
  .ړوک دیبر

 اپيڅنا يو د مسعود د وو، رسه ېفرق له شخوریر د والوسله طالبانو د وخت دا
 په طالبانو د کار ېد .راغلل شاته هم نه ابیچاراس له طالبان امله له بريد

 شوه، مخ رسه ډخن سرت يوه له لځ يړ لوم په سلسله فتوحاتو د .ړوک اثر روحيه
 په ارښ دانیم د او هړ ک هګنټی هښکر يګجن خپله رتهېب رسه رګلو  له طالبانو خو

 افیس د هګړ ج دلته ېچ ،کرښه وټاکله يګجن هخپلپغامن ته نږدې  ېي ېخواک
 د همدا .ېدلېک ېز ډ ېمتقابل به ځور  هره او کوله هګډ په قوماندانانو مسعود او

  .و لیپ ګړېج د ځترمين طالبانو او ايتالفيانو او مسعود احمدشاه
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 مولوي او وڅه زویی سوله د احسان الله احسان مولوي د مه۱۹پر ۍفربور  د
 له .شو وسپارل ته طالبانو ارښ خوست د ېک جهینت په ړمالت د حقاين جاللدين

 واکمن مکمل طالبان ایپکت لويه پر ولین خوست د وروسته ایپکت او کایپکت
 مسعود د او دلېدر  فتوحاتو د طالبانو د استقامت پر کابل د خوا ېيو  له که .لړ ک

 خوست د خوا ېبل له خو ل،ړ ک کمزوري ږل روحيات طالبانو د مقاومت سخت
 د او هښوروبا هم واکځ نور ېک جنوب په وادېه د ته طالبانو سپارلو مرکز او ارښ
 کلک شا تر طالبانو د رڅې په کندهار یلو  د هم علامء او ولس عام ایپکت یېلو
 .دلېودر 

 له لحاظ رواين په ېي ايتالفيان او واکونهځ دولتي وخت دا هګتو  زهیولټ په
 کهځ وو، ېک رهېو  سقوط د ارښ کابل د بهېش هره یدو  .و مخ رسه فشار سخت

 .و مخ رسه ۍکالبند له طالبانو د هګتو  عميل په کابل ېچ

 ينهړم او تهېښت مزاري عبدالعيل د

 ېک دروازو په کابل د لځ يړ لوم په طالبان ېک يوړلوم په مارچ د کال م۱۹۹۵ د
 د وخت دا .وه خوره فضا ېتېښت او ېر ېو  د ېک کابل په ېي امله له ېچ وو، ړوال 

 په رسه حزب له هم وحدت حزب او ودهېښپر سیمه  ابیچاراسد  واکونوځ حزب
  وړ غپه  تالفیا ېد د.درلود يتوبړغ( ېک شورا يګهامهن) ايتالف ضددولت يوه
 نشوه ېپات واحده قومانده ېمقابل د رسه طالبانو د وروسته ېمات له ينز غ دکې 
 ودوښپري له ابیاس چار د خوا له حزب د .وي ېوتل کابله له ېشیمل دوستم د

 د طالبانو او مسعود د ېک غرب په کابل د واکونهځ وحدت حزب د وروسته
  .وو ېک محارصه ولډ يو په ځنېترم واکونوځ

 حزب د ضد پر طالبانو د ېک هګړ ج په غزين د قوماندانانو وحدت حزب د
 د ته وډنڅ کابل د خو.وه ېستیاخ هم برخه ېک هګړ ج په ړمالت په اسالمي
 له ېچ کوله هڅه شویمل سياف او مسعود احمدشا د وروسته ننوتلو له طالبانو
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 د امله ېهمد له يس،یون ميیس نه وحدت حزب د ستلویاخ هګټ په نه وخت
 هړ ورک الره ته طالبانو قوماندانانو وحدت د .وه روانه هګړ ج ړۍخون ځنېترم دوي
 يوه او امره له مرشتابه د قوماندنان رتبه ټیټ طالبانو د .ننوزي ته کابل ېچ
 يو له قواوو د مسعود د ېچ لړ ال  پرمخ ېک غرب په دکابل پرته نه پالن يګجن
 له ېمیس ېولین ېر ډی ېي شمول په اسيا چار د او شول مخ رسه دیبر اپيڅنا

  .يړ ورک السه

 او وبايس انځ يګړ ج له ځترمين مسعود او طالبانو د ېچ تلښغو وحدت حزب
 مرش وندګ وحدت د وولسمهی په مارچ د .ورسوي ته یپا محارصه خپله

 والووسله طالب پر ېي الر وتلو د خو کوله هڅه وتلو د کابله له مزاري عبدالعيل
په يوه رويس" پيکس  رسه قوماندانانو نورو وڅ له ېي ېک چادري په .وه

 چا خوا له دونکوېاوس د یاځ ېد د ېچ تل،ښغو وتل هکابل لهواګون" موټر کې 
 د هغه د ېي ته مرکز او ونيو ېک چادري په هغه طالبانو .ړورک خرب ته طالبانو
 ته کندهار ېي ېک الوتکه يوه په ېچ وويل ورته محمد عمر مال .ړورک خرب نيولو
  .وړ ک فیتوق ېي دلته ېچ ئ،ړ ک انتقال

 میتسل خپله په ېچ قوماندانانمهم  هغه لوډ مارو هګړ ج د ېچ و دا نظر مـرش د
 کوم يا وڅتر  وي، بنديان هغو تر دیبا نو يش، ونيول ېک هګړ ج په او يش نه

 نه ختم خطر ېمقابل او بغاوت د ېي يا يیږرس ونه رارسه ته رضايت او تضمني
  .يش

 .شوه واستول چورلکه لپار انتقال د قوماندانانو وڅ د هغه د او هغه د کندهاره له
 په داررهیپ د طالب والوسله يو او شول نولېک ېلړ ت الس یهغو  ېک چورلکه

 خوب ېمخ له مزاج د غفلت طالبي خپل د طالب الر پر .شو مل وررسه هګتو 
 غزين د کله ېچ ،ېارلڅ الر ېالند ېچورلک له کس يوه نه بنديانو له .و ړیو 
 د هیاځ ېد له ېچ ي،ځرا ډۍغون ړېو  ړېو  دلته شوه، رهېت چورلکه نه ارښ
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 و، یدونکېاوس غزين د ېچ ابوذر قوماندان .يیږلیپ مهیس شتهېم ههزار  غزين
 دهیو د او يړ ک خالص ېي السونه خپل و، بلد رسه یېجغراف له ېمیس ېد د

 د ېک يوډغون دغو په ېي ته ټلو یپ .ړیک دیبر ېي نکوفیکالش پر والوسله
 ېي هغه .ړیک زډ ېپر  یدو  ،ېمنل ده نه خربه ړیلوم ټلو یپ ،ړیک امر ېناست
 په ولډ متزلزل او هیړ ب رهډې په الوتکه مجبورا   ټلو یپ ېچ ،ړیک زخمي الس پر

 ېهدير " ېر ګاو "له   ېمیس د نوغي د ېدږ ن ته کړ س عمومي ېک مهیس ېهمد
 روان ته ارښ ينز غ د کاروان يو طالبانو والووسله د کندهاره له .هړ ک کوزه رسه
 د سمدستي یهغو  ،ېدلیل ناسته اندهڅپڅ ولهډ ېب ېالوتک د ېي کله ېچ ،ید

 ته لور ېالوتک د سمدستي والووسله رټمو  يو نه یدو  له او ړیک ومانګ ېحادث
 او رسونهرستور  وو  واال يروږ لويو د وڅ ناستهیک الوتکه کله ېچ ،یرسول انځ

 ېچ يږپوهي طالبان همدا .ړېک هډمن ته لور ډۍغون د ېالوتک له السونه تړيل
 ېي وژيل او يړ ک ورباندي ېز ډ نداریماش کایپ د ېي سمدستي تي،ښت خلک دا

  .و مزاري عبدالعيل خپله په ېک په وی ېچ دي،

 هړ ناو  ېي دا او ړوک ېي امر قاتویتحق د شو، خرب مشـرتابه ېښېپ له ېچ کله
 له ېښېپ اپهڅنا ېيو  د مـرش وندګ يوه د لځ يړ لوم په ېچ کهځ له،ګڼو  هېښپ

 قومي ګړېانځ کار ېد د .لرله نه هاراد وژلو د ېي هيچا ېچ شو، ووژل امله
 روانویپ هغه د ړیم هغه د وو، خپه هېښپ ېد په طالبان خو کهځ،ېو  هم ېز ېاغ
 او لهګڼو  هېښپ قصدي يوه خوا له طالبانو د دا روانویپ یهغو  د .شو وسپارل ته
 د ېک تابوت په ځېور  وڅ ېک اطرافو په بلخ د ېي ړیم مزاري د ېچ کيدل ويل

 فريض دردونکي ولډ ولډ ېي هړ ا په ېنړیم د هغه د او اوهځر ګ شا پر سآ 
 هزاره د ضد پر طالبانو د هړ ا ېد په وڅتر  وو، يړ ک ړجو  غاتیتبل او داستانونه

  .راوپاروي جذبات قوم
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 درلود، نه فکر زیریتوپ څهي رسه توکم هزاره له طالبانو ېچ ېک حال ېداس په
 و، کوکارین ورته کوکارین او و تکاریجنا ورته تکاریجنا ېمیس او قوم هر د ېبلک
 په ېښېپ ېد همداراز .ړوک زېاغ غايتیتبل هړ ناو  توکم هزاره په ېښېپ ېد خو
 .هړ ک جدي ته لور ېد هم پاملرنه رانیا د لځ يړ لوم

 ثابته ارادي ریغ هیښپ وروسته نه قاتویتحق وځور  وڅ د خوا له مرشتابه طالب د
 پر ښېپي د ېچ طالبانو الروي وموک .شوه لګڼو  رانویاس د خپله غلطي او شوه
 انویبند د هغوي وي، ړېک ېز ډ نداریماش کایپ د نه شا له دونکویتښت پر وخت
 او ټلو یپ ېالوتک د کسانو دغو ېچ و ړیک ېي امنګ او وو ناخربه تهیهو له

 .دي شتيلیو ولټ طالبان سپاره

 د وروسته نه سقوط له میرژ ستيیکمون د قوماندانان هغه د او مزاري عبدالعيل
 او عصباين مزاري و، طرف فعال يو ېک اتویجنا او وګړ ج يوړخون په ارښ کابل
 ېک وګړ ج يځمن خپل په لوډ ههزار  د ېي امله له ېچ الره، تیشخص جو انتقام
 .و تورن تشدد او رحمي ېب په هم

  ریبه ولولوټ وسلو د او ګړېج ېتوند ېک جبهو دوو

 او مرميو د طالبان .شو رېت ېک وګړ ج دوطرفه په ولټ ړیاو  کال م ۱۹۹۵ د
 وادېه د ېي ته بسپنو لور عامو د ېچ دلېمخ بار بار هم رسه تښکم له سویپ

 مرکهګ له کندهار د ېواز ی دمه ېد تر طالبانو .هړ وک پاملرنه ګړېانځ بهر او دننه
 دیعوا کم رډې عالوه ېد له .لرل عوايد هڅ وی و پروت پوله پر پاکستان د ېچ
 مویس رسحدي او شتوېمتونښپ د خو دل،ېک ترالسه ېک تونویوال نورو په

 لپاره راتلونکي هښ او ۍارام د ېمیس د یدو  .ېکول ېمرست امنهېپر  تجارانو
 .لګڼ طالبان لهیه ۍيوازين
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 د خو هدف ړیلوم .کوله پاملرنه اتهیز ته کار ولولوټ وسلو د طالبانو لوري بل له
 خو دل،ېک لګڼ حتمي لپاره ساتلو راربرق تیامن د کول، ېوسلېب والووسله
 تياړ ا هم ته کارتوسو طالبانو ېچ شو، دایراپ هم دا ضمني ېک په هدف دوهم
 رډې کې ۍناخرب  په مشـرتابه د ېک کار په ونټل د وسلو د امله ېد له ېچ لرله،
 .دلېک تررسه هم اعامل انهیوحش ېک مواردو نوځی په یحت وشو، هم یزيات زور
 اقرار ېچ و، یولین ېالند وهلو تر ړیس ابرو د ېي به لپاره وفنکیکالش يوه د
 يو اعاملو هړ ناو  نيوړ لوم هغو له دا .ده ېد ړېک هټپ خو ،ېلر  وسله ته ه،ړ وک

 ېک مویس نوځی په خوا له قوماندانانو متوسطو او کـرشانو ينوځ د ېچ و، عمل
 ېالند لبیک تر رس په ېوسل د کس يو ېي ېک زابل په ېچ ان ده،ېک تررسه
 صادر فرمان هړ ا ېد په هغه او دهېورس ته محمد عمر مال خرب ایب ېچ و، یوژل
 ياد ماته ېچ توري ېنځی فرمان کيلیل ېد د .ړک خپور ېي ېک طالبانو په او ړک

 :و ورته ته ېد يا او ولډ ېد په غالبا   دي

 هپ خلک ېچ يم یشو  خرب او وهئ مه خلک نامه په وسلو د ئ،ېږووير  الله له" 
 خلکو لپاره اقرار د ئ،ېږر ېوو  قهر له الله د ید عمل ناروا دا ي،ږکي وهل بلویک
 درنه به ته هغه وواهه بلیک په چا وکڅ که وروسته ېد له او ورکوئ مه وهل ته
 ."يږکي ورکول سزا

 د قوماندان عمومي ښېکر يګجن د ته لوري ارښ دانیم کابل د وخت دا
 و، بورجان مال مسئول ښېکر د ابیچاراس د او و مـرش مال خاوند ډهو  وسپنيزه

 هښکر په ځلويدي د او و کور پر مياشتي وڅ امله له کيدو پيټ سخت د بيا ېچ
  .و محمد مال مسئول نظامي عمومي تحريک د ېک

 په یم د ۱۹۹۵کله ېچ راغله شاته مهال هغه هښکر ځلويدي ېک لیپ په يړ او  د
 په واکځ هوايي د قواوو متحدو او خان لیداسامع ځور  په اخرت یلو  د لسمه
 وروسته مقاومته سخت له طالبانو د مروزین او فراه ېک بريد اپيڅنا يو په ملتيا
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 د شو، محارصه مروزین وروسته سقوط له فراه د ووتل، ېولک له طالبانو د
 ېخاور  له رانیدا والوسله تعداد لوي يو قوماندانانو متحدو او خان لیاسامع
 طالبانو د ېچ) احمدالله قاري قوماندان امنيه مروزین د تل،ښاوو  را ته ارښ زرنج
 په ځور  ولهټ( دېورس وزارتونو تر استخباراتو د او داخله تر ېک حکومت په
 واکونوځ خان اسامعيل د رسه دویختم له کارتوسو د او دهګېوجن رس ېواز ی

 بريد د رييسان ملکي رېشم يو او یجوزجان عبدالغني مولوي وايل .ونيو یژوند
 عارف الله عزت مولوي مستويف واليت د خو وو، شوي بريايل تهېښت په لهیپ له
 .شو شهيد وروسته مقاومته دهږاو تر

 د به کله ېچ ېو  ېک حدودو په فراه د ښېکر ېديز یلو طالبانو د وروسته ېد له
 ېد په ېي امله له ېچ شول، ته راشا رتهېب به کله او شول ېدږ ن ته لور هرات
 ېپسپرله په ېک هښکر دغه په طالبانو .وشول ونهګجن يړ خون ختس هښکر
 په به ېک ونوګجن لوري دغه په .لړ ورک تلفات تنو زرو تر با  یتقر ېک ونوګجن

 هلمند د ېچ کهځ دا .ورته ته وښکر ګړېج د هم مجاهد محمد عمر مال خپله
 رتياګمل په خان لیاسامع د هښکر ېهمد په قوماندانان ديلېتښت ولټ فراه او
 .و ښواګ میمستق ته مرکز اصيل طالبانو د ګپرمخت یهغو  د او دلګېجن

  ایمخامخت ۍنړ لوم طالبانو د رسه ړۍن: هېښپ ېالوتک رويس د

 کندهار د الوتکه رويس ولهډ Ilyushin Il-76TD مه۳ په ېمياشت ټسګا د ۱۹۹۵ د
 نه معلومه دا به ته چارواکو کابل اييښ .وه روانه لور پر کابل د مسري پر فضا د
 چلند يیهوا ېچ ده، ناسته الوتکه ېداس کومه رډګ هوايي پر کندهار د ېچ وه
 له ۍواکمن د نجيب د ېچ کهځ دا .يش یستال یا ړا ته ېناست او یرولوالټکن

 له ېچ و، یشو  شلېو  قوماندانيو وړ و  او سرتو وڅ په وادېه وروسته دوېنسکور 
  .وه ېدلېشل رسه کابل له کهړیا رډګ هوايي د کندهار د ېي امله
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 هوايي د رډګ هوايي د او شوه وليدل رادار پر الوتکه مشکوکه دغه ېچ کله
 له خوا له ۍقوماندان هوايي يځپو  د ود،ښو کابل ریمس خپل ېي ته برج متاس

 او وشو امر ناستویک د ته ېالوتک وروسته متاس ينیړ ب له رسه مـرشتابه
 کاريښ ېدغ د .شوه والوزول پارهل نولوښېک د ېهغ د الوتکه ځېپو  کاريښ
 ېي ېک دنده دغه په ېچ و، ینورز  خان جيالين روالډګ ټپيلو  ېالوتک يګجن
 شوه معلومه وروسته .ستلهیا ړا ته ېناست ېي الوتکه .لرله سابقه او مهارت رډې
 هوايي رستانیا وندړ ا ېپور  وادېه تاتارستان ونیفدراس رويس د الوتکه ېچ
 دا ېچ وه، بار کارتوسو په وسلو درنو او سپکو د .رلودد اوړ ت رسه ټرانسپور ټ

 وخت دا ېچ کهځ الره، ثيتیح حایمس د ته ګنځغور  طالبانو د ېي مهال
  .و مخ رسه تښکم له کارتوسو د تحريک

 دغه ېچ شوه، جوته لوڅېړ  هړ بشپ له اسنادو د او تفتيش د ېعمل له ېالوتک د
 ۍمـرش  په رباين الدين برهان د هن وادېه البانيا د ونیفدراس ېروسي د وسله
 کارتوس .وه برخه ړۍل د مرستو يځپو  د فدراسيون ېروسي د ته حکومت کابل
 د عمله ېالوتک د او شول وسپارل لپاره تياړ او یپ د ګړېج د ته مسئولينو يځپو 
 د ېچ ګنڅ تر ترجامن يوه د .شول یاځپر  یاځ ېک لمستونېم يوه په ارښ

 له ساتونکي تنه وڅ و، ړیک کار رسه روسانو له ېی ېک دوره په يرغل د شوروي
 په مـرش د لمستونېم د ېي ارنهڅ عمومي او شول مله رسه بنديانو رويس دغو
 او و متقي خان عيل احمد مرحوم ورور متقي خان امري د ړیلوم ېچ وه، هړ غا 
 .و سليامن مولوي یدونکېاوس للندر د کابل د وروسته بيا

 د ېچ شو، تشکيل هم هيئت يو لپاره تفتيش د ېدوسي د رانویاس دغو د
 .يړ ک جوت ېي خونهړ ا قانوين او يړ يڅو  دوسيه بنديانو

 ېهل ېز یخړ ا هر هړ ا په خالصون د ېالوتک او بنديانو خپلو د روسانو هړ ا ېد په
 بنديان افغان هغه زره۶۰يا ۵۰ ېچ هړ وک دا تنهښغو يوه طالبانو .ړېک لیپ ېلځ



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 103 

 که دي، علامء نيید ېي اکرث دي، ورک ژوندي خوا له میرژ ستيیکمون د ېچ
 ېي هغه ېچ دهېک فکر دايس وخت هغه .راوسپاري ېد یهغو  وي ژوندي
 سقوط له میرژ ستيیکمون د هم به ستانویکمون افغان او دي يړ و  ته ېروس

 ليديل، دي نه ږمو بنديان ېچ لیو لپاره ساتلو انځ د قهره له خلکو د وروسته
 دا ېچ شوه معلومه خربه وروسته خو بوويل، رسه انځ له روسانو هغه ېبلک

 .دي وژيل کمونستانو افغان خپله ېبلک دي؛ نه ژوندي بنديان

 دهېرولټکن الوتکه خوا له ېعمل تنه۷ د او وو بار مهامت نهټ ۳۰ ېک الوتکه په
 :ېو  ولډ ېالند په ېدند او نومونه ېچ

 Vladimir Sharpatov (commander), Gazinur Khairullin (second pilot), 
Alexander Zdor (navigator), Askhad Abbyazov, Yuri Vshivtsev, Sergei Butuzov 

and Viktor Ryazanov. 

 وخت دا کهځ ،ېدېک تررسه الرو دوږاو روډې په ېخرب  روسانو او طالبانو د
 وهی ېچ يږکي لیو .ژنديلېپ وو نه رسميت په وادېه کوم څهي طالبان

 ،ېکول ېلځ ېهل ېک الره ېد په هګتو  ازاده په" نکیه براون" اتورسن امريکايي
 سامليت د ېالوتک د ېچ راغله هم تنهښغو دغه بنديانو رويس د ېک ېد په ېچ

 همدا طالبانو .ويش ېي ارنهڅ تخنيکي او چيک انجنونه دیبا کله کله ېي لپاره
 ۍاوون په بنديان به لپاره وخت رډې د ومنله، ېمخ له اصولو املليل نیب د خربه

 ځور  په ېجمع د معموال به ګکينیچ دا ېچ دلېک لړ و  ته رډګ هوايي لځ يو ېک
 له به طالبان او وه رخصتي ېک ادارو ولوټ په به ځور  په ېجمع د .دهېک تررسه
 کال ناستوېک د ېالوتک د .وو غافله اتیز رډې ځور  دغه په سم رسه مزاج خپل
 .شو پوره

 د رسه ېعمل تنو ۷ دغو د ځور  په ېجمع د مه۱۶ په ستګا د ېک کال۱۹۹۶ په
 وخت اکيلټ خپل تر ته یدو  او دي ړوال  ساتونکي والوسله هم نن رڅې په پخوا
 اعتامد ېي به ږل ېچ و، دا مزاج طالبانو د .ورکوي نه وخت زيات کار محدود او
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 رسه ېعمل له ساتونکي ږشپ ېواز ی ځور  ېجمع د .شول غمهېب به نور شو دایپ
 او ظرفيت کار د ېچ شته نه هم کس تخنيکي کوم نن او راغيل ته ېکالوت

 ېواز ی تليل، ته هځملان ېجمع د والوسله تنه ېدر  وخت دا .يش یارلڅو  حدود
 به اوس ېچ کوي انتظار او دي ناست ېک الوتکه په دننه طالبان غافله ېدر 
 رايش، هم به رټمو  انتقال رتهېب د یدو  د او ريګمل ېدر  او يش فارغ انټلو یپ

 و ړیک غور پالن ېد پر راهيـيس وخته رهډې له ېعمل ېچ دهېمعلوم دايس خو
 ېي ړیلوم ه،ڼاګو  مناسب فرصت ېي نن .و ړیک مطالعه ېي غفلت طالبانو د او
 پوه ېچ ،ړک ټار ټس پلمه په ګرنن د انجن يو ېالوتک د واسطه په ۍر یټب يو د

 دايس شهېهم خو طالبانو او يټیږار ټس اسانه نور خو انجنونه نور ېچ شول،
 له نو ،یريداېت یشوا نه هوا په الوتکه کومه ېچ راداره له ږزمو ېچ کاوه، فکر
 بلد رسه خواصو له رادار رويس خپل د انټلو یپ خو يش، پورته هګنڅ به ېمکځ
 غافله کسانو ېدر  .و ړیک ال ېمخک هم ېي تدبري دوېک بچ د راداره له او وو

 ته دوي ،ړورک پرواز اپهڅنا يو ېي ته ېالوتک ه،ړ ک وربنده دروازه ېي ته ساتونکو
 ته مخ ېچ وه، معلومه ېک نقشه په الره مویس ستاينیګر د اماراتو متحده تر
 ایاوب بحر انځ رس پر مویس ستاينګري د ېي پرواز ټيټ رډې په راته، نه غر ېي

  .ورساوه ته ېشارج

 کار دي د ته ېالوتک ۲۲ یګم ېکوم ېچ ځور  ېد په ېچ و دا خو یاځ رشم د
 نو شوه، اماده کله ېچ دهېولو پروازه له او لړ وک عوارض هم ېهغ ده،ېک مته
 څهي د او وه هټيټ يرهډ ېچ کهځ ،یارلڅ یشوا نه رادار نوره الوتکه ېتيدلښت

 .و نه معلوم هم ېي یلور 

 امکان ږل په وي، روانه به ته لور ترکمنستان يا کابل د ېچ دهېک ومانګ ړیلوم
 ته، نه دومره ذهن ته لوري اماراتو عرب د خو راته؛ ته ذهن هم ته لور ايران د
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 ته جهتونو وڅ ېي وخت يوه په ېچ ،ېلرل نه طالبانو ېالوتک ېاتیز دومره
  .والوزوي

 وګڼ له ېک داخل په همدومره وه، ېوونکېښه ېباند د ېچ ومرهڅ لکه هېښپ دا
 او ۍومانګبد  د ېک چارواکو رتبه ړلو  او وټيټ په طالبانو د .شوه مخ رسه سوالونو
 شک ېمعامل د چا مـرشتابه په .واخيست زور اعرتاضونو او شکونو ۍر ګمعامله

 دي، عادت نه ېي ېمعامل ټېپ ېچ و، معلوم ته ولوټ مزاج مـرش د کهځ کاوه، نه
 ورته مـرشوع به ېچ کار کوم .ورکوي اجازه ته بل ېي نه او لري ایتړ ا ورته نه
 د خلکو، ېالند پر خو لرله، نه ېي پروا هيچا د کاوه کارهښ ېي بيا شو، کارهښ

 انتقالوونکو په بنديانو د او نویمسئول پر لمستونېم د مسئولينو، پر ميدان
 یليکل يو مرش باالخره ه،ړ ک خرابه رهډې ېي فضا شول، خوله په خوله تورونه

 .ړک پورخ مخابره په ته رونوګسن ولوټ او يوډرا پر کندهار د غامیپ

 تحقيق پوره ېک موضوع په ېتېښت د ېطيار  د ږمو" وو راغيل ېک غامیپ په
 دا .لري نه الس ېک ېد په وکڅهي کیتحر د نور پرته غفلته ظاهري له ،ړیک

 پر نه ېک موضوع ېد په ېچ کوو، هيله طالبانو ولوټ له وه، هېښپ تقديري يوه
 ېب ېچ دي لیو بیغ اد .يړ وک ېخرب  ناحقه ېپـس چا په نه او يړ وک شک چا

 ېک موضوع دغه په نور او ئېږر ېوو  نه الله د ي،ړ وت ېخرب  ېپسـ مسلامن په ثبوته
 بله هړ ا ېد په نه چا له ما ېک طالبانو په بيا وروسته اعالن ېهمد له ."سئ چوپ
 او تصاديف يوه دا وايي بیص مال ېچ هګنڅ لکه ېچ ويل ولوټ ده،ېور  وانه خرب

 .شوه سمه فضا او هړ س خربه تيسمدس وه، هېښپ تقديري

 ښېکر يګجن ېپاندڅپڅ او شدت وګړ ج د ېک ځلويدي په

 د ېچ ېم۵ تر مربټسپ د کال ېهمد د بيا ېمياشت له مارچ د کال م۱۹۹۵ د
 دا لپاره مخالفينو او طالبانو د ېک هښکر لويديز په کاوه، سقوط مرکز هرات

 د طالبانو ېک پسـريل هپ کله ېچ ،ېو  ېمياشت ړۍخون خورا ېمياشت هړ وا هځپن
 قاري وايل، مروزین د جوزجاين عبدالغني مولوي .ونيول واليتونه مروزین او فراه
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 غوره هګتو  په مستويف د عارف الله عزت مولوي او قوماندان امنيه احمدالله
 د طالبانو او وو ېک واک په طالبانو د واليتونه دغه ېاشتیم دوه بایتقر .شول
 اسامعيل د او و یولین الندي فشار تر تیوال هرات د ېک حدودو په ډنډنیش

 د کال م۱۹۹۵د نویمخالف ېچ کله خو ،ېو  ېروان ګړېج رسه واکونوځ له خان
 دان،یشه طالبان رېشم ګڼ ونيو، تیوال فراه ځور  اخرتپه یلو  د لسمه په یم

 ریاس هم اخوند داللهیمالعب وايل رسپرست فراه د .شول رانیاس او انیزخم
 د ېک مروزین په ،ړوک بريد تیوال مروزین پر لورې له رانیا د ېي ېسورپ شو،

 ملکي نور رېشم يو او عبدالغني وايل .شول محارصه والوسله ولټ طالبانو
 رسه روګمل وڅ له ځور  ولهټ قوماندان هیامن شول، بريايل تهېښت په رييسان

 .شول نيولو  ژوندي امله له خالصون د کارتوسو د باالخره ېچ دګېوجن ېواز ی
 باالخره او دګېوجن ګۍسل ۍوروست تر هم عارف الله عزت مولوي مستويف

 مال ېک ېد په ېچ شول، رانیاس طالبان مهم ېک هګړ ج دغه په .شو دیشه
 قاري بولدک، د عبدالصمد مولوي( ریوز دفاع ميل د وروسته) اخوند داللهیعب

 ېسرت  ېيو  د روستهو  ایب ېچ شول، رانیاس طالبان نور رېشم ګڼ او احمدالله
 مال ېي الیمرست او احمدالله قاري خو شول، ېراخوش ولټ ېک څتر په ېتبادل

 ېپات ېک زندان په سقوطه تر هرات د او شول یمستثن ېتبادل ېد له عبدالباري
 .شول

 ګړېج لپاره ولوین د تیوال فراه د بيا لځ يو ېک وروستيو په ېاشتیم د جون د
 لور هرات د .ېونيول طالبانو ېمیس ېمهم او ۍوالولس رېشم يو او ستیواخ زور
 مال خپله په ارنهڅ ګړېج ېد د .وه روانه هګړ ج ړۍخون لپاره ګپرمخت د ته

 د کال ېد د باالخره ورته، خپله ته ښېکر ګجن د به بار بار .کوله محمد عمر
 د خان لیاسامع د فراريانو، هلمندي او کندهاري د ېک ویوروست په ستګا
 زیزر وڅ سرت يو ونګډ په واکونوځ کومکي د مسعود د شامله له وا واکونوځ
 طالبانو د ېچ تلښغو ېي ېک څتر په عملياتو هجومي د او برابرشو واکځ
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 ېد د طالبانو د ېک هګړ ج ېد په .يړ ورک سقوط ته کندهار او هلمند مرکز اصيل
 ېمات طالبانو .شو دیشه اخوند محمد مالحاجي  قوماندان عمومي ېجبه
 را ته ۍولسوال رشکګ هلمند د حدودو له فراه د ېک وځور  دوه په هګړ ج ه،ړ و وخ
 .دهېورس

  هګړ ج خيیتار رشکګ د او رهېو  سقوط د کندهار د

 ښېکر ېلويديز  ګړېج د ېک وروستيو په ستګا د کال م۱۹۹۵ د ېچ کله
 هړ زا هلمند کندهار، د ېچ واکونوځ متحدينو او خان اسامعيل د .ېشو  راشاته

 له وو، وررسه هم واکونهځ کومکي لوري له مسعود شاه احمد د او وپکيانټ
 .ړوک ګپرمخت ېک وځور  وڅ په ېي خوا پر هلمند د او ونيو مرکز فراه د طالبانو

 .دېورس شهادت پهاخوند  محمد مال قوماندان مهم ولوټ تر طالبانو د ېک ېد په
 ګجن د ماتو لسلومس .للیوبا روحيات هم نور وروسته شهادت له هغه د طالبانو

 نو نور ېچ راورسوله، ته ېمیس" مانده شوراو" د رشکګ د هلمند د هښکر
 ارهښ تر کندهار د وروسته رشکګ له نویمخالف و، مخ رسه خطر له هم رشکګ
 .وه ېولین تابيا ګپرمخت د

 حال یدلیل وګسرت  د زما

 مـرش ګۍلډ يځپو  ۍکوچن ېيو  د ېک ۍولسوال په بولدک نیسپ د زه وخت دا
 ميونده له دا ېچ کهځ ده،ېک لګڼ مرکز مهم يو طالبانو د ېک اول په بولدک .وم

 کندهار ېي بيا او ونيو طالبانو ېچ و مرکز ۍولسوال ېمهم ېبل ېيو  د ورسته
 يوه ېچ ،ېو  ګۍلډ۱۳ ېک بولدک په وخت دا .ړک فتح ايهځ ېهمد له هم ارښ
 پر زما رسپرستي وا مرشي ګۍلډ ېدغ د ېچ وه، ګۍدل مرکز د ۍولسوال د ېي
 .وه هړ غا 
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 ېي ښېکر ګجن د ته لور ځلويدي د ېچ رهېرسب ېد پر شهادت محمد مال د
 ېچ و، هم ورکول السه له قوماندان سياله ېب يوه د لپاره طالبانو د ،ړېک متاثره

 ېچ و، قوماندان هغه محمد مال .شو نه دایپ قوماندان رڅې په هغه د پايه تر بيا
 طالبان او ړېک رهربي ده ګړېج کولو فتح د افغانستان نيم د خوا له طالبانو د
 په او کوله تاکتيکونو نويو په هګړ ج هغه شول؛ فاتحان ټم په تاکتيکونو د ده د
 کمو د ېي امله له ېچ بلداوه؛ انځ رسه تاکتيک له منښد د ېي ېک ګجن هر

 له ېک ګجن په هغه عالوه ېد له .یشوا یال ګټ ګجن ېک بدل په تلفاتو
 اصول اسالمي ولټ ېي ېک هګړ ج په اخيست؛ کار ترحم له رسه رانویسا

 په ېچ یاځ کوم" ېي به ويل .و انسان سواندههړ ز  او رحمدله پوره او مراعتول
 داوه هڅه ېي تل ."کوئ مه رويه وپکټ د هلته وروسته نيولو له سئ،یون وپکټ
 .وي کمه رهډې يا لري ونه يا ژوبله ګمر  یلور  مقابل ېچ

 درلود شهرت قوماندان يګجن ماهر يوه په ېک جهاد ضد پر روسانو د حمدم مال
 مال .و قوماندان باوري او ړیلوم ګجن د محمد عمر مال د لهیپ له تحريک د او

 ېهمد له .و رانګ رډې چا هر بل تر لهیپ له کیتحر د محمد مال ته محمد عمر
 .و ښیاي" مرحوم" نوم مخابروي خپل ېي امله

 نور ېچ ،ړېک شاته دومره ښېکر طالبانو د شهادت محمد مال د او ېمات ېدغ
 نورو د مشـرتابه امله ېهمد له شو، دایپ خطر سقوط د کندهار او هلمند د
 بولدک د وخت دا تلښوغو والوسله کومکي هم بولدکه له ګنڅتر  ايونوځ

( و هم وياند کیتحر د ګنڅتر  ېدند ېد د ېچ) و خريخواه خريالله مال ولسوال
 والووسله هڅ يو له محمد دوست مال قوماندان بل يو او معاون هغه د او ههغ
 جي پي ار يو واال ډۍبا يګلر  د لپاره انځ د ما وم، وررسه هم زه .شول تيار رسه
 له ېک هګړ ج ضد پر روسانو د ېک کتوبړ و  په ېم دا .ړک غوره ټراک ږېاو د

 ېنیسپ د خريالله مال د ږمو .دهېکار ښ هښ راته کهځ و، یليدل رسه مجاهدينو
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 ېالند نه سنټاډ له مو ښېپ وو، ناست رهېبرس مهامتو پر ېک ډۍبا په ېسنټاډ
 ړیک کډ  والووسله له سنټاډ خپل هم محمد دوست مال .وي ړېک ېندړ و ځرا
 تیوضع هلته راغلو ته ارښ کندهار ماسُخنت شوو، راروان ناوخته رګمازي .و
 ږل ېچ ارهښ له کندهار د الر پر ته لمنده ووتو، ناوخته کندهاره له .و ۍنیړ ب

 ېي ږمو ېچ و، راروان رسعت رډې په رټمو  يو وښیښ تورو د ته ېمخ و،ړ وال 
 هم ږمو شول، کتهښور محمد دوست مال او راللهیخ مال شو، سوکه راته وليدو
 ېي وږ او پر ېچ و، محمد عمر مال .هړ ک کتهښ ېي هښیښ رټمو  د و، ېدږ ن ورته
 نري نیسپ و، یکټپ پاج تور ینو  ېي رس پر و، پروت دراڅ یشو  خامک تازه
 په اثار ۍشانېپر  د وه، انهښرو ېي رهڅې و، يیښا ګنیرټس پر ېي السونه دهږاو
 يګجن او والوسله نور مځ زه" ويل بیص مال ده،ږېغ ورو ورو دل،ېکار ښ نه ېک

 د ."وړ وک یار یت سم لپاره ګړېج د به ته سبا ئ،ځدر  تاسو .برابروم هم طیوسا
 ونګډ ینړ لوم ېک هګړ ج په ېم دا ېچ م،ړ ک هډاډ هم زه روحياتو ارامو بیص مال
 .و

 ديلېتښت رونهټمو  کډ  ته ېمخ مو ته خوا سهار .وو روان سوکه سوکه ږمو
 له شهادت د محمد مال د او وه ړېک هګړ ج ېي شپه ولهټ ېچ راغلل طالبان
 همدومره دو،ېک ېدږ ورن ته رشکګ ومرهڅ ېچ وو، راروان شا پر رسه ېاواز 
 د شوو، ېدږ ن ته رشکګ ېک دوېسپ سهار .راتلل مخه پر طالبان ديلېتښت نوي
 لرونکي لهیم۴۰) ېلیم چهل د داد خالق مال ورور مـرش محمد دوست مال
 بند ېي کړ س او و یدرول رس پر کړ س د رټمو  اهګدست د( توپونه رويس يګړ انځ
مال  د داد خالق مال دو،ېرسراو  ېچ ږمو .تيښت ونه طالبان نور وڅتر  و، ړیک

 .لړ ژ  سخت وجه په شهادت د محمد

 يګجن د .ړوال  او یراغ لهځ وڅ محمد عمر مال .لړ ک رولټکن رسه ېي طالبان
 خپله په اکامالت والووسله او لویوسا د کندهاره له ېي لپاره رولټکن د ښېکر
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 د خان اسامعيل د و، ېک فرقه په رشکګ د ېغرم تر ږمو ځور  دغه .لړ وک
 ېداس په ډۍو ډ ېغرم د مو ېک فرقه په .و روان مببار سخت خوا له الوتکو
 شو نښیماسپ ېچ ،ېماتول ښیښې خونو د غرزهار مبونو د ېچ ه،ړ وخو  ېک حال
 رسه ميلو چهل له داد مالخالق د ته لور کندهار د کيلومرته دوه رشکګ له ږمو
 رګمازي او نښیماسپ د .اوهځر ګو  مرکز موقتي خپل مو یاځ دغه او ولړ وا

 تعرض د یدو  ېچ کهځ کوو، تعرض به ته رګمازي ېچ وشو، اعالن ځترمين
 .وړ ک مخه د وار ېپر  ږمو ېچ وي دا به هښ نو لري، اراده

 د وررسه ېچ دل،ېراورس هم انکونهټ شوي میترم وڅه په عمر محمد مال د
 د ېمخک ساعت وی تقريبا   تعرض تر رګمازي .شول هښ هم نور روحيات طالبانو

 د ېک ځمين په يټو ګار ښ رشکګ د زه .دهېک یار یت لپاره بريد د ېک ارښ رشکګ
 و، یلځنیو ېک وياله په مي انځ .وم ناست هړ غا  پر ېويال ېسرت  ېشو  ېر یت

 کاوه فکر دا ما شوم، وبډ ېک فکرونو په وروسته .ړېک ځمنږُ  ېم څڼې ېخپل
 د زما خو ري،کاښ ناممکن با  یتقر دلېک ېپات ژوندي خو ېک هګړ ج ۍننن ېچ

 وروسته هګمر  له ېچ یوا شوي ېداس که شته، نه دلته وکڅهي ېشيم او کيل
 ړیم ېم وڅ تر ،یوا ړیو  ته کور تره د زما ېک نادعيل په هلمند د جسد زما چا
 هټيکو په ېباند ما په ېچ وه دا خربه دوهمه .یوا نه ېپات شپو شپو په وارثه ال
 په زما ېي به حق دغه شوم ړم زه که لیو ما .ېو  پور ېکلدار  زره دوه چا د ېک

 یوکړ و  يو هړ ا په خربو وړ دوا د ېچ وم ېک تصميم ېهمد په يش، ېپات ذمه
 ېچ وم، ېفکرونوک ېهمد په .دمېږ ک ېي ېک بیج په سیکم د او کمیول کیل
 ېو  راته او یراغ خواته زما وي، ېي څڼې ېتور  ېدږاو ېچ یزمل ګدن یکلښ يو

 واده: هړ ک زياته هغه .ړک ونه ږغ ما ؟ېي وبډ ېک ونوفکر  په ېول طالبه: ويل
 !...مکوه فکر خيیب خو بيا يیوا شو نیش خندا له! نه لیو ما ؟ړیک ېد
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 قوماندان وسپنيز او ورړ ز  رډې ېچ و، الدين رساج مال یدونکېاوس بولدک د دا 
 .شو شهيد ېک هګړ ج مخامخ په رسه امريکايانو له ېاندړ و  کاله وڅ اوس .و

 مرکز د کیتحر د طالبانو د منښد ېچ کهځ وه، ځور  خيیتار رهډې يوه دا
 ېواز ی لپاره بريد د ځېور  ېدغ د طالبان او ليدل خوبونه نيولو د کندهار
 رېشم زيات وال،وسله ونهګزر  په ته لور منښد د او وو کسان۸۰۰شاوخوا

 له و، ورته ته دیبر يیفدا ولډ يو تعرض ږزمو .و واکځ هوايي وررسه او انکونهټ
 ۍوروست تر وي، نه راتلل پرشا به نن ېچ شو، ستلیواخ عهد مجاهدينو ولوټ

 .وي هګړ ج به ګۍسل

 طیوسا درانه نور او انکونهټ زريدار ېچ شو، ړجو  ېداس تشکيل لپاره بريد د
 يو او وي رسه واکونوځ پليو له کړ س ېعموم په به ېاو ګدست ېلیم دوه لکه
 ېچ رسه رانوټمو  بايپور له ېک تهښ د السته يښ کړ س د به لیتشک سرت
 ټراک جي پي ار توپ، مرتي ميل۸۲ ندار،یماش لکه وسلو درنو په به والوسله

 ېهمدغس هم به ته طرف چپ کړ س د همداراز او وي سمبال وسله هړ و  او
 ېمحارص  د منښد او راويل ېک حلقه په مهیس ولهټ دیبر وڅتر  .وي لیتشک
 .يش یاړ ک نه رېت ته شا ږمو تر والوسله خپل لپاره

 شوه، لیپ هګړ ج سم رسه تعرض له لوري له یهغو  د ېمخک هځملان له رګمازي
 د ېچ .وه تهښد وچه ته لوري ېد وو، ېک تعرض په الس يښ د کړ س د ږمو
 ډۍغون ویګر د هټیټ مهین يوه ېواز ی .لرل نه څهي ېي لپاره ساتلو خوندي انځ
 خپل ږمو شوه، لیپ هګړ ج .یشوا یداټېپ ېتر  رس يړ س د وتلوېپر  په ېچ وه
 ېاندړ و  ږمو له .ړک روان رسعت په ته طرف چپ کړ س د کډ  والووسله له رټمو 
 والوسله ېي ېک ځمين نویمخالف د او ړال  رسعت رډې په رټمو  بايپور نیسپ يو
 ېچ وه، خربه هڅ که وواهه زبون یهغو  د جرئت دومره میږ پوه نه .لړ ک کتهښ

 والوسله رټمو  دغه د .شو یاړ ک نه هښن په هغه ېاندړ و  دلوېورس تر نویمخالف



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 112 

 يو وو، ورپسـي ږمو .ونيو ېالند ذارګ تر ېي منښد او شول تيت هړ بي په
 ېچ خو ونيو، چي پي ار ورباندي ما و، راروان ېاندړ و  په ږزمو انکټ توپدار
 ټراک زما ېچ ل،ړ ک ږغ ته ريګمل ېم ما .ړک ونه ېي زډ ه؛ړ ک هګنټی مي ماشه
 ېمات او ېوهل ګزن ېي ستنه ممکن ،ید ټراک ړزو  دا ويل هغه .کوي نه کار
 مال له بولدک د او هړ وشا  ېم ېر ېل .وه ماته ېي ستنه هم تياښر .وي ېشو 

 مهاله له وګړ ج د روسانو د ظاهر مال .شوم کیرش ېک ټراک په رسه ظاهر
 واچاوه، حرکته له انکټ زډ اول په ېي سمدستي .و يټراک زن نشان مشهور
 .شوه لیپ ۍتوند په هګړ ج نوره

 او ۍفداکار  ېسار  ېب رهډې په هګتو  په ګړېج کندهېپر  ېيو  د هګړ ج دا طالبانو
 کتل او دلېکار ښ به ته ږمو ېچ ول،ځغور  مبونه الوتکو .وساتله جاري ورتياړ ز 
 الله د رسه سهارړک له مرميو د ېک فضا په ي،یږلو ېر ېچ به اوس ېچ مو به

 .دلېک پورته ونهږ غ( یرم الله ولکن يترم اذ رميت ما و) د او اکرب

 مو به انځ .ېدلېک وهل ېرضب ندارویماش زيکوک او ندارویماش پيکا د ږمو پر
 په هم انکټ بل يو ظاهر مال ،ېکول ېز ډ هم مو به یهغو  پر او کاوه نهام هم
 ای اووه ېچ یولټ هړ وا دغه ږزمو .ړېوک هم ېز ډ ېنور  ېي انکونوټ پر او ړک هښن

 رونویترفا یهغو  ږمو او وو ېالند رونویپ سختو تر منښد د دو،ېک به کسه اته
 ه،ړ ک نهګیرن فضا اووڼر  مرميو د وسلو ينوځ د ته خوا امښما د .ول ويلین ېالند
 نور ل،ړ ک ږغ ريګمل يوه .کول نه زونهډ ېر ېو  له تښکم د مرميو د نور ږمو

 .شو محارصه نه هيس مرصفوئ مه کارتوس

 ډۍغون ټیټې ېيو  وګري د ېک فاصله په رسه ږمو له رټمو  اکامالتو د کارتوسو د
 .ېکول هم ېز ډ ېلور  مقابل پر ېداري نیماش کويکیز نصب ېک په او و ړوال  ته
 ما ېر ېو  له تښکم د مرميو د .و ميدان وچ ېک ځمين ۍالر  د اکامالتو د او ږزمو
 هم ريګمل بل يوه شا له .هړ ک هډورمن ته رټمو  اکامالتو د پرته ېاجاز  له روګمل د
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 شول، لیپ ېراباند رونهیفا ندارویماش د .شوو ته ګاډ وچ ېچ هړ ک هډمن ېراپس
 هغه له ورسول، انونهځ هډمن په مو ته رټمو  اکامالتو د و، هښ قسمت ږزمو خو
 د وڅ او نکوفیکالش د صندوق يو ندار،یماش کایپ د صندوق یوکړ و  يو مو ايهځ
 لکه لځ دا خو ه،ړ ک هډرامن مو رس ټیټ په او ستيیراواخ هګډ په ۍمرم ټراک
 ته روګمل ږمو ،ړېک ونه ېراباند ېي ېز ډ شو، نه فکر راته یهغو  د ېچ

 له ېچ ه،ړ ک لیپ هګړ ج مو بيا او شول خوشحاله سخت مو ريګمل دو،ېراورس
 ږمو ،ړېک لیپ ډېمن شاته مخالفينو او ېشو  رشوع ېنار  ېفتح د رسه ېد

 و، یدلېتښت ېي انکستټ ېچ ،ورغلو ته انکټ شوي شتلیو ېدږ ن ړیلوم
 د لويه ېي شا پر ېچ و، پروت زخمي یهلمند یير ږ نیسي يو ېک خوا وررسه
 ېالند ېي اوبه او وه ېشو  ۍسور  ویولګ په هم هغه ېچ .وه ېلړ ت بوشکه اوبو
 افغانيو شويو چاپ د لوري له دولت د رباين د ېي ېک بیج په ؛ېو  ېروان
 ېهمد د وويل ورته ريګمل يوه .وو يسور  سوري وليوګ په ېچ وو، لونهډ بن

 ېم به لځ دا ويل ما وويل، ورته اواز ديلېدر  په زخمي ؟ېو  یراغل ته ګجن لپاره
 .شوه ېم رهیاخ ېچ لکه خو يش روزي

 هګړ ج او و ژوندي اتیروح خو وو روان لکيیشپ کارتوسو د ال ېک فضا وخت دا
 ېيو  له خو يو چې کهځ احساساوه، سکون روحي ولډ يو ږمو .وه ېشو  ختمه
 نویمخالف د ته لور بل ،ړوک ګپرمخت رتهېب طالبانو ل،ځ يړ لوم په وروسته ۍاوون

 د رتهېب ۍولټ یکوچن دغه ږمو .وه المهیپ بريا ېدږاو ېيو  د ژوبله ګمر  پراخه
 نیسپ کندهاره له ،وه بدله رهډې هڼب ارښ د خو شوو، ګورغرب  ته ارښ رشکګ
 په چا هر د او وو ديلېرارس لپاره ېمرست د ونوګزر  په هلکان نوي او وانانځ يري،ږ

 اوازه کله ېچ ېک ارښ کندهار په ېچ کهځ دا .ېو  ېبل ېملب نتقام دا ېک وګسرت 
 ساتلو مال او عزت ار،ښ خپل د خلکو ي،ځرا ته ارښ بيا وپکيانټ ېچ وه ېشو  خپره
 و، یړ ک الس ته ېوسل چا هر دعوته له پرته او و ړیک امیق ميل ولډ يو موخه په
 .ورسوي انځ ته ګنڅ طالب د ېچ
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 مهال دا ېچ) بورجان مال قوماندان يړ او یپ طالبانو د نيښماسپ په ځېور  ېد د
 د ته خلکو ېک جومات جامع په ېخرق د( و نه ګړېج د امله له دوېک زخمي د

 ېبلک رارسول، انونهځ لپاره ګړېج د ېچ ېواز ی نه خلکو .و ړیک اعالن ېمرست
 په خلکو ېچ دل،یول هم رونهټمو  کډ  نه موادو خوراکي له ېک رشکګ په ږمو
 هغه لرل هڅ ېچ چا .وه ړېک بار را ډۍو ډ او ښېغو ړېک ېپخ ور،ګان تازه ېک
 رشکګ د جنون او جذبه دغه خلکو د .وو يړ راو  لپاره ېمرست د طالب د ېي
 ېدر  وررسه هم جذبات ږزمو .و یولړ ا کرتونښل احساسايت يوه په ګوټیار ښ

 وه نه هم ېک خوب په رتهېچ ېم نهیم او ړمالت یولس پراخ دومره او شول چنده
 د مو رسه انهځ له .وو يږو او ستومانه ي،ړ ست ال ېشپ پرون له ږمو .ېليدل
 هړ خوا هڅ يو او ورګان( ۍوکر ټ) سوده سرته يوه رهټمو  له مرستو د خلکو
 د دلته نن .راغلو ته یاځ تم لویم چهل د داد مالخالق د هغه هم او ستلیواخ
 او غرهار روټمو  د ونه،ږ غ طالبانو د ېيواز  وه، ارامي ارامه وه، نه فضا ګجن

 .دهګېل نه هم رکڅ نور فضا ۍپرون د ېر ېو  او ګړېج د ،ېدېک دلېاور  ېخنداو 
 انځ په نور .ودېښک رس ېم ته ېبر ډ ېيو  او ړوک ېم ځله،ملونړ وخو  ېم ډۍو ډ

 ځملون سهار د شوم، ښوي را ،ړېک ېتود ملر ږېاو ېم ېچ سهار .شوم نه خرب
 له ارډبان د روګمل د یاځ هغه و، یولګل رس ېم ېچ یاځ کوم .شو قضا رانه
 .یولڅپا وم نه هم ته هځملان ېي خو کهځ ،یدلیل وم نه هم یهغو  و، نهام هیاځ

 مولوي او داد خالق مال حنفي، عبداملنان مولوي د ېو  ېبج ۹ شاوخوا سهار
 .و پروت رمګ هم ال یچا او کبابوله هښغو ارهلپ خوراک د روګمل محمد دوست

 مشهور ېچ: لړ ک ږغ ريګمل يوه ېچ وي، ېبج لس کم هڅ ه،څښو  مو یچا
 ته لور کندهار ېک رټمو  په ېي کړ س پر او ینيول یژوند ېي" نادرجان" کيټپا
 وروسته بهېش هږ ل ه،ړ ک هډورمن مو ته کړ س شوه، سودا ورته هم ږزمو .رويېت
 ناست ېک ۍالر  په وانانځ طالب ېنځی ودروله، ږمو له،راغ ۍالر  هينو هړ خ

 یمخ ټغ يو ېک ځمين په .دي ختيل ېک لهګجن په رېشم وی او ړوال  ېنځی دي،
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 رانیح زه ،ید ېي یتند نیش او ګېسرت  ېخونکار  ېرس  ،ید ناست یير ږ نیسپ
 کول، هګنڅ اتیجنا سرت دومره بابا دغه رهږی نهیسپ دهږاو سرته دغه په ېچ شوم،

 ...نور او ونهګمر  عفتي، ېب توررسو د هلک

 په رټمو  محمد عمر مال د کړ س پر ېلور  له کندهار د خو شو، رېت هږ مو له رټمو 
 ېي نادرجان .ودراوه ېي رټمو  وليده، ۍالر  ېي کله ېچ و، راروان رسعت

 ړم ېي یاځپر  یاځ .وويشت زهډ وڅ رس پر ېي توپانچه خپله په او ړک کتهښرا
محمد  مال ېچ وي، کس یوروستن او ینړ لوم به دا ېمخ له تومعلوما د زما ،ړک

 .وواژه الس خپل په عمر

 رډې يو ېي ېدږ ن ته مرکز امیق د محمد عمر مال د ېچ و، کيټپا هغه نادرجان 
 لپاره ۍعفت ېب د هم ېتوررس  ېي خلکو له يږکي ويل ېچ درلود، کټپا بدنام
 ده د هم يو ېک الملونو يوړلوم په ونڅپا د محمد عمر مال د او ېو  ړېک ېکوز 
 .دهېک لګڼ کټپا

 په قوماندانانو اوسرتو وړ و  نورو او السالم عبد مال الله، مالرحمت د ېشپ د
 دالرام د روزیمن د ږمو ېچ سهار وو، يړ ک بیتعق نیمخالف واکونوځ ۍمـرش 
 ېپر  ېمیس دغه نویمخالف وروسته ګړېج ږېل له نو ورغلو، ته مرکز ۍولسوال

 یهغو  د ته لوريو وړ دوا کړ س د .ول ديلېتښت ته لور مرکز د فراه د او ېو  ښېاي
 ماته مال يګجن یهغو  د به تلفاتو درنو دغو اييښ ېچ وو، پراته يړ م رهېشم ېب
 .و روان مببار سخت هم بيا خوا له الوتکو د خان لیاسامع د خو وه، ړېک

  ورځ روحي زما او چلند هړ ناو رسه رانویاس له

 دلیول مو مړو جسدونه  د يو شمېر نو ،ړوک حرکتنه  رشکګ هل ږمو ېچ سبا په
 عامو ينوځ پرته امره له مـرش کوم د بيا او وو شوي نيول هګتو  په رانویاس د ېچ

 وه نه هم برخهيې   ېک هګړ ج په ېچ کسان ېداس رډې .وو وژيل طالبانو
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 له محمد مال د مرغه بده له .وژل رانیاس ېي به وروسته هګجن له خو ېاخيست
 په ېچ و، نه متوجه او واکمن دومره قوماندان بل دمه ېد تر وروسته شهادت

 د محمد مال .يړ ک منع چلنده اصويل ریغ او هړ ناو  له طالبان ېک اطرافو ولوټ
 ېچ کوله خربه دا به طالبانو یر ډې ورکوله، نه ته چا اجازه وژلو د ریاس يګجن

 رسه ږمو له رتهېب ولټ هغه ي،ړ ک معاف وپکيانټ کوم ېچ محمد مال حاجي
 فراري په کندهار او هلمند د هم تياښر .يش لښب ونه بايد نور ي،ږيګجن
 دوېک لښب او دوېک ولین لوځ دوه له ېچ وو خلک ېداس رډې ېک انویوپکټ

 روګمل روډې د طالبانو د ېک هګړ ج ېد په خوا ېيو  له .دلګېجن ایب وروسته
 بل يوه د مهاله ېد تر ته لور بل او ذبهج انتقام د محمد مال د ته پلو بل تلفات،

 کسانو تهیمسئول ېب دغو د شتون، نه حاکميت او ېر ېو  د قوماندان واکمنځ
 محمد مال ېچ وروسته .وژل غهېدر  ېب ېي رانیاس ېچ وه، ړېک خالصه مخه
 په رباين محمد مال ېدږ ن لځ يو خو شو، رولټکن ږل کار دغه دېراورس رباين
 یير ږ نیسپ ېچ تلښغو رباين محمد مال .و یشو  کارښ یښېپ ېد د خپله
 ېز ډ ېپر  طالب خو ،ړېک ېي ډېورمن وژغوري، زوډ له طالب يو د ریاس یهرات
 ېي ریاس خو شو، بچ فاصله کمه رهډې په ېتر  رباين محمد مال او ړېوک

 رسه دیتهد سخت له مرشانو د طالب والوسله هغه وروسته شو، یوژغورال
 .شو مخ

 یهمدو  ېچ کهځ وو، انیفرار اوهلمندي کندهاري اکرثه رانیاس دونکيېک وژل
 رانویاس شويو وژل د هم هڅ که .وو رحمه ېب ونهړ ز  طالبانو نوعاموځی د ته

 ېيو  د ېچ ان ،ړوک زېاغ هړ ناو  رډې ذهن پر زما حرکاتو دغه خو و، کم تعداد
 زما ېچ فتحه دغه .شول دایپ شکوک ال ېم تیمـرشوع پر ګړېج ېمقدس
 ېک فشار روحي او انحطاط فکري په ېي زه .وه لهیم ښېخو د ته همزولو
 تنکي يوه ېچ ونيو خاطرو ترخو هغو یاځ ښۍخو د ګپرمخت د ېم نور واچومل،

 ېب خو م،ی یراوست ېي زور په ئړ ک معاف مي لځ دا ېچ کاوه عذر به وانځ
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 هم اوس ېچ حالت خونده ېب دغه .ستیواخ ژوند هم ایب ېي به کارتوس باکه
 انهځ له شول، پوه طبعيت په همزويل هم ېم هلته وروي،ځ مي روح يش، ايادر 

 .وم وبډ ېک فکرونو په به رسه

 نه اجازه وکڅهي او ،ید ناروا مو عمل دا ېچ لیوو غویچ په رباين محمد مال
 ګۍلډ هړ و  هره پر .و یرولوونکټکن عمومي ګړېج د رباين محمد مال خو لري،

 تن يو ېچ و، ړیک امر محمد عمر مال ،یکوال یاشو  نه ارنهڅ ته انځ انځ ېي
 رېيوشم ېک اتویعمل هجومي او نامنظمو دغو په خو وژين، نه وکڅ هم به ریاس
 .شول ووژل خوا له طالبانو تهیمسئول ېب او عامو د رانیاس

 په هغه ورکوله، رباين محمد مال قومانده عمومي ېچ شپه په تعرض يمېدر  د
 دهږاو دومره .هړ ک لیپ دعا ېي ایب او لړ وک ېي رکعتونه دهږاو رډې د،ېودر  نفلونو
 وار منښد نه ېهـس ېچ شول ګتن په قوماندانان نور ېچ ه،ړ وک ېي دعا

 اتویمعنو ته هغه .و انسان عابد يو رباين محمد مال خو ي،ړ ک نه یومبړ  راباندي
 زېاغ تر تقوا او یېروح ېلڅسپي د هغه د ال ننه تر زه) الره تښارز همدومره

 وانځ کشـري يو رهټمو  يځپو  سرت يوه له ېک وخت همدغه په خو( می ېالند
 ريانویپ ېک اصطالح زهیدود په) واچاوه انځ ېي انویریپ پر او اوهځوغور  را انځ
 مال سیرئ باغران د و؛ شاوخوا کلونو۱۹ او ۱۸ د عمر هلک د( ړک ندهګ

 !شه پورته ېچ: هړ وک هړ رمبا  ۍليون ېپر  عبدالواحد

 .شو ديدوږ ري په ېوير  له او وخوت ته رټمو  رتهېب شو، خود په ستيسمد هلک 
 والوسله سیرئ باغران د ېچ وويل راته مي روګمل ه،ړ وک ېپس تنهښپو ېماچ
 رتهېب خو ،ړک همدايس انځ ېر ېو  له ګجن د وانځ تنکي دغه او راويل زوره په
 و ورباندي رډې هړ ز  زما .شو سم ريېو  له( سیرئ د باغران د) قوماندان خپل د

 او عمر يو د ېک الريو يځپو  په( سیرئ باغران د) عبدالواحد سیرئ د .درديد
 ېچ لیوو راته چا .و یر ږی نیسپ به بل و، وانځ ینو  به يو .وو نه خلک سن
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 خلک او ولويټ قهیطر په جلب عسکري د خلک نه قوم او ېمیس ېخپل له هغه
 يريږ نیسپ او وانانځ يتنک لري ونه وانځ وکڅ که نو مجبوروي، ته کار ېد

 داغه ېب رهډې تر رڅې په طالبانو د او مړ ک خپه رډې زه دود دغه کوي، وررسه
 .و داغ ندګر څ رډې يو دا ته کیتحر

 دغه ګړېج د د بې محکمې اسیرانو وژلو.وه نه ېدلیل صحنه ېداس هم کله ما
 مو  نیقیمت هم ایب ېچ رسه ېد له زه ،ه کړ کارښ وحـيش راته هم ېهـس ُرخ
 او يلېڅسپ هګړ ج طالب د هم يوه ېک وګړ ج لوېڅسپ په دنيا د ېچ يم او

 تقدس ګړېج د ولډ تينيښر په ېچ هړ ک احساس هم ېم دا خو وه، مقدسه
 دومره ناکله کله ېک په هم مدعي ېغوند طالب د ېچ ید رانګ ومرهڅ
  وي؟ حال هڅ به نورو هغه د! يش یدالېیوښ

 له انسان هم تياښر ېچ ومنله دا ما م،ړ ک هدلسـرد فکرا   او روحا   تصور ېهمد
 ما الله يا :ويل رسه انهځ له ما يش، یداېک عادي ژر رډې رسه وژلو او ګمر 

 !کوه عادي مه وررسه

 ليواله ته ولوین هرات د جذباتو په فتح د ريګمل او خلک شوه، صلهیف ېم همدا
 ېد په کله ېچ ه،ړ وک وررسه رتياګمل غره تر خرما آب د لهیا ما خو ل،ړ وال  پرمخ
 ېبلک لري، رضورت والووسله د هم نه او لري تلفات طالب نه نور ېچ شوم پوه
 عن زحاف" په نور ېچ ړوک ېم باور نو وو، راروان رډې ينال یس ویالګیجن تر

 حاجي قوماندان له او شوم ګراغرب  ېمشور  ېب خو کهځ م،ځرا نه ېک" الحرب
 کور يوه مو ډۍو ډ ېغرم د راغلم، ته دالرام رتهیب .وختم ته رټمو  رسه بـشري

 دوه يو .مړ ال  ته کندهار ناستم،ېک ېک رټمو  ۍسورل په ايهځ هغه له له،ړ وخو  ېک
 بولدک د وسله لهیم۳۵ ګۍلډ د ېم نور ،ړېک ېر ېت ېک بولدک ال مي اشتيیم

 هغه هم له ه،ړ وک هښ مخه ېم رسه ېمبارز  نظامي له او هړ ک میتسل ته ولسوال
 .شوه مخه ته ړچوپ ايسیس او يګفرهن ېک طالبانو په بيا ېم ځېور 
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 فتح هرات د

 هرات د مه۵ په مربټسپ د کال م۱۹۹۵ د طالبانو وروسته وګړ ج ېهفت ېيو  له
 ېک ارښ په خو ،ړوک مقاومت بهر هراته له واکونوځ خان اسامعيل د .ونيو مرکز
 الماس د ېي قوماندانان مهم او خان اسامعيل .هړ وک هډډ ګړېج له ېي دننه
 ونيول ال ېاندړ و  ېد تر خو فراه او مروزین دل،ېتښوت ته رانیا ېالر  له قلعه
 او سیبادغ غور، د او هړ ک لیپ تصفيه ېک اطرافو په هرات د طالبانو شول،
 دوستم د ېي امله له ېچ ،ېراوست ېالند واک تر هم ېي ېمیس ېينځ فارياب

 نورو د طالبانو ،جګړيزې کرښې مخامخ شوې ځل يړ لوم په رسه واکونوځ له
د  او ړوک اعالن ېعفو عمومي  د هم رسه ېفتح له هرات د رڅې په ارونوښ

 راغلل، ته ادارو وروسته توقف ډلن له رتهیب کسان او نیمامور رډی میرژ پخواين
 هړ زا به طبقه ېالند او دل،ېک ورکول ته طالبانو رياستونه او ۍوکڅ ېسرت  البته
 .وو نیمامور

 هرات، د ېک هفته يوه ېدږ ن په او لیپ نه رشکګ له ېچ ېک هګړ ج ېد په
 او اينځ درانه رډې ته لوري مخالف طالبانو د شوه، سبب نيولو د فراه او مروزین

  .تلښواو تلفات مادي

 هلمند کندهار د ېد په ېچ شول، ووژل مخالفني والوسله ېپور  زرو تر با  یتقر
 احمدشاه د او ېشېمل خان لیاسامع د وال،وسله قومندانانو وپکيټ فراري د

 هغه ولډ خاص په او شامل د ېک ېد په وو، ولټ واکونوځ کومکي مسعود
 رسه عتیطب او یېجغراف له ېمیس د پرمهال ېتېښت د ېچ وو، هم انیریپنجش

 له امله له ورکيدو د ېک توښد سرتو په ځترمين فراه او هلمند دنابلده ول او 
 وځور  تر ېچ دي، ېتښد ېهوار  وا پراخه مهیس دغه .وو شوي هړ م ېتند

 ېد د او وه رميګ ستګا د ېچ وخت دا .يږکي پيدا نه اوبه ېپور  مزلونو
 ېتند ېسخت ېر ډې له ېک ساعتونو وڅ په انسان باد رمګ خاص ولډ يو ېمیس
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 او یېجغراف له ېمیس ېد د فراريان کندهار او هلمند د البته .کوي مخ رسه
 یېلو اوبو د يوه هر ګنڅتر  ټېچان د وکارتوس د یهغو  .وو بلد رسه میاقل

 وه، معلومه ورته هم دا رسه رسه ېد له .ېو  ېلړ ت ېپور  انونوځ په هم ېبوشک
 له ېتند د یهغو  امله ېهمد له ېچ يش، یداېک دایپ ژر اوبه ته لوري کوم ېچ

 انویریپنجش کومکي تلفات اتیز ولوټ تر نه ېتند له خو لرل، نه تلفات امله
 يو ېبرخ ېخول د ېي به پرمخ ېچ دل،ېک ژندلېپ ېد په به يړ م ېتند د لرل،
 .درلود یتوروال ګړیانځ ولډ

 ولس يارمحمد مال ،ړک غوره هګتو  په وايل د يارمحمد مال ته هرات طالبانو
 په کندهار د ېک جهاد ضد پر روسانو د .و ړیس يارښهو او طبعه نرم دوسته،
 اتل يو رانسکورولو د الوتکو رويس د کچه په وادېه د او و قوماندان نامتو کچه
 په توغنديو رګينټس کاييیامر د الس خپل په هګتو  ځېيوا په هغه .و زن نشان
 ړېک ېرانسکور  ېالوتک يګجن او دوه ويښت( يوويشت یګم) شتیدرو لهیوس
 وتوګ په رس تنها په توغندي رګنټیس امنهیپ دومره په هګرنڅ ېچ دا خو ،ېو 

 دوستانه پرمهال جهاد د رسه کرزي حامد له ده ېچ و دا المل ېد د وو، ورغيل
 له اي یآ  يس د غالبا وخت هغه یکرز  او وو ېلیقب ېيو  د هړ دوا .ېو  ېيکړا

 .و یارونکڅ توغنديوو رګنټیس د خوا

 ړېغا  ورله ېچار  اداري واليت سرت بل يوه د وادېه د ته طالبانو نيولو هرات د
 .دي خلک طبعه ارام او دوسته ګفرهن دوسته، علم خلک یر ډې هرات د .ړېک

 ،ېدلړېجو  ېسیدس انتقامي وخت پر وخت ضد پر طالبانو د خوا له رانیا د البته
 د سهیدس وژلو د وايل د لهځ وڅ .ويلړ جو  هم ېستونز  ېي به ناکله کله ېچ
 ته دفرت وايل د یټس يو فونیتيل د ېي لځ يو .وه ېشو  هړ جو  ېخاور  له رانیا
 يو ېک په وروسته لوړ سپ له خوا له موظفينو د اتواستخبار  د ېچ و، ړیک رېت
 .و یشو  یاځ مهارت رډې په ېک ږګۍغو په فونیتيل د ېچ شو، کشف بم قیدق
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 مولوي داعي سرت تحريک د او ړیغ شورا عايل د طالبانو د ګنڅتر  وايل د
 د رسه خلکو وليسله  ېچ شو، واستول ته هرات هم احسان الله احسان
 هړ ا ېد په هغه .يړ وک کار ېک برخه په ولوګنټی د يکوړا دوستانه د طالبانو

 .درلود مهارت او استعداد ګړیانځ
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  شول تنانڅښ دویعوا دولتي سرتو د طالبان وروسته نيولو له هرات د

 د نه رانیا له .ده دروازه تجاريت رسمي رسه ترکمنستان او رانیا ارښ هرات
 هرات د نه عباس بندر د مالونه هت افغانستان هم نه جیخل عالوه اجناسو راينیا
 خورا لپاره وړ دوا افغانستان او رانیا د الر دا .يځرا ته افغانستان الر پر

 ېولټ د ېدږ ن دروازه ډۍتورغون د ترکمنستان د همداراز .لري تښارز اقتصادي
 د وخت هڅ رسحد رانیا د دله،ېک لګڼ دروازه مهمه تجارت د ایاس ۍنځمين

 راينیا د دا ېچ کهځشو، ستلیان پر رتهیب وروسته و،خو بند لپاره تجارت
 عوايد مجموعي مرکګ د هرات د .و دراوزه صادرايت مهمه هم لپاره اجناسو
 ېچ دل،ېرس الروډ لکو ۶ تر نه ۵ له ېمياشت د بایتقر ولډ ابتدايي په وخت هغه
 ګج وچندهڅ وروسته دیعوا دا ،ېو  نه ېکم ته ګنځغور  رڅې په طالبانو د دا

 ته حالت مايل کیتحر د طالبانو د هم سویپ اندازه دغه ېک ابتدا په خو ، شول
 .درلود تښارز ايتیح

 د ل،یمبال رونه،ټی ران،ټمو ( استعاميل) الس دوهم نه جیخل له الر ېدغ پر
 خهڅ ترکامنستان او رانیا له او اجناس ورته ته ېد او توکي استعامل کورين

 کمه يوه هم رسحد مروزین د عالوه نه ېد له .راتلل رډې توکي خوراکي او لېت
 غالم) پوله پر پاکستان د رسه ارښ خوست د ېک جنوب په او لرل دیعوا اندازه
 .لرل دیعوا هڅنا هڅ هم (رسحد خان

 ولوین له هيواد ولټ د ، وه ړېک وضع هیمال کمه رهډی توکو تجاريت پر طالبانو
 ېچ تل،ښاو نه الروډ ولکیتر ځېدور  دیعوا مرکونوګ د هيواد ولټ د هم وروسته

 .وو دیعوا رکمډی پرتله په حکومتونو نورو د دا

 هیلو رهډې نه وسلوالو مخالفو د ېک فراه او مروزین هرات، په رهېرسب ېد پر
 وڅ ېک رډګ هوايي ډنډشن په او ونهګانټ والزغره رونه،ټمو  مهامت وسله، اندازه
 .ېلورغ ته الس طالبانو د ېالوتک ملکي او يګجن باله
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 ه؟ړ ورک حیترج ته طالبانو هګنڅ پاکستان

 د رباين الدين برهان د ېک کابل په وروسته ځور  يوه ېفتح له هرات د ېچ کله
 ،ړوک بريد ېي سفارت پر پاکستان د او هړ ک ترتيب مظاهره يوه پلويانو دولت

 وڅ او ړم تن يو ېک عمله په سفارت د ېک بريد ېد .واچاوه اور ېي ته سفارت
 راوپاروله غوسه درنه حکومت د پاکستان د عمل دغه شول، انیپټ يدشد نور
 ېيکړا ېديپلوماتيک ېي رسه افغانستان له او هړ وتا  سفارت خپل ېي امله له ېچ

 اوه،ړ وا ته ۍواکمن رباين الدين برهان د زيان سرت ولوټ تر کار دغه .ېوشلول
 په ېي مخالف خپل او ېبرخ ېب يکوړا رسمي له وادېه يډاونګ مهم يوه د ېچ

 .ړک قوي هګتو  نامستقيمه

 استخبارات قوي ځترمين قوماندانانو جهادي د ېي ېک کابل په ېچ پاکستان 
 ېي هڅ هر او وه ړېک ترتيب دولت خپله په مظاهره دا ېچ و، پوه ېد په لرل،
 د هرات د ېچ کاوه فکر پلويانو مسعود او رباين د .لړ ک تررسه ولډ شعوري په
 ونګغرب  مناسب دا هړ ا په ګمر  د وانانوځ پنجشريي زياتو د ېک هګړ ج په ولوین
 پاکستان ېچ ېک حال ېداس په .يش ونيول ېالند فشار تر پاکستان ېچ ،ید
 پاکستاين د ځېيوا ېبلک کوله، نه رسه طالبانو له مرسته عميل څهي دمه ېد تر

 .ودهښ ځدري نرم ېي هړ ا په ېمرست او ږۍخواخو د ولس

 په ايران وروسته سقوطه له هرات د ېايښ ېچ کاوه شک انپاکست خوا ېبل له
 ورته له هم پاکستان ېچ يړ غوا کهځ نو احساسوي، یکمزور  انځ ېک افغانستان

 پاکستان همداراز .يش لړ وت ېک افغانستان په یې سفارتونه او يړ ک مخ رسه ځدري
 .کاوه هم شک ېوهن الس د هند د ممکن ېک هېښپ ېد په

 مه۸پر ټسګدا کال ۱۹۹۷ په کله ېچ کوي فکر ېداس شننونکي ېينځ
 يوولس ېک سفارت په ايران د او ونيو طالبانو بيا ارښ رشيف مزار د( اسد۱۷)

 خپل پر خوا له پاکستان د دا اييښ .شول ووژل ولډ مرموز په اتباع ايراين
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 نه ترالسه شواهد څهي هړ ا ېد په خو وي، ونګغرب  ېحمل ېشو  د سفارت
 .ېدېک ېخرب  ولډ دا ېکچ تر ووادعا د ځېيوا شول،

 ته طالبانو یهغو  .ړک مايوسه مهیرژ کابل له پاکستان ښېپي سوزولو سفارت د
 وروسته ېمياشت وڅ لوړ ت له سفارت د ګنڅتر  وڅه د ولوځغ الس د ېدوستان د
 پر رباين د ېچ وده،ښو هم تابيا ستلویپران د سفارت معادل د ېک اباد جالل په
 د کابل د او يړ ک ګنټی روابط رسه شورا مرشقي ۍرش م په قدير حاجي د یاځ

 .واخيل ۍر ګکونسل له اباد جالل د کار سفارت

 هیاځ هغه له او شول ړجو  ېک پاکستان وندونهګ هړ وااوه نویمجاهد د هم هڅ که
 .ړوک تیفعال يځپو  او ايسیس دوګېنړ  تر ۍواکمن د بینج د ېک افغانستان ېي

 مجددي له او دېورس کابله تر مرسته په پاکستان د هم رباين نیالد برهان
 د ېک ورېښپ په هم انتخاب استیر جمهوري اشتنيیم لورڅ د هغه د وروسته
 د ځترمين شوېمل د رباين او اریحکمت د خو وشو، اوغوراوي مشوره په انویپاکستان

  .و تورن ۍپلو  په اریحکمت د پاکستان ېک شدت په وګړ ج

 ېي افیس او رباين نو ،ړک راپورته رس ړیملو  ېک کندهار په طالبانو ېچ کله
 طالبان ېچ کله خو ل،یوو ېتښفر امن د ېي ته طالبانو ېچ آن ړوک هرکيل کلک
 او رباين نو تل،ښون رسه مسعود له ېک مرکز او خان لیاسامع له ېک جنوب په
 د رباين د مهال دا .کاوه ېپور  تور ړمالت د پاکستان د طالبانو پر ېي انویپلو

 د پاکستان وي، ېروان ېسم ېکړیا ېکیديپلومات او رسمي پاکستان او حکومت
 .کتل هګسرت  په حکومت ندهیمنا د افغانستان د ته حکومت رباين

 ټيټ يو پاکستان د لځ يړ لوم په ېچ کله ورسته ځېور  وڅ ېفتح له کندهار د
 لپاره وصول د شونو ېپات د کاروان تجاريت هغه د پاکستان د هيئت رتبه

 قوماندانان ېوپکټ پررس ېالر  ېلوي د انديړ و  طالبانو تر ېچ ،یراغ تهکندهار 
 د پاکستان د او رزيیش اغا لګ وايل د کندهار د کاروان تجاريت دغه.و یلټلو 
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 اوبيا هرات الري له کندهار د وروسته نه توافق د ځنیم تر وزارت داخله
 خو و، وايل کندهار د ظاهره په هم هڅ که یرز یش خو و، روان ته تورغوندي
 نه واکځاو  توان ساتلو امنيت د الري ېلوي د ېي ريڅ په خان داسامعيل

 دغه د وروسته هګرات له طالبانو د .و یشو  ټلو  کاروان دغه خو کهځالره،
 ېپات ېهمد د ېشول،چ ېورپات ته طالبانو نه وپکيانوټ د لیوسا محدود کاروان
 د ېي ېک ترکيب په ېچ ،یراغ کندهارته هيئت یپاکستان دغه بهانه په شونو
 که طالبانو و، هم ړیغ یآ  اس یدآ  ګنڅتر  مامورانو رتبه د ټيټ د وزارت داخله

 خو وسپارل، ورته سامانونه هغوي د ېک بدل په په اوشواهدو داسنادو هم هڅ
 .ړوک تعامل بيخونده یحت اوړ سو  ، محتاط يرډ وررسه ېنوري

 د ېچ کله و، عباس محمد مال ړیغ شورا یعال د مرش دونکویل د رسه هغوي له
 همکاري او يکوړا وښ د رسه ستايس پاکستان: لیوو ته عباس مال مرش هيئت
 له ستايس ږمو ېچ هړ ک هګورغرب  لهجه تونده په مالعباس نو لري، نيت

 د! ويړ جو  مه ستونزي ېک ځنېم په دافغانانو نور و،ی زارهیب دوستي او مرستي
 بيا کرنل دغه .وه ته وړ جک يځمن خپل رباين او حکمتيار د اشاره مالعباس
 ته دالور الدين شهاب ریسف افغان ېک دوره په حکومت د طالبانو د وروسته

 ته ږمو ژبه په مالعباس د طالبانو ېچ لځ يړ لوم په ېچ وه ړېک کيسه دغه
 جان طالب ېچ: لیوو رسه ېک ځنېم خپل ږمو نو .ړراک وابځ نامناسب او تريخ

 .کېږي ړا ته ېمرست چا يو د به ریاخ! ید نه خرب هزور  له دوام د ګړېج د

 د طالبانو د جريان ړسو  يکوړا رسمي د اوپاکستان طالبانو د ېک اول په 
 له او مرستو مهاجرينو افغان ميشته پاکستان د خو و؛ هګټ په محالفينو
 نه افغانستان له او راتلل ازاد وانانځ کومکي ېلډ ېلډ د ېهغو  د نه پاکستان

 ،وو  هڅ هغه ل،ړ و  ته روغتونونو پاکستان د ايلګیجن زخمي ونوګلس په ځور  هره
 د هم هڅ که .و ړیک معريف وادېه کومکي يو لپاره طالبانو د ېي پاکستان ېچ
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 او ېدرملن د پيانوټ د وسلوالو افغان د حکومتونه پاکستاين لهیپ له جهاد افغان
 پاکستان هګتو  ازاده هپ هم انیزخم وګړ ج داخيل د او وو عادي هړ ا په ګرات ګت
 دغه پاکستان د مخالفانو ګنځغور  طالب د خو ، کيدل لړ و  لپاره دتداوي ته

 پاکستان د لخوا اومتحدينو رباين د ېچ کله .نوموله مرسته مهیمستق رويه
 اوهځوغ الس ته هند ضد پر پاکستان د ېي ېورپس ،ېشو  ېزيات ېوکین پرضد

 د پاکستان نو ،ړوک دیبر ړیخون سفارتپر پاکستان د ېک کابل په ېي بالخره او
 د يکوړا د رسه طالبانو له واسطه په اشخاصو او لوډ اومذهبي ايسیس ېينځ
 مخالفينو د خوا له طالبانو د رسه رسه ېد له ،ړېک پيل رسه له څېه ولوګنټی
 شول باعث ېد د هم کول الندي مویس پراخو د او ګپرمخت مسلسل انديړ و  په
 د افغانستان د رسه طالبانو له او يش ليواله ته يکوړا دغو هم نور پاکستان ېچ
 د پاکستان ړیلوم .ولري ېيکړا هګتو  په جهت ايسیس او يځفو  مهم يوه

 ريګکونسل کهیسمبول يوه هم ېک کندهار په رڅې په اباد جالل او مزار هرات،
 دویسوز له سفارت د خو و، رسه سفارت له کابل د ېي واک اصيل ېچ لرله

 هم ېي ېک هرات په او هړ ک مجهزه ريګکونسل کندهار د ېي وروسته
 ړېجو  يکيړا رسمي رسه طالبانو له ېي امله له ېچ .ستهیپران ريګکونسل
 دولتونو ودو  د بهري دغه يکوړا د ېک دوره په تیحاکم د طالبانو د بيا ېچ ،ېشو 
 يکوړا ناسمو رسه ړۍن له پلوته بل .ونيو یاځ يکوړا رضوري او اسايس د
 محتاج يرډ يکوتهړا اوسيايس يپلوماتيکو د پاکستان د ېاخريک په لبانطا
 ېيکړا رسه طالبانو له ېترکچ رضورتونو او وګټ خپلو د تل پاکستان خو.لړ ک
 اسرتاتيژيک اونه لرله زهګیان ديني کومه نه ېي هاخوا ور ېد له او ېپالل

 !رشاکت

 له بلکل يکوړا طالبانو د رسه ېطبق نيید له پاکستان د او پيوستون عوامي رګم
 کوتهړیا پاکستان د هم طالبانو پلو بل.الره ګرن او زهګیان جال يو نه ېهغ دولتي

 .شول ړا ته بدلون ېک ځدري محتاط په وځور  يوړلوم د او اوهړ وا پام رو رو
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 امرياملومنني د ته محمد عمر مال او هډغون سرته عاملانو ديني د وادېه د ېک کندهار په
 ورکول لقب

 نظر ا د ته مرشتابه شورا عايل ېک اشتیم مارچ یپرسل کال ميالدي م۱۹۹۶ د
 د ېک بهر په او مویس مفتوحو ولوټ د هړ ا په ګجن او وضعيت عمومي د که ؛ړورک

 تاييد او هدايات ،ېمشور  یهغو  د ېچ و،ړ ک رهیدا هډغون يوه علاموو مهاجرو
 ېک ټچوکا اوامرو او اصولو نيید د هم نور مو کارونه راتلونکي او ترالسه
 .وړ ک تنظيم

ويل کيږي چې د دې کار مشوره اول مولوي جالل الدين حقاين د مولوي 
احسان الله احسان له الرې شورا ته را ليږلې وه، چې د دې جګړې د 
مرشوعیت او رضورت په اړه د هيوا له دیني علاموو نه رشعي هدايات او ازاده 

ورا له نورو غړو رسه  دا مشوره رشیکه رايه واخلئ، مولوي احسان الله د ش
 کړې وه  اوبيا مرشتابه ته وړاندې شوې وه.

 ۍودان ېپراخ ېچ شو، غوره يځوونښ ميخانيکي ارښ کندهار د لپاره ډېغون د
 موقتي يو ېک دروازه په يځوونښ د .درلود ېي تاالر ړو  ډېغون ېسرت  ېيو  د او

 د ېي به ایب او ثبتول ېي به تیوال او نوم لمنوېم راتلونکو د ېچ شو خالص دفرت
 .ېسپارل ته خادم مؤظف یهغو  د ېکيليان اطاق مناسب د لپاره دوېاوس د هغوي

 کلتور او اطالعاتو د وخت دا ېچ و، نعامين حمدالله مولوي مسئول دفرت ېد د
 خان عيل احمد مرحوم مرش لمستونېم د وررسه .و ریمد اداري استیر یلو 

 وررسه هم ريګمل نور تنه وڅ ږمو .ېمولیتنظ ېچار  ېنور  ډېغون د متقي
 .وو همکاران

 یاځ يو په ېچ ېي به تلښغو او وو راغيل یاځيو  په به ېچ علامء کوم
 يو او تنها ېچ وکڅ .دلېک ورکول اطاقونه مجهز سرت سرت ته یهغو  اوويس،

 په .شول ورکول اطاقونه ړو  دوېاوس د یهغو  د ته یهغو  وو، تنه ېدر  يا دوه
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 معلوم ېي لپاره خدمت د او ېشو  ېابر  بر ورته اسانتياوي ېولټ ېک اطاقونو
 د او لمستونېم په تیوال د لامنهېم ېنځی عالوه ودانيو ېد له .وو مؤظف کسان
 د علامء اکرث دونکيېاوس کندهار د .دلېاوس هم ېک ودانيو په لټهو  ميوند
 .تلل ته کورونو رتهېب ېشپ

 کال ميالدي۱۹۹۶ د ېچ هېټن مه۱۴په ېشتميا د وري د زکالیملر۱۳۷۵ د هډغون
 ته ډېغون ځور  مهېیدر  په او شوه لیپ ړخو  سمون ېي رسه ځېور  ۳۰له مارچ د

 مجاهد محمد عمر مال ېمخک هځملان له نيښماسپ د .یراغ هم محمد عمر مال
 د .هړ ک انیب ولډ ډلن په ېي سهیک ولهټ کولو پيل د تحريک د .هړ ک پيل وينا خپله
 د ڼغورچا وينا ېد د) .لړ وژ  وررسه محفل ولټ بایتقر او لړ وژ  ېي ېک ځمين وينا

 .(یشو  لړ راو  ېک رس په کتاب

 ناستو ولډ احساسايت په ځتر په وينا ېخپل د احسان الله احسان مولوي
 د ته مرش خپل بايد ږمو ېچ ړوک زیاندړ و  هګتو  شخيص په ته علاموو

 مولوي .ړوک یهرکل ېد د اواز يو په علاموو ناستو و،ړ ورک نوم راملومننيیام
 بیمالص شو، رشوع عتیب .هړ وک تنهښغو عتیب د نه علاموو له الله احسان

 .و تصاديف ورته کار ولټ دا لقب د ېچ هځګ شو، هړ ناز  هړ ز  و، ړوال  رانیح
 ېشو  ېکډ  کوښاو له ګېسرت  هغه د ،ړک لیپ عتیب الس په رسه هغه له علاموو

 او ساده بیمالص د خوا يو و، یجذبات ولډ يو ماحول .شو دوېز ړ ل په ېي بدن او
 جذباتو په نورهم خلک الله احسان یمولو  پلو بل .وه زناکهېاغ نایو صادقه
 په اعالنول لقب د ېچ هړ وک تنهښپو نه روګمل مرشانو دوو يو له ما .راوستل

 مال نه او ېشو  وه نه خربه ېداس کلهڅهي نه ېچ وويل یهغو  وو؟ ېک رامګپرو 
 علاموو د او ېغیچ جذبايت احسان مولوي د خو تل،ښغو لو ډ دا محمد عمر

  .اوهځر ګو  را انکاره له هم بیمالص هرکيل

 هغو د رسه طالبانو والووسله له ای ېک ارښ په هګتو  شخيص په ېچ علامء هغه
 هغه ځېيوا پرته یهغو  له دل،ېاوس ېک یاځ بل يا لټهو  هم ای اطاقونو په



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 129 

 د ېي تعداد وو، شوي ثبت نومونه ېي خوا له منتظمينو د ډېغون د ېچ علامء
 .و ځترمين تنو سوو لسځپين-وارلسڅ

 مال محمد احسان، الله احسان مولوي ونهړ غ له شورا عايل د ېک هډغون په
 وڅ يو او متوکل، احمد وکيل مولوي ترايب، نیمالنورالد بورجان، مال رباين،
 .درلود ونګډ هم وړ غ نورو

 نه د ېک وادېه په واکمني رباين نیالد انبره د علاموو ېک یپا ډېغون د
 رباين استاد .لهګڼو  رمرشوعیغ امله له تسلط نه د ساالرانو کټپا پر او حاکميت

 دغه .هړ ورک یفتو  کولو هښوګ د هغه د ېي زور په او ړک اعالن العزل واجب ېي
 .هړ ک راپورته غوغا نویمخالف د ېک مطبوعاتو په لقب نیراملومنیام د او اعالن

 ېچ ېشو  عیتوز ېفورم هغه ته علاموو خوا له شورا عايل د وروسته ډېغون له
 شوي تلښغو ېمشور  او هدايات نه علاموو له هړ ا په چارو مختلفو د ېک په
 ځور  لورمهڅ .وه ېشو  هم تنهښغو مشورو عامو د نه علاموو له همداراز .ېو 
 او هداياتو کلولي ېد د او ېو  ېزيات ېر ډې کهځ ،ړېراو  ېک بوجيو په ېفورم ږمو

 وی وی هدايات دغه ېچ شوه، اکلټو  هم هېټکم يوه لپاره ۍبررس د مشورو
  .يش ولوستل

 ېک حافظه په زما ېچ نومونه علاموو وڅ د نه علاموو والوبرخه له ډېغون ېد د
  :مړ راو  ېي هګتو  په ګېلېب د دي، ېپات

محمد)  قايض مولوي سید ديوبندي، عبدالعيل مولوي ثیالحد خیش: کندهار
 ثاين عبدالودود، مولوي عبدالسالم، مولوي ریالتفس خیش مولوي پاسنی(

 خیش عبدالحکيم، مولوي ثیالحد خیش در،یح غالم مولوي عبيدالله، مولوي
  .یسدوز  مولوي زالله،یعز مولوي عبدالغني، مولوي ثیالحد
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 مولوي عبدالواحد، مولوي عبدالروف، مولوي خواص، محمد مولوي :هلمند
 .الله مطيع مولوي ،محمد

 فیس مولوي وي،ګغرب  الله تیعنا مولوي سناين، عبدالغفور مولوي :زابل
 نور ونهګلس او نعامن محمد مولوي  اخنذاده، الرحمن

 مولوي عبدالباري، مولوي ،(کاکا) الله حيات مولوي ابرص، محمد مولوي :یغزن 
 ،)ريس(ریعبدالبص مولوي رضاخان، مولوي عبدالستار، مولوي الله، ضیف

 .ديوبندي الله رحمت مفتي غيور، محمد مولوي ل،ګ علم مولوي

 محمد مولوي موذن، الله عیرف مولوي ب،یص اخنذاده لوېخ يوسف :دانیم
 .ملوک

 احمدالله، مولوي ثاقب، نورمحمد مولوي ل،ېخ تره مولوي الحديث شيخ :کابل
 .عبدالقدوس مولوي جان، عبدالله مولوي

 محمد مولوي محمود، فريد محمد مولوي ض،یفا اللهحميد مولوي :پکتيکا 
 .محمد راز مولوي عمر، محمد مولوي عقوب،ی

 حمدالله مولوي الرحمن، فضل مولوي روزي،یف الله خليل مولوي :پکتيا
 .لګ اعظم مولوي نقشبندي،

مولوي عبيدالله صربی، مولوي سيد وسیم، مولوي عبدالرحيم باليل،  خوست:
 خيل.مولوي عاقل محمد ځني

 الحديث شيخ مري، محمد مولوي احمد، فضل مولوي جان، یموس مولوي :رګلو 
، مولوي شهاب الدين فرقاين مولوي صادق، محمد مولوي محمدنعيم، مولوي
 .دالور
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 مولوي ن،یالد الهام قاري شاه، محمود قاريمولوي  عبدالقادر، مولوي: رهارګنن
 .رسول سيد مولويمولوي عبدالباقي،  عبدالرشيد،

 .نورجالل مولوي ابادي، اسعد عبدالقادر خیش :ړکن 

 دالرحمنیسع مولوي :لغامن

 داهل) قيیوث حسن زاده، مولوي الله جليل مولوي داد، یخدا مولوي :هرات
   (عامل يوتن عیتش

 عبدالرحمن مولوي :ابیفار

 عبدالصمد مولوي :بلخ

 الله نجيب مولوي :فراه

 بیص اخندزاده جروګ د :کندوز

 مسلم محمد مولوي :بغالن

 محمداسالم مولوي :انیبام

 د ېک هډغون ېد په .وو ېپات اوسه تر ېک حافظه په زما ېچ دي نومونه هغه دا
 .و ړیک ونګډ علاموو نامتو او جيدو برخو ولوټ د وادېه

  ېتښن بيا رسه انویپلو له اریحکمت د ېک جنوب په

 قومندان مهم له اریتحکم د کي رسويب او ونګار  په کایپکت د ېک ېژم رېت په
 د ېاکیپکت په وروسته هغه له هړ وخو  مايت هغه .وشوه هګړ ج رسه فاروقي خالد

 هګړ ج رسه" ڼدراځ پري" قوماندان حزب اسالمي د خالص ونسیمحمد مولوي
 طالبانو د .ورغلل الس په طالبانوته ېي مهامت او وسله دېتښوت هغه .وشوه
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 په او انګپو ډی وسلو د افیس د ېک يوځاځ په ۍمرش  په مالبورجان د واکونوځ
 افیس او اریحکمت د .لړ ک ترالسه لیوسا او مرکز اریحکمت د ېک هګش نهیسپ
 یاځ پر یاځ ېک غرونو په ېچ شوه، ترالسه وسله اندازه اتهیز رهډې مرکزونو له
 ېچ شو، ترالسه هم نیماش چاپ د هغه اریحکمت د ګېش ېنیسپ له .وه ېشو 

 دوه وخت دا کهځ ي،ړ ک چاپ ېپر  ۍکرنس ۍافغان ېخپل تلښغو اسالمي حزب
 ېک هیروس خوا له میرژ د رباين د يو ېچ ،ېدېچل هم ۍافغان ېنور  ولهډ

 نو ،ېدیک بلل ېسیپ جنبيش ېچ ېچاپيد خوا له دوستم د ېي اوبل ېدېچاپ
 .يړ ک چاپ ېسیپ جعيل ېخپل تلښغو هم اریحکمت کهځ

 يړ نومو  .وه ۍالیبر خورا ژيیاتسرت  اخند مالبورجان د لپاره ولوېن د کابل د
 ته ېد ېي ېک یپا په ،ړک لېکښ ېک هګړ ج په ېک مهیس پراخه خورا په منښد

 زېردګ مرکز له پکتيا د خپله هغه .ومني شکست استقامت هر په ېچ ړک وادار
 ړېک هیتصف یې ۍولسوال لیاحمدخ يځاځ او رزکهیم د .ړک لیپ حرکت خهڅ
 يی ېورپس .ېو  ېک الس په کسانو د رایحکمت او افیس د مهاله ېترد ېچ
 حصارک او ازره په دلوګر هیاځ هغه له او ولیون هګش نهیسپ او وبیار يځاځ

  .ورغلل

 خوست او ایپکت د ېک لیپ په اتویعمل خپلو د واکونوځ مرشي په بورجان مال د
 نورو او افیس ار،یحکمت اغيلښ د ېچ ېک مویس غرنيو او رسحدي هغو په
 له ېچ لړ وک اتیعمل تصفيوي ،ېو  ېودېښپر  قوماندانانو اغيی وړ و  مونویتنظ
 اریحکمت او دولت د .لړ ک ترالسه مهامت او وسله کچه پراخه په ېي امله
 په احمد نیحس قايض مرش د اسالمي جامعت د پاکستان د ځترمين
 ګرن مذاکراتو غو د ېک مياشت په یم د ېچ شول لیپ مذاکرت توبځګړ مين
 ګډ د ځترمين حکمتيار او حکومت رباين د مه۲۴ په په ېشتميا د یم د او ړراوو 

 زرو ونوګلس د او مخالفته کاله لورڅ له .شو کیالسل ونړ ت اتحاد او حکومت
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 ېالند ۍمرش  تر رباين د بيا لځ يو اریحکمت اغيلښ وروسته وژولو له افرادو
  .هړ وک صلهیف ونګډ د ېک حکومت

 ررهاګپرنن مخ طالبان کابل، پر مخ حکمتيار

 مرش وندګ د اسالمي جامعت د پاکستان د مه۲۴ په ېمياشت د یم د کال ۱۹۹۶
 د او ېروغ د ځترمين رباين او حکمتيار د توبځګړ مين په احمد نیحس قايض
 هم ازهیامت کومه له پرته ته اریحکمت .شو امضاء ونړ ت اتحاد د ضد پر طالبانو
 ېدږ ن ېي ېک مخالفت هپ او ېمنل وه نه اول هغه ېچ شوه ورکول دنده هړ ز  هغه
 وسځارپنښ کابل د بایتقر ېچ ړېوک ګړېج ړۍخون رسه مسعود له کاله ېدر 
 لورڅ ته مسعود هغه هم رتهېب مهال دا .شول انیقربان ېک په انیارښ عام زره
 واکدار د ېي رباين ېچ ېک حال ېس دا په شو، روان ور ته کابل وروسته کاله

 .ومنل هګتو  په ریوز دفاع د ېي مسعود او رييس جمهور

 رسويب د ېک کاروان سرت يوه په روټمو  د حکمتيار مه۲۶ په ېمياشت د جون د
د  .ورکول شعارونه فاتحانه کابله تر ېي انویپلو ېچ شو، روان ته کابل ېالر  له

 ويلړ ا مسافرو کاروان لمهېم د حزب د ېهفت وڅ ېک ولونوټهو  دولتيپه  کابل
 وزارتونو وڅ شويو منل د رته ایحکمت ېک يوړلوم په ېمياشت د یجوال د .وو
 .ړېوک ړېلو  وزارت د رانویوز

 د ررسهیعبدالقد حاجي وايل له رهارګنن د ۍمرش  په شورا مرشقي د وخت دا
 د او يش یاځ يو رسه دولت مرکزي له ېچ وي ېروان ېخرب  حکومت رباين
 دوو هپ کابل د وخت دا .يړ وک دفاع تونویوال ېدږ ن او کابل د ضد پر طالبانو
 دانیم د طرفه له وګورد  دانیم د او ابیچاراس پلوه له رګلو  د- ېک دروازو مهمو
 د الر ۍينځيوا خو وو، یاځپر  یاځ واکونهځ نظامي طالبانو د ېک حدودو په ارښ

 له ېپور  رسويب تر وروسته اتحاده له اریحکمت او رباين د ېچ وه اباد جالل-کابل
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 جالل تر ایب او و زرداد قوماندان سالميا حزب د ېک رسويب په .وه رسه دولت
 .وه رسه شورا مرشقيلويه الره له   اباده

 مرشقي وروسته یېتصف له مویس جنويب د ۍمرش  په بورجان مال د طالبانو
 اتحاده له مسعود او اریحکمت د خوا ېيو  له وخت دا .اوهړ وا پام ته مویس

 مهیس کهیژیسرتت او يتاکامال دولت د مهیس رهارهګنن تر نه رسويب له وروسته
 و،و  ېک متاس په رسه دولت له قوماندانان ېنځی مرشقي د پلوه بله له شوه،
 ېي ته رهارګنن او وو ېک متاس په رسه طالبانو له بيا قوماندانان مهم ېنځی خو
 کهځ ورکاوه، هم ېي ډاډ ېمرست د ېبلک کاوه، یهرکل ټپ طالبانو د ېيواز  نه

 ېپوز  تر بدمعاشيو او پاچاهيو درجن يو له مرشقي ولټ او رهارګنن د هم یهغو 
 .وو راغيل

 د کابل د خوا ېبل له او وو ېک رهېو  په نه یمرشق له خوا ېيو  له طالبان 
 د ېک رګلو  په .دهېکار ښ ينړا ورته ګپرمخت ته لور مرشقي لپاره ېمحارص 

 روګمل او ریقد حاجي د او شو اریت کرښل لپاره اباد جالل د ۍمرش  په مالبورجان
 له رګلو  د ېچ شو یاځپر  یاځ لپاره ېد د ېک حصارک واکځ زهیزرکس خوا له
 .يړ وک هګړ ج رسه طالبانو ورتلونکو د ېازر 

 پر ېچ ،ړراو  زور خالص ونسی محمد مولوي پر ۍکورن ریقد حاجي د وخت دا
 .يش رانه ته خوا رهارګنن د ېچ واخيل، کار نفوذه جهادي خپل له طالبانو
 نو رايش ته رهارګنن یهغو  که ېچ و، ړیورک تیذهن دا ېي ته بیص مولوي

 ږمو ېک امييین په ېاشتیم د ستمرب د بناء .ويش زيیخونر اتهیز به ېک ارښ
 خالص ونسیمحمد مولوي د ته دفرت محمد عمر مال د ېچ وو، ېک کندهار
 ګپرمخت طالبان لور پر رهارګنن د که ،وو ېي کيلیل ېچ راغي کیل مرحوم

 دهېپوه مرشتابه خو وي، هړ غا  خپله پر ېي به تیمسئول عواقبو هړ و نا د ،يړ وک
 .ید شیفرما محمد نید او ریقد حاجي د دا ېچ
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خو بيا وروسته څرګنده شوه چې مرحوم مولوي خالص د خپلو دوو مشاورينو په 
 واسطه طالبانو ته ننګرهار ته  د ورتللو دعوت ورکړی و.

 ته حصارک ېک مهیس په ېازر  د ۍمرش  هپ بورجان مال د خوا له رګلو  د طالبان
 په ځور  دوهمه په الر پر شپه .ړک روان ولډ محتاط په کاروان يځپو  سرت خپل

خو د قطعي .شول مخ رسه ېقطع ېز یزرکس منتظره له ررهاګنن د ېک حصارک
 په ستمرب د .مرش له طالبانو رسه په اړيکه کې و، طالبانو ته يې الره ورکړه

 اباد جالل او تورخم د قطار یلو  يود موټرو  قوماندانانو د شورا مرشقي د مه۱۰
 تر ېک حال يس دا په خوا له"  منجي" ورور د خان یشامل قوماندان د ځترمين
 ېپر  دیبر اپهڅنا يو ېلډ او منجي وو، روان ته تورخم ېچ ،یراغ ېالند دیبر
 وا محمود رنیانج د ېک ېد په .لړ ک دانیشه ېي ولډ رحامنه ېب په او ړوک

 رسه طالبانو له ېچ وو، افراد یهغو  د او قوماندانان رېشم يو ونګډ په سازنور
 .دېتښوت ته پاکستان نجيم وروسته دهیبر له .وه کهړیا ېاندړ و  له ال ېي

 د او قومانده يګجن په بورجان مال د اتیعمل فاتحانه دغه طاالبانو د نه پکتيا له
 د هرات د هم دلته و، روان پرمخ دهابا ترجالل اوپالن طرحه په رباين مال محمد

 د مالبورجان .و طراح اصيل ذاريګ پالن يګجن د رباين مال محمد رڅی په فتح
 ظبط نظم، د ترشا کاروان د مالرباين خو حيث په قومندان د مخکي په کاروان

 تیهدا په ده د هم طرح پالن د دیبر نوي هر د او ېلړ و  پرمخ ېچار  اکامل او
 .يدهړجو 

 ولډ هر له ارښ اباد جالل د .ننوتل ته ارښ اباد جالل د مه۱۱ ستمربپه د طالبان
 د ېکر ښل طالبانو د .یراغ ېالند واک تر طالبانو د ارامه په پرته ګړېج ګجن
 خلکو .شو ونه مقاومت هم هلته ،ېيدځوخو  ېپس ته مرکزونو لغامن او ړکون

 وروسته سلمولوت له ېوسل د والوسلّه هر طالبانو او لړ ک استقبال طالبان
 د ننوتلو په ته ړکن .وه مهمه خورا ته طالبانو کرشانو او عامو وسله خو ه،ښوبا
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 هلکانو روږی ېب دوو د نیزر ملک قومندان ېک ځمين په ارښ اباد اسعد د ړکون
 ۍروس ورته ته کالشنکوف) نکوفیریک رويس ېي هږ او پر .و روان ېک ځمين

 هغه ده، هغه! محمدانشا .ړک ږورغ ير ګمل ېي ته طالب وانکيځ وی .و( وسله
 پر طالب ټیزملو  دغه .ده ېک هړ غا  قوماندان وپکيټ د! دهښېخو ستا ېچ وپکټ
 دیبر يوه په ېي نه يړ غا  اوله لړ ک وپټور  ېي نیزر ملک پر او شو نه پوه انځ
 ملک د .دلېتښوت ېر ېو  له هم ماشومان ېر ږی ېب قوماندان د .ستیوو وپکټ

 وانکيځ بورجان مال .یراغ تیشکا په ته البورجانم او شو خراب ډمو  صيب
 امر طالب .واخله ېسیپ ېي ېک مقابل په راکه رتهېب" کريينکوف" لیوو ته طالب
 خپل ېم دا لیوو ېي لهجه مروره په او يړ ک نه ېقبول ېي ېسیپ خو ومانه
 .کوم تنهښپو ېي به رتیاخ په .و متیغن

 مال .دلېکوز  لور پر رسويب د نهلغام له طالبان سبا ېچ خو شوه روانه قافله
 پرون ېچ يړ ک دایپ طالب هغه ېچ دهځېر ګ روټمو  په او .ودراوه کاروان بورجان

 خربه ستا لیو یېو ورته .ړک دایپ طالب یې ریاخ .و ړیورک اخطار امتیق د ېي
 در بل وپکټ همدا ؟ښېب مي هڅ په هیوا ،یاچوال( نهېښاند) ورمګ ماته خو
 ېچ تاسو دا ل،یو ېوي ورته شو خجالت طالب تاوان؟ دينق که که او مړ داکیپ
 .یلښدرب ما دي هڅ هر لپاره زما دا راغلئ ېپس ما

 وايل د لپاره رهارګنن د دفرت مرشتابه د ېک کندهار په وروسته نيولو له رهارګنن د
 انوري طاهر خو ،ړک اریت مکتوب نوم په انوري طاهر محمد مولوي د هګتو  په
 ېي لیدل او ړوک انکار قبلولو له کار ېد د درلود، شهرت ېي ریمد حاجي په ېچ
 په محمد عمر مال .لري نه تياړ و  ېي ید ده، دنده چيدهیپ يوه دا ېچ وايه دا

 په لیوو انوري کوم، درته امر حيث په ریام د او مګڼ ړو  ېد زه ېچ شو غوسه
 .هګڼو  معذور ما ېک يیاځ ېد
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 مولوي شهيد له او و دونکيېاوس زرمت د ایپکت د انوري طاهر محمد مولوي
 د منصور نرصالله مولوي ېچ کله .نږدې پاتې شوی و رسه منصور نرصالله
 طالبانو په امله ېهمد له ېچ و، ریمد زونیارنګ د انوري وخت دا و وايل پکتيا

 ژوند او لباس ساده و، ړیس عابد او زاهد انوري .و مشهور بیرصیمد په ېک
 له کابل د هم بيا خو ده،ګېل نه ېي رسه مسوليتاو  ۍواکمن له .اوهښخو ېي

 هڅ د وروسته هغه له .شو مرش امور اداره د دیتاک په مرش د وروسته نيولو
 علمي له انوري .شو ریوز پالن د ېک ریاخ او و ریوز ېمالي د لپاره وخت

 .لرله هم تجربه او پوهه ېک کارونو ېادار  په رسه رسه استعداد

 د ریعبدالکب مولوي وايل رګلو  د وروسته تلوښغو اوعذر رانکا له انوري طاهر د
 اکلټو  وايل میعبدالحک مولوي ېک رګلو  او .شو غوره هګتو  په وايل د رهارګنن

 زون یځخت د ګنڅتر  وايل د رهارګنن د ریعبدالکب مولوي وروسته بيا ېچ ،شو
 ځختي وايل، رهارګنن د سقوطه تر امارت د ېک ریاخ او شو هم رييس مهیتنظ
 محمد عمر مال له ېچ شو ېپات مرستيال شورا رانویوز او رييس مهیتنظ زون
 اتیز رډې ته محمد عمر مال او راته ېک چارواکو نویتر مقتدر په وروسته نه

 .و باوري
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  یپرکڅ درېيم
 

 ستمرب۲۶فتح کابل د

 له واکونوځ متحدو د نظار یشورا او حزب د ېک رسخکان ېالر  دوه په لغامن د
 .لړ ال  ته لور رسويب د لغامنه له ۍمرش  په مالبورجان د طالبان وروسته، ېمات
 د مالبورجان قوماندان يځپو  سرت طالبانو د رسه لیپ له عملياتو د ېرسوب پر

 د طالبان .شو دیشه او دګېول ۍولګپه  توپ مرتي ميل۸۲ يوه د قواوو متحدو
 له ېي خرب ادتشه د مالبورجان د يړ ک نه دایپ مورال منښد ېچ لپاره ېد

 د عمر مال محمد .وساته ټپ ېپور  نيولو تر کابل د نه اډیمي او خپراوي عامه
 دغه هم یې ګپرمخت ته لور دکابل ېچ دیودرد دومره پرشهادت مالبورجان

 قوماندان سرت دوهم وروسته اخوند نه محمد مال له دا شو، یاړ نک کم انګخپ
  .و دروند رډی عمر مال محمدپر  ېي ګمر  ېچ و

 اریحکمت او مسعود د شول، ښواګ ته کابل لوريو لوروڅ له طالبان ېچ وخت دا
 پر لوري له ارښدانیم د طالبان .لړ ورک السه له اتیروح سخت قواوو متحدو
 د وررسه لوري، له ابیچاراس د همداراز .وو اریت ال ېاندړ و  له ته دیبر کابل
 له قواوو متحدو  ېک ېرسوب په .شوه روانه قوه هڅ ته لور کابل د خوا له ېازر 
 م۲۵ او یشوا یاړ ک نه ګېنټی ښېپ وروسته نه مقاومت سخت ېپسپرله

 د ۍولسوال رسويب د وروسته ځېور  وارلسڅولو ین له اباد جالل د ېعنی ستمرب
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 جاتاوعراده وسله رېشم اتیز قواوو متحدو له .راغله ېالند واک تر طالبانو
 مسعود د .شول پيل اتیعمل خواوو لوروڅ له کابل پر رسه ېد .شول ېپات
 هیروح ګجن د امله له ونوګپرمخت ېپسپرله ېاشتیم ېيو  د طالبانو د واکونوځ
 پالن نوي د او ړک ډو ګډ هرن کيیتاکت مسعود د تعرض مسلسل .وه ېللیبا
  .یموندال شو نه ېي فرصت ولوړ جو 

 ووېدر  د رتهپ دوېبه له نویو د او ونوګپرمخت پرلپيس نويو د ېکر ښل طالبانو د
 خلکو د ېمیس د .وو يړ ک باوري انځ پر لحاظ رواين په فتحو اتویوال مرشقي
 اتیروح متحدانو او مسعود د هرکيل، خلکو عامو د ېک کابل په او ړمالت پراخ
 د ېچ وروسته نه دونویبر ېپسپرله زویخړ ا لورڅ له کابل پر .پلځو  نورهم
 مسعود وو، روان ولډ ېپسپرله په امهښما تر م۲۶د او شو لیپ مه۲۵ له ستمرب

 په ستمربم  ۲۶د  او هڼاګو  کم چانس مقاومت نور د ېک ارښ په ېي انویپلو او
 تهېښت دغه .ستلیو کابله له ته لور شامل د قطعات ځېپو  خپل ېي ېک شپه
 د ېچ دلېتښوت کابله له یۍوارخطا رهډې په قوماندانان او نیمسئول یهغو  د ېک
 .زغلول رونهټمو  النویو ولغړ  او رونویاټ پنچرو په ېي روډې قوله له خلکو د ېمیس

 ته انویریپنجش دونکوېتښت نه کابل له خلکو اييځ ېنځی ېک شاميل په کابل د 
 وتيل ړیلوم ېي قوماندانان او مسعود .ېلټلو  ېي ۍکورن یهغو  د او ولهین هالر 
 ېک دره ریپنجش په ایب ېچ وو، وتيل وروسته رباين او اریحکمت اف،یس .وو

 رباين، نو دلېورس ته ېخول ریپنجش د طالبان ېچ کله .وو شوي یاځ يو رسه
 .لړ ال  ته تاجکستان چارواکي هړ زا نور رېشم يو او اریحکمت

 سهار په م۲۷ د او شول ننه د ته کابل طالبان ېک شپه مهین مه ۲۶په ستمرب د
اريانو له اوږدو د کابل ښ.ړک ندړ و ځ را چوک انایار پر وروسته وژلو له بینج ېي

جګړو وروسته په لومړي ځل د کابل فضا ارامه احساس کړه، چې له همدې 
ته خوشحايل کوله او د ښار په ځینې برخو کې خلګو پر طالبانو  امله يې طالبانو
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 وه ېشو  ېاندړ و  دوېداخل تر ته کابل مشوره وژلو د نجيب د ګلونه وشیندل.
 په قوماندانان نور رېشم يو او يټراک معبدالسال  ارانه،ی مال مالعبدالرزاق، ېچ
 والړۍن اييښ دي،ېږ پر  بینج که کاوه فکر یدو  .وو ېک مشوره ېد

 ژغورل قاتل سرت يو د ملت د به دا ېچ وژغوري، ېتر  ېي فشارونه زیياوسيمه
طالبانو د نجيب په اړه دا دريځ الره چې هغه د پردي يرغل په چوپړ کې د .وي

نه زره مسلامن افغانان په خپله خوښه او پريکړه خاد درئیس په توګه لسګو 
وژلې چې له امله يې هغه د مسلامن ملت يو بربنډ قاتل دی، کنه طالبانو د خپل 
تحريک په دښمني اسريان نه اعدامول. تورن اسامعيل خان په مخامخ جګړه 

 زيات طالبان وژيل وو، خو طالبانو د اسارت پروخت کله هم د هغه دکې تر زرو تنو 
اعدام او مرګ اراده نه دې کړې، بلکې تر دريو کالو د طالبانو په زندان کې هغه په 

 موقت ډول اسري و، ځکه چې اسامعيل د طالبانو مخالف و، خو ميل قاتل نه و!

 طالبان لپاره راوستلو د بینج د دفرته له ملتونو روګمل د ېک کابل پهطالبانو  
 ایب او وواژه ېباند توپانچهپه   ېي ېک الره ست،یوو را ېي بینج .لړ ک موظف

 .ړک ندړ و ځ ېلورالر څ انایار پر ېي

 ونونهګغرب  والړۍن او واکمني طالب د سوبه، کابل د

مال  د واک کابل د خوا له محمد عمر مال د وروسته ځور  يوه نيولو له کابل د
مال  ېک ېد په ېچ شو وسپارل ته شورا ېز یکس ږشپ مرشي په رباين محمد
 اومال غوثمال محمد اغا، نیالد اثیدغیس مالعبدالرزاق، حسن،محمد 

 .وو داللهیعب

 مطبوعايت يړ لوم د ېک کابل په هګتو  په مرش د ېادار  ېنو  د رباين مال محمد
 د ېک ېد په .هړ ک اعالن يسیپال نظام خپل د ولډ ډلن په انديړ و  په ډېغون

 ویرګکونسل او وسفارتون له افغانستان د ېک ړۍن په نفاذ، نظام اسالمي مکمل
 ېک صورت په سپارلو د ېوسل او انځ د ل،ړ ش رانیسف میرژ پخواين د
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 اعدام د ورور او بینج د خالصول، الرو عمومي د نه،ښب عمومي ته نویمخالف
 د رسه دوستم له ،یهرکل راتلو د هګتو  په افغان يوه د ته هشا ظاهر دفاع،
 .ېو  ېخرب  ورته ته ېد او اعالن خربو زویيسوله

 د ته کابل وو ېک کندهار په ېچ سانیرئ هغه اکرث وروسته ځېور  وهد
 ېي ېدرواز  ېبند ادارو خپلو د او شول واستول هګتو  په رانویوز رسپرستو

 .ېستیپران

 کلتور او اطالعاتو د متقي رخانیام مال سیرئ اوکلتور اطالعاتو د کندهار د
 غوث مال محمد سئولم ارتباط خارجه د ېک کندهار په .هګتو  په ریوز رسپرست

 محمد مولوي سیرئ اداري واليت کندهار د .هګتو  په رسپرست وزارت خارجه د
 مولوي سیرئ اوقافو د کندهار د .هګتو  په مرش د ېادار  د چارو د انوري طاهر

 مال رييس مخابراتو د کندهار د .هګتو  په ریوز رسپرستد  اوقافو د عبدالشکور
 قوماندان اردو قول د کندهار د .هګتو  په ریزو  رسپرستد  مخابراتو د داد الله
 مولوي سیرئ التویتحص دعايل .هګتو  په ریوز رسپرستد  دفاعد  داللهیعب مال

 د کندهار د .هګتو  په ریوز رسپرستد  وړ زدک وړ لو  د نعامين حمدالله
 د خو ه،ګتو  په ریوز رسپرستد  استخباراتو د خاکسار مال سیرئ استخباراتو

 نوي ېک تونوینیمع او وزارتونو روډې په او راغلل بدلونه وين دوېر ېت په وخت
 طاهر محمد مولوي ر،یوز داخله( غزين) احمدالله قاري لکه .مقررشول کسان
 ر،یوز پالن د( بدخشان) حنيف محمد نید قاري ر،یوز هیمال( پکتيا) انوري
 د( رهارګنن) عبدالباقي مولوي ر،یوز نویمهاجر د( تخار) بیعبدالرق مولوي
مخدوم ر،یوز ۍشهرساز  د( لغامن) رستم مولوي ر،یوز نویاومعلول دانویشه

 وهونکي بوکس دکار او اجتامعي امورو وزير، (بدخشان)عبدالسالم 
 ېداس او سیرئ ټېکمي عمومي د کیاوملپ د( پغامن کابل) مطمنئ عبدالشکور

 ...نور
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 وادېه د .دي رسپرست او موقتي رانیوز هړ وا دا ېچ وه دا هیروح عامه ېک اول
 اکلټ ېمخ له ۍسیپال ې دادار  ېنو  د رانیوز به وروسته نه رولټکن مکمل له
 .وي نه رشط توبړیغ یپخوان ګنځغور  طالب د به ېک هغو په ېچ ي،یږک

 .لړ ک کم امکانات دا ستونزو والوړۍن او دوايلږاو ګړېج داخيل د وروسته

 شورا ېرسپرست د ېچ و، مرش شورا د رانویوز رسپرستو د رباين مال محمد
 خو وه، هړ جو  طالبانو له ولهټ نهیکاب رسپرسته ېنو  طالبانو د .باله ېي به مرش
 نظامونو هړ زا د اکرثه ېي نیمامور او چارواکي اداري او نیمشاور االن،یمرست

 مسلکي او اداري ته یهغو  امله ېهمد له .لړ ک مقرر وررسه خلک مسلکي
 .ېدېښېپ نه ېر ډې ېستونز 

 .تښواو ته حکومت نوي وادېه د نظر غېن ړۍن او ېمیس د رسه نيولو له کابل د
 ېالند په ونونهګغرب  زیيسيمه او والړۍن مهم ېنځی شوي خپاره ېک رسنيو په
 :وو ولډ

 په .هړ ک خپره هیاعالم وزارت چارو ویبهرن د ېروسي د ځور  ړۍلوم په نيولو د کابل د
 ه،ړ ک ېچلېپ هم نوره مسئله انستانافغ د سقوط کابل د ېچ وو راغيل ېک هیاعالم
 .ويڅوه ته حکومت هټبنس پراخ يوه طالبان دي ملتونه ريګمل

 سیو له اندیو د وزارت چارو بهرنيو د کایامر د ځور  دوهمه په ېفتح د کابل د
 ړو  نيښیخوا د دارول په بینج د نټګواشن :لیوو ېک ېمرک په رسه کایامر اف
 مخدره د ېد یدو  .يړ ک خپله الر ړېو ج ېروغ ميل د ېد طالبان .يګڼ عمل
 تیرسم د .يړ وک یمخنيو  مرکزونو د ګننیرټ د کارو وران د او قاچاق د موادو

 ېک ودانولو ایب په فغانستان دا کایامر خو ،ده ېمخک وخت تر ال خربه ژندلوېپ
 .ده ژمنه ته مرستو
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 د ېک اعالميه ېشو  خپره يوه په شورا امنيت د ملتونو روګمل د ځور  ېهمد په
 د یاځ پر ګړېج د نه وړ غا  وړ دوا له ګجن د او و یشو  غندل اعدام بینج

 نه د ېک چارو په افغانستان د ېي وادونوېه نورو له او وه ېشو  تنهښغو خربو
 .وه ړېک تنهښغو ېمداخل

 په وژل بینج د( شنلیرنټان امينسټي) سازمان والړۍن ېنښب د ځور  ېهمد په
 .وغندل ېک اعالميه يوه

 .لهګڼو  ړو  شیتشو د واکمني طالبانو د قازاقستان او ازبکستان تان،تاجکس
 خطره ېب لپاره وادېه خپل د ېي طالبان او ړک اعالن ځدري لوري ېب ترکمنستان

 د ځترمين نویمخالف او طالبانو د رسه رسه ولوین له ځدري طرفه ېب د یېترک .لګڼو 
 .ړوک زهمیاندړ و  توبکوربه د خربو زویيسوله

 ځدري مثبت پاکستان .وغندله الفاظو سختو په واکمني او ګرات طالبانو د رانیا
 هم همکاري او ړمالت ېروغ د نویمخالف او طالبانو د ېي ګنڅتر  او ړک اعالن
 ځدري ورته ته پاکستان وادونوېه جيیخل او عربستان سعودي .هړ ک اعالن
 .ړوک ړتمال  یځدر د حکومت خپل د اشخاصو مهمو اکرثو پاکستان د .درلود
 تیرسم د حکومت د طالبانو د حکومته له پاکستان د الرحمن فضل موالنا

 د کایامر که لیوو ته ڼېپاځور  ګجن پاکستان د هغه .هړ وک تنهښغو ژندلوېپ
 اسالمي ړۍن اسالمي ېولټ د ي،ړ ک ړجو  ډخن ېک مخ په حکومت د طالبانو
 قايض مرش ياسالم جامعت د .يړ ک وی الس ضد پر کایامر د به ونهګنځغور 
 له اييښ ېچ ،ړېوک ېوکین ېي طالبانو په او ودښو ونګغرب  ړسو  احمد نیحس
 .ېو  امله له کوړیا دوستانه د رسه اریحکمت او رباين

 محمد مولوي او محمدي محمدنبي مولوي ېک مرشانو جهادي په افغانستان د
 ياسالم د طالبانو د ېي ولس پر او ړوک یهرکل اعدام د نجيب د خالص ونسی

 خو هڼاګو  سم ګمر  بینج د الينګی داحمدیس ریپ .ړوک ږغ ړمالت د حکومت
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 یالنګی اغيلښ .یوا یشو  اعدام وروسته ېمحکم له دیبا ېچ هړ ک ېي اتهیز
 په ملتو روګمل د دیبا اوس دلېورس ته واک مرسته په ولس د طالبان لیوو

 .يړ وغوا را هګجر  ممثله يوه مرسته

 د طالبان لیوو ېک مرکه په رسه غږ کایامر له لورمهڅ په اکتوبر د اریحکمت
 سم ېک کابل په رسه یدو  له ږمو .دي خلک کایامر د او دي غالمان زېر ګان
 .وړ وش کابله له ژر رډې یهغو  به ږمو ،ړیک ید نه ګجن

 نه تالقان مرکز له تخار د رباين نیالد برهان واکمن پخواين لسمه په اکتوبر د
 او لګڼو  څېپو  الس پاکستان د طالبان ېک کهمر  په رسه توښپ يس يب يب له

 يړ ک رسه تر انتخابات عام به ما ،یوا ېپات واک په زه که ېچ هړ وک ېي دعوه
 مصنوعي ېيو  له نامه په والعقد الحل اهل د رباين ېچ ېک حال ېداس په .یوا

 زهیيسوله کومه ودوېښپر  واک د او و ړیک دایپ جواز مرشتوب ميیدا د شورا
 .لرله هن ېي اراده

 ګپرمخت زېت طالبانو د ته شامل کابل د

 مخ رسه نویمخالف له ېک پروان په طالبان وروسته ځور  يو نه ولوین کابل د
 په ستمرب د .دلېتښوت ته رېپنجش یهغو  وروسته ګړېج ډېلن له .شول

 واک تر مهیس ولهټ تونله تر ګسالن د ونګډ په الرساج جبل د طالبانو رشمهېد
 ته ېخول ېدر  رېپنجش د وروسته ولوین له بازار لبهارګ د وا راوسته ېالند
 توجه ته طرف ګسالن د یاځ پر ننوتلو د ته رېپنجش طالبانو وخت دا .دلېورس
 ګسالن د .يړ وک ګپرمخت ته لور تخار او کندوز پلخمري، بغالن،د  ېچ هړ وک
 ته ږوم ېچ ړورک خرب ته یهغو  طالبانو .وو پراته واکونهځ دوستم د ته ړېغا  ها
 هګړ ج رسه دوستم له تلښغو نه  طالبانو او هړ ک ورنه الر یهغو  خو ئ،ړ راک الر
 .يړ ک لیپ
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 نو ،یوا یساتال  روان ګپرمخت ته لور رېپنجش د طالبانو ځور  ېهمد په که
 دوېر ېت په وخت د .شوي ګنټی یوا نه يايلګجن ليلیبا مورال مسعود د اييښ

 ېي غره له ېچ هړ ک بنده وڼکا سرتو په خوله ېدر  رېپنجش د خوا ېيو  له مسعود
 ېي پلو بل .يځننو  ته ېدر  ېچ یکوال یشوا نه روټمو  طالبانو د او وو ويلړ رغ را
 له خلکو د ېچ هړ ک بیترت هګړ ج کيیچر ضد پر طالبانو د ېک شاميل په کابل د

 او يړ وک دونهیبر اپهڅنا يو کارانونو روانو پر طالبانو د نوفصلو  او باغونو کورونو،
 .يړ ک محارصه رېشم یلو  یهغو  د  لوړ و  هځمين لهپه  وصل د ځترمين یهغو  د

 عبور د الر ېاندړ و  خو شول دننه ته ېدر  رېپنجش د طالبان مهځپين په اکتوبر د
 د مسعود د رسونو له غرونو د .وه ړېک بنده ېپور  انځ په مسعود او وه نه قابله
 هم ایب رسه رسه ېد له وو، روان هم ذارونهګ وسلو سرتو د خوا له ویالګجن

 .تلښغو ننوتل ته ېدر  هرحال په طالبانو

 د ېک مویس وررسه او الرساج جبل د ېک شاميل په روپانوګرس  مسعود د
 طالبان .لړ ک لیپ دونهیبر اپيڅنا امته په اکتوبر د ېاستفاد په غفلته طالبانوله

 کهځ نو ،ړیک کلټا وو نه ېي عمل یدغس او وو نابلده ېک ارايض او مهیس په
 خلکو د ېچ ننوتل، والوسله مسعود د ېي ځترمين او ېشو  ايهځ دوه ېقواو  ېي
 زوډ مقابلو په طالبانو .لړ ک هښن په طالبان رېشم اتیز ېي کورونو او باغونو له
 د ژوندي ریشم یلو  او انیپټ طالبان رډې .یکوال هښن په یشوا نه کورونه ېک

 خوا له انویپلو د مسعود د دوېر ېت په وخت د .ورغلل الس په ته واکونوځ  مسعود
 قومي د ېک خلکو په شاميل د او شوه پورته هګټ نه ېروي ساده له طالبانو د

 مسعودته ضد پر طالبانو د مهیس دغه غاتویتبل ګارنګرن .وشو غیتبل تعصب
 پراته رهېپنجش تر ېک مهیس شاميل کابل د ېچ ېک حال ېداس په .هړ ک ېدږ ن

 قوماندانو مخالفو روډې د مسعود د وخت په جهاد د ېنه وړاند ېد له خلک
 له مسعود د کابله له ېچ آن درلود، نفوذ کم رډې ېک په مسعود او وو انیپلو
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 ولوټ تر .ولځر ګ زور په مالونه او ېر ټمو  خلکو شاميل د نه انویپلو دونکوېتښت
 ريدستو  يوه دلته اوس خو خالصول، وراتېز  زور په ېي ووزنانه له ېچ دا بده

 څهي د طالبانو ېک مقابل په .و رسچپه تیذهن خلکو د .وه ېشو  ولږ غ نغاره قومي
 خلک ېمیس ېد د ېچ کاوه فکر یدو  او هړ ک ونه هڅه ۍساز  ذهن او غیتبل مثبت
 مو به یهرکل او ژينېوپ ږمو وړ و  وړ ک عميل له ږزمو رڅې په افغانستان نور د هم به
 .يړ وک

 ېچ یوا ېدلېلو ته هړ ز  خلکو د ېچ وه ایتړ ا ته ناويیسپ او دعوت دومره دلته
 تیاهم ته تعصب قومي نه او لري نه هړ ا ېپور  قوم کوم په اهمیتښر طالب
 ميیس د بلکې ،یوا يړ ک ته مخ ېي علامء او نیمجاهد ېمیس ېد د .ورکوي
 .یوا یښیپر ته یهغو  ېي واک

 او نوباغو  له خلکو د بار بار ېچ شول خراب دومره حاالت ورو ورو وروسته 
 ېک اشتویم وڅ په او لړ ک امنهګبد  خلکو پر ېمیس د هم طالبان دونویبر کورونو

 لوټک ګړېج د .ېشو  تبادله ځترمين طالبانو او مسعود د ېمیس ېدغ لهځ وڅ
 ړا ته ۍوطن جال جربي خلکو د مویس ېنځی د او ولوځسو  باغونو د طالبان ېجذب
 .دهځېر ګو  معضله رشماوره او نیناور يو بيا نو دا ېچ لړ ک

 ېک مهیس دغه په ريڅ په افغانستان نور د ېک دوران په جهاد ضد شوروي د
 متانت او انهیړ م رهډی په وخلک ېمیس ېد د و، نه تعصب قوم او ېژب د هم

 له ریپنش د.و یزولړ ل ذارونوګ خپلو په ېي میرژ ستيیکمون کابل د او ړوک جهاد
 جهادي او قوماندانان مشهور وا ورړ ز  دونکيګیجن دروازو تر ارښ کابل د وډنڅ
 په اریحکمت د ېي اکرثه او وو مخالف مسعود د ېچ وو تاجکان هغه ېر څی

 استاد نده،یپا صويف ګسالن د: لکه وو يلړ ت رسه حزب اسالمي له مرشي
 پروان د طارق، رنیانج رساج جبل د محمد، فتح استاد پروان د د،یفر صبور
 ربچهیم د م،ینع صويف کلکان د داود، حاجي کلکان د م،یکر قرباغ د املاس،
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 مرشي په اریحکمت د او وو تاجکان ولټ دا ...نور ېداس او قادر حاجي ټکو 
 د قوماندانان تانهښپ رډی ېک مقابل په ېد د .لرله هړ ا ېي رسه اسالمي حزب
 ېفرز  د ر،ګنډ انور ېدر  شکر د: لکه وو رسه اسالمي تیجمع مرشي په رباين
 ولټ دا .نیشاه قوماندان پروان د او محب قاري قرباغ د رسول، صويف

 مهیس ېد په مسعود احمدشاه .لو  رسه تهیجمع له خو وو قوماندانان تانهښپ
 الس یلو  په ېي لپاره ېد د او هڼاګ رضورت انځ د ونیږ ز تعصب قومي د ېک

 په ترځو يړ واو  انیز لخوا طالبانو د وتهخلک ېمیس ېد د ېچ ړوک کوشش
 درک نزاکتونه دغه طالبانو ېک مقابل په ،یږیودر هرس  ده له تعصب قومي
 کار نه جرائت نامرشوع له ېي انديړ و  په خلکو د ميیس د او شول یاړ نک
 .شو سبب نارايض د وړ دوا مخلوق او خالق د ېچ ست،یواخ
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 ولځسو  باغونو د او دولېږ ل کورنيو د

 ېول .ړکو  ګپرمخت ېدر  تر رېپنجش د طالبانو لهځ وڅ ېک شامل په کابل د 
 امله له ېچ شول لیپ دونهیبر اپيڅنا يو ېپر  هځمين له باغونو او کورونو د رتهېب
 تلفاتو درنو له لهځ وڅ طالبان ولډ ېد په .راغلل شاته مین او محارصه نيم ېي

 .شول مخ رسه

 ړوک زیاندړ و  ته محمد عمر مال مرش وزارت دفاع د او قوماندانانو يځپو  ېچ کله
 کوي، ېحمل ږمو پر باغونو له ېک ۍپلو  په مسعود د خلک رډې مویس ېد د ېچ
 او دي ېدږ ن ته ېالر  ېلوي ېچ باغونه رېشم يو هغه ېچ ئړ راک اجازه ته ږمو
 ورته مرشتابه .يوسو هځمين له اخيل کار رګسن د ورنه ضد پر ږزمو منښد
 مو ایب نو درکوي جواز علام که خو ،یدرکوال شم نه امر زه ېچ لیوو ېک وابځ
 .کوم منع نه زه

 مرشوطه یهغو  .هړ ال  ته شورا علاموو د او داراالفتاء ېمحمک ېسرت  د خربه
 تاسو او وي نيیقی خطر تلفاتو اتویز د ایتښر باغه کومه له که ېچ هړ ورک اجازه
 ېمحکم ېسرت  د هم فتوا دا .شئ یالړ و  ېي هځمين له نو ولرئ شاهدي ېپر 

 نه ېشو  دیتاي خوا له علاموو اکرثو د پرته، علاموو نورو وڅ وی او له مرشتابه 
 د خو ،ړوک ېپر  لیپ ېي نور وه، کار په اجازه همدومره نو ته وزارت دفاع .وه

 هم قوماندانان مرشان اوطالب  داسې ېنځی وخت دا   پر جنګې کرښهشاميل
 يل،وا رهارګنن د او مرش زون یځخت د لکه .کاوه ېي مخالفت کار ېد د ېچ وو،

 مولوي .شو هم الیمرست یشور  رانویوز د وروسته ایب ېچ ریعبدالکب مولوي
 کابل د ايلګیجن زره دوه رسه انهځ له ېي نه زون مرشقي له ېچ ریعبدالکب
يې  رسه اقدام ېد له وزارت دفاع د .وو راوستي لپاره ګړېج د ته شامل

 د باغونو د ېچ لیوو ېي ته محمد عمر مال او ړال  ته کندهار هغه.ړوک مخالفت
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 ما! نه ېچ لیوو ورته مرش ؟ید خوا له ستا حکم لوړ ش د اوخلکو وولځسو 
 مولوي .يړ وغوا فتوا ووعلام له ېچ ړېورک اجازه دومره ته داللهیمالعب ځېيوا

 ېچ لیوو ورته محمد عمر مال يم، نه مکلف زه خو ایب نو :لیوو ورته ریعبدالکب
 !کوه ېي مه کاريښ نه درست درته که ،ید نه امر زما

 کسان ېچ ېر ېو  ېد له او لړ ک منع کسان خپل ریعبدالکب مولوي ېچ و همدا
 د اجازه په محمد عمر مال د ېي ته ویالګجن خپلو خوري، ونه ورګان باغ د چا د ېي

 ېک بدل په افغانيو معادل الروډ زرو اوو يا وږ شپ د حاصالت سرتباغ يوه
 .وخوري ورګان باغه ېهمد له ېي ايلګیجن ېچ ستلیواخ

 مهیس ېد په ځېيوا نه ېچ وه فاجعه ېداس ولځسو  کورونو ېنځی او باغونو د
 او غايتیتبل رهډې ېي ته مخالفينو ېبلک ،ړک سخت ګپرمخت ته طالبانو ېي ېک
 ضد پر طالبانو د هم نور اعاملو ېد په خلک ېمیس د ورسوله، مرسته يځپو 

 .شول

 د لځ يړ لوم هپ ګنځغور  منيل ولس يو ېغوند طالبانو د ېچ دا ېي بده ولوټ تر
 عامو ېچ ،ړوک جرئت سرت دومره ېاندړ و  په ژوند عامه او ۍشتمن د خلکو عامو
 .تښواو انیز مايل دروند هګتو  هړ ناو  رهډې په ېک په ته خلکو

 د خلکو د طالبان هم هڅ که .وه ېزونکړ ل همنه  ېد له پروسه انتقال د کورنيو د
 او کار محافظه دهیبر تر ځۍدري سخت د هړ ا په نزاکتونه زویدود او عزت

 ولډ يو ېک عتیطب په افغانانو د خپله په انتقال ولډ دا کورنيو د خو وو، محتاط
 خوا له ګنځغور  اسالمي وهی د ېچ رسه ېد له .و عمل نادوده او زهیام ریتحق
 په ېچ هړ ک هواره الر هم ته غاتویتبل هړ ناو  روډې ېي شا تر .و ظلم کارهښ يوه دا
 ېسیک فريض ،ېاواز  ېنوونکږ بو هړ ز  ولډ ولډ لوري مخالف وطالبان د به هړ ا ېد
 .دلځېر ګو  سبب ۍبدنام ېسخت د طالبانو د ېچ خپرول هم ندګپروپا او
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 ځمين په تحريک د ېي امله له ېچ و نه عمل ړو  هیتوج د دا ېچ پرته شکه له
 پرته قوماندانانو يځپو  وڅ وی له دوېر ېت په وخت د .لرل نیمخالف رډې هم ېک

 له چارواکو د ېک ریاخ ېچ درلود، مخالفت کارهښ وررسه کیتحر ولټ نور
 مال محمد لکه .ړوک احتجاج ته محمد عمر مال خلکو مهمو رېشم يو هځمين

مال حقاين، رخانیام مال منصور، فیعبدالط مولوي ر،یعبدالکب مولوي رباين،
 .متوکل احمد لیوک مولوي محمد ګل نيازی،

 لړ وک سفرونه بار بار قوماندانان يځپو  او رانویوز رېشم يو ېنیکاب د ته کندهار 
 محمد عمر مال .ړک کیرش حال صورت ناوړه دغه ېي رسه محمد عمر مال له او
 رډې وخت دا خو راغلل، هم بدلونونه مثبت او ېووهل را ډېب ته اصالح کار ېد د
 کالو ويدر -دوو د رغول ېي نور ېچ وه خرابه دومره وضع او فضا .وو شوي هڅ
 اسانه دومره نور کول ترالسه باور ېک خلکو په مویس ېد د هم نه او و نه کار
 .وو

 لیپ ګړېج د رسه دوستم له

 په فیمزاررش د اوومه په اکتوبر د وروسته ځېور  لس ېدږ ن نيولو له کابل د
 دنهیل ځترمين دوستم او رباين نیالد برهان سیرئ جمهور شوي لړ ش د ېک ارښ

 تاجکستان، ازبکستان، د شا تر خربو د .ېوشو  ېخرب  تالفیا پر او وشوه
 ېلډ باغي ېدر  ېاندړ و  پر ۍواکمن د طالبانو د ېچ وي، څېه رانیا او یېروس
 يګجن وينګ ېدر  په شهېمل دوستم د او وحدت حزب ،(تیجمع) نظار شورا

 يلیخل میکر مسعود، د وروسته ځېور  ېدر  نه مالقات ېد له .يړ ک بدل تالفیا
 بل يو شوېمل اغيی د نوم په شورا د دفاع د افغانستان د ځترمين دوستم او
 ېک هډغون وهی په هړ ا ېد په کې ۍولسوالپه  خنجان د او شو اعالن تالفیا
 نادري منصور ېک پلخمري په رسه یدو له  .ړک امضاء ونړ ت يو لورو وړ وا ېدر 
 .ړک اعالن ړمالت هم بغالين ریبش قوماندان پلوي اریحکمت د ېک بغالن په او
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 ونړ ت د خنجان د وندګ یدو  د لیوو ته مطبوعاتو ریبه رتیغ زوم اریحکمت د
 .دي نه يړ غ تالفیا ېد د یدو  کهځ نو و، یشو  وربلل نه او و نه برخه

 هړ وک هډغون بله يوه ېک ګسالن په رباين او دوستم جرنال ارلسمهید په اکتوبر د
 رغلی د کابل پر .درلود ونګډ ېورک هم د حزب اسالمي مرشانو او افیس ېچ

 په ونړ ت ېد د ځور  ېهمد په .ړک ندګر څ ډهو  ینو  رسه ولوټ په ېي لپاره
 رینظ محمد او احمد نثار عبدالقادر، قوماندانان تنه ېدر  مسعود د ېک مخالفت

 .ړوک یهرکل پراخ ېي طالبانو او شول یاځيو  رسه حکومت مرکزي له

 طالبانو د ېک شاملپه  لکاب د هم ېشېمل دوستم د وروسته ځېور  وڅ نه ېد له
 یټج دوستم د ويشتمهږ پرشپ اکتوبر د او هړ ک هړ جو  هښکر يګجن ضد پر

 په سیبادغ د ېي سبا په .ړېمببارک ښېکر ګېجن ړۍلوم طالبانو د الوتکو
 دوستم رسه ېد له .لړ مببارک مرکزونه يځپو  طالبانو د ېک ۍولسوال باالمرغاب

 .ووتېک ېک هړ ګج په رسه طالبانو له ېک جبهو وړ دوا په

 طالبانوته مسعود قوماندان توبیاستاز په( شورا دفاع) ېجبه ېمتحد د
 همداراز .يسیون ېي به زور په نه که ي،ړ ک ېخوش ېد کابل ېچ ړورک یخربدار 

 د او يش نظامي ریغ ېد کابل ېچ ړوک زیاندړ و  ته ېادار  ملتونو روګمل د ېي
 اداره هګډ په کابل ېد ېقواو  نظار یشورا او وحدت حزب ، دوستم طالبانو،

 تپلو دوبار د شوېمل ماروګړ ج وړ ز  د کابل پر زیاندړ و  دا کارپوهانو روډې .يړ ک
ځکه چې دغه ډلې ټپلې تر طالبانو وړاندي تل پخپل مېنځ کې  .لهګڼو  سهیدس

رسه جنګيدلې وي او دوي کله هم يو باوري او رښتيني اتحاد نشوای کوالی 
اره اونظام راوستالی شوای ،دوي يواځې د اونه يې په هيواد کې واحده اد

نورو هيوادونو په منځکړتوب  سخت مجبوريت پر وخت د طالب په وړاندي د
خو خپل منځي رقابت به یې ترمينځ پايت و، هغوي په جګړه  اتحاد کاوه،موقت 
، چې کوم ښار به يې ونيو نو يو پربل حتی پر خپلو افرادو باوري نه ولکې هم 
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خلکو  رادو دي به يې وړو رسګروپانو او عامو افاتګ وړاندمرشانو  تر ر  د
تې او د جرنال ملک له تيښ لوټ کړې وه، لکه د دوکانونه، کورونه او شتمنۍ

راتګ رسه چې د مزار ښار د وحدت او متحدينو ملیشو  هم څلدوستم له دو 
 چور کړ.

 حقاين نیالد جالل مولوي د نه ایپکت ېلوي له لپاره دفاع د ارښ کابل د طالبانو 
 د ايلګیجن ونهګزر  ۍمرش  په ریعبدالکب مولوي د رهارهګنن یلو  له او ۍمرش  په

 دا .ومتبول پرشا ېي رغلونهی انویاغی د او راوستل ته وښرک يګجن شامل د کابل
 تر ایب ښېکر يګجن خو ورسول، ېپور  بهاره لګ او الرساج جبل تر ایب ېي وار
 .ېشو  نه ېپات حال يوه په پايه

 د خو لرله، فتوا ګړېج د ضد پر نویمتحد او رباين د ځېوای طالبانو مهاله ېد تر
 د طالبانو د رشمهېد په اکتوبر د وروسته رغلونوی ېپسپرله د لوري له دوستم
 د ضد پر دوستم د رسام طالبانو وروسته ړېکېپر  له علاموو نيید او شورا
 .ړوک اعالن ګړېج

 غور، اتویوال رشقي یځدیلو په وادېه د رسه شوېمل له دوستم د وروسته ېد له
 عبداملالک جرنال د ېچ ان .وي ګړېج مخامخ طالبانو د ېک ابیفار او سیبادغ
 رتهېب له مالک د خو د،ېتښوت وادهېه له دوستم او وشوه کودتا دوستم پر خوا له
 دوستم له ېفتح ۍورست تر شامل د ایب وروسته بري دوباره له دوستم او ېمات
 .ېوشو  ګړېج ۍړ خون رسه

 ته فیمزاررش استازيو رانیا او هند د وروسته ګړېج له رسه دوستمله 
 په .هړ وک ژمنه ېمرست ايسیس او يځپو  د ېي رسه دوستم له او لړ وک سفرونه

" بروجردي نیعالءالد"ریوز خارجه الیمرست رانیا د نهمه نومربپه د ېک ړل ېد
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 مرستيال هند د سمهړشپا  په نومرب د او دلیول رسه دوستم له ېک مزار په
 .وليدل وررسه" وناتګ" ریوز خارجه

 د .شو ېک رهېو  په هګپرمخت له طالبانو د دوستم ېک ۍجنور  په کال ۱۹۹۷ د
 هغه تونل د او ولهړ ون ږل ېي برخه شاميل تونل ګسالن د کې شاملپه  کابل
 .ړک بند ولوړ ن په لپاره مخنيوي د ګپرمخت د طالبانو د ېي یلور 

 ېلیپا ړۍخون او اتحاد طالبانو او عبداملالک جرنال د ضد پر دوستم د

 ۱۳۳۱ په نه مور ېنام" انبارشا"د  او پالرنه رګبز  نامي میعبدالرح د دیعبدالرش
 ربټ ازبک د ؛یيدلیږز ېک ۍولسوال کوه خواجه په تیوال جوزجان د زکالیملر

 کندلو د انوګاهڅ د ازوګ د شربغان د پرمهال واکمني د داودخان د لري؛ هړ ا رسه
 ستيیکمون د ېک بدل په سویپ د وروسته نه رغلی شوروي د .و ریګکار عام يو
 د ړیلوم امله له ۍمار هګړ ج ېسخت د ېچ و یالګیجن ړیمالت قواو شوروي او
 ېب يوه او لړ ک جلب انیپلو نوي ېي وروسته ایب او شو قوماندان ډګکن يوه

 یر ېت ولډ هر خلکو پر ېي ېک عدفا  په شوروي د .دهځیر ګو  شهیمل يګجن رحمه
 رغلی له روسانو د ېچ ودېښک دوستم امله ېد له تخلص خپل هغه .هڼاګ مجاز
 عامو نو ننوتل به ته کيل کوم ېچ و دا شعار عام يو عسکرو رويس د رسه

 کاروله جمله فاريس يوه همدا ېي به ته انوګاډبو  او توررسو ماشومانو، خلکو،
 ېچ نيوله ور تندي پر ۍلېشپ وپکټ د ېي به هغو تر ."منښد ای دوست" ېچ

  کلمه ورته ونه یله! دوستم ای او دوستترڅو به يې د 

 ۍوارخطاي له يوړس ویلو هم ای ماشومان ،ېتوررس  کله رډې به امله ېد له ېچ
 دا. شول ېبرخ ېب به ژونده له او وکاروه توري" منښد" یاځ پر دوست د نه
  .یو ش ېک مویس تنيښپ په رهډې تر کار
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" دوستم"انځ پر لپاره ودلوښ ۍوفادار  ېاتیز د رسه روسانو له دیعبدالرش
" دوست ږزمو" دوستم امله له وفاداري د هغه هم به روسانو او ودېښک تخلص

 هځک وايي، هم شهېمل( ولوونکيټ غرټ) جم لمګی د ته ېشېمل دوستم د .باله
 وروسته ګړېج له نو ورغلل ته ېمیس ېهر  ېچ به ايلګیجن دې ملیيش د ېچ
 .لو ټلو  کورونه او کيل ېي به

 يکوړا خارجه د" ميل جنبش" وندګ شوي ړجو  د دوستم د مالک ای ملک جرنال
 د ېچ وه، ېشو  لیپ وخت هغه منيښد ځترمين ملک او دوستم د .و مسئول
 خلکو ېمیس د به امله له ۍرحم ېب دچې  "پهلوان رسول" ورور ملک جرنال

 هړ شخ رس پر موضوع جنيس ېيو  د لخوا دوستمد  -باله هم" خدا ېب رسول"
دا هم و يل کيږي  خوا ېبل له او اوهټل فرصت لپاره انتقام د ملک .ژل شووو ېک

 هم یار یت پالن بل يوه د ځترمين ملک جرنال او مسعود احمدشا ران،یا دچې 
 تلپاتو سرتو د ته طالبانو هم ،وبايس ېصحن له دوستم هم ېچ و، یشو  ولین

 .واخيل انتقام ورور دخپل نه دوستم له ملک به هم او يړ ک هړ جو  سهیدس

 الرو وڅ له ځترمين طالبانو او دوستم جرنال د ېک اشتویم يوړلوم په کال۱۹۹۷ د
 په .و نلیچا یپاکستان هم وی ېچ وي ېروان ېخرب  ېمستقيم نا او ېمستقيم
 بهرنيو د جنبش د او ترکستاين عبدالباقي ندهیمنا له دوستم د ېک اباد اسالم

 وڅ طالبانو توسط په حکومت د پاکستان د رسه عبداملالک جرنال مسئول کوړیا
 د باالخره .يش حل النجه پرته ګړېج له رسه دوستم له ېچ ړېوک ېناست لهځ

 محمد لګ عبداملالک، قوماندانانو وړ او یپ وڅ دوستم د ېک اشتیم په مۍ
 د ېي دوستم او ړوک ونڅپا خالف په دوستم د نورو او پهلوان غفار پهلوان،
 .ړک اعالن ېر ېل ۍمرش  له جنبش

 د ېک اباد اسالم استازو ملک د ،ېشو  هګړ ج په رسه ېقواو  وو خوا وړ دوا د
 د رسه طالبانو له توسط په نویمامور ملکي او يځپو  نورو وڅ او اضیر کرنل



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 155 

 ریوز خارجه مرکچي طالبانو د .لړ ک رشوع مذاکرات لپاره دوېک يو او اتحاد
 ټپ نه مرشتابه له اتیجز انیجر دغه د ېي رهډی تر ېچ و، غوث ممحدمال 

 مخالف مهم بل يو طالبانو د لپاره کولو ترالسه باور د طالبانو د ملک .ساتل
 ته طالبانو هم خان لیاسامع محمد تورن وايل یپخوان هرات د قوماندان
 افغانستان هلپار  ګړېج ېچريک د رسه طالبانوله  رانهیا له هټپ په ېچ وسپاره،

 .کول اتیعمل ضد پر طالبانو د ېي هګډ په رسه دوستم له او و یتښاو را ته

 او مالعبدالرزاق وايل هرات د مالک، جرنال د سمهړشپا  په مۍ د کال م۱۹۹۷ د
 شامل د چې و یشو  امضاء ونړ ت داسې يو ځترمين غوث مال محمد ریوز خارجه

 ته مالک جرنال دي، ېک سال  په حنبش د ېچ به تیمسئول تونویوال هغو د
 قانون ولټ او يیږنافذ عتیرش اسالمي به ېک اتویوال ېد په خو ي،یږک ورکول

 ېداس او يځور  ته اتویوال دغو به طالبان والوسله او وي دولت مرکزي د به
 ...ېخرب  ېنور 

 مال نه ،نه انیجر ولټ ېد له .کوي هګړ ج متحده ضد پر دوستم د به ړیلوم
 یلو  استخباراتو د هم نه او وزارتونه داخله او دفاع نه و، خرب محمد عمر

  .استیر

 طالبانو له دهیق او رشط ېب مالک ېچ وه ېشو  ورکول اطالع ېداس ته بیمالص
 اطاعتي ېب درجه اوله دلته ېچ موي،یتسل ولټ مهامت او ېوسل .يیږک يو رسه
 درجه دوهمه او کوي غوث مال محمد یاو ړ رسغ اصولو حکومتي له او
 ته مرشتابه اتیجز که ېچ کوي فکر یدو  .ید کیرش وررسه العبدالرزاقم
 دوستمه له شامل لځ يو که نو يش مات رتهېب ونړ ت دا اييښ ي،ړ ک ېاندړ و 

 نیناور یلو  تصور ېد خو ي،ړ ک قانع محمد عمر مال یدو  به ایب يش هیتصف
 .اوهېږ وز 
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 مستبد هړ زا شکل تاليفیا په ېچ اماده و نه کلهڅهي ته ېد محمد عمر مال
 سپاري، ړیلوم واک او مهیس به یهغو  ېبلک دي،ږ پري واکمن ولس پر خلک

 دغو د هدف لیپ د کیتحر د ېچ کهځ ي،یږک ورکول مقام ته یهغو  به ایب
 ظلم په چا د لپاره قدرت د نه وه، خامته استبداد او پاچاهيو مقامي او ویانځانځ
 .ولټپ ګېسرت  وحشت او

 شوېمل د دوستم د اتیعمل ګډ قواوو د مالک جرنال او طالبانو د ېاتلسم له یم د
 جرنال د رسه مطبوعاتو له مالک جرنال نولسمه په یم د .شول لیپ خالف
 هغه .لړ ک انیب الملونه پيوستون د رسه طالبانو له او ونڅپا د ضد پر دوستم

 ملت د او ړېکېپر  له اسالمي ميل جنبش د: "لیوو ېک مرکه رسه يس يب ېب
 ېچ ړک ېر ېل مرشتابه له وندګ د کبله ېد له دوستم جرنال ېم سم رسه هيلو له
 شورا .ړېک یېتو ېنیو مسلامنانو روډې د او ړوک خيانت ېي رسه افغانستان له
 د یاځ يو رسه وڼورو  طالبانوله  ېچ ،ید ینيول میتصم ېداس اسالمي ميل یي
 ستلویو د انوکمونست ورستيو د خاطر په راوستلو د نظام رشعي او وايلی ميل
 ."يړ وک ونڅپا لپاره

 محمد لګ پهلوان، غفار روزي، دیمج الیمرست د دوستم د ېک انویپلو خپلو په هغه
 .لړ ک ادی هم نومونه عبدالقدوس مولوي وايل انګدسمن او پهلوان

 ړوک ېي اعالن او ړېوک ته مطبوعاتو ېخرب  ورته ته ېد پهلوان غفار ېورپس
 طالبانو او ړېک تنهښغو کومک د قواوو ادهیپ رهز  لس د ېي نه طالبانوله  ېچ
 يو خو دي، ېک ابیفار په اکرثه ال طالبان کومکي لیوو هغه .ړېک موافقه هم
 .دي ديلېرارس هم ته شربغان ېي رېشم

 او ړوک سقوط تونویوال مزار او شربغان د لورويشتمهڅ په ېاشتیم د مۍ د
 ونهګزر  ېالر  له الوتکو د قمالعبدالرزا وخت دا .تښواو ته ازبکستان دوستم
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 فیمزاررش په ېي به ایب ېچ واستول، ته مزار الس خايلپه دې نيت  طالبان
 .و لیپ ېلوب د نیناور د دا .يړ ک مسلح ېک

 نورو او اتویجز له ونړ ت د ېچ ېد له پرته متوکل احمد لیوک مولوي امښما
 مالک جرنال وا سیرئ مهیتنظ بلخ د ېي مالعبدالرزاق ي،ړ ک خرب انځ نزاکتونو

 .ړک اعالن الیمرست وزارت د چارو خارجه د ېي

 افغانو روډې .اوهړ وا ته طالبانو پام ړۍن او ېمیس د ېفتح ظاهري مزار د
 وګړ ج د او امګ مثبت لپاره افغانستان د سوبه دا وادونوېه ېمیس د او اندوڼرو 
 حکومت واحد ېک افغانستان په نور ېچ کاوه فکر چا هر .ونوماوه یپا
 لوېکښ ګړېج د ېک اعالميه وهی په وزارت خارجه کایامر د .یشو  تهځنیرام
 افغان د ېک بهر په .هړ وک تنهښغو حکومت هټبنس پراخ او اوربند د نه وړ غا 

 عرب، سعودي لکه ،ړک اعالن ړمالت طالبانو د پلوماتانوید رېشم وی سفارت
 اریمسلم مینع محمد رشارژدافی افغانستان د ېک ایالټاي په .الياټاي او پاکستان

 په حکومت کایامر د .ړک اعالن ړمالت طالبانو د رسه ېعمل ېولټ له رسه
 رساج سکرتر يوه ېچ هړ وتا  امله ېد له سفارت افغانستان د ېک نګټواشن
 .ړک اعالن ړمالت رباين د ارمحمدی سکرتر بل او ړک اعالن ړمالت طالبانو د جامل

 وی ېي ېک شامل په کابل د او ړوک ګپرمخت ته لور انیبام د طالبانو ته لور بل
 په هم رانیوز ېنځی وزارتونو مهمو د ېچ لپاره ېمرست د ته مزار کاروان سرت
 ته طالبانو يګسالن ریبص قوماندان مسعود د ېک ګسالن په .ړک اریت و ېک

 عام ېک ړۍن او مهیس په نور .ېولیون هم ېمیس ېنځی بغالن د طالبانو .شو میتسل
 .يش هګړ ج ۍورست به دا اييښ ېچ شو، يسدا تیذهن

 رسميت په حکومت طالبانو د پاکستان ويشتمه هځپين په مۍ د امله ېهمد له
 په .نداژ ېوپ تیسم په حکومت طالبانو د عربستان سعودي سبا په .ژاندېوپ
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 تیرسم په حکومت طالبانو د اماراتو عرب ويشتمه اووه په مۍ د ځور  مهېیدر 
 ېد د رشمهېد په مۍ د ېچ نيولو، یار یت هم وادونوېه نوځی نورو .نداژ ېوپ

 شوېمل مالک او وحدت د ويشتمه اته په مۍ د .شوه رسچپه هڼپا ېسوب ظاهري
 ېپر  لوري هر له ېچ وو وسيل ېب ال طالبان ونهګزر  .ړک لیپ بريد طالبانو پر
 نه اجازه مالعبدالرزاق ته یهغو  وو والوسله ېچ کوم .شول لیپ دونهیبر

 اصيل له طالبان خو و، رغملی رسه مالک جرنال له وخت دا رزاقلعبدا .هورکول
 د دونهیبر دا ېچ دلېک لیو ورته خوا له مالک د .وو رانیح او ناخربه تهیوضع
 .کوي ېقواو  وحدت حزب

 مال يو هر مرشان راغيل کندهاره له لپاره دوېسمبال د ېادار  د مزار د وخت دا
 د ،ړیغ شورا یعال د صادق مال محمد ر،یوز ۍهوانورد د منصور اخرتمحمد

 د نور وڅ او محمد فضل حاجي خان، الينیج ټلو یپ قوماندان واکځ هوايي
 او رسپل جوزجان، له وروسته وګړ ج يوړخون له .شول رغملی خوا له مالک
 يا ووېدر  د بایتقر او مسلح رېشم یلو  وی او ووتل طالبانو مسلح تونویوال ابیفار
 .ونيول ژوندي شوېمل مالک او وحدت د طالبان نامسلح شاوخوا زرو لوروڅ

 په داعي مشهور طالبانو د او سیرئ بانک ميل د احسان الله احسان مولوي
 ته کندهار ورسته ۍاون وڅ غوث مال محمد او شو دیشه ېک هګړ ج مخامخ
 په انځ ېي ایب او و یشو  ټپ ېک انوګهزار  په ېمیس د ېي لیو .دېراورس
 سیکم بلډ دږاو خلکو د شامل د او وه ېلیخر ېي رهږی .راورساوه کابله تر کیتاکت
 له وګسرت  شنو وړ و  او مخ سور هغه د .و یلړ ت ستامل د ېي رس پر .و یاغوست ېي

 .درلود یوالورته رډې ته انوګهزاره هم ایتښر رسه لباس ولډ دغه

 ېي هالر  ګسالن د او تښواو ته مسعود احمدشاه رتهېب يګسالن ریبص ته لور بل
 په کابل د استفاده په حالته دغه له طالبانو د ایب لځ يو قواوو مسعود د .ونيوله
 ېواز ی ېک شامل په کابل د وخت دا ېچ کهځ ل،ړ وک ونهګپرمخت ېک شامل
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 کابل د واکونوځ کومکي اطرافو او کابل له خو وو، ېپات طالبان والوسله ونهګسل
 ېمیس رېيوشم رتهېب ېي خهڅ شوېمل مسعود د او ړېک ګېنټی ښېکر شامل د
 .ېولیون

 يو او حقاين رخانیام او مالدادالله ېچ قوه محارصه طالبانو د ېک بغالن په
 تر مهیس پلخمري ېچ دلېوتوان ېد په وو، ېک په قوماندان قوي نور رېشم
 ېک بغالن په .شول ته راشا ته بغالن رتهېب وروسته خو راويل، ېالند واک
 مرشان او يړ ک بې وسلې طالبان تلښغو تیهدا په اریحکمت د بغالين ریبش
 رتهېب انونهځ رسه اريښیهو رهډې په طالبانو خو ،وسپاري ته ېحبه ېمتحد ېي

 ېک جهینت په کیتاکت يو د نولسمه پر جون د وروسته موده هڅ او لړ ک مضبوط
 کندوز پر ېي ورو ورو او ننوتل ته کندوز ۍهمکار  په قوماندانانو زویيمهیس د

 ولډ رانوونکيیح په ېي رغلونهی دونکيېک کندوز پر لوري هر له .ړک ګنټی واک
 مقاومت سخت حقاين رخانیام مال او دادالله مال د ېک ېد په ېچ ولډشن

 .ړک دایپ شهرت

 د او نظار یشورا وحدت، حزب جنبش، د ېارکښ په مزار د دوهمه په جون د
 هړ جو  جبهه ېنو  نامه په افغانستان ميل نجات جبهه د ځترمين حرکت محسني

 رانیا د مهږ شپ په جون د .يړ وک هړ جک هګډ په رسه طالبانوله  ېچ شوه
 ېجبه ېنو  او یراغ ته فیمزاررش جرديو بر  نیالد عالء ریوز خارجه الیمرست
 .ړورک ډاډ ۍهمکار  د ګنڅتر  ۍمبارک د ېي ته

 ته مسعود احمدشا ېي تاجکستانه له ېچ الوتکه باري يوه مهږ شپ په جون د
 رمنډګ ټلو یپ .شوه کتهښ رډګ هوايي رواش خواجه پر کابل د ودولهېږ ل وسله

 او مسعود رانهیا او تاجکستان له نادر محمد رمنډګ ېي الیمرست او عبدالصبور
 دوهمه په .لړ ورک طالبانوته اسناد رډې هړ ا په مرستو او وسلو د ته وحدت حزب
 رسه ېوسل ېدرن له لهډ يوه نویمخالف د مهیس په" بادا داين" د فراه د ځور 
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 ېچ وو ېک په هم انینظام راينیا دوه او وه ېتښاو را رانهیا له ېچ شوه، ولیون
 ته طالبانو هم نوره مداخله يځپو  هډبربن تاجکستان او رانیا د رسه ېد په
 .شوه ندهګر څ

 له ېي ېالر  له الوتکو ترانسپوريت يځپو د  او ورغاوه رډګ هوايي کندوز د طالبانو
 هم او هړ ک ماته محارصه هم ېي رسه ېد په ېچ هړ ک هګنټی کهړیا هرس  کابل

 .شول قادر ولوړ جو  مرکز کلک يوه په لپاره شامل ولټ د ېک کندوز په طالبان
 پيانټ يګجن خپل ېي هم او راتله ېالر  له هوا د قوه دمه تازه وسله، ته یهغو 
 .استول ېالر  له دهوا ته کابل طالبان يړ ست او

 

 رهېهد وانانوځ ونوګزر  د تهښد ېلیل

 ېي زره وڅ ځېوای ېشو  وه نه ېي ېسینو نام پوره ېچ طالبان تليل هراته له
 مجموعا ېچ ،و نه ېي ستېل نومونو د ېچ وو هم دايس زره وڅ خو وو، معلوم
 او طالبان وانانځ نوي مدرسو د اکرثه دا .دهېرس زرو لسو تر اتو له خربه

 خالصون ګړېج ميیدا له وادېه به نور ېچ ول راغيل شوق ېد په .وو حافظان
 ېک ارښ په وکڅ .وه نه وررسه وسله .وي هګړ ج ۍورست به دا او مومي
 دل،ېک ستلیو ځور  هره زندانه له بيا ونيول ژوندي ېي وکڅ او شول شتلیوو
 کول لیغلب ویولګ په ېي ېک تهښد ېلیل شربغان د اچول، ېي ېک رنونویکانت په
 یلو  يو او کول ېالند ېخاور  تر ېي وکڅ .ولځغور  ېي ېک انوګاڅ په ازوګ د او
 .وو پراته ته ملرونو ېهمداس ېي رېشم

 شول یاړ ک رکندڅرا يړ م کسانو زرو وڅ د رسه دویواکمن بيا له دوستم جرنال د
 السونه ېچ طالبان ونهګزر  ل،ړ ک نهیمعا قربونه زیيلهډ هم ادارو ویبهرن ېنځی او
 .وو پراته هړ م ېک په ول يلړ ت ېپور  شا په ېي
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 ديارلس الټ ولټ بایتقر ېک هېښپ ېد په ېمخ له شواهدو او مدارکو لوېالبېب د
 تنه زر ځېيوا ېک یدو په  .شول تم یتر  او دانیشه طالبان سوه دوه او زره

 دعوت په مالک د لپاره ېمرست د مالک د الس خايل ولټ نور دا ول، والوسله
 .ول لامنهېم مالک د او وو راغيل

 تهېښت او اسارت خان عيلاسام د

 پر جنبش د ېک شامل په افغانستان د اتلسمه په مۍ د کال م۱۹۹۷ د ېچ کله
 ملک جرنال د .هړ وک کودتا عبداملالک جرنال، يوه خپل دوستم دیعبدالرش مرش

 غوث محمد مال وزير چارو بهرنيو د افغانستان د ېک اباد اسالم په استازي
 خرب جريانه پوره له ېي مرشتابه ېچ وو، ديلېرس ته ېموافق ېو ی ېداس رسه
 د خان اسامعيل ېک فارياب په لپاره ېونړ جو  باور د مالک .و نه ړیک

له  مۍ د کال الديیم۱۹۹۷ د ېچ ويشتمه اته په غوايي د زکالیملر۱۳۷۶
  .ړورک الس په ته طالبانو خوري، سمون رسه ېاتلسم

 هیاځ هغه له او شو ارلوسپ ته مرشتابه زون ځلويدي د ړیلوم خان اسامعيل
 زندان خصويص په رياست د امنيت ميل د ېک کندهار په .شو لړ راو  ته کندهار

 اسامعيل له ېد کس يو ېچ ،ړوک امر محمد عمر مال سبا په .دهېک ساتل ېک
 بيا او يړ ک مطرح وررسه ېد ېتنښپو ېولټ .يړ وک ېخرب  تفصييل رسه خان
 کلتور او اطالعاتو د کندهار د او زه .يړ راو  ته ما ټسیک ېشو  ډريکار  ېد

 کندهار د .ورغلو ته رياست تحقيقد استخباراتو د   حقاين محمد دیس رييس
 فونیتيل دفرته له مرشتابه د ېاندړ و  له ال ته لګ حميد قاري مرش امنيت ميل د

 وروسته ږل .ناستوېک ږمو ړیلوم ېک خونه يوه په رياست تحقيق د .و یشو 
 راوستل ېو  ېک وښپ په ېي ېزولن ېچ ېک حال ېسدا په خان اسامعيل تورن
 ښېن ېنېښاند او انګخپ ژور د یې ېک رهڅې په خو کيناست صيب تورن .شو
 .دهېمعلوم زهري رډې او و یالوت ېي ګرن .ېدېکار ښ هیورا له
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 بايد ېچ شو، خپه ېد په مو هړ ز  وليد، یير ږ نیسپ البدن ضعيف دغه ېچ ږمو
 نه محبس يا پوسته ړېغا  د کړ س د دا ېچ کهځ ،یوا نه ېک وښپ ېي ېزولن
 ېي وخت پر مالقات د رسه ږمو له هږ ل تر هږ ل .ید رياست فعال يو ېبلک ،ید

 زردالو تازه د .شو ولړ وغو  دسرتخوان ځترمين .یوا نه ېزولن ېک وښپ په بايد
 او ۍمش ړېست د نه اسامعيل تورن له ړیلوم ږمو .شول ودلېښک ېپر  قابونه
 وړ خو  زردالو د ورته مو ایب ه،ړ وک تنهښپو طبيعت او حتص د دود په ړروغب
 ېم بيا .يږکي نه هړ ز  ېم ته ېڅه او خورم نه څهي ېچ هړ ک هګراغرب  ده .لیوو

 .ېي کوو ډريکار  او کوو درنه ېتنښپو هڅ ېچ ه،ړ ک ېاندړ و  ورته تنهښغو خپله
  .ودښو یار یت ده

 کوئ؟ حساسا ولډ هڅ ېک اسارت په طالبانو د تل،ښوپو ېتر  ېم ړیلوم

 ېم ضد پر روسانو د ېچ کوم افسوس رډې :وويل ېي وروسته اسوييل دهږاو له
 يو د ېک اسارت په علاموو او وڼورو  مسلامنو خپلو د نن او ړوک جهاد دومره
 .يم بندي هګتو  په مجرم

 او دي يړ ک شهيدان ېک وګړ ج په طالبان ونهګزر  خو تاسو :هړ ک هګورغرب  ما
 سزا د اعاملو دغو د تاسو ايا واست بوخت ياريت په ګړېج بيا د هم اوس

 ياست؟ نه مستحق

 :لیو ېوي او دېز ړ ول ،ړوک ریتغ اواز خان لیاسامع د رسه ېتنښپو ېد له

 زما ېچ ید اميد همدومره ېم ته کرم او رحم امرياملومنني د خو يم، مجرم زه-
 .يښراوب به ناهونهګ ولټ

محمد  مال به ېخرب  دا زما ېچ ،وي پوه ېد په هم ېچ ید لکه دهېمعلوم ېداس
 د ېچ وو، نه کم کسان ېداس ېچ وه، معلومه فضا هم ته ږمو او اوري عمر
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 یلو  په ما امله ېهمد له .درلود ېک دماغ په ېي فکر اعدام د خان اسامعيل
 راپورته لیمسا ېداس نور عالوه سوالونو رضوري وڅ يو له ېچ هړ وک هڅه الس

 .يړ ک نورماله فضا ېچ مړ ک

 ورته مالک جرنال وويل هغه ه،ړ وک ېتر  هړ ا په دوېک نيول د ېم تنهښپو ېپسور
 باور مالک پر ورئګ ېچ هړ ک زياته وررسه هم ېي دا خو وه، ړېک هړ جو  دسيسه

 ېخرب  ېهمد ومانګ په زما .ید شخص باوره ېب او مکار رډې يو دا کوئ، مه
 مرسته هڅنا هڅ رسه خان اسامعيلله  ېک يدونورمال په فضاء د وروسته هم
 .هړ وک

 :وويل راته ېي ېک وابځ په .تلښوپو ېم اختالفات ځترمين مسعود او ده د
 ېب ېي رباين استاد او يړ غوا جمعيت ولټ په تسلط نظار یشورا د مسعود

 وم، پريو کلک رباين د ېچ زه لري، افکار فاشستي ېينځ ،ړیک صالحيته
 ،ړېوک هم ېي ېخرب  ېنور  هورت ته ېد و، مخالف اختيار او واکځ د زما مسعود

 .دهېندګر څ ېتر  اختالف ژور ځترمين مسعود احمدشاه او ده د ېچ

 هغه نو دا ورسوله، خربه ته خاطرو جهاد رېت د ېم ېک تسلسل په سوالونو د
 ېي ېک ړل ېد په .واخيسته سا ارام د لهیا ېپر  خان اسامعيل ېچ وي ېتنښپو
 .هړ ک بيان کارنامه کيندلو خندق دهږوا يوه د مهال پر جهاد د ېک ارښ په هرات د

 او و ېک جهاد په ید ېچ ه،ړ ک انیب خاطره خپله هړ ا په یزو  خپل د ېي ېورپس
 نه ید ېي یزو  ېچ وليد ېک حال ېداس په وروسته کاله ږشپ ده و، یشو  ېي یزو 
 !ژندېپ نه یزو  هم خپل ده او ید پالر مي دا ېچ ند،اژ ېپ

 سپينه رپ ؛لړ وژ  ېي سخت رډې !شو اړ ژ  په خان اسامعيل رسه ېسیک ېد له
 په خان اسامعيل .وو خاموش ېبېش وڅ هم ږمو ،ېراغل ېکښاو ېر ډې ېي يرهږ

 په ما ېچ کوم افسوس رډې زه ه،ړ ک زياته اواز ېنيول وېغر  په لهجه معذورانه
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 د ېک بند په وڼورو  مجاهدينو خپلو د نن او دي اليلګ ېستونز  دومره ېک جهاد
 ېک نظام په او يښوب ما ېچ لرم اميد ته رحم امرياملومنني د هز  .کوم انتظار سزا
 .واخيل کار هګتو  په قومندان يځپو  کار تجربه يوه د رانه

 به بيا ېچ ئړ ک مطمنئ هګنڅ امرياملومنني به تاسو: هړ ک هګورغرب  سمدالسه ما
 اوچتوئ؟ نه وسله ضد پر طالبانو د

 عهد کلک به زه: هړ ک ېي تهزيا او راوکتل وګسرت  منو لهیه په خان اسامعيل
 تر ژوند د ېچ م،ړ وک ورته قسم به الله په م،ړ ورک به ضامنت دروند م،ړ وک

 مسلامن يو د ما له تاسو که او مړ ک ونه مخالفت ستايس به ګۍسل ۍوروست
 رڅې په جهاد رېت د ېک صف په طالبانو د به زه نو اخلئ، کار هګتو  په مجاهد
 .دمېږ پر  ېکارنام

 ټسیک ېشو  ثبت او ړېوک خانه اسامعيل له ېم ېتنښپو ولډ دا ونوګلس په
 ېک ايپټ په رټمو  خپل د رسه دقت په محمد عمر مال .ورواستوله ته مرش ېم

 د ولډ خاص په ،یراغ یاځ خاطرود  جهاد د ېچ او دهېواور  مرکه دغه
 ېکډ  کوښاو له هم ګېسرت  مرش د نو سه،یک یزو  د خوا له خان اسامعيل

 ولډ دا او درلود تښارز رډې تکليف ېک الره په جهاد د ته مرش ېچ کهځ ،ېشو 
 .ېو  ېتمنښارز ېر ډې ته هغه ېکارنام

 ېد دوګېنټی ړبشپ تر نظام د ېچ وه، دا هړ کېپر  مرش د وروسته ېهمد له
 ي،ږکي ورکول نه به فیتکل او مشقت خو وي، ېک زندان په خان اسامعيل

 په تضمني او عهد يوه د نو يش، مطمئنه فضاء کله ېچ و، دا اييښ یې هدف
 .وړ ک ازاد ېي به ېک صورت

 ایب لځ وی خان لیاسامع ېم ېک اکتوبر په کال ېهمد د وروسته ېمياشت هځپن
 .و یوروست ېم یيوسفز  الله رحيم ستیژورنال یپاکستان ېچ د،یول مهال هغه
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 يوه یې ما له وه، نورماله ېي رهڅې او حالت و، ارام رډې خان اسامعيل لځ دا
 خاطرا خپل زه ېچ يش، لړ راک اجازه کاغذ او قلم د ېد ماته ېچ ه،ړ وک تنهښوغ
 لو ورک اجازه ېچ شوم نه پوه ایب ورساوه، ته مرشتابه غامیپ ده د ما .ليکمو  ت

 .نه که او شوه

 يب يب د ېچ کيټ ټغ ېمرک د خان اسامعيل د رسه يوسفزي الله رحيم له
 يمهېدر  په اکتوبر دهمدې کال  د ېک خپرونه ۍامنښما رسويس په توښپد  يس
 :وو ولډ ېد په وو، شوي خپاره

 ږمو .يم یورولځ ېک زندان په ېي نه او ړېک ده نه سختي ېڅه ما پر طالبانو"
 ته ېمقابل ېچ ېد پر افسوس خو ،یوا ړیک مو ړمالت یدو  د ېچ وه دا پکار ته
 په امنظ رشعي د ېک افغانستان په به یدو  .يدوګوجن وررسه او راووتو ېي

 ".وي برخه په حق د مدام یبر  ېچ کهځ ي،ږکي بريايل ېک راوستو

 ساتنه او ارنهڅ ېچ و، ېک زندان په طالبانو د خان اسامعيل کاله ېدر  شاوخوا
 .وه هړ غا  په لګ حميد قاري رييس د استخباراتو د کندهار د ېي

 نه ياتړ و  او تجربه کهیستامتیس کومه ېک برخه په استخباراتو د لګ حميد قاري
 خو لرله، نه هړ ا ېي ېپور  ده په ېچ و، بوخت کارونو هغو په به رهډې تر .لرله
 ځمين په ارښ د لپاره مجاهدينو د ېک جهاد ضد پر روسانو د لګ حميد ېچ هګرنڅ
 د ته مرشانو طالب هغو ينوځځکه  نو وه، ړېک تررسه دنده مخرب عادي يوه د ېک

 .نداژ ېپ ېک جهاد ضد پر شوروي د ېي ده ېچ و، ړو  اعتامد

 ېچ خو و، کارمند ېک هګانڅ په استخباراتو د ېاندړ و  نيولو تر کابل د لګ حميد
 حميد .شو اکلټو  رييس استخباراتو د لپاره کندهار د ید شو، ونيول کابل کله
 ارښ په کندهار د .کول هم وخت دا ونهټاک ۍمخرب  د وخت د روسانو د به لګ
 نابلده کوم ېچ کتل، ېي به ته بامونو ورونوک د .دهځېر ګ سايکل رټمو  پر به ېک
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 لېکښ ېک مسايلو نوځی په به رضورته ېب او ړوال  وي نه بام کوم پر به خو اننت
 پوهه نيید او استعداد علمي ژندله،ېپ نه هګتو  سمه په ېي دنده او مقام خپل .و
 .و ړلتا  ېک ظلم او تعذيب ولډ نامرشوع په اکرثه به کهځ لرله، نه هم ېي

 قاري يسئر  مرکزي له استخباراتو د و، پرست سمت مزاجا   هغه ته پلو بل
 هړ ا په هغه د ېي به تل ېچ لرله، رخه کلکه امله ېهمد له هم ېي رسه احمدالله
 ېک رياست په احمدالله ېچ و، دا تور ېي هغه پر .کول غاتیتبل منفي

 زاتمجا نه خلک کوي، نرمي رضورته ېب رسه خلکو له او يیښپر کمونستان
 .ید نه اهل ېدند ېد د نو کهځ کوي،

 ،ېاندړ و  مياشت يوه ېدږ ن ېتښتي له خان اسامعيل د احمدالله قاري ېچ کله
 اسامعيل د ېچ یدلېرس راپور دقيق ته ږمو ېچ ،ړورک خرب ته دفرت مرشتابه د

 لپاره ساتلو د خان اسامعيل تاسو که ،یشو  ړجو  پالن منظم تولوښت د خان
 يو دا او ړک حريان ېخرب  ېد مرشتابه به يې ساتنه وکړو. موږوسپارئ، ته ږمو
 .شوه کارهښ ورته مبالغه ولډ

 ورته او واستاوه ته لګ حميد غازي مال غړی مهم يو دفرت خپل د ېي سمدستي
 ته ېساتن خان اسامعيل د تنها ده،ېږ پر  کارونه ولټ نور ته وايي مرش: ويل ېو 

 قاري هم نور لګ حميد خربه ېد هپ .و تاکيد ولډ يو دا ېچ .هړ وک پاملرنه
 دا ېلور  له احمدالله د هم ېي پلويانو نورو ېينځ او هړ ک زياته رخه رسه احمدالله

 په مارچ د کال م۲۰۰۰ د ېعنی دهېک پوره مياشت ېچ خو ه،ڼاګو  تور ولډ يو
 د هغه د زندانه له ېک برخه ۍوروست په ېشپ د خان اسامعيل ويشتمهږ شپ

 په بجو نهو د سهار ېي همکاران او لګ حميد او شو ستلووي ېالر  له ساتونکو
 .شول خرب ېک شاوخوا
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 د .و یشو  یبرالس امکاناتو ولوټ په ېتېښت ېمنظم د لیاسامع تورن نو وخت دا
 سخته لورته هر .ېشو  لړ وت ېالر  ېسرت  ېولټ وادېه د رسه دوېخرب  له مرشتابه
 ۍستانیګر او ېکليوال ېسدا ېيو  له خان اسامعيل خو و، روان شیتفت او تااليش

 .دېورس ته رانیا ېک وځور  وڅ په و، یناشون ېي شیتفت ېچ ېالر 

 له ېچ و، یشو  وربرابر هم ماين پر ېک دوږاو په ېالر  د رټمو  ۍسورل هغه د
 د ېچ شوه، معلومه وروسته .وه ېشو  زخمي هم هښپ خان اسامعيل د ېي امله
 د ېالر  له ېپروس ېدږاو ېيو  د ېدوکږاو په کال يوه د ساتونکي يوه هغه

 موافقه د را ویستلو هغه د ېک بدل په سویپ زياتو د رسه ۍکورن له خان اسامعيل
 .و ړیک بیترت مخه له وار پالن منظم ګډ لپاره ېد د ېي بيا او وه ړېک

 تر لګ دیحم او وه اوساده زهیدود قهیطر ېساتن د خان اسامعيل د ېچ هګرنڅ
 پلو بل و، ړیس محروم استعداده له درک د وېښپ کویبار د او تهیظرف ېب رهډې
 همدغه ېک ېد په ېچ وو، خلک باوره ېب او مخلوط ګۍلډ شخيص ېي

 خپله په عامل ولټ ېښېپ د کهځ نو ده،ېک بلل کس اعتامدي ده د هم ساتونکي
 حاجي یې مرستيال شو، واچول ته زندان لپاره شیتفت د لګ دیحم .و لګ دیحم
 ځترمين کندهار او هرات د ېچ تي،ښوت ته ايران تلښغو بهانه په ونټل د قاهر
 .شو ونيول

 لور پر شامل د ایب لځ يو طالبان

 انګسمن د اوومه په ستمرب د م۱۹۹۷ د ایب لځ يو لوري له کندوز د طالبانو
 د ېي ستمرب نهم په .ولهیون ولسوايل کهیژیسرتات تاشقرغان د تیوال

 ېک ارښ ېچ ړوک اعالن ته طالبانو مرمحمد ع مال .ویون رډګ هوايي فیمزاررش
 ېي نونهیمخالف له او يیږرس ونه انیز خلکوته عامو ېچ کوي نه هګړ ج ېد

 .يړ ورک مخه کنرتول د ارښ د ته طالبانو او واخيل الس ګړېج له ېچ تلښوغو
 ګپرمخت ته لوريو نورو ارښ د طالبانو ۍهمکار  په قوماندانانو ېنځی د ېمیس د
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 تاجکستان پر طالبانو .ړوک مببار لوري له تاجکستان د کوالوت مشکوکو خو ،ړک
  .کوي مببار ضد پر ږزمو رونوډګ هوايي خپلو له ېچ ړک ېپور  تور رسمي

 طالبانو ټیو ګ ارښ رتانیح رمهڅې ته رسحد ازبکستان د ديارلسمه په ستمرب د
 .شول شا په ته شربغان مزاره له واکونهځ تیجمع او مالک جرنال د .ویون
 د ریاخ ېچ وه روانه ۍاون يوه هګړ ج دا .کاوه مقاومت وحدت حزب ېځيوا

 وینو لهله ازبکستانه راواوښت او  دوستم جرنال يوځل بيا  لورمهڅ په اکتوبر
 د تیوال بلخ د نه طالبانوله  ګنڅتر  وحدت حزب ديې  رسه والووسلهپلوي 
 ېد په .ولیون رتهیب رډګ هوايي رشيف مزار د او ۍولسوال چاربولک او چمتال
 له ېقواو  مالک د او یراغ ته ېصحن بيا وروسته اشتویم لورڅ له دوستم رسه
 .ېووتل ېمیس

 رتهېب ۍولسوال تاشقرغان يوولسمه په او بندر رتانیح طالبانو اوومه په اکتوبر د
 .شو واکمن دوستم رتهېب یاځپر  مالک د مزار پر .لړ ورک السه له

 او دوکانونه خلکو د .شو چور خوا له شوېمل د وحدت او دوستم د ارښ مزار د
 حزب د اکتوبر سمړشا  په ېچ ،ړېوک ېي ۍعزت ېب او لوټول والووسله کورونه
 لیوو هغه .ومنل تاالن او چوردغه  ته ویرسن محقق محمد مرش مليشو وحدت

 .و ړیک ګډ چور ېک ۍناخرب  په ږزمو خلکو ېنځی وو، مرصوف هګړ ج په ږمو ېچ

 د او وشوه روغه رتهیب ځنېترم ملک جرنال او دوستم د وبتځګړ مين په رانیا د
 هګډ په ېچ ړوک ېي ډهو  او راغي ته ارښ مزار رتهیب ملک جرنال مه۱۴ په اکتوبر

 .يسین ارښ کندوز طالبانو له به

 ېک ابیفار ېي ورور او مالک .ېراغل ړېشخ هځترمين بيا ېي وروسته موده هڅ
 دوستم جرنال ويشتمهدوه په نومرب د بيا ېچ ړک پيل تیفعال ضد پر دوستم د
 ېمنیم مرکز یستوور  یهغو  د نه پهلوان محمد لګ ېي ورور او مالک جرنال له
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 طالبانو د او دېتښوت ته ايران مالک .ونيوله ۍولسوال ابګت شريين او ارښ
 ېدږ ن ته ښېکر يګجن طالبانو د ېک سیبادغ په ېي زندانيان يړ پو  ړلو  هځپين

 حاجي صادق، مال محمد منصور، اخرتمحمد ماليان دغه بند .لړ ک ېخوش
 جرنال ټپيلو  مرش ۍقوماندان د قواوو هوايي د او عبدالرزاق مال محمد، فضل

 ورسول انونونهځ ته طالبانو ېک سیبادغ په ړیلوم یدو  .و ینورز  خان جيالين
 .شول ورسول را ته هرات بيا او

 ۍکمپن ېوالړۍن او کهیل نل ازوګ د نه ترکمنستان

 ېچ وروسته وتلو له قواوو رويس د او ېمات له رغلی شوروي د افغانستان پر
 خپلواکي تونویجمهور رېشم وی ایاس ۍنځمين د ویلړ ت رسه شوروي پخواين
 اسيا ۍنځمين ه له رشکتون سرت یځدیلو د او هوادونېه ېمیس د .هړ ک ترالسه
 ېک فکر په رولوصاد د منابعو طبعي د هم او تجارت د ېالر  له بحر هند د رسه
 تر ېک۱۹ ۹۰ په پروژه صادرولو ازوګ د نه ترکمنستانله  امله ېهمد له .وو

 له یدو  د کار دا ېچ تلښغو نه روسانو هړ ا ېد په .وه ېالند یرسو  او پالن
 .و دیکاند هښ ته ېد رانیا پلو بل .ويش خوا له ویکمپن ديزویلو د پرته حضور

 بيا شو، شلېوو  لوډ وڅ په وادېه .شو نسکور حکومت بینج د ېک ۱۹۹۲ په
 ۍنځمينله   پاکستان .شو ېپات ېکچ تر ېنقش او تصور د ځېيوا پالن دا هم
 او رزيیش اغا لګ انویوال هرات و کندهار د حکومتد  رباين د رسه ایاس

 او کندهار د به مالونه تجاريت یدو  د ېچ ړوک قراداد توسط په خان لیاسامع
 خو ي،یږرک کا دا خوا ېهغ له به هم او صادروي ته ډۍتورغون لوري له هرات

 دل،ېرس ونه هم ارهښ کندهار تر کاروانونه دغه امله له يګړ  يړ ا د ېک مهیس په
 .لړ ک چور ونهکاروان ده،ېرس نه ېپر  وس وايل د ېچ قوماندانانو وړ و  وړ و  ېبلک

 لځ يو وادونهېه ېمیس د وروسته نيولو له مویس غريب جنوب د خوا له طالبانو د
 وڅ ونيو کابل طالبانو ېچ کله .دېودر  پهټ په کار دغه او شول وسهیما ایب
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 په .شول پيل مجلسونه هز یخړ ا ېدر  لپاره ېپروژ  ېد د وروسته ېاشتیم
 او اقتصادي د ېپروژ  ېد د ېک کایامر شاميل او سهييل پاکستان، ترکمنستان،

 .شو ونه قرارداد یکلیل کوم هم ایب خو سول، ړجو  رامونهګپرو  لپاره کار کيیتخن
 د ېک ترکمنستان په" اسډبري" کمپني ېو ی نیاټارجن د ېک وخت هغه په ېواز ی

 .و ړیک پيل په فعاليت صادراتو داخيل هڅ وی او تفحصاتو

 په افغانستان د ېچ وه وديلښ ېرسو  مسلکي او ټاليټس کې هميېس په
 .ده کهډ  هخڅ ازوګ او نفتو هګتو  يګړ انځ په معادنو طبيعي د سيمه دا شمول
 د او دلېراورس ته ېمېس ېهمد رقابتونه وادونوېه ویلو د ېچ وه وجه همدا
 څېه ۍندګړ  لپاره کیبرخل خپل د ېي خاطر په ېنړ راو  ته السد  ېموخ ېهمد
 .ړېک لېپ

بل خوا د ترکمنستان نوي ازاد شوي هيواد غوښتل چې خپل طبعي منابع له 
روي او نړيوال بازار ورته ومومي، روسانو په ازاده توګه، په خپل اختیار وکا

کې تیرشوي و روسیې د چيچن او داغستان په حدودد روسانو غوښتل چې 
روسيې له الرې  پیپالینونه د ترکمنستان دګازو لپاره الره وګرځوي او دغه ګاز د

 زيتي الره يش.ترڅو روسيه د ترکمنستان د ګازو تران ،اروپا ته تیريش

د  ( (Carlos Bulgheroniمرش کارلوس بلغريوين د بريډاس د ارجنټایني کمپنۍ
نوييمو کلونو په رسکې د ترکمنستان له ولسمرش نيازوف ترکمن بايش رسه د 
تيلو او ګازو داستخراج په قراداد بريالی شوی و او خپل فعالیت يې پیل کړی 
و، خو بريډاس له مايل اړخه ځواکمنه کمپنۍ نه وه، ځکه يې سعودي چارواکي 

. خو دنل لیکې ان وګرځول، دوي د سعودي مايل مرستو ته اړتيالرله خپل پاټرن 
د  خربې پرې روانې وي،او يوازې  زولو په اړه الهم کوم تړون نه و شویغ

سعودي د استخباراتو مرش ترکي الفیصل ترکمن بايش او بريډاس دواړوته دا 
ن او ستااطمنان هم ورکړی و، چې دوي به د نل ليکي په غزولوکې پر افغان
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پاکستان او  حکومت پر وخت مجاهدينو د د پاکستان خپل اغیز وکاروي.
سعودي دواړو همدا هڅې پیل کړې، خو داخيل جګړې او دکار ابتدايي حالت ال 

په پای کې د  ۱۹۹۴د دې نه و، چې د نل لیکې غزولو پالن ترتيب يش، د 
 طالبانو ډیرې چې کې ۱۹۹۵په  او  پاڅون په جنوب کې رس راپورته کړ  طالبانو

 درې واړو رسه  او طالبانو، دوستم دولتله اس د رباين ، بريډسیمې ونيولې
له  د يوې بلې امريکايي کمپنۍ لخوا وخت کې په همدېساتلې، چې  اړيکې

کمپنۍ وه چې  " په نامهيونیکالد "دا  ترکمنستان رسه  خربې پيل شوې.
 و.امريکا په ټیکساس ايالت کې  مرکزيې د

د همدې کال په مينځ کې ترکمنستان ته سفر وکړ  "مارټي ميلر"ل مرش د يونيکا
 د ترکمنستان مرش نيازوف سفارت په مرسته يې او په عشق ابادکې د امريکا د

تړون  خپل کړیچې له بريډاس کمپنۍ رسه  ،تشویق کړته دې ترکمن بايش 
په تاوان دي ترکمنستان لپاره  ددا قرار داد ه چې د میيل په وینا ځکلغوه کړي. 
 ۲۵ به به بریډاس رشکت ترالسه کوي او ترکمنستان ته فیصده ۷۵چې د ګټې 

 چې د شلمې پیړۍ ،رته وي، دا د امریکا هغه تړون ته ډیر و فیصده ګټه ورکو 
رسه  د تیلو د صادارتو په اړه  عربستان کې يې له سعودي ينیامي لومړی په

نه  ړه چې که بريډاس له تړونهورک هم ا مشوره د. میلر ترکمن بايش ته کړی و
د طبعي زیرمو د نړیوالو شخړو په  کې په شا کيدو، نو تاسو په ټيکساس

محکمه کې ورباندي عریضه وکړې، هلته قاضيان زموږ خپل خلګ دي، پريکړه 
ل نو دغه خپل لګښتونه غوښت به ستايس په حق کې وکړي، که چیري بريډاس

 ورکړو. مبلغ به موږ ) يونیکال(

زیاتې برخې منافعو په ورکړه،  ومت ته دکوته يونیکال د پاکستان حبل پل
په م کال ۱۹۹۶پاکستان هم له يونیکال رسه مرستې ته تشویق کړ، کله چې د 

و خت وررسه د دې موضوع  پاي کې طالبان د هيواد پر پالزمینه واکمن شول، نو دا
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 یزیتي هيواد په توګه دو وویل موږ يوازي د تراننپيل شوې، طالبانیغې په اړه خربې 
نکې هيوادونه وررسه و واريدو  وهر هغه چارسه همکاري کوو چې ترکمنستان ا
 موافقه وکړي او زموږ هيوادته زياته ګټه راکړي.

د طالبانو په واکمني  مرش اسډبريد  لورمهڅ پهې مياشت د یم دم کال ۱۹۹۷ د
 قرارداد يوه د هړ ا په ازوګ دونکيېدېوار  د ترکامنستانه له رسه افغانستانکې له 
 د تګښل په الروډ ميليارده نيم دوه د به ترکامنستانه له ېچ د،ېورس ته توافق

، خوتوافق نامه ال ويځوغ ليکه نل ازګ طبعي د نټوا په کيلومرتو سوه لسدو 
" کالیيون" بانیرق ۍکمپن اسډبري د ېک پروژه ېد په. امظا شوې نه وه

 .ېو  ۍمپنک سعودي" اټلډ" او ۍکمپن امريکايي

 وګډ د ېک اباد عشق په وارلسمهڅ په یمد  وروسته ځېور  لس ېد له ته لور بل
 ترکمنستان، :وادونهېه يړ غ ډېغون د .وشوه دهڼغو(کویا) وادونوېه د وګټ

 تاجکستان، کرغيزستان، پاکستان، ران،یا ازبکستان، ه،یترک قزاقستان،
 اعالن کیل هړ کېپر  زیرفق لسځپين ېک هډغون په .وو افغانستان او جانیاازرب
 الرو پخو ليو،ټپ د يډاګاور  د ځترمين وادونوېه وړ غ ولوټ د ېک په ېچ شو،
 نایښبر د ،ېکیل نل غازو او لویت د پاکستانه او رانیا تر اباده عشق له او ولځغ

 .وو کيټ اصيل تجارت يځمين خپل او واردول

 ترکامنستان او پاکستان د ېچ ړورک خرب رسنيو امريکايي لسمهځپين په یم د
 یشو  ليک الس رسه کمپنيو لتاډ او يونيکالد  ونړ ت ېليک نل د ازوګ د خوا له
 ازګ مرته مکعبه مليارده شل ازوګ د ته پاکستان ترکامنستان به هرکال ېچ

 کایامر .يږورسي ته مرتو مکعبه مليارده تېښلوڅ ېک ۲۰۰۲ په به دا .واردوي
 ېد پروژه رولوېت نیال پيپ د ېچ ړوک زیاندړ و  ته طالبانو توسط په پاکستان د
 .يړ ورک ته ۍکمپن کاييیامر کالیونی
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 دوه په یجوال د دونو او کمپنيو رقابت زور واخیست!دا وخت نور د هيوا
 ېلوالټ شامل د ېک مزاررشيف په وړ غ رشکتونو د اټلډ او يونيکالد  ويشتمه

 مرسته ررسهو  ېک دوېر ېت په نیال پايپ د ېالر  له شامل د ېچ وکتل، رسه
د  پالزمینه نومول شوې وه، خپلهد مزارښار د مخالفې ټولوالې لخوا . يړ وک

ټلوالې غړو د کمپنيو هيئت ته ډير تود هرکلی وکړ، په سنګارشويو اولبايس 
 .خپلې پالزمینې په انګړکې هيئت استقبال کړ يې د انجنو

 ادونوو یه ووېدر  د ېک اباد اسالم په یجوال ويشتمېدر  ځور  دوهمه په
 ه،ړ ا په دوېر ېت د ېکیل نلد  ازوګ د ځترمين ترکمنستان او افغانستان پاکستان،

 د ترکمنستان د او ریوز مواصالتود  پاکستان د احمدجان، مولوي ریوز معادنو د
 .وشوه ناستهمېنځ تر   ریوزد  ازوګ او لویت

 ېچ ،هړ ک ندهګر څ هيله بيا لځ يو حکومت افغانستان د ويشتمه اته په ستګا د
 قرارداد ېليک نل د ازوګ د ترکامنستانه له ژر رډې به رسه ۍکمپن له اسډبري د

 .يړ ک السليک

مولوي احمدجان چې  دا وخت يې په دې اړه  ارجنټاین ته سفر الره، له هغه  
لورې سعودي ته راغي او د سعودي له چارواکو رسه په ناسته کې د سعودي د 

تاسو د بريډاس رسه تړون امظا چې  ته وييل وو  يو لوړ رتبه مقام ور استخبارات
ځکه چې بریډاس کارکول غواړي او يونیکال د کار ځنډول غواړي او که کړئ! 

چیرې تاسو له يونیکال رسه تړون وکړئ، نو امریکا يو طاقت دی، هرڅه به د 
فشار له الرې درباندي مني او  د يو ازاد پاټرن حثیت به نه درکوي، هغه په مثال 

ل هيواد ياد کړ چې اوس د امريکا له خوښي پرته د تيلو په قرادادونو کې خپ
 کې هيڅ  څه نشوای کوالي .

 سفرونه موضوع ېهمد په بيا بيا ته پاکستان او ترکمنستان مرشانو طالبانو د
 اسیډبر او کالیونی د خو ،ړېوک ېناست ېي رسه کمپنيو بهرنيو له .لړ وک



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 174 

ته  قراداد رسه کالیونیله  داوخت ستانترکمن .وه ډخن لیپ د کار د مسابقه
 توافق له وادونوېه وړ دوا دغو د .فق وهم وررسه موا پاکستان او ميالن الره 

 وهی د ځېيوا افغانستان ېچ کهځ ،یکوال یشوا نه هم ېڅه افغانستان پرته
 .و ړیغ ېپروژ  ېد د هګتو  په الرې يیټرانزټ

ې يونیکال کار ځنډول مولوي احمدجان وايي د سعودي چارواکې داخربه چ
غواړي تر ډیره حده رښتيا شوه، د احمدجان په وینا يونیکال تر ډیره يوه 

و خوايې يې غوښتل چې  د ترکمنستان تیليوې استخباريت پروژه وه چې له 
چې طبعې زیرمې د امريکا له نفوذه خارجې نيش اوله بلې خوايې غوښتل  واوګاز 

افغانستان له الرې ونه غزول يش،چې له  ین دد طالبانو په واکمني کې د ګازو پیپال
له ميدانه  کمپنۍ بريډاسد همدې امله ترهغه وخت په میدان کې ول چې ترڅويې 

 بيايې خپل دفرتونه په افغانستان کې وتړل. ،ویسته

په نوې بڼه په يوه اتحاد کې راوړاندي شو نو رشکت يونیکال د کله چې 
تان دا وخت د بريډاس نه په ټيکساس ، ترکمنسترکمنستان يې هم مالتړ وکړ

کې د يونیکال په مرسته دعوه ګټلې وه او بريډاس رشکت يې له ميدانه 
آن تردي چې د څه مودې لپاره يې د بريډاس په استازو د  ويستلی و 

 ترکمنستان ویزې هم بندې کړې.

 احمدجان مولوي ریوز عویصنا او معادنو د ويشتمهېدر  په اکتوبر دم ۱۹۹۷د 
 له ترکمنستان د او ړال  ته اباد عشق ېنیپالزم ترکمنستان د ېک چورلکه په

مرادوف د رشکتونو له دې نوې اتحاد  .وکتل ېي رسه مرادوف خیش ریوز خارجه
 په مرشي افغان حکومت طالبانود رسه ګډ کارته افغان حکومت هم دعوت کړ، 

 هوکړه وکړه. يې فکر وکړ چې بله الره نده پاتې،ځکه

ې اتحادي ېسرت  ېدغ له رشکتونو د ترکمنستان ويشتمههځپين په براکتو د 
(international semposium )ېد په ېچ ،ړک اعالن السليک ونړ ت د رسه 
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د  او ډلټا ستانعرب سعوديد  ،ډاهون چاپاند  ،يونيکال امريکاد  ېک اتحاديه
 ته ترشک" رومټاز ګ" د ېروسي د او درلود ونګډ وېکمپن هونډايي کوريا ېجنوب
خو روسانو په دې قردادکې له  ،وه ېشو  اکلټ ېک په برخه صدهیف لس هم

 پاکستان د ړیلوم به نل ليکه ود ګاز  ېمخ له قرارداد د .ګډون نه انکار کاوه
 موافق و.په دې نوي تړون هم  پاکستان او کایامر ده،ېر ېت ته هند بيا او ملتان

 معادن د هيئت يو حکومت د افغانستان د ېک يوړلوم په سمربډ د کال ېهمد د
 د بلنه په مرشد  ۍکمپن کالیونی د ۍمرش  په احمدجان مولوي ریوز عویصنا او

 له رسه مرشتابهله  ۍکمپن د او ړوک سفر ته ارښ نټبوس ايالت يکساسټ امريکا
 .شو راستون وروسته ناستو دوږاو

 هغه،  و چمتو ته دوېک کیالسل قراداد کوم ېچ رسهاو بريډاس  کالیيونله 
 قرارداد ېد د قوله له نویرسچ د وزارت معادنو د .و ورګټ خورا لپاره دافغانستان

 :ېو  ولډ ېد په ېماد هڅ

 افغانان ولټ نور پرته کسانو مسلکي له به کوونکي کار ېک پروژه سرته ېد په -۱
 .يش برابره نهیزم کولو کار د ته کسانو زرو تهېشپ به هګتو  ېد په ېچ وي

 وي، تیملک رشکت قوونکيیتطب پروژه د ېپور  کلونو رشوېد رت به کهیل نل -۲
 هیب دکال ېچ ورکوي سیف یټرانزټ رس پر مکعب مرت هر د به ته افغانستان

 .يېږرس ته الروډ ونیلیم ۳۵۰ یې

 ي،ړ ک صادر ته بهر ازګ خپل ېالر  له ېکیل نل ېد د يش یکوال افغانستان -۳
 .وي تیملک افغانستان د ولډ ړپبش په کهیل نل به وروسته کاله رشېد البته

 ازګ به ته ویکل ولوټ پرتو ېک ۍلومرت یک رشېد په شاوخوا رسه ېکیل نل له -۴
 له او نصب نونهیتورب دیتول د ۍانرژ  د به ېک ونویاځ په رضورت د او ورکوي
 .يش میتقس انرژي ته مویس ديیږ ن به خهڅ هغو
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، او يیږوصل رسه ېکیل نل عمومي ېد له کهیل نل وهی به خهڅ شربغان له -۵
په اندازه ګاز په د کندهار په حدودکې په له دې نل لیکې نه د داخليدونکې ګاز 

 نويو فرعي نل ليکوکې د هېواد نورو ښارونوته ورکول کيږي.

 مرسته ېک پاکولو او رغونه ایب په انوګاڅ د لوېت او نفتو د به رسه افغانستان -۶
 په ېنور  ورته ته ېهمد او مويیترم هب ېخان هیتصف ازوګ د شربغان د کوي،
 .اچوي کار په به ېپروژ  املنفعه عام او ړېو  ونوګ لس

 دوېک امضاء له ونړ ت کوم د له افغانستان رسه ېک وړیلوم په کال ۱۹۹۸ د
 ېد د او لړ ک خالص دفرتونه خپل ېک کندهار او کابل په کالیونی ېاندړ و 

 .هړ ک لیپ ېي ذاريګ پالن قیتطب د ېپروژ 

 الدن بن اسامه د ېچ ،شو سست وخت هغه یمز  ۍهمکار  د رسه کالینو یله 
 رشکت ېد په پرته شکه له .ېشو  لیپ ۍناندر  ړۍلوم رسه کایامرله  رس پر
 د ېي یر ډې او درلود اوړ ت ېي رسه ېا   یآ  يس له ېچ  وو نه کم افغانان هغه ېک

مې ، لکه د سرتې محکشول واکمن پوستونو ديیکل پر رسه رغلیله  کایامر
دغه .او لسګونه نور کرزيحامد ،عبدالسالم عظیمي، خليل زاد پخوانی مرش 

افغانان څوک د عظیمې غوندي د کمپنۍ رسمي مامورين وو، څوک ناظرين ول 
 او څوک مشاورین وو.

 د ېک کال م۱۹۹۷ په ېچ راغيل هم دا ېک اسنادو شويو خپرو په ېا یا   يس د
 دوځېر ګ او شتون د الدن بن اسامه د ېک کندهار په ته یدو  کارکوونکو کالیونی
د دې رشکت اهداف او رسه ، چې له دې ورکول معلومات هړ ا په دوځېر ګرا

 .(په نامه کتاب نه وار ټوسګد ) مشکوک ګرځيهم  اغراض نور 

په اګست کې ۱۹۹۸له خوا د کروز توغنديو له برید رسه چې د  کایامر د باالخره
نډولو رسمي اعالن وکړ، چې بيا د امريکا ، يونیکال د نل لیکې د ځتر رسه شو
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 په دفرتونه خپل کالیونی رسهله اعالن  زونویبندله خوا پر افغانستان د 
 .لړ وت ېک افغانستان

د يونیکال له خوا د ځنډ له اعالن نه وروسته ښکیلې غاړې مجبوره شوې چې 
 ېدبان کالیونی په اسیډبر ته مخ واړوي، دا وخت رشکت بريډاسد يو ځل بيا 

وه، خو تردې وړاندي يونیکال په  يړ ک رهیدا دعوه ېک محکمه والهړۍن په
ټيکساس کې په يوه بله محکمه کې د بريډاس رشکت د ترکمنستان په توسط 

 محکوم کړی و.

 د ېک اباد اسالم نهېپالرم پاکستان د ويشتمهنهه په لیاپر د کال م ۱۹۹۹ د
 طبعياو  لوېت د د پاکستان د ،احمدجان ریوز عویصنا او معادن د افغانستان

 الیمرست د اعظم صدر د ترکمنستان د او خان نثارعيل چوهدري ریوز منابعو
  .شو له رسه بحث و ونړ تپر  ېکیل نل د ازوګ د ایب لځ وی ځترمين

له  احمدجان ریوز عویاوصنا معادن د ېک اشتیمپه  ستمربد همدې کال د 
 ړورک خرب ونړ ت ممکنه د ۍکمپن ينايیچ ېيو  د رسه پاکستان او ترکمنستان

 پروژه ولوځغ ېکیل نل د ۍکمپن دغه به عوض په کالیونی او اسیډبر د ېچ
همدارازيې د مالیزيا له پيرتوماس رشکت رسه هم خربه روانه کړې وه،  اخيل،
 پهټ په هڅ هر دا دلوګېل زونویبند د خوا له شورا تیامن د ېک نومربپه  خو

  .ودرول

 ېپات ریوز الیمرست عیصنا او معادن د ېچصیب  فیضع الممالعبدالسښاغلی 
 داد قر د رسه کالیونی له علت اصيل زونویبند د کایامر د ېچ کوي امنګ یشو 
 خپله په مناسبت په ېپروژ  ېاپټ د هړ ا ېد په کې  ۲۰۱۶په  هغه .دي کول نه
 :يلکیل ېک کنهیل ګړېانځ
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 وم، نیمع وزارت ئعصنا او معادن د زه ېچ وخت هغه ېک کال ز ۱۹۹۹ په
 د ږمو ځېور  ېدر  .یدرلود مجلس هړ ا په ېپروژ  ېد د ېک اباد عشق په ږمو
 رسه استازو ویکمپن هغو د هګرن دا او يځخپلمين استازو وادونوېه درو

 هڅ که .لرله ایوالتېل اشرتاک د یې ېک پروژه دغه په ېچ درلودل مجلسونه
 وندړ ا ېپروژ  ېد د او و ړیک سفر هړ ا ېد په ما لځ وی ېاندړ و ېد تر هم
 کال ۱۹۹۹ د ږزمو رګم وو، يړ ک مجلسونه او سفرونه هم نویمسؤل نورو روډې

 رول په ۍکمپن کالیونی د ځور  دوهمه په مجلس ېد د .وه ۍوروست ناسته
 دا ېچ کاوه ارګنټی اتیز ېباند ېد په پاکستان .ېوسو  ېخرب  ېر ډې ېباند
 ودلهښ نه ایوالتیل رسه کالیونی نترکمنستا ويس،ی مخته کالیونی دیبا پروژه
 ېک مرحله اوله په ږمو .ورکوله حیترج کالیونی تر یې ته ۍکمپن اسډبري د او
 ته ږمو ېواز ی بايش ترکمن ترکمنستان د لپاره ېشپ د .ویون یلور  پاکستان د
 احسان د افغانانو د هغه ېک وخت په لوړ خو د ډۍو ډ د .ړراک دعوت خاص وی
 وو ارسار هغه دا رهډې تر .ړېوک ته ږمو ېخرب  ېمهم ېدر  رهېرسب ېادونی د
 :یال یو سو نه ېک مجلس عام په یهغو  ېچ

 ېچ دا .وی يړ پورو احسان د افغانانو د ږمو ېچ لیوو هغه: ړیلوم
 هغه .سو یاړ ک ورنه بدله ېد د هم کله به ږمو او واخستله ازادي ترکمنستان

 اول .يیږک خامخا ته فغانانوا کاره دوه هګتو  په ېتحف د به خوا له زما لیوو
 ورکوم برق ته سيمو ينوځ افغانستان د میږ وتوان ېچ ايهځ هغه تر به زه ېچ دا
 وي؛ سوغات زما به دا او

 افغانستان د ریاخ به دا يډیږنځو  هم ومرهڅ هر پروژه اپيټ د دغه که: دوهم
 ي؛ړ غوا نه کار دا وادونهېه ېينځ هم هڅ که يیږک ېلر  له

 پوره ته ږمو خو نه؟ ای يږمعلومي تیحساس دا به ته تاسو لیوو هغه: يمېدر 
 ږمو هم اوسه تر .وی وادېه دفاع ېب او یکوچن وی ږمو ېچ دا هغه يږمعلومي

 د ېچ يړ غوا نه متیق یڅه په روسان و،ی ېلند نفوذ او ریتاث تر روسانو د
 پاکستان د هم تاسو که نو يس، ېراداخل ته ېمنطق ېهمد دي ښېپ امريکا

 پروژه دا ېچ ده هګټ په دا ته ږمو ایب سئ تونکيښغو  کالیونی د ېوندغ
 ږمو ځور  سبا په .ده موضوع ميل ږزمو تیامن او بقا ږزمو ېچ کهځ ي،ډیږنځو 
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 تفاهم وی مو رسه ۍکمپن اسډبري د او ړک يدیتا زیاندړ و ترکمنستان د هم
 غوسه په یې انیکایامر ېچ کوم ،ړک کیلسل هم Memorandum ای کیل
 .هړ ک

 زما په نظر وي، یولین ځدري دا رس پر ۍکمپن ېيو  د ېواز ی ېد کایامر ېچ دا
 نيځنم د ېچ شته نه شک ېک ېد په .ید فکر محدود او ریتعب سطحي وی

 په کایامر ګنڅتر  ېد د خو ،ید او و هدف لپاره کایامر د منابع طبعي ایاس
 سستم حکومت د طالب د ېي ېاندړ و  په ېچ ،لرل هم اهداف نور رډې ېک مهیس
 لپاره تل د وروسته بري له نویمجاهد د کایامر .وه ډخن هڼب نيید کلکه او

 د ېچ لهګڼ ړۍم ېلګټ لپاره انځ د او ېللیبا لپاره روسانو د افغانستان
 طالبانو د خو و، ړیک اسانه نورهم کار دا کشمکش يځمين خپل نویمجاهد
 ویدلیل د ته کایامر پروايي ېب هغرب له او کرکه کایامر له واکمني، اسالمي کلکه

 هم هڅ که .یزغمال  یشوا نه ېي ولډ ېڅه په ېچ وو ریتعب رسچپه خوبونو
 ورته نه هم ېي رس خو لرله نه اراده او سوچ ۍمنښد د رسه کایامر له طالب

 .اوهټيټ

 نولېک کور پر او کول ېوسل ېب دادالله مال د

مال  او مرش مال بورجان، مال د کله  ېچ وروسته نيولو له کابل د خوا له طالبانو د
 وخت دا شول، محروم طالبان نه قومندانانوخو معتدلو  اوسپنيزو رڅې په محمد

 که .وو دادالله مال او مالفاضل قومندانان نامتو ګړېج د ېک شاميل په کابل د
 حقاين، رخانیام دالله،یمالعب مالبرادر، نافذ، مالعبدالرزاق م،ینع مال د هم هڅ

 قومندانان هړ تک رڅې په منصور الرحمن فیمالس او حقاين الدين جالل مولوي
 و، رډې قومندانو دوو دغو د شهرت او تعداد کسانو د خو وو، نه کم چا تر هم
 ړېک ړېزدک نيید ېکم ېر ډې یدو  .و فاضل مال ېي بل او دادالله مال يو ېچ

 والووسله په یو د د .وو خاوندان ډهو  کلک د او ورړ ز  خورا ېک هګړ ج په خو وي،
 .وو اتیز هم عوام مویس خپلو د ګنڅتر  طالبانو د ېمدرس د ېک
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مال دادالله اخوند د زیاتو ملګرو له السه ورکولو او پرلپيس جګړو له جنګ رسه  
مزاجه  مغرور زړی، بې پروا اوډير عادي کړی و، چې له امله يې سخت 

ه فوالدي جنګي قايد او خو  د دې ترڅنګ هغه په طالبانو کې د يو .و قوماندان
 د ګړېج د ته طالبانويې  شتون چې فاتح رسلښکرپه توګه هم  پیژندل کيده،

 هګړ ج ېچ ید یهمد ېچ کاوه فکر دادالله امله ېهمد له و، معنا په بري
 .يش یال ګټ

 او ۍرسکش د دادالله مال د ته محمد عمر مال لهځ وڅ هم ېاندړ و  ېد له
 کولو نه رحم پر او ونهړ رسغ اصولو له کیرتح د .وو ديلېرس خربونه ۍخودرس 
 ېيو  د واليت کابل د ېک پرسيل په په کال م۱۹۹۸ د ېي کله ېچ خو و، تورن
 چلند هغه د نور ته محمد عمر مال باوه،ډو  ېک محرض عام په ولسوال ۍولسوال

 وڅ په دادالله ېچ ،ړوک امر ته وزارت دفاع ېي سمدستي .شو نيیقی
 .ئړ ک ېوسل ېب ېساعتونوک

 مال ریوز دفاع .دهېکار ښ ېناشون ظاهرا وخت هغه ېچ وه خربه ېداس يوه دا 
 پر الله داد مال ،یورغ رسه والووسله له ته ښېکر ړۍلوم ګړېج د داللهیعب
 .سمبالوله ېي قومانده ګړېج د و، ناست ډۍغون ېيو 

 هڅ هر انهېړ م او جهاد ستايس والهډیان: لیوو الفاظو ساده په ورته داللهیعب مال
 نه ېک په خربه بله ،ړیک امر بیمالص خو ،ېي والډیان زما او دي معلوم ته ما
 او راوسپاري ېوسل سمدستي بايد ېد والنډیان لرئ، وخت کم رډې ي،يېږاځ
 !ید امر مرش د دا .رسوه انځ ته کور خپل ته کندهار ته

 والووسله خپلو پر ېي وروسته غور او فکر هڅ يو له .شوه بدله هڼب للهددا مال د
 .وسپارئ ته دفاع وزارت   رونهټمو  او ېوسل ولټ ،ړیک امر بیمالص :لړ ک ږغ

 هینقل ونهګسل او شول یاړ ک ېوسل ېب والوسله ولټ هغه د دننه ېک ساعت يو
 .شول یاړ ک میتسل ېتر  هم طیوسا
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 !وسپارله هم توپانجه ږېاو ېلېخ د دادالله مال

 ځېيوا ېچ کوله ننداره قطار دهږاو د رونوټمو  هغه د ېک کندهار په ږمو سبا په
 .ورکوله ميیتسل ېي ته دفرت مرشتابه د او و، ناست ېک په رايورډ يو يو

 د لکه ده،ېکار ښ ېداس دل،ېک درول ېک په رانټمو  دغه ېچ یرسا سرت هغه
 ېک په رانټمو  مستعمل هړ وا او سرت ېچ ،نندارتون سرت يو رانوټمو  مستعملو

 .وي ړوال 

 عبدالعيل مولوي مفتي سرت د امارت د وروسته، مياشتو وږ شپ له تقريبا
 لوښب د دادالله د ته محمد عمر مال وفد يوه علاموو د ۍمرش  په ديوبندي

 دادالله مال .ومنله ولډ مرشوط په خربه علاموو د محمد عمر مال .ړوک زیاندړ و 
 ېاجاز  له ېب او حرکت خودرسه څهي به ندهیا ېچ هښاوب رشط ېد په ېي

 .کوي نه اجراءات

 کوي اوغرور کرب ېچ وکڅهر  کوله؛ رهډې خربه دا ته قومندانانو محمد عمر مال
 خلکو کربجنو او مغرورو د هم ږمو خو کهځ لري، نه رضورت ته هغه اسالم
 .لرو نه تياړ ا ته ېانړ مي او جهاد

 فتحه ېنیتښر او ۍوروست تونویوال شاميل د

 د هم ایب طالبان تلفاتو ونوګزر  او ېمات ېسرت  ېاشتیم د یم د کال ۱۹۹۷ د
 طالبانو ېک ستمرب په کال ېهمد د .ولځر ګ ونه را ېفتح له اتویوال شاميل
 یاړ ک شاته رتهېب خوا له قواوو د دوستم د خو شول دننه ته ارښ مزار دوباره
 پر مرکزه له کندوز د ېپور  یجوال تر کال الديیم م ۱۹۹۸ د طالبانو .شول
 د ېک هښکر په شامل ځلويدي د ېي اوهم ړک چمتو ته دیبر سرت يوه انځ شامل
 .لړ ک منظم پالنونه زیيهګړ ج خپل خوا له سیبادغ او هرات
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 د غرمه( شتمهیووی ښاګجن د۱۳۷۷) دولسم په ېاشتیم د یجوال۱۹۹۸ د
 پر ارښ کندهار د ېچ وم، دهیو ېک خونه په خوب د سم رسه دود له کندهار
 دوو هغو د دا .مړ ک ښراوي خوبه له ږغتیز  پرواز ټيټ د الوتکو یټج د فضا
 پر ارښ د ېي به پرمهال ېفتح ېسرت  ېکوم د ېچ و فساد یشنېهم انټو ټپيل
 او ولړزولې ېي و پردې بهونږ غود  ېچ ړېک ټیټې دومره ېالوتک ېخپل رس

 !شه ېد مبارک ېچ هړ ورک اشاره ېي به ته مرشتابه

 په .ړېراو  یریې زسوبد الوتکو ټيټ پرواز د کومې سرتې  ېچ شوم پوه
 ېمخابر  مرکزي له مرشتابه د ېچ هړ ک زوره په مخابر هړ و  خپله مي ۍکټچ

 وابځ له زما( و مې ډکو  ېمخابر  د) عربت ،عربت .ېدېک وهل ېغیچ ېراباند
 الال حاجي مرش ېمخابر مرشتابه د مرکزي  د .وم دهیو ېچ شول پوه یهغو 
  !کوي نهخوبو  اوته ړک ېالند ابیفار ېد ارانوی !هړ ک هګراغرب 

 ادارو او استازو اډیمي د .وو هارګرشن تلفونونو د مړ ال  ته دفرت سمدستي
 له مرش د مو ته سبا .لړ ورک اتیجز ته رسنيو مو امهښما تر .تلښغو معلومات

 ېي ته ازبکستان او تاجکستان ېچ هړ ک خپره اعالميه يوه تیهدا په هغه د خوا
 ورنه اجازه مببار د ته الوتکو ېلوالټ د وډا هوايي خپلو له ېچ ړورک یخربدار 

 .يړ ک

 ولډ څهي رسه رانویاس يګجن له ېد طالبان ېچ وه دا هیاعالم دوهمه مرش د
 .کوي نه چلند هړ ناو 

 ېک مرکز په تیوال د او ړېک هیتصف ېمیس ېمهم رېشم يو ابیفار د طالبانو
 ېهمد د وروسته ځېور  وڅ .اکلټو  چارواکي نور او مسئول تیامن د ېي
 مهیس" بازارجمعه" ابیفار د قواوو نویمتحد او دوستم د اتلسمه په ېاشتیم
 امنګ ېچ وه ېساتل جاري مبباري سخته الوتکو دوستم د .هړ ک ېالند رتهېب
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 وڅ له مسلکي توغنديو رګنټس د طالبانو .کاوه پرواز ېي وادهیه يډاونګ له دهېک
 یټج يوه دوستم د ېي سبا پر .واستاوه ته ښېکر ګړېج د رسه ویتوغند
 نور مببار رسه ېد له ېچ هړ ک رانسکوره او هښن په ېک حال په مببار د الوتکه

 ته ګپرمخت او ولهیون مهیس بازار جمعه د رتهېب طالبانو .شو محدود او کم رډې
 .ړورک دوام ېي

 د حکومت د ېک مهیس ۍغرن ځترمين ابیفار او غور د ويشتمهږ شپ په یجوال د
 سوو وځپن ېي رېشم ېچ شوه میتسل ته طالبانو لهډ هیلو يوه والووسله مخالفو

  .دهېرس ته تنو

 ضیف اباد، دولت ۍولسوال ېمهم ېپات ابیفار د طالبانو رشمهېد په یجوال د
 .ېولیون یموس خواجه او اباد

 شربغان مرکز جوزجان د طالبان وروسته ګړېج ړۍخون له دوهمه په ستګا د
 د رانیا د او کارکوونکي موسساتو يخارج د نه فیمزاررش له .شول دننه ته
 .ووتل ېک الوتکو په پلوماتانید ولټ رانیا د ۍمرش  په حدادي یمرتض ریسف

 ګغرب  لوري له شربغان او کندوز د تیوال بلخ پر طالبانو يمهېدر  په ستګا د
 وسيل د ېچ هړ ک خپره هیاعالم خوا له مرش د ږمو وخت دا .لړ ک پيل تعرضونه
 مرغه بده له خو .ده عفوه عمومي ته نویمخالف ولوټ ېک صورت په سپارلو
 د اويړ رسغ په نه فرمان له مرش د ېچ شوه معلومه خربه دا بيا ورسته

 په انتقام د يلیل ېتښد د خوا له قوماندانانو وړ و  و نور وڅ او ازيین عبداملنان
 قتل رانیاس يګجن رېشم ړو  پام د نه ویالګجن شويو نيول له ېک هګړ ج په جذبه
 .وو يشو 

 ارښ د طالبانو او شوه ولیون ولسوايل اباد دولت تیوال بلخ د مهږ شپ په ستګا د
 د طالبان( اولسمه زمري د) امته په ستګا د .وساته جاري ګپرمخت ته لور
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 ۍمرش  يځپو  په فاضل مال محمد او مالبرادر د لوري له اباد دولت او تاشقرغان
 واک تر طالبانو د ارښ ولټ مزار د وبج اتو په سهار د او شول دننه ته ارښ مزار
 .یراغ ېالند

 تیوال تخار د وروسته ګړېج ېپسپرله ځېور  ېيو  له يوولسمه په ستګا د
 په ېچ ننوتل طالبان ۍمرش  په مینع مال محمد د کندوزه له ته ارښ تالقان مرکز

 رسپل، اب،یفار س،یبادغ تونهیوال مهم ولټ شامل د طالبانو رسه ېد
 او راوستل ېالند واک خپل تر کندوز او تخار بغالن، ان،ګسمن بلخ، جوزجان،

 د بيا ېي نویمخالف ېچ شول، پايت واکمن کلک ېورباند رغلهی تر کایامر د
 .شو یاړ ک نه پورته رس رغلهی تر کایامر

 وڅ او ونيو مرکز انویبام د طالبانو ۍمرش  په اخوند مالبرادر د ستمرب ارلسمید په
 .ړېک هیتصف هم ېمیس ېپات ېي ورسته ځېور 

 ته رسپل جوزجانه او ابیفار له ېچ قوماندانان رېشم وی دوستم جرنال د
 هړ ک پيل نهټپل یهغو  د ېک رسپل په طالبانو وو، شوي ټپ هلته او ديلېتښت
 په قوماندانان يګجن رشېدېدر  دوستم د همدغه ېي لسمه په ستګا د ېچ

 .لړ و ی ېي ته زندان او ونيول ېک چادريو

 ويستل انیرانیا تنه وولسی نه ۍر ګکونسل رانیا د شپه په ولوین د فیرشمزار  د
 د توسط په سازمان د ملتونو ملکرو او پاکستان د رانیا .وو ورک او وو شوي
 ونټل هړ ا په کسانو ېد د امر په مرشتابه د .کوله تنهښغو موندلو د کسانو خپلو
 شوي موندل وولسی ېک کنده يوه وروسته اونيو وڅ له .شوه لیپ نهڅېړ  او
 د ضد پر افغانستان د رانیا ېي امله له ېچ وختل انیرانانیا همدغه ي،ړ م
 دود په ګړېج د ېي ېک رسحدونو په افغانستان د او ړوک اعالن ۍمنښد کارهښ

 .ړېک لیپ ېي ېمانور  يګجن او لړ ک یاځ پر یاځ قطعات نظامي
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 د وولسمهی په ربستم د او شول وموندل يړ م انویرانیا د لسمه په ستمرب د
 .وسپارل رسام ته رانیا رانيانیا شوي وژل وولسی حکومت افغانستان

 

 تښکم کدرونو ړو او مسلکي د رسه پراخيدو له فتوحاتو د

 په فيصده ۹۰ تر افغانستان دا تقريبا طالبانو وروسته ېفتح ۍورست له مزار د
 قوماندانانو،ملکي واليانو،امنيه واليتونو نوي درجن يو .شول واکمن برخه اتهیز

 د مرشتابه طالب ېچ تيالرله،ړ ا ولسوالنوته ولسواليو د او قاضيانو ريسانو،
 او ماهيت کار د ېاداروک ېمسلک په خو .اکلټ ژر رډی ېمخ له عادت تلپايت
 په قاضيانو او قوماندانانو امنيه وايل، د ،ېلرل ځېستون ېک برخو يروډ په معيار
 دغو په چارواکو طالب ېچ کهځ ،ېلرل نه ځېستون اسايس طالبانو ېک برخه
 انتخاب د طالبانو ېک انونوګار  ېمسلک او ادارو ملکي په خو لرله، تياړ و  ېدندوک
 او مرشانو زون د ېک مویس مفتحو نويو په به وخت اکرثه کاوه، نه دقت لپاره

 چارو ېمسلک په ېي به بيا ېچ اکل،ټ ته ادارو مسلکي ريګمل عادي خپل واليانو
 د دا ېچ کيده، پرده نویمامور کارو تجربه په حکومتونو پخوانيو د ېک

 .وه نه اشتباه ېوکړ و  ېک برخه په ۍحکومتول

 پر کيفيت نظامي اکرثه به ېک تونویوال شويو نيول نويو په شامل د خوا بل
 ؛ ووړ وا پام ته ېنیپالزم هيواد د هاخوا ور ېد له که.و غالبه داري حکومت ېملک
 ړلو  په لکه .وه خوندي چارواکو طالب نویذه وڅ يو په پرده کابل د هم هلته نو
 متوکل مولوي او حقاين محمد دیس مولوي عبدالکبري، مولوي ېک چارواکو وړ پو 
 ریوز مرستيال عامه صحت د کچه په چارواکو کچ نيځمن او معينانو د هم يا او
 کابل اي ،یستانکز  عباس ریش نیمع وزارت خارجه د او رباين فضل رټاکډ

 اریع رسه چارو ېمسلک او اداري له ېچ نور، ېنځی او نعامين حمدالله شاروال
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 یاړ ک اریع انونهځ ېک موده په کمه په ټم پر ذهانت خپل د ېي يا او و بلد او
 .شول

 او ابتکار ړلو  د ېک کار په او تولویرعا د ټچوکا اداري منظم د ریعبدالکب مولوي
 مرستيال له ېادار  د چارو د و، ړیس طاق ېک اداره طالب په لرلو په ذهانت
 به هړ ا په کارونو دولتي دهیپيچ د ېچ اوريديل ېم نه مستسعيد حسني محمد
 مولوي له خو کيدل، يړ ست پوهولو په مرشانو نورو د نیمامور مسلکي

 ېقیدق ېچار  مسلکي هغه کهځ و، ېک ويره په په مامورين بيا به عبدالکبريه
 د وخت يوه پر عبدالکبري مولوي .و خرب مخه له وار به هڅهر  په او ېتعقيبول

 ېد پر خو و، مرش زون مرشقي او وايل رهارګنن مرستيال، شورا رانویوز
 لپاره وخت هڅ د عمر محمد مال نو شو، زخمي ریوز دفاع ېچ کله رهیبرس

 رسپرست وزارت دفاع د ولډ موقت په برسريه دندو ادوی پر عبدالکبري مولوي
 مولوي نو ل،یوو ورته دسنباليدو وزارت دفاع د ېي ېچ کله اکه،ټو  هم

 ړېغا  راله دي ېچ ېدند ېکوم»: لیوو ته عمر مال محمد تلفون پر ریعبدالکب
 نه هيس نو ړېراک که وزارت دفاغ زغمي، نه خلک هم ېم هغو پر نو ،ړېک
 چارواکوته طالب پرسته سمت ېنځی ېي اشاره)« يش ګتن راته هم نور ونهړ ز 
! اوسه فکره ېب م،ی زه ېچ وڅتر  !بیص مولوي لیوو ورته عمر محمد مال .(وه
 وررسه ریعبدالکب مولوي او و ېک صحنه په عمر مال محمد ېچ وڅتر  هم تياښر
 ېچ خو و، مرش طالب واکدار او باصالحيته يو عبدالکبري مولوي نو و، ېک يکهړا

 مولوي نو شوه، محدوده ېي کهړیا او بیغا ېصحن له عمر محمد مال
 او ذهني له ېي امله له ېچ شوه، رامخه ونوډخن د یر لو  هر له رتهیعبدالکب
خو بیاهم د غره په څري په خپل ځای  او موقف  .شو مخ رسه ستوماين رواين

دروند پاتې شو او کله يې هم د اختالف او انحراف کومه  وړه جمله له خولې ونه 
اري چوکاټ، اقتصادي پروژو مولوي کبیر په طالب حکومت کې د منظم اد وته!
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الرو پخول او همدا راز د وليس شوراګانو د جوړولو پالن جوړونکي ګڼل لکه د لويو 
 کيده، خو د هغه د تصور او ابتکار د پيل کيدو په وړاندي عميل خنډونو ول.

 ېد پر دوي و، ماليان فارغني وانځ مدرسو د اکرثه ېچارواک طالب ذهني
 ېک حکومتپخپل  په طالبانو .وو ړو  ډاډ د هم خهړ ا روحاين او نيید له عالوه
 په ېي پرته نه پاکستان او افغانستان له ېچ لرل، کم رډی فارغان ېنید هغه
د  شامر په وتوګ د هګتو  په ګېلیب د .وي ړېک ړېکه زد ېک وادونوېه نورو

سعودي عربستان د دیني جامعو فارغین وو چې ښه رول او ښه دیني صبغه يې 
 وټيټ په هم لرونکي ليسانسد پوهنتون يو شمېر  االزهر د مرص د دارازلرله، هم

 افغان د خوا له میتنط د اسالمي انقالب حرکت د ېي اکرثه ېچ، وو ېک وکيوڅ
 االزهر د مرغه بده له خو. و شوي استول ته مرص مهال پر ګړېج شوروي

 پر ابطورو  ايسیس د مهال پر جهاد افغان د ته مرکز نيید يوالړن سرت فیرش
 .یکوال ینشوا استازويل علمي ازهر د افغانان تليل بورسونو تيیرعا په ټم

 له وڅکو  د مرص د کاوه، کار ېي ېک حکومت طالب په ېچ ازهريان لهډ دغه
 ېي خوا ورها سندرو له ثوملک ماُ  د او چکرونو د ېاسکندري د عريب، عامياين
 او انتید رجالو ېدين تينوښر د ېپک نه او لولهیمتث نه صبغه علمي کومه دازهر
 نبي محمد مولوي د مرش ازهريانو حرکتي دغه د .کيده وګسرت  تر تیروحان
 ېمشهور  ېيو  له ېي وروسته هګرات له نه ازهر له ېچ و، رشيف محمد زوي
 ريګمل ازهر د او ړوک واده وروسته ېياران کاله وڅ له رسه ړېغا  سندر افغان

 !ول ېک اوجريان رازپه دې   وررسه هم يحنف الله رحيم او ميیحل قاسم ېي

قاسم حلیمي او رحیم الله حنفي د طالبانو د حکومت  د خارجه وزارت په چوکاټ 
 کې د رئيسانو په توګه دندې لرلې.

 ېحريانوونک په رسه رسه ضعف مسلکي له ېاداروک په طالبانو د هګتو  زهیولټ په
 ېي به المل اييښ ېچ ،کيده وګترسرت  مسئوليت او شفافيت اداري نسبي ولډ
 .وه محاسبه کلکه مرشتابه د وررسه او ديانت شخيص چارواکو د
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 یپرکڅ لورمڅ
 القاعده او الدن بن اسامه المه،یپ وړ شخ د رسه کایامر

 د ،ید "الدن بن عوض بن محمد بن اسامه" ېي نوم پوره ېچ الدن بن اسامه
 عبدالعزيز بن ملک د ېدج د .و ړیغ ۍکورن ايهډب االصله منيی ېيو  د سعودي
 شوروي د ېک افغانستان په .وه ړېک ماسرتي ېک اقتصاد په ېي نه پوهنتون

 نيیفلسط مشهور د او و وړ مالت مسلامنو بهرنيو له جهاد افغان د خالف په رغلی
 د وانانوځ عربو د ېک خاوره په پاکستان د ېي یاځ يو رسه عزام عبدالله مفکر
 ېيو  د ېچ و عزام عبدالله مرش اصيل یهغو  د .لرل دفرتونه او مرکزونه تیترب

 .شو یاړ ک ترور ېک ورښپي په رسه زامنو وګغرب  خپلو له ځ کېتر په ېتوطي
 روسانو د ېي ېک داخل په افغانستان د او و وانځ مهاجر وی وخت هغه اسامه

 .ستهیاخ برخه هم خپله په ېک وګړ ج ضد پر نظام پلوه روس او

 الرسول ربالعبد د مجاهدينو خارجي راغيل ته ېتمرس افغانانو د وخت هغه
 شعارونه ښېخو د یدو  د افیس ېچ کهځ درلود، النیم رډې تهلوري  افیس

 سعودي د ته پلو بل .و ړیک دایپ نفوذ پراخ ېي ځمين تر یدو  د او ورکول
 .کوله وونهګپان افیس پر هم ولنوټ کوونکو مرسته او استخباراتو

 ته سعودي وطن خپل اسامه رسه اختتامه ل جهادشوروي ضد  د ېچ کله
 سعودي .ړوک دیبر یټکو پر صدام دوميه پر ستګدا کال ۱۹۹۰ د نو ،دځېر ګو 
 حدودو سعودي د قوه بحري يځپو  سرته امريکا .تهښوغو مرسته کایامر له
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 منهښد غرب او علاموو نوځی سعودي د رسه ېد په ېچ هړ ک یاځ پر یاځ ېک
 سعودي د ېقواو  کاييیامر ېچ ،ړوک اضاعرت  حکومت پر سعودي د ېطبق

 .دويیتهد خپلواکي

 ړوک زیاندړ و  ېي ته حکومت ېچ و هم الدن بن اسامه ېک رس په خلکو ېد د
 .يړ ک بیترت واکځ يو نویمجاهد عربو د لپاره دفاع د سعودي د به یدو  ېچ

 ایب به دا ېچ ورکوي نه اجازه او دعوت ګرات د ته قواوو کاييیامر ېد سعودي
 بيا خربه دا اسامه د ېچ يش، ېپات ېک حدودو په سعودي د لپاره تل د
 یر ډې هغه د او هړ وشا  ېخاور  ېخپل له اسامه حکومت سعودي .شوه اهمیتښر
 .لړ ک انیبند ېي علامء او ريګمل

 اسامه .و یکمزور  پلوه اقتصادي له حکومت انډسو  د .ړال  ته انډسو  اسامه
 .و شامل هم لړ جو  الرو ویلو د ېک ېد په ېچ ړېک لیپ ېپروژ  اقتصادي هلته
 اسامه شول، اتیز فشارونه خوا له کایامر او سعودي د انډسو  پر ېچ کله

 تنه وڅ ننکرهار د ېک پرسيل په کال م۱۹۹۶ د .هړ ک مخه ته افغانستان
 د ېک ېد په .لړ ال  لپاره رشکت د ېک کانفرانس يوه په ته انډسو  قوماندانان

 د او مجاهد الحق فضل قوماندان حزب د سازنور، قوماندان افیس استاد
 صفت ترجامن مجاهد حق فضل د او محمود رېانجن قوماندان خالص مولوي
  .و قانت الله

 لوړ ش د انهډسو  له ته هغه سازنور او دلیول رسه اسامه له ېک انډسو  په یدو 
 ېد له .رايش ته افغانستان ېچ ړورک دعوت خوا له افیس د ېک صورت په

 هند ېچ الوتکه افغان انایار د امر او مشوره په افیس او رباين د وروسته سفره
 رسه ېي اسامه .شوه لېږ ول ته انډسو  ېک دوېستن هنده له درلود، پرواز ېي ته
 .شول کوز رډګ هوايي په اباد جالل د او ړراو  ته اباد جالل ملکرو او ۍکورن له

 مولوي د وروسته خو ،ړوک یهرکل سازنور قوماندان افیس د ته هغه
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 دنده ۍهمکار  او ېساتن د هغه د قوماندانانو هغه د خوا له خالص ونسیمحمد
 .لرله هړ پرغا 

 ته اسامه افیس ېچ وه دا هغه ده منسوبه ته وړیک ېدږ ن اسامه د ېچ خربه وهی
 ږمو .ړیک زیاندړ و  وژلو ای ولوین د ستا انویکایامر ته ږمو ېچ و یوراستول حال
 تیامن ستا ېپر  ږمو ېچ هړ راک ېسیپ مبلغ یلو  يو ته ږمو ته خو کوو نه کار دا
 زه يلیو ېک وابځ ورته اسامه .وړ ک رايض هم اعضاء دولتي خپل او وساتو هم
 م،ی مهاجر وزله ېب يو تش او ید یخال ېم الس .می نه اسامه یپخوان هغه

 لوري له رباين او افیس د ېي ېچ کله .یکوال ادا شم نه مبلغ سرت دومره
 به زه ېچ وو وييل ورته ېي لپاره خالصولو انځ د نو و یدلیل ونګغرب  سخت

 .ئړ راک وخت ته ما مړ وک هڅه

 رباين د او وادېه بل کوم د يا یآ  یس ېچ وو ېداس میعال نور ېنځی وخت دا
 ېي ای يسیون یژوند ېي ای ېچ، کاوه ېدږ ن ته اسامه انځ لهیوس په میرژ

 او محمود رېانجن لکه اندانانوقوم ېنځی خالص مولوي د امله ېهمد له .ووژين
 د هغه د او وه ېولړ ا توجه العاده فوق ته لور ېساتن د اسامه د لګ اول معلم
 ېاشتیم وڅ هګرات له هغه د .و یساتل ټپ محرضه عام له ېي یاځ دلوېاوس

 ناکامه هم سهیدس نيولو ای ترور د اسامه د او ویون رهارګنن طالبانو وروسته
 .شوه

 رسه الدن بن اسامهله  ېک رهارګنن په وروسته نيولو له کابل د اخو  له طالبانو د
 ورته خوا له یدو  د ېچ ړورک اطمنان ېي ته هغه او دلیول مرشانو طالبان تنو وڅ

 .و یرولېو  سخت طالبانو له يوړک ېنځی اسامه ېاندړ و  ېد له .شته نه ستونزه
 خو کهځ وو، يړ ک معريف خلک خاص کایامر د طالبان ورته قوماندان حزيب وهی
 د ېک کهړیا په رسه طالبانو له او کاوه شک طالبانو پر هم ایب اسامه وخت دا

 .و کارښ تردد او شک
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په اړه طالبانو ډير تفصیيل تعریف ته ځان اړ نه ګاڼه. فقط همدومره  اسامه د
 او مهاجر دلته او ید عرب ؛یشو  ېپات مجاهد ضد پر روسانو د ېچ کايف وه 
 ورکوله، هېږ غ خپله په مزاج ګنځغور  طالب د ېچ وو هڅ غهه دا .ید مسافر

 دایراپ د طالبانو د اسامه .ړېک درک ېو  نه طالبانو ال ېخرب  ېدرن ېي شا تر رګم
 خو ،یښیا و نه قدم هم کله ېک مویس ليوړ ت وررسه او کندهار مهیس پر دوېک

 .وو ېک جبهاتو په رسه نویمجاهد کندهاري له مهال پر جهاد د نیمجاهد عرب

 نيید ېي امله ېهمد له ېچ وه، ېدلیل هم انویکندهار انهېړ م او هګړ ج یهغو  د 
 د خالصمحمد يونس  مولوي د ېک کندهار په پلو بل .لرله وررسه مينه او رغبت
 مقامونو وړ لو  د او یاځ يو رسه طالبانو له قوماندانان حبهوجهادي   سرتو
 خالص مولوي د او هو  کهړیا ېي رسه خالص مولوي له او وو تنانڅښ

 منفي هم امله ېهمد له طالبانو هړ ا په اسامه د نو ژندل،ېپ هم ېي قوماندانان
 .یخپلوال یشوا نه ذهن

 خوا له مرش د او شو وبلل ته کندهار اسامه ېک ۍفرور  په کال ميالدي۱۹۹۷ د
محمد  مال .شو ورکول اطمنان هړ ا په دوېاوس او دوېک ېپات د ېک افغانستان په

 نه هم ېد وطن بل ،ېدیږ پر نه هم وطن خپل تا ېچ دا لیوو رتهو  عمر
 نورو وڅ د امارت د خو ،ید وطن خپل ېد دا .ېي ورور مسلامن ږزمو دي،ېږ پر 

 سعودي د ېچ وشوه هم خربه دا ته اسامه ېک سفر ېهمد په خوا له نویمسول
 ناراضه ېپر  حکومت سعودي د ېچ وايي نه هڅ ېداس ېد ېاندړ و  په عرب
 .هړ وک هړ هوک خربه ېد په ظاهرا   سامها .يش

 هيچا ېک طالبانو په ېچ وه رسرسي دومره النجه اسامه د رسه کایامر وخت دا
 .يیږرس ته ېمقابل او ۍمنښد يېلو ېيو  به دا ېچ کاوه نه فکر

 له ېي وروسته ځېور  وڅ شو، ګراغرب  ته رهارګنن رتهېب کندهاره له ېچ اسامه
 ته مرشتابه خربه .هړ ک کهیرش خربه هړ ا په تونزوس تيیامن خپلو د رسه طالبانو
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 په ۍدوست د ېک اباد جالل نه ېهس ېچ ړوک فکر محمد عمر مال .دهېورس
 المل ۍبدنام د طالبانو د ایب به دا ېچ رسوي ونه انیز ته اسامه وکڅ ېک جامه

تر  مرشانو تنو وڅ د او تښوروغو ته کندهار هغه ېي امله ېهمد له .يځر ګو 
 خربه ېد په ېي یر ګمل او اسامه .کړو  ورتهوړاندیز يې  دوېاوس د ېدالن نظارت

 مهم وررسه او اسامه ېک يوړلوم په ېاشتیم د مارچ د .شول هډاډ او خوشحاله
 امنه پر وهی په او شول انتقال ته کندهارله ننګرهاره  رسه کورنيو له ريګمل
 .ولړ وا ېي ېک مهیس

 د مرکه مطبوعايت ړۍلوم الدن بن اسامه د افغانستانه له ويشتمهدوه په مارچ د
 ېي ته وړ دوا امريکا او عرب سعودي ېچ هړ ک خپره ڼېپاځور  ټينډيپنډان لندن
 ېک اباد جالل ېاندړ و  دویانتقال له ته کندهار مرکه دا .و ړیک ښواګ ېک په
 .وه ېشو 

 مرشانو ېنځی ته محمد عمر مال .شوه لیپ دوره النجمنه اسامه د نه ېهمد
 نه ثیح په حکومت يوه د ږمو رسه نيولو له کابل د ړۍن خوا ېيو  لهچې  لیوو
 سعودي له اسامه که .ويګنډ ېنغار  بدنامولو د ېراپس هم نیمخالف او ژينېپ

 مو به وادېه اسالمي مهم رڅې په سعودي د نو يړ ک لیپ النجه هیاځ ېد له رسه
 ورته او تښوغو را مهځپين په مارچ د اسامه محمد عمر مال .يش منښد هم
 ته ږمو النجه رسه سعودي له .وی مخ رسه ستونزو رهېشم ېب له ږمو لیوو ېي

 نور ته، کوي نه هګټ هم ته تا .کوه خپه مه سعودي اخطارونو تشو په .ده درنه
 ورته ېي دا خو ومنله ظاهرا خربه دا هم بيا اسامه .وايه مه هڅ ضد پر سعودي د

 عميل څهي اسامه وخت دا ېچ کهځ کوه مه هڅ ضد پر کایامر د ېچ ويل ونه
 وادېه مېیدر  په به اسامه ېچ کاوه فکر چا ېک طالبانو په هم نه او درلود نه توان

 .کوي هڅ ېاندړ و  په چا د ېک
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 يوه مالقاته له اسامه او مرش د ېي امله له ېچ وشاربله رهډې مرکه اسامه د اډیمي
 لیوک مولوي الوونکيسمب دفرت د امارت د ويشتمهږ شپ په مارچ د وروسته ځور 

 هغه د .ړېوک ېندونګر څ ړۍلوم هړ ا په اسامه د رسه مطبوعاتو له متوکل احمد
 .وو دا ېي کيټ ټغ .لرله ېي رسه يس يب يب له ېچ مرکه هغه

 د او اخله مه کار ضد پر چا د ېخاور  له ږزمو ېچ :وييل مو ته الدن بن اسامه"
 خطر کوم ته سعودي نور هن نیحس صدام له .کوه مه تبليغات ضد پر سعودي

 حدودو له ستانعرب سعودي د نور واکونهځ امريکايي دیبا کهځ نو شته، نه
 ."يځوو 

 ېساتن انځ د رسه روګمل خپلو ېچ شوه ورکول اجازه ته اسامه وروسته ېد له
 انیساتندو مسلح معتمد او يړ ک بدل ونهیاځ لپاره ېپاست ېناست د موخه په
 يو ېچ شول وتهګ په مرشان وڅ لپاره متاس زمرهرو  د رسه هغه له .يړ ک اتیز
 .و هم لیمالعبدالجل ېک په

 ګنڅتر  اماراتو عربو او پاکستان د ېک ریاخ په ېمياشت د یم د کال ېهمد د
 رسميت په حکومت ینو  افغانستان د شوي ړجو  الس په طالبانو د هم سعودي

 پر سعودي د ځېايو  هړ ا په روګمل او اسامه د سعودي ال وخته ېد تر .ژاندېوپ
 یهغو  ورکولو اطمنان په خوا له طالبانو د ېچ لرله، تنهښغو کولو نه هڅ د ضد
 پر کایامر خوا ېو ی له .ېدېاتیز ورو ورو ېستونز  وروسته خو وو، ادهډ رهډې تر

 اسامه د خوا ېبل له او ويڅوه ضد پر اسامه د طالبان ېچ ړراو  فشار سعودي
 .لړ ک کشف حکومت سعودي د تحرکات ېنځی ننه د سعودي د توبیوپل په

 کورنيو شاهي د سعودي د ېالر  له تلفون ټاليټس د خوا له الدن بن اسامه د
 وو شوي کسیف ور اخطارونه کيلیل منربونو خاصو په کسیف د هغو د ته وړیغ
 لړ وک تونهیشکا رسمي الرو نورو له هم او خوا له سفارت د هم انویسعود ېچ
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 اسامه پر چارواکو طالب مهمو نوځی او يوړغ شورا رانویوز د ېي امله له ېچ
 .دهېک لګڼ نه جدي دومره اسامه هم ایب خو ه،ړ وک وکهین

 دهېورس ته ویرسن هیاعالم وهی خوا له اسامه د ېک ۍفربور  په کال م۱۹۹۸ د
 کایامر د وروسته ږل هغه له .وه ېدلېکار  ېک په ژبه تونده ضد پر کایامر د ېچ

 مال محمد مرش شورا ېرسپرست د او ړوک سفر ته ابلک سنډرچر  استازي خاص
 د هم مقام کاييیامر دغه .ړېوک ېخرب  ېدږاو ېي رسه چارواکو نورو او رباين
 د ځترمين نویمخالف او طالبانو د ېي ېخرب  اصيل له،ګڼو  ثانوي موضوع اسامه
 ته رباين مال محمد ېي ېک ریاخ په .وي هړ ا په ولوړ جو  د حکومت ګډ او ېروغ
 ېخپل له ړیس دا .ږزمو نه او ید هګټ په ېستاس نه اسامه ېچ وو يلیو اتنه
 .ئړ وش ېخاور 

 دلیل هم میعال ېداس ېسیراه اشتویم وڅ له ېک کندهار په ېک وخت نیع په
 هڅه ترور د اسامه د انټجنیا افغان يا یآ  يس د شاوخوا کندهار د ېچ دلیک

 او کشف هګتو  قهیدق هپ لهډ دا ېچ وو، نه قوي دومره استخبارت خو کوي،
 .يړ ک بیتعق

 ېنځی د ېک خوست په ېي روګمل او اسامه ويشتمهږ شپ په ېمياشت د مۍ د
 هډغون مطبوعايت هټپ ۍهمکار  په مرشانو طالب رېشم يو او قوماندانانو پخواين

 نویرسچ خربي والوړۍن وګڼد  ونګډ په نيا نيا يس د ېچ وه ړېک هړ جو 
 والړۍن سخت نایو ېدغ .وو رابليل ېک ۍخرب نا په مرشتابه د ېي انګند یمنا
 تاثر ېداس ظاهرا اسامه خو لړ ک غوسه ېي مرشان طالبانو د .وپاروه را ونګغرب 
 ړیک منع لویو هڅ له ضد پر سعودي د ځېيوا مرشتابه طالب خو ید ېچ ،ړورک
 .ضد پر کایامر د نه و،

 لیوو ته نيورس ۍاستازول په حکومت د افغانستان د متوکل احمد وکيل مولوي
 د ېک هډغون ېد په ېچ ېشو  ېک ۍناخرب  په مرشتابه د هډغون خوست د ېچ
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 د ته هغه به ندهیا ،ید نه موافق حکومت افغانستان د رسه ندونوګر څ له اسامه
 .وړ ک ورنه اجازه وډغون ېداس

 او ايسیس څهي به ندهیا ېچ هړ وک هړ کېپر  کنرتول او تیمحدود د هغه د مرشانو
 رسه کسانو خارجي او داخيل له به نه .کوي نه رس خپل په ېلځ ېهل مطبوعايت

 بحثونه نوي ېک ځمين طالبانو د ېمسئل ېد .کوي ېخرب  پرته ېاجاز  له امارت د
 ېنیم د رسه هغهله  چارواکي خو وو، طرفدار کلک اسامه د طالبان عام .ولیږ وز
 مسلامن هيو  د دیبا لیو ولوټ .وو مخالف تیفعال د هغه د ګنڅتر  ۍهمکار  او

 کوي، نه ښواګ ته ړۍن ېد ېخاور  له ږزمو خو و،ړ وک قدر ېي ثیح په پناهنده
 اسالمي او وژغورو ډۍو ګډ له وادېه خپل دا لهیا لرو؟ وس هڅ رسه چا ږمو کهځ

 .وساتو ېک په واکمني

 ته کندهار صلیالف ترکي سیري استخباراتو د سعودي د ېک اشتیم په جون د 
 لیوو ته هغه چارواکو .هړ ک ادهی جدي ېي موضوع مهاسا د او ړوک سفر یغلچک

 د افغانستان او سعودي د .يش یستیو را علامء حل رشعي موضوع ېد د
 ته سونیکم ولډ دا انویود سع خو ي،ړ وک بحثونه ېپر  به سونېکم ګډ علاموو
 .غوستله وانه ور جامه عميل

 ورته امارت خو ،رويېوو  ناوویو په انیکایامر ېچ و اګیل هټپ په هم ایب اسامه
 .وي هښخو په ږزمو هڅ هر به ېک خاوره په ږزمو ېچ ړوک ښواګ جدي

 ېچ و، ړیک هم زیاندړ و  مرستو اتویز روډې د ېک سفر خپل په الفيصل ترکي
 د ېک بدل په مرستو دغو د امارت خو ده،ېرس ته الروډ لونوېم ونوګسل ېي انداره
 په ېچ و، یلګڼ زیاندړ و  غلط يو ېي دا او وه ېبلل رشموونکي بدله لوړ ش د اسامه

 رسه طالبانو له اسامه کوي فکر ېچ يیږثابت ناسم هم کلونهټا هغه رسه ېد
 پرمهال دوېک یاځ يو د رسه طالبانو اسامه .و یساتل ېي کهځ کوله مرسته مايل
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 مرسته ړو  پام د ته حکومت ای کیتحر سرت دومره ېچ و نه شتمن دومره
 طالبانو د ېچ وه سرته دومره مرسته سعودي د مقابل په ېد د ېبلک ي،ړ ورک
 .یشو  موندل یوا نه یسار  اييښ ېي لپاره

 هم وخت دايس نو ،ېشو  یاړ ک کنګل نيیرسچ مايل اسامه د ېچ ېک ریاخ
 زه .ورکول حکومت افغانستان د هم لېت رونوټمو  محدودو د القاعده د ېچ راغي

 کلیل ته نویمسول نحصاراتوا د به خوا له مقاماتو د ېچ می شاهد پرچو ېداس د
 .ئړ اجراک لېت رتهیل دومره ته جاتوعراده نویمجاهد عربو د ېچ وو، شوي

 دیبر توغنديو کروز د کایامر د افغانستان پر

 پر امريکا د ېک نوېپالزم په تانزانيا او نيایک د اوومه په ستګا د کال ۱۹۹۸ د
 دا او ولوست وستهور  هفته وهی هم خرب ېي ږمو ېچ ېوشو  ېچاودن سفارتونو

 .تللو ذهن ته لور اسامه د غېن مو نه شوه، نه کارهښ ړو  پام د دومره راته
 چاودنو ېد له ېچ و مرصوف سخت ېک فتوحاتو تونویوال شاميل د مرشتابه

 ړک فتح و مورچل یورست دوستم د ېچ مرکز تیوال بلخ د ږمو ورسته ځور  يوه
 الهم کایامر .و مرصوف هیتصف او توال یتشک نويو په اتویوال دغو د مرشتابه او
 ای خرب کوم ېي نه او ړیک و نه ته روګمل دهغه ای اسامه نسبت غېن وېښپ ېد د

 .وو يړ ک کیرش رسه حکومت له فغانستانا د شواهد

 د بایتقر وخت پر افغانستان د شلمه په ستګا د ېچ ېو  نه الپوره ۍاون دوه
 شول وار توغندي کاييیامر مپیک ېژور  پر تیوال خوست د ېبج لس ېشپ
 په انیپاکستان رېشم يو ېبلک و، نه هلته عرب وی څهي ونګډ په اسامه د ېچ
 وڅ .دلیاوس دلته وخته له جهاد ضد شوروي د ېچ ل،ړ ال  هځمين له ېک

 د ېي وڅ يو او دګېول ېک ۍولسوال فو معر  کندهار د يو ېچ ل،ړ ال  خطا توغندي
 ایب ېچ و، ېپات یناچاودل یتوغند فمعرو  د خو وچاودل، ېک خاوره په پاکستان

 .شو یاړ ک انتقال ته تونوسله کندهار د
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 کهیفابر يوه پر درملو د ېک مرکز په انډسو  د توغندي لس وخت نیع په
 د خو وه کهیفابر موادو امييیش د دا ېچ هړ وک دعوه انویکایامر ېچ دلګېول
 شوه، نه ابتهث اوسه تر رڅې په وسلو هستويد  صدام د هم دعوه دغه کایامر
 هړ ا ېد په ېچ مانه ونه شورا تیامن هم زیاندړ و  هغه حکومت انډسو  د ېچ آن
 نهڅېړ  ېکیفابر ېدغ د ېد ئتیه املليل نیب ېچ وه ړېک تنهښغو نوټپل د ېي
 !درملو د که او وه کارخانه وسلو امييیش د ایتښر ېچ يړ وک

 لرله، نه هړ ا رسه ونودیبر له ایتانزان او اینیک د دیبر خوست د ېچ پرته شکه له
 او ایتانزان د کایامر .وو دونهیبر شوي پالن يسیراه اشتویم وڅ له دا ېبلک
 ېک هېښپ ېد په رسام اسامه ېک نومرب په ورسته ېاشتیم دوه دونویبر له نيایک

 .هڼاګو  تورن

 امريکا د ېي خوا ېبل له او ړک هګاډ په تیجد کایامر د خوا ېو ی له ېحمل ېدغ
 منيښد کایامر د طالبانو مهاله ېد تر ېچ وله،ېږ وز  کرکه ېک لبانوطا په ضد پر
 ېچ دا خو ژندلهېپ رسحده تر شعار د ېک کنویل او وډغون په جهاديانو پخوانيو د

 ېد کهځ وه، خربه ېشو  کلټا نا ورته دا ووروي توغندي افغانستان پر کایامر
 .هد منهښد مخامخ مو کایامر ېچ هړ ورک هیروح دا ته طالب کار

 طالبانو او هړ ک دهیچیپ هم نوره مخه رشفتېپ مثبت د هړ ا په اسامه د کار ېد
 ذهنونو پر ېي ورځان رګرغلی يوه د او لګڼو  دوستان خپل منانښد کایامر د نور
 طالبانو خوا ېو ی له ېچ ړک انتخاب وخت ېداس انویکایامر .ونيو یاځ ېک

 له رس پر ېنړیم د لوماتانوديپ وولسوی د ته لور بل او وو يړ ک مخه په نیمخالف
 .وي ېلګنیتر ېکړیا رسه رانیا

 میحر پر وادېه د ېي دا ودښو غربکون سخت ضد پر ېحمل توغندويي د طالبانو
 يو په وادېه د او اباد جالل مزار، کابل، کندهار، سبا پر .هڼاګو  رغلی مغرورانه



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 198 

 کایامر له وزارت خارجه طالبانو د .ېوشو  ېمظاهر  ېدرن ېک ارونوښ نورو رېشم
 .تلښوغو اسناد او ثبوت لرلو دالس داسامه ېک وښپي په ایتانزان او اینیک د نه

 نظامي د خوا له کایامر د او شو سخت هم نور ځدري محمد عمر مال د وخت دا
هم همدا  وجهيوه  .ړک غوره ځدري جدي ېي ېاندړ و  په فشارونو ېک زور او دیبر
 بدل انګخپ په مالقات رسه صلیالف رکيت له ېک ستمرب په له امله يې  ېچ وه
 .شو
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 مالقات رسه مرش له او ګرات صلیالف ترکي د ته کندهار

 سلامن سفري سعودي د لپاره افغانستان د ېک ستمرب کال ميالدي۱۹۸۸ په
 ړورک خرب ته سفارت اباد اسالم د ږزمو ده،ېاوس ېک اباد اسالم په ېچ العمري

 خیتار سفر د .يځرا ته کندهار هيئت ړیګانځ او ړیپو  ړلو  يو سعودي د ېچ
 سلامن اتلسمه په ستمرب د ېمخک ځور  يوه هګرات له ئتیه د .ړک معلوم ېي

 مرستيال چارو خارجه د ېي ېک لمستونېم کندهار د .راغي ته کندهار العمري
 متاس تلفوين يړ انکځ د هغه .وو کوربانه مسئولني نور او لیعبدالجل مال وزير
 د ېچ ولهګول ېک ګړان په لمستونېم د ناهمټیان مخصوصه يوه ټاليټس د لپاره
 .وه ورته ته ۍکټی يا تبخي شډ

 وزير د استخباراتو د سعودي د ېبج نهه شاوخوا سهار نولسمه په ستمرب د
 ګړېانځ خپله رډګ هوايي پر کندهار د هيئت ۍمرش  په الفيصل ترکي شهزاده
 پنجره ګړېانځ ېي لپاره نتقالا د مجرم يوه د دلېک لیو ېچ هړ ک کتهښ الوتکه
 .لرله هم

 قالينو، په لپاره لمنوېم دغو د خونه سرته يوه ېک مقام په واليت کندهار د
 هم ته دفرت پخواين مرشتابه د ېخون ېدغ .وه ېشو  فرش تونوښبال او توشکو

 .دهېکار  لپاره لمنوېم مهمو د وخت اکرثه به تاالر او خونه سرته دغه .لرله الر
 .ېلرل ېخون ېنور  دوه لپاره ېناست ېمخصوص او برابرولو د وړ خو  د ېي ګنڅتر 
 برابروونکو له ېميو  تازه او اکڅښ خوراک، د ېک خونه په برابرولو د وړ خو  د زه

 او ېو ېم تازه ،ېوچ و، اوار دسرتخان .وو ديلېرارس لامنهېم وم، بوخت رسه
 د ته ېخون ېدغ ډلن دفرته خپله له هم امرياملومنني .وو يیښا ېورباند یچا
 يږخالصي ېخرب  هرکيل د ېچ ېهغ تر کوله، هړ بي ما .و یراغل ته هرکيل لمنوېم
 .مړ ک فارغ ورته انځ بايد زه ي،ږکي رشوع بحث اصيل او



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 200 

" رانا میتسن" ېي مرشي ېچ دېراورس هم ئتیه امنهېدر  پاکستان د ته مجلس
 یهغو  ېخرب  مرش د لګجر ېم کونسل پخواين پاکستان د ېک کندهار په .کوله
 هځپين .ېلړ ژبا  توښپ په ته مرش ېي ېخرب  یهغو  د او ېلړ ژبا  يسیلګان په ته
 مال د ړک کارهښور رس ما .شو ړلو  اواز صيب مال د ېچ پوره ېو  نه ال ېقیدق

 ورانه خربه ېچ شوم پوه و، بلد وررسه ږمو ېچ کيفيته له ږغ او خربو د صيب
 به یتور  يو يو خربو د زما ېچ وويل غوسه په ېي ته لګجر یم بیص مال .شوه
 هم لګ وخت دا .ېکو  ترجمه ورته ېداس وايم زه ېچ هګنڅ لکه واضح واضح
 .و ېالند رعب تر او ورخطا کايف

 ما لهړ ژبا  ناسمه او ګړېمین خربه کومه لګ که ېچ وويل ته اغا بیط مالصيب
 ېچ دلېواور  ېم دومره فقط و، بلد رسه يسیلګان له اغا بیط ېچ کهځ وايه، ته
 ېولټ مو نيکونو او ياست واکمن مرکز د اسالم د تاسو ېچ وويل ورته بیص مال
 پرديو د مسلامن مظلوم يو نن خو ي،ړ ورک درس عزت او رتیغ اسالمي د ته دنيا

 ،ېشو  ېک افريقا په هېښپ .سپارئ ېي ته یهغو  او سئین لپاره ښېخو د کفارو
 لرئ؟ حق هڅ ېک په نور تاسو ،ید امريکا د منښد

 ېخون له او دټېول غوسه په صلیالف ترکي .شو ختم ۍخوند ېب پوره په جلسم
 د وروسته .ووت رسه ساتونکوله  ېباند دروازه پر ته لور دفرت د هم مرش ووت،
 :و ولډ ېد په زډیلن انیجر مکمل د ېخول له روګمل شاهدو او حارضو

 له .شو ويلو  یهرکل ژبه هږ خو په خوا له مرش د ته لمنوېم شو، لیپ ېچ مجلس
 رهډې په صلیالف ترکي .ړېک لیپ صلیالف ترکي ېخرب  ړیلوم وروسته هغه

 خپله ته ېچ يو راغيل ږمو وويل ته بیص مال واره د وار ژبه او لهجه قاطعه
 رسه انهځ له ېي ږمو .ېوسپار  یلړ ت الس ته ږمو مجرم ږزمو او ړېک پوره وعده
 دا يوه ؛ۍغلط ېسرت  دوه بيا او انداز قاطع صلیالف ترکي د .وړ و  ېک الوتکه په
 جمله مقدمايت کومه رتياګمل او ږۍخواخو ولډ څهي د ېي رسه تحريک له ېچ
 ولډ څهي رسه یهغو  له بیمالص ېچ وه دا فهمي غلط يا غلطي بله او لهیو ونه
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 رهډې دروغو او ۍخالف وعده له ېک مزاج په مالصيب او يړ ک وه نه وعده ېداس
 .کوله کرکه

 ۍخالف وعده د مالصيب پر پلو بل او شول وويل دروغ خوا ېيو  له وخت دا
 ته ېمعامل څهي رس پر خیش د بیمالص ېچ دا مهېیدر  شو، ېپور  تور ناحقه
 هم ېي کلټا ېتنښغو ېقاطع ېداس د هړ ا په هيئت د .و نه اماده فکرا او ذهنا
 ېتنښغو ېقاطع د ځېيوا نه او شو جدي اپهڅنا يو مرش خو کهځ ،ړیک و نه
 مال د .ړورک هم پيغور او عار ېي ته صلیالف ترکي ېبلک ،ړورک قاطع ېي بواځ
 ېداس هم کله ما! ئړ ت مه دروغ ېپور  ما په خو اول ېچ ېو  دا ېجمل بیص

 .ړېورک اجازه وعدو ېداس د ۍاستازول په زما ته چا بل ېم نه ،ړېک ده نه وعده
 د ېچ وه، ړېدرک وعده مجلس مشرتک د علاموو د ږمو ته تاسو ېچ دا دوهم

 ده نه وعده هم کله مو سپارلو د خیش د خو کوي، غور به هړ ا په ېستونز  ېد
 ېمرست د ته ېتاس مسلامنان مظلوم ياست، واکمن مرکز د اسالم د تاسو .يړ ک
 او سپارئ مسلامنان ته منانوښد اسالم د رسچپه تاسو خو لري، اميد ږۍخواخو او
 ړېک امريکا ېپر  دعوه شوي، ېک يقاافر په هښپي ئ،ځرا دلته امر په یهغو  د

 ؟ید حق هڅ ېورباند ېستاس

 ېچ و، ړیورک اطمنان استازو امارت د ته حکومت سعودي د ېاندړ و  ېد له
 .وه ېمنل هم اسامه پر غالبا ېي دا او کوي نه څهي خالف په سعودي د به اسامه

 .شته نه حق ورباندي نور ستاسو ېچ وويل ته یدو  بیص مال امله ېهمد له

 رياض په ېي سبا په .دېورس ته رياض وروسته ساعتونو وڅ له صلیالف ترکي
 د دي سفري افغانستان د ېچ واستاوه ليک رسمي ته سفارت افغانستان د ېک

 د سکرتر يړ لوم ېي یاځ پر شو، ستلیوو را سفري .يځوو  ېخاور  له سعودي
 ځېر و  ېهمد له .ېولېب پرمخ ېچار  کونسل ېجد د او هګتو  په شارژدافیر
 .شو لیپ دور يکوړا خرابو د امارت اسالمي د رسه سعودي
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 راوپاروله؟ غوسه غريعادي محمد عمر مال د نقطو کومو ېک سفر او خربو ېد په

 ترخه دغه د مړ غوا اوس .ړک انهښرو ورځان یتينښر جريان ېد د ما ېاندړ و 
 اوله له خو فهمي غلط سرته يوه .مړ وک تبرصه هډلن خونوړ ا او اسبابو پر مالقات

 د ته حکومت سعودي د چا اييښ ۍاستازول په مرش د ېچ وه، ېشو  دایپ دا
 کولو عادي د حاالتو د .وي ړیک افراط رضوري غري ېک برخه په ورکولو اطمنان

 موقف محمد عمر مال د هړ ا په اسامه د ېي موخه په ساتلو نورمال د يکوړا د او
 کاوه، فکر واکمنو سعودي ېچ وي، ړیک معريف یتغيريمنونک او نرم دومره

 مال يش یداېک و،ړ وک تنهښغو قاطعه هږ ل ږمو که .شوه وعده ولډ يو خو دا ېچ
 ېهمد اييښ ي،ړ وک صلهیف انقاليب يوه او يش یاړ ک نه خفه ږمو محمد عمر

 .وي ړیورک هړ ز  دومره ته یهغو  به ېمت

 پر ګمر  د نوديپلوماتا ايراين د وروسته نيولو له( بلخ) مزار د ېچ وخت دا پلو بل
 د طالبانو ېاندړ و  ځېور  وڅ ځېيوا نه ېد له و، ړیک ښواګ بريد د ايران رس

 .و ړیک اعالن ونګغرب  سخت د ايران او وو مونديل يړ م يپلوماتانو د ايراين
 په .يړ وک ړمالت کلک ېک موضوع ېد په ېي به سعودي ېچ لرله مته طالبانو
 ،ېتښوراو ته سعودي رهډې تر ګېسرت  اميد د طالبانو د ېک وخت حساس دغه
 دا پرته ېيادون ولډ هر له ۍهمدرد او ږۍخواخو د خوا له صلیالف ترکي د نو
 شوه کارهښ ېداس دا .وو نيول ېوتګ ږترخو ولډ يو لهجه سپوره او قاطعه ولډ
 هړ ناو  حالته دغه له ېي صلیالف ترکي او و ناست غويل په دغم بیمالص ېچ
 خو کهځ شو، خپه خربو ېد په هړ ز  مرش د هم هامل ېد له ېچ کوله، پورته هګټ
 .شوه المل اعرتاض اضايف او جواب قاطع د ورته خوا له محمد عمر مال د

 وی ړۍن د او وکاروله لهجه امري يو د صلیالف ترکي ېچ وه دا روتنهېت مهمه بله
 دا اييښ .ړک مخاطب هګتو  په ماتحت يوه د ېي شخصيت پروا ېب او باکه ېب
 بویغر رهغوډې د رڅې په ږزمو ېچ کهځ وه، نه خربه ېنو  لپاره صلیلفا ترکي د به
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 لري؛ تياړ ا حيايت ته مرستو مايل سعودي د ېچ ته واکمنو وادونوېه اسالمي
 تعريف جال يو محمد عمر مال خو لرله، ژبه همدا دخطاب صلیالف ترکي اييښ
 .وه ړېک زده بهژ  او لهجه تعامل د رسه هغه له خلکو اروښیهو ېچ لرله، تياړ ا ته

 د ر،یوز خارجه دازبکستان وزيران، خارجه او داخله پاکستان د ېک ېد په
 او مرستيال ولسمرش د ترکامنستان د او ابراهيمي لخدار یاستاز  ملتونو روګمل

 یوکارول ېي ژبه مطابق روحياتو د محمد عمر مال د ېچ دي،ړ و  ېيادون د مشاور
 دي نه پرته ېجینت ولډ هر له رڅې په صلیالف ترکي اغيلښ د هم ېي يو .شوه
 .تليل

 ېي ېاندړ و  په تواضع د چا د .و نه انسان یضد او مغرور مزاجا محمد عمر مال
 حق د چا که کاوه، نه هم امنګ مرشتوب د ېپر  به هغه ېچ کوله تواضع دومره

 متکرب او مغرور ناحقه له خو شوه، یزغمال  هم ېي هغه کاوه غرور ۍپلو  په
 .ړوو  ګج ترغره رس بيا ېي رسه
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 نظره له محمد عمر مال د علامء سعودي د

 رسه رسه مالقات ترخه ولډ دا له رسه مقام رسمي دغه له حکومت د سعودي د
 ولډ يو ېک هړ ز  په ته علاموو نيید او قانون خلکو، سعودي د محمد عمر مال
 يوډار  سعودي د خوا له ېشپ د کله نا کله ېک روژه په به هغه .درلود یدرناو 

 په اخرتونو او ېروژ  د ېچ وه هړ کېپر  هغه د هم دا .ېدېاور  هم ېخپرون نيید
 ېد د یهغو  آند په هغه د ېچ کهځ يش، لګڼو  کايف اعالن سعودي د ېد هړ ا

 بايد نو دي، ېک واک په علاموو د ېي ېادار  دغه او کوي اهتامم هښ لپاره
 .ويش ېي رويیپ

 تر واکمن سعودي ېک انتظام او تنهسا په حرمينو د ېچ و، عقيده ېد په هغه
 له .کوي اداره ولډ هښ رډې په ېي ېچار  ېولټ او دي متوجه زيات چا هر بل

 ېهمد له او و مخالف رسه ډۍو ګډ ولډ هرله  ېک سعودي په هغه امله ېهمد
 کلمه الحرمني خادم د ته پاچا سعودي د ېک نرشاتو رسمي په ږزمو امله
 ېي رسه روګمل جهادي القاعدهد  ېچ شخاصا او ړۍک ېينځ البته .دلهېکار 
 يسیپال رسمي له امارت د ېک برخه ېد په به ناکله کله و، زيات یوالېدږ ن
 .تلښاو

چې طیب اغا يې مرشي  ېک مجله عريب ګړېانځ په دفرت مرشتابه د لځ يو
 رهېت کلمه الحرمني عدو د ېک کنهیل په ليکوال عرب کوم د القاعده د کوله 
 د ېي لپاره اينده د ه،ړ ک کارهښ نيیخواش دلوېخپر  په ېي تابهمرش  ېچ وه، ېشو 
 .ړوک امر کارولو نه د کلامتو ېداس

 به ناکله کله البته و، مخالف بيان رسمي ولډ هر د ضد پر سعودي د مرشتابه
 دفاعي ږزمو نو شوه ياده موضوع صلیالف ترکي او اسامه د ېک ياډمي په ېچ
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 ېستونز  به کار ېد ېچ خپلوله، هڼب خالفتم د سعودي د ولډ يو به وابونوځ
 .ېولېږ ز 

 اسامه خیش د خو لرله، چارواکو ولوټ ږزمو ارزو يکوړا نورمالو د رسه سعودي له
 وخت هغه هګتو  مکمله په کار دا خو کهځ وه، حساسه رهډې هړ ا ېد په موضوع
 .و یناشون

 او چني ،ېترکي ترکامنستان، ان،ډسو  قطر،له  محمد عمر مال اخوا ېد له
 که ،ېتښغو ېکړیا هم ېي رسه بيایل .و والهېل يکوړا مثبتو د رسه زستانیکرغ
محمد  مال او اوهښخو نه نوعيت نظام د طالبانو د قذايف ولسمرش بيایل د هم هڅ

 لويديزود  خو وله،ښخو نه العناين مطلق او قانون رژيم د قذايف د هم عمر
 .وه قطهن مشرتکه رسه قذايف له اختالف رسه سياستونو

 مخالفت لوځهلو  د ولوړ جو  يکوړا وښ د رسه ايران له خوا له چارواکو نورو د ږزمو
 امله ېهمد له ېچ درلود، ځدري محتاط رډې ېي هړ ا ېد په خو کاوه، نه هم ېي
 ېالند مرشتابهتر  .کاوه شک تل لوځهلو  پر يکوړا دوستانه د رانیا د ېي

 خو ه،ڼاګ رضورت اشد ېي دا او لرله هتلوس رهډې ته يکوړا رسه ايرانله  چارواکو
 .و نه مخالف ېک مجموع په بیمالص

 رانیا د ايرانيان يوولس مهال پر سقوط د مزاررشيف د کله ېچ دي ياد هښ زما
 و، غوسه په دومره پرمهال تحقيقاتو د مالصيب شول، ووژل ېک ۍر ګکونسل

 ېب ل،ړ ک دایپ عاملني ېښېپ ېد د مي که وويل مخابره په ېي ځور  يوه ېچ
 زه ده،ېواور  جمله ولډ دا نه هغهله  لځ يړ لوم په ما! ندومړ و ځ دار په ېي ېمحکم

 .ړیک پالن ید نه طالبانو کار دا ېچ شوم پوه ځور  هغه په

 ړۍن له او ېو  حيايت ته ږمو وخت هغه خو ېيکړا اماراتو عرب او پاکستان د
 .وو راتاما عرب او پاکستان ېدرواز  ۍينځيوا تعامل ولډ هر د رسه
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 ېالند فشارونو بهرنيو تر هړ ا ېد په ېچ ېد له رسه ۍکورن مرحوم زايد خیش د
له  ېي ېبیش ۍوروست تر هم بيا خو وه، وفاداره ته ونونوړ ت والوړۍن ړل يو او وه

 يږخواخو متقابله هټپ وررسه هم مرشتابه طالب .لرله يږخواخو رسه طالبانو
 د ږمو ېچ و وادېه یينځيوا وروسته تشديده له بنديزونو اقتصادي د .لرله

 .یشوا یکوال ېتر  استفاده ترانسپورت هوايي

 یزو  امام پخواين د املقدس تیب د

 کندهار ېک يړ او  کال م ۱۹۹۸ د ریسف کیسمبول نیفلسط د ېک اباد اسالم په
 پالر ېچ جرنال یشو  ېپات ېک ځپو  نيیفلسط رسه انځ له هغه .ړوک سفر ته
محمد  مال له یدو  .و یراوست ته کندهار و یشو  ېپات امام املقدس تیب د ېي

 لهډکو  هغه په انوځو ځ د محمد عمر مال وروسته نه مالقات .دلیول رسه عمر
 ېچ ید دود خلکو دعامو هلمند او کندهار د ، داکوله لولهیق( خوب) غرمي د ېک
 ته شامل خی هغه د او اچوي اوبه الهڅ ېلښپو وخانوځ په ېک موسمپه  ۍرمګد 
 ېهمداس ېک ګړان په دفرت خپل د هم محمد عمر مال .ژغوري رميګ له ناځ
 خوب مسنون يوساعت د دغرمي ېچ کله .وه ړېک هړ جو  الهځ انوځو ځ د يوه
 .ړک راکش انځپر  ېي ادرڅ خپل او شو دننه ته ېلډکو  ېدغ لپاره

 سخت دیول محمد عمر مال ېک حالت دغهپه  ېچ زوي امامد   املقدس تیب د
 د .و متاثر اتیز رډې ړال  ته ټېکو  ېخپل ته لمستونېم کله ېچ هغه .لړ وژ  ېي

 له محمد عمر مال د ېچ لیوو هغه ؟ړېژا ېول ېچ تښوپو هغه ریسف نیفلسط
 خپل په ېک الهځ خپله په هغه ېچ وروسته نه مجلس کډ  ېنیم او يږخواخو

 ېي فاروق عمر ېچ شو راياد قول اعرايب هغه د ته ما شو، دهیو ېک ادرڅ
: لیوو ورته اعرايب .شو دهیو او اوهګول رس ته ديوال يوه ېي بيا او هړ وک صلهیف
نت  دلت  ع   کمت  ح   ،امانت ړوک ېک په ېد عدالت ه،ړ وک ېد هړ کېپر ) مت  ن  ف    ا م 

 له ګېسرت  او تکراروله جمله دا بار بار هغه .(ېشو  دهیو بيا او دارې دي وکړه
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 .يږريیه نه ېم اوسه تر او وه جالبه رهډې صحنه دغه ته ما .ېو  ېکډ  کوښاو
 .دي ژوندي ال اوسه تر ريګمل وڅ شاهدان صحني ېد د مرغه کهېن له

  رول روملتونوګمل د هړ ا په ګړېج احتاميل د افغانستان او رانیا د

 کنده يوه په ستمرب لسم په ېچ يړ م تنو وولسی د سفارت راينیا د ېک مزار په
 بار بار له .ده هېښپ مبهمه يوه ننه تر لپاره مرشتابه طالب د شول، وموندل ېک

 عادي وڅ ممکن هېښپ دا ېچ کهځ شو، ونه هم امنګ چا پر رسه قیتحق
 هټپ خوله ېر ېو  له نوره ېي دوېخرب  په نزاکته له موضوع د او وي ړېک اشخاصو

 ولډ ډلن په .وه يسیپال رانیا د خپله په دا اييښ خو اند په نوځی د او وي ړېک
 نه او يش یدالېرد نه احتامل وی څهي هړ ا په ېښېپ ېد د ېچ شو یال یو
 .يش یدالېيدیتا

 نوپهیعامل د وېښپ د ېک مکامله مخابروي په ځور  يو محمد عمر مال هړ ا ېد په
 ېد په ېچ شوم پوه ال وخت هغه زه .وکاروله جمله ديیتهد سخته رهډې هړ ا

 نه ېي وبه نو يش جوت ورته ېي که نیعامل او یلړ خو  کانټ سخت رډې مرش کار
 نه رويه او تکلم مصنوعي هغه ېچ ژاندېپ محمد عمر مال ږمو ېچ کهځ ،ښېب

 .وه خربه ېي همغه لیوو ېي به هڅ ېچ لرله،

 ېي قطعات يځپو  ېبلک ړورک یخربدار  دیبر يځپو  د ته طالبانو ېيواز  نه رانیا
 او ېالوتک ګېجن او لړ ک یاځ پر یاځ ېک رسحدونو په هرات او مروزین د هم
 د مرشتابه خو ړېک ېداخل ته حدودو ږزمو الس یلو  په لهځ وڅ ېي ېلکچور 

 امر ېبلک هړ ک ورنه اجازه دیبر د چورلکو پر یهغو  د امله له نزاکت د حاالتو
 ونه ونګغرب  والوسله دیبا ،ړیک وي نه دیبر عميل ېي وڅتر  ېچ و ېداس
 دیبر د تانافغانس پر رانیا ېچ ړورک خرب هم ادارو نوځی کایامر د .يش ودلښ

 ېوسل ېدرن او انکونهټ والزغره ،ېقواوو  ته رسحدونو هم طالبانو .لري اراده
 .ېدولېږ ول
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 ليوړ خو  ېمات د وحدت حزب د ېچ تلښغو رانیا حرکتونو ېد په اند په روډې د
 يځپو  د طالبانو د ته رسحد رانیا د او ودروي ونهګپرمخت طالبانو د ضد پر قواوو
 دا .يړ ک کم فشار يځپو  طالبانو د مسعود او وحدت حزب پر لوېږ ل په قطعاتو
 ېالر  له وزارت خارجه د نه ېادار له  ملتونو روګمل د خوا ېيو  له مرشتابه وخت

 د او ساتلو ړلو  د ېروحي د قواوو خپلو د ېي خوا ېبل له ه،ړ وک تنهښغو ېمداخل د
 ولوټ يورسن مشهورو ېچ ه،ړ وک نایو مطبوعايت تونده لپاره پوهاوي د رانيانویا

 .هړ ک خپره

 راينیا) یدو  لیو ېوي او ړک مخاطب رانیا ېک خربو مطبوعايت ېد په مرش
 د که .ويګډور  کفر په کفار ېي اونه ويګډور  اسالم په مسلامنان نه( اخوندان

 د دننه لومرتهیک رشېد به واکونهځ ږزمو نو وشو، بريد ږمو پر نه خوا له رانیا
 د وروسته ېتنښغو رسمي له طالبانو د خوا بل .يځننو  ته ېخاور  رانیا
 ایب او ړوک سفر ته رانیا ړیلوم ميیابراه لخدار استازي خاص روملتونوګمل

 هم ږمو ېک مالقات په هغه د رسه مرش له ېک کندهار .راغي ته افغانستان
 .وو حارض

 ېک الوتکه وهی په ملتونو روګمل د ېبج نهه ېدږ ن سهار لورمڅ په اکتوبر د
 .راغلل ته کندهار بکر میابراه مرش کانفرانس اسالمي د او ميیابراه لخدار
 ړیلوم هيئت دغه ۍمرش  په ميیابراه د .وو ريګمل انیبهرن نور وڅ رسه دوي
 شويو وژل د خوا له مالک جرنال د نه مزار له ېچ شو بوتلل ته ېر یهد هغه
 ارکنده د وروسته هغه له .وو ښخ ېک په جسدونه شوي رانقل طالبانو ونوګزر 
 ېنیقال دود افغاين پر ېک تاالر سرت يو په تیوال د .راغلل ته مقام تیوال
 قیدق ميیابراه .وو يښاي رهېبرس ېورباند تونهښبال او ېتوشک .ېو  ېهوار 
 مزاجله  هغه د ۍار ښیهو رهډې په ېي رسه مرش .و ړیس شناس موقع او مزاجه
 .دږېوغ دستور دود او پرهوا افغانستان د هغه .ړېک لیپ ېخرب  ېسم رسه
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 اصيل ګنڅتر  النجو نورو او موادو مخدره د هغه .راغي ته بحث اصيل وروسته
 .ړکږ وا النجه روانه پر افغانستان او رانیا د بحث

 میابراه مرش کنفرانس اسالمي د خو ،ېدېورس ته یپا ېک فضا نرمه په ېخرب 
 را ته الرتا محمد عمر مال کله ېچ دا ال ېي بده .و ناست چوپ پايه تر البکر
 بکر میابراه ېچ و دا امنګ زما .شو دوېدېږ ر  په وجود بکر اغيلښ د نو شو دننه
 په رڅې په صلیالف ترکي د هم هغه به محمد عمر مال اييښ ېچ کاوه فکر

 به دلېک لیو ېچ دهېکار ښ اثر غیتبل هغه د دا ېچ ي،ړ ک مخاطب جملو سختو
 د ېبلک و، نه ېداس تقیحق .کوي کرکه واکمنو عرب له محمد عمر مال ېچ

 .و حالت او موضوع خاصه او حساسه يوه کامال موضوع صلیالف ترکي

 ميیابراه ېک اباد اسالم .لړ ال  ته اباد اسالم وروسته ېغرم له بکر او ميیابراه
 او ېمثبت ېخاطر  مالقات د رسه محمد عمر مال له ېک خربو په رسه رسنيو

 ېد په يس ېب ېب انیجر خربو مطبوعايت دغو د ميیابراه د .ېلګڼو  ېدیمف
 :ړک خپور ېک کوټ

 ړۍلوم دا ېم رسه هغه له .کوم مننه ېپالن لمهېم ېتود له محمد عمر مال د زه"
 چېکړ ک رانیا–افغان د ږمو .شوه تررسه هګتو  ۍالیبر او فضا هښ رهډې په کتنه
 په ېچ مړ ال  ته ېهدير  ېهغ ړیلوم .ړیک ګپرمخت ېک الر په کمولو
 ېم هلته .دلښېخ الهم او وو ښخ ېک په طالبان شوي ژلو ېک فیمزاررش
 هر ېچ ويڅه ته ېد ږمو ېدنیل دا .مړ ک نه ېي به رېه ېچ دلیول هڅ ېداس
 یپا ونهګجن ېک وادېه يلړ ل ریو ېد په ېچ وړ وک دیبا هغه يیږک السه د مو هڅ
 ".يش دایپ همکاري او رتياګمل ځترمين وګړ و  ولوټ د ېمیس د او يیږورس ته

 محاکمه رشعي الدن بن مهاسا د
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 سوه دوه هغه د او الدن بن اسامه لورمهڅ په نومرب د حکومت کایامر د ېچ کله
 وبلل، نیعامل دونویبر مبي يوړلوم د ستګا د ېک قایافر په ريګمل رشېد اته
 انعام الروډ لونویم وځپين د ېک صورت په وژلو يا نيولو د ېي رس پر هغوي د نو
 ېک نومرب په شک عمل ېد د اسامه پر ېچ و دا یاځ ایتېښه د .ړک اعالن هم
 ېمخک ېاشتیم دوه سزا ېي ته هغه خو ؛ړک تورن ېي رسام او ړوک کایامر

 یا يس د او شو بچ ېتر  خوهغه واژه، ېي دیبر پر توغنديو کروز د ېچ ورکوله
 اباد جالل ېک ریاخ په ۱۹۹۶ د ېچ ييښ هم دا اسناد شوي خپاره وروستي ېا
 کار پالن پر وژلو د هغه د ېا یا يس ېک کندهار په ېک يوړلوم ۱۹۹۷ د او

 .کاوه

 هړ ا په تياړ کک د اسامه د ېک وېښپ په قایافر د نه مقاماتو کاييیامر له طالبانو
 رسنيوته ږمو سم رسه تیهدا له مرشتابه د .تلښوغو ثبوتونه او اسناد ندګر څ
 په هغه د ېچ کهځ ه،د خربه معنا ېب سپارل لپاره ېمحکم د اسامه ېچ لیوو
 بل ای سعودي ېي که نو ده،ځېر ګ هم ېاندړ و  وېښپ ېد له کایامر ېپس ګمر 
 ېمحکم تر او ېسین هغه انیکایامر پرته شکه له اهمیب وسپارو، ته وادېه
 د الر ۍينځيوا .کوي محاکمه حکم په ۍسیپال ايسیس د ېي ېاندړ و 

 ېمداخل ولډ هر له به کولو ېاندړ و  په ثبوت د ېچ ده محکمه خپله افغانستان
 .صادروي حکم پرته

 لپاره وځور  شلو د ېمحکم ېسرت  افغانستان د ېمخ له فرمان د مرش د
 شواهد هړ ا په تورن د ېد ېک موده ېد په ېچ هړ ک اعالن محکمه اختصايص

 د اسامه د او ړک ورنه تښارز څهي ته اعالن دغه ږزمو کایامر خو يش، ېاندړ و 
 په ېي ېک وځور  رویاخ په ېمحکم د .ړېک ېز ېت ېي ېلځ ېهل ژلوو او ولوین

 د ېچ شوه واستول را ټسیک يوډوي يوه سفارته له کایامر د ېک اباد اسالم
 .يش وبلل ثبوت تياړ کک د الدن بن اسامه



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 211 

 وي ای زونیتلو د ېک دفرتونونورو  په طالبانو دله خارجه وزارته پرته  وخت هغه
 ېکتل ټسیک دا مو هلته ېچ یاځ ينيځايو ه ، په کندهار کې و  نه اجازه ار يس
 موندلورکې  لیوسا هړ زا ولوږ غ ویډیو د ېچ وه ۍودان زونیتلو راديو د واي
 يوډوي ولډ پخواين له ته ۍودان زونیتلو راديو د کندهار د امښما متوکل .دلېک
 ژوندي هړ ا په اسامه د ېچ شوه اتهیز لچسپي د زماهم .یراغ رسه ټېسیک

 ومو ورته ت،ښوغو را مو بیص ریمد کیتخن د .نویوو وګسرت  خپلو په شواهد
 .وروګ ټسیک يوه ږمو ېچ زهیپران خونه ېلړ ت ۍودان د زونیتلو د ته ږمو لیو
 په ېچ شوه خوره موسکا رتیح د ېي وډشون په وکتل راته نظر ېښه په ریمد
 .!وريګ ېک خونه تنها په فلم کوم اوس خلک دا به ېک ارهیت

 او ګنټی هځملان او اوداسه په ېک ۍواکمن په طالبانو د وخت دا ېچ بیرصیمد
 دهېواور  جمله طهینش همدا ږزمو ېي لځ اول .و یر ږی نیسپ یلرونک رهږی هیلو
 ورک ېپس ليانویک په ګړۍ هښ ریمد .يیږک کتل فلم ېک ارهیت په به اوس ېچ
 يوه او لهړ و را ولهړ ا ېک الس غونچه يوه انویلیک وهليو ګزن د ېي وروسته .و
 ېو ی ېک ریاخ .و ړیک یژواند ړم ونوګزن قلف ېرواز  د د .ولهټل ېک په ېي يلیک
 و کال مو  وڅ دا .شول خواره ردونهګ رسه دویواز له ېدراوز  د ،ړورک کار يلیک
 وروسته وهلو له توکمو روډې د ېک خونه .و نه کار چا د رسه ېخون ېد له ېچ
 ،ۍکرس وو، ردونهګ ته ورل هر .شو انهښرو او ړورک کار روپګ ېړز  هړ زا يوه
 ووېدر  دوه ږمو .ېو  یښېا ۍکرس وڅ .و یلړ ل ردونوګ په ولټ فرش او والونهېد
 وي د ته ږمو .ناستوېک ېورباند او ړېک پو ۍکرس ړېز  دوه يو ته انوځ روګمل

 بیرصیمد .ېو  ېولین ګېسرت  مو ته بیرصیمد .راته نه هم چل دوېچاالن د ار يس
 برابر مخامخ ېي تهږ مو .ړک راکش زېم پر زونېتلو یوسر  ړزو  وی واالډۍبا يګلر  د
 .ړک
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 انتظار ږیت هڅ نوي رډې يوه د تلوسه رهډې په ولټ .ړېک تازه ورته ړېغا  هم ږمو
 هړ ورک ټسېک متوکل .وه ېلړ ل ردونوګ په هم ېي هښيښ او و ړزو  زيونیتلو .کوو
 فلمي اڼر  تته په زيونیتلو .هړ ک لهټېور  ټسېک ته ار يس وي بیرصیمد او

 پهڅ نیسکر ؛نيیو رهڅې خپله وکڅ ېچ ېک اوبو په لکه .ودلهښ تته صحنه
 په او يو خاموش ولټ ،ېدېورس ته یپا ېنور  ګړۍ انتظار د ږزمو .دهېک پهڅ
 .وروګ ته نیسکر نظرو غرقو او وڼر 

 یهغو  د ېي بيا او لړ ک کارهښ کورونه روګمل د اسامه د ېک انډسو  په فلم
 هغه یهغو  د .کوي ېلوب ېک ميدان يوه هپ ېچ لړ ک کارهښ ماشومان
 نه خربه ېنو  کومه نور .وي ېدلېاور  چا هر ېچ ېو  ېک په ېناو یو مطبوعايت

 نیسکر پر ګېسرت  تلوسه په معلوماتو نويو د هیپا تر فلم د هم ایب ږمو خو شته
 په روګمل او اسامه د ېچ و راپور ړزو  يو نيا نيا يس د دا .ېو  ېلولښن ېکلک
 هګتو  په شواهدو د هم ته ږمو ېي کاپي راپور ېهمد د .و ړیک بیترت ېي هړ ا

 ړوال  نه ۍکرس له شوه هګتن حوصله متوکل د رسه اختتام له فلم د .وه ېاستول
 ."وهي( ډېملن) پسخند ږمو په همد ... زامن   دوي: "لړ ومرو  ېي السونه شو،
 .هړ وک موسکا ترخه متوکل رسه کارولو ېجمل ېد د

 يوه له زيونیتلو نيا نيا يس د مقاماتو کاييیامر ېچ لیوو ته اډیمي ېي سبا په
 رسه وېښپ له قایافر د ېچ ېلېږ رال نامه په اسنادو د ته ږمو ېکاپ يوه نه راپور
 د مله ا ېهمد له نو شته، هڅ ېک فلم ېد هړ ا ېد په هم نه او لري نه اوړ ت څهي
 یپا هم وخت یاکلټ لپاره ېمحمک د رسه ېد له .ده ثبوته ېب دعوه دغه کایامر
 .دهېورس ته

 دوېږ پر نه طالبان هم بيا يځوو  افغانستان له اسامه که: کایامر

 د اسامه پر کایامر تور په وېښپ د دارالسالم او رويبین د ېک ۍفرور  ۱۹۹۹ د
 زیخړ ا هر افغانستان پر ردهګدر  ېي پلوه بل له او تکرارول اعالنونه انعام

 د افغانستانه له او ورکولو انځ د ېي روګمل وا اسامه وخت دا .واردول فشارونه
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 واسطه په اغا بیط د رسه مرشتابه له نظر خپل یهغو  .و یسنجول پالن وتلو
 سامل او روغ هغه ېچ يګیږول درک هڅ به ته ږمو لیوو مرش .ړک کیرش
 په ېچ لیوو ورته ملتيا د نویمحافظ خاصو وڅ د ېي امله ېهمد له ؟یدلېرس
 بالفرض که .يړ راو  هم ېي اطمنان او يړ وک هم ستهمر وررسه ېک دلوېرس
 .کوي حفاظت هم یې به ېک دوېراستن رتهېب په نو و، ناممکن تلل ېاندړ و 

 ومنله هم طالبانو .هړ ال  خربه ته رسنيو .ړک بیغا انځ رس کسانو خپلو له خیش
 خرب دا يوړک غريض ېنځی وخت دا .رامعلوم ید نه ېي طرف خو ،یتلل ېچ

 فروري د .ړیک ترور ېي يا ړېک معامله ای رس پر اسامه د البانوط ېچ ړک خپور
 د .هړ وک مرکه رسه محمد عمر مال له هړ ا ېد په راديو يس يب يب وارلسمهڅ پر
 :وو دا کيټ ټغ ېمرک

 ده د مو نیمحافظ تنه لس .ید نه معلوم یاځ دوېاوس د اسامه د ته ږمو
 وتلو د افغانستانه له سامها که يل،یو مو ته یهغو  ي،ړ ک وررسه لپاره ېساتن
 په ید ېچ ویږ پوه نه ږمو وخت دا .ئړ ک رخصت ېي هګتو  هښ په نو هړ وک اراده

 نه او شو یالړ ش زور په نه ېي ږمو .یتلل ته وادېه بل که ،ید ېک افغانستان
 .شو یسپارال ېي

 هم والوړۍن او هړ ک غیتبل حده تر نیقی د خربه تلو و د اسامه د رسنيو ېچ کله
 په" رابن مزیج"اندیو وزارت د چارو بهرنيو د کایامر د نو ،ړوک امنګ تلو د ههغ د

 په ږزمو نو يش هم ړوال  افغانستان له اسامه که: "لیوو ېک نایو رسمي خپله
  ."يش رانه بدلون هړ ا په طالبانو د ېک به الرهګت

 اشاره ېنو  يوه ته طالبانو نایو رسمي دغه نګټواشن د وارلسمهڅ په ۍفرور  د
 تر .ديیږ پر نه یدو  هم وروسته نه اسامه له ېچ لړ ک خرب ېي ېد په او هړ ورک
 ړوک فکر طالبانو نور ده،ېک لګڼ هدف یينځيوا کایامر د اسامه ېچ مهاله ېد
 هر کایامر د نایو ېد له که .ید هدف ته کایامر نظام ولټ یدو  د اوس ېچ
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 د ېي اسامه ېچ ړېک ېبند ېخول مرشانو هغو د ېي ېک طالبانو په خو و، هدف
 ېعنی کایامر ېچ  شو وده پر مخ تیذهن ینو  يو ېبلک له،ګڼ هړ جر  اصيل ېالنج

 .منښد اصيل تیحاکم او حکومت اسالمي د

 د کایامر ېچ شوه هیتقو هم نوره هیداع دالقاعده ېک وانانوځ روډې په نو دلته
 ونه هکلڅهي ېتر  مته ۍدوست د دیبا .ید منښد والړۍن مسلامنانو او اسالم
 ېک مجلس یلو  وی په ېک ځمين طالبانو دعامو زه ځور  دغه په دي، ادی زما .يش

 مو که والله دل؟ېور  ېواد: "وويل ته بل چارواکي رتبه ټيټو ی ېچ وم ناست
 انځ اخرت او ایدن په به هيس .وړ ک نه خپه ورباندي خیش دیبا .ديېږ پر 

 منيښد کایامر د یاځ وي په( القاعده او طالبان) ولټ ېچ ده هښ .وړ ک مختورن
 ."وړ وک

 ېک رسنيو په ېندونګر څ ورته ته ېد مقاماتو کاييیامر د بيا بيا وروسته ېد له
 حده تر افراط د ېاندړ و  په کایامر د ېي ېک تیذهن طالبي عامه په ېچ ېدېخپر 
 .رسوله هګټ اتهیز ته دعوت او واکځ ېالقاعد د کار ېد او ولهېږ ز  کرکه

 .یتښاو ید نه ته وادېه بل اسامه ېچ شو پوه ابهمرشت وروسته ېاشتیم وڅ
 ېچ ویووا هڅ ته ویرسن ږمو ېچ هړ وک تنهښپو متوکل نه محمد عمر مال ېچ کله
 نه ېچ شوه معلومه خو اوس .یلیو شو نه دروغ لیوو ورته مرش .ید رتهېچ
 نه معلوم ته ږمو خو ،ید ېک افغانستان په ېچ استیوا دومره بس .یوتل ید
 لیوو ېهمداس متوکل ېک وابځ په الیخرب يوه د ېچ اوومه په یجوال د .ید
 !ستلهیوو ېخول له متوکل د الیخرب خربه دا ېچ ړوک فکر ېداس کتونکو روډې نو

 زونهیبند اقتصادي افغانستان پر

 اعالن زونهیبند طرفه يو لوري له کایامر د مهځپن په یجوال د کال م۱۹۹۹ د
 افغان انایار نیرالیا ينيځيوا پر غانستاناف د لسمهځپين په اکتوبر د .شول
 افغانستان پر ېلوالټ ۍمرش  په رباين د .دګېول بنديز پرواز بهر وادهېه له الوتکو
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 د هند .لهیوستا هړ کېپر  زونویبند د هم رانیا .ړوک هرکيل زونویبند اقتصادي د
 له کایامر د .هړ وک تنهښغو زونویبند اقتصادي د هم پاکستان پر ګنڅتر  طالبانو
 .شول سخت ورو ورو زونهیبند اقتصادي خوا

 پر ېچ ړوک زیاندړ و  ته شورا تیامن ملتونو روګمل د کایامر مهږ شپ په اکتوبر د
 تیامن ملتونو روګمل د وارلسمهڅ په نومرب د .ويګول زونهیبند ېد افغانستان

 .ولګول زونهیبند اقتصادي افغانستان پر هم شورا

 ته کایامر :لیوو ېک ونګغرب  خپل په هړ ا په نوزو یبند د مجاهد محمد عمر مال
 په هڅهر  يړ غوا هګتو  په طاقت سوپر يو د کایامر ده، بهانه تشه اوس اسامه
 هر نن...يیږخ هړ لو  پر اوبه زورور د :ید متل توښپ د .يړ ک برابر هښخو خپله
 يب کایامر د دي، هڅ قیحقا ېچ ویږ پوه ولټ کوي، ړمالت زورور د وکڅ

 .ده معلومه ته ړۍن ېولټ انصايف

 په افغانستان د دلګېول زونهیبند خوا له شورا تیامن د ېچ لورمهڅ په نومرب د
 د ېک کابل په .ېوشو  ېمظاهر  ېدرن ونګډ په ېنېپالزم د ېک ارونوښ وټغ
 .ړېک ېمات ېي ښیښې دفرت د .ړوک دیبر کوونکو مظاهره دفرت پر روملتونوګمل
 .واچاوه اور ېي ته بريغ کایامر د او ېولځوسو  ېي ېمجسم نټکلن د

 په حضور ایډیم د خو وه، رهېو  کنرتول نه د ېچ ېشو  ېدرن دومره ېمظاهر  دغه
محمد  مال وروسته مظاهرو مسلسلو وڅ له .ېشو  نه ټکاسډ برو  کهځ و، نه ېک

 ېک وينا خپله په ېي هړ ا ېد په او ړوک زیاندړ و  درولو مظاهرو د ته افغانانو عمر
 الله د اونه يش یراکوال رزق ته ږمو نه ريګمل هغه د او نټکلن بل: "وويل
 ېمظاهر  ېنور  هړ ا په زونویبند د ېد افغانان .يش یبندوال خهڅ را رزق ړیراک
 ."کوي نه
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 نه ېد په ړۍن ال ېپور  اعالن او امضا تر ړېکېپر  د زونویبند د خوا له نټکلن د
 ځېور  هدو  ېد له ؟ید یوتل که ید ېک افغانستان په اسامه ېچ خربه وه

 کوله غامزي ېد د هم تلوار دغه نټکلن د .ومانه شتون هغه د متوکل وروسته
 هم طالبان عمل دغه هغه د او وه نه جدي موضوع اسامه د ورته نور ېچ
 نه هړ جر  اصيل ېستونز  د هم ته طالبانو نوره موضوع اسامه د .لړ ک وسهیما
 .دهېکار ښ



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 217 

 

     چاودنه ړۍخون پرکور محمد عمر مال د

 ېک دروازه په استیر د و، ریګماز لورويشتمڅ ېاشتیم د ستګا د کال ۱۹۹۹
 خپل په محمد بخت مسئول تيیامن ېحوز  ېمږ شپ د کندهار د ېچ وم ړوال 
 معلومات ېم هړ ا په هڅ د .ړک ږغ ېورباند ما دهېر ېت رسه روګمل وڅ له ېک رټمو 

 محمد بخت است؟ی روان رتهېچ تښوپو ما ده،ېک رخصت ېچ ریاخ .کول ورنه
 ېورالند کیج یدرول رټمو  باردار چا کړ س عمومي په رسه کور بیمالص د لیوو
 ېچ مهځ .ړراک خرب دارانو رهیپ کور د بیمالص د اوس .نشته خلک خو ،ید
 دي؟ ړال  ېول او ید چا د ېچ ورمګ ېوي

 رسه کور له مرش د ېچ دمېروان ته لمستونېم تیوال د دفرته له ماسُخنت
 وسیر لپاره تلو د رټمو  ما .وه الره ومرتیکل وی بایتقر دفرته له ږزمو او و یدلګېل

 پورته ۍسپرغ اور د ېک هوا په او زاوهړ ول ارښ ولټ ېچاودن ېيو  ېچ کاوه
 دا .ولځوخو  ېمکځ له ېي رونهیاټ رټمو  د ېچ وه درنه دومره چاودنه .ېشو 

 احتاميل د کروزتوغنديو د او زونویبند کایامر د ولټ ذهن ږزمو ېچ وخت
 د مرش پر هم يا وشو دیبر توغندويي ای ېچ ړوک مي فکر و، ته طرف دونویبر

 .وشو مببار الوتکو

 دلیل ېالوتک ېژاندیناپ رسحد پر افغانستان د رسه پاکستان له ځور  ېهمد په
 یدونکېزغم نه ولوټ تر خو وو، یتلل ېد هم ذهن چارواکو اکرثو د .ېو  ېشو 
 .رولېه هڅ هر نور ېي هږ مو له ېچ ،و تاملاح وړ دوا ګمر  او ژوند د مرش د خرب
 توغندي يا مببار ېچاودن د ېچ شم پوه قیدق ېچ ړوک انتظار ېقیدق وڅ ما

 به .وه نصب مخابره ډپور  چیپرسو رټمو  د اي؟ځ بل که و کور مرش د هدف
 ېد په ېچ ېوهل ېغیچ تابه ېب هړ ا په ګمر  او ژوند د بیمالص د چا هر مخابره

 .دي الندي خاورو تر ريګمل او کور نور خو می ژوندي زه .ړک ږغ بیمالص ېک
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 دوه ېشکران د .مړ ال  ته ېخون هځملان د دفرت د .شوم کتهښ رهټمو  له ژر زه
 مرشان ولټ وخت دا .غالوهځو  ته کور مرش د رټمو  ېم ایب .ړوک ېم ځملون رکعته

 مو يړ غ ۍکورن د یهغو  د .ورغلو هلته .ول ېخوش خوا پر کور د مرش د
 ېچ وېږ پوه نه .وروګ پلو اسامن د هم ایب خو ل،ړ ک انتقال ته یاځ ظمحفو 
 عمومي او ېتښاو ژوبله ګمر  درنه ېک دیبر په ؟ۍمکنځ که ده هوايي حمله
 معلومات ېچاودن د سمدستي ېچ دي نه ېپات ژوندي وکڅ ته خوا ېدرواز 
 .يړ ورک

 دوه وا ريګمل خاص اتیز لسو له وخت د جهاد د محمد عمر مال د ېک ېدپه 
 رسرسي ېي رمنېم يوه .وو دانیشه هم عبدالسالم او مالعبدالخالق ېي هڼورو 

 د .یدلېرس و نه پوره زور ېچاودن د ته ېخون اصيلداوسیدو  ده د خو وه، زخمي
 اهل اونور او ید امله ېهمد له ېچ و ړیک کم زور ېچاودن د والونوېد ېالر 
 هړ ورک رضبه ذهني سخته ته هغه شهادت روګمل خاصو د خو ،لو  روغ ېي تیب
 .شول نه رېه هم هیپا تر ېي بيا ېچ

 رسه ېمخابر  له سیري استخبارات د نو ورغلو ته یاځ ېښېپ د ېچ وروسته
 رينیګماز هغه هم لیوو لګد یحم قاري ول،ټل دانیشه ېي روګمل نورو و، ړوال 
 بل په تلښغو وڼورو  محمد عمر مال د او محمد بخت .و کډ  باروتو له رټمو 
 د ېچ شوه معلومه ېداس خو يړ ک ېر ېل ېي هیاځ ېد له او يړ وت ېي ېپس رټمو 
 توکمه ېي رسه دوېک ايهځ ېب له رټمو  د او و ناست رتهېچ یرولوونکټکن ټمو یر

 .ېوهل

 به یدو ته د ننه کيږي، کور   محمد عمر مال کله ېچ و دايس پالن رټمو  ېد د
 بیمالص به ځور  ېهمد په ېچ وه ېپنجشنب د ځور  دا .ورکوي انفجار ته رټمو 

 انځ ته وخت ېهمد وونکوین هدف .تللووختي  ته کور دفرته له ریګماز معموال
 .و یتلل ته کور ېمخک یدو  تر محمد عمر مال ځور  ېد په خو و، ړیک برابر
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 سرته ړۍلوم خهړ ا له تیامن د ېک کندهار په دا ورورسته ۍواکمن له طالبانو د
 تیحث ازيیامت ېک ۍواکمن په طالبانو د ېک برخه په تیامن د کندهار .وه هېښپ

 ېاندړ و  ېد تر .يیږک به هېښپ سرته دومره ېچ کاوه نه فکر هم چایه .درلود
 او ولس د ځېيوا ېبلک کوله، نه توجه څهي ېک برخه په تیامن خپل د طالبانو
 خپلو په چارواکو مهمو وروسته ېد له خو .وو متوجه ته تیامن ونویاځ عامه
 .اوهړ وا پام هڅ نا هڅ ته رویتداب تيیامن هم ېک ادارو

 يږخواخو ېي رسه امننویز له او وغندله هېښپ دا وزارت خارجه کایامر د سبا پر
 يوړلوم له ېچ لیوو ته مطبوعاتو متوکل وروسته قاتویتحق وډلن له .ودلهښو

محمد  مال .لري نه الس ېک هېښپ ېد په کایامر ېچ ېشو  جوته قاتویتحق
 و، الس یبهرن ېک چاودنه په لیوو ېک مرکه خپله په رسه ږغ کایامر له عمر
 نیمسئول ېچاودن د .دي رډی منانښد ږزمو شته، نه ېک په الس کایامر د خو
 .یداېورک يش نه

 په دي نه هیپا تر چارواکو او ادارو مسئولو طالبانو د نیعامل قیدق ېښېپ ېد د
 د .يش یداېک لګڼ شکوک تش خو ېدېک دلېاور  ېخرب  ېنځی .يړ ک هګاډ
 ستلیاخ نومونه قوماندانو ېنځی د هلمند د مرسته په رانیا د هګتو  په ګېلېب
 ستلیاخ هم نومونه کرزي حامد یحت او اریحکمت د مرسته په رانیا د .دلېک
 .دهېک لګڼ رانیا رهډې تر یاځ اصيل ولوړ جو  پالن د خو دل،ېک

 ېکړیا اقتصادي او ايسیس رسه نیچ له

 ېچ ،لړ وک سفرونه ته افغانستان ئتونویه وڅ نیچ د ېک متحکو  په طالبانو د
 ناييیچ د هم او استخباراتو د هم وو، نیمامور خارجه وزارت د هم ېک ېد په
 د ېک برخه په چارو زویرغن د ېي ېک افغانستان په ېچ وو استازي نيویکمپ
د محم مال له ګنڅتر  چارواکو نورو د هيئتونو دغو .ېلرل ېاراد ۍذار ګ هیرسما
 .کول کاته دهیل هم رسه مجاهد عمر
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 د او اویاسانت مخابرايت الرو، لويو د کمپنيو ناييیچ ېک برخه اقتصادي په
 هم ونونهړ ت ېنځی او ېلرل ېاراد ېونګپان د ېک کولو فعاله په کویفابر د وټسيمن
 .دلډېنځو  امله له زونویبند اقتصادي د ېچ وو شوي نهايي

 يو ل،ړ ک وار توغندي افغانستان پر کایامر ېک ستګا کال م۱۹۹۸ د ېچ کله
 د ېچ وتېپر  ېک حدودو په ۍولسوال معروف د کندهار د یتوغند یناچاودل
 کندهار د او ړک دایپ نویمسئول تيیامن معروف د یتوغند دغه دوهمه په ستمرب
 سفارت د اباد اسالم د مامورينو استخباراتو د نیچ د .شو انتقال ته تونوسله
 دوو وروسته ځېور  وڅ .يړ ک نهیمعا یتوغند دا هټپ په ېچ ویون سمتا ېالر  له
 سفر ټپ ته کندهار ایملت په نویمامور د استخباراتو د نیچ د رانوېانجن ناييیچ
" کروز" یشو  ېپات روغ ېک تونوسله په دیجد قشله د کندهار د یهغو  .ړوک

 .ړک نهیمعا يلیتفص یتوغند

 اباد اسالم په ېاندړ و  ېد له هغه .وش خرب افغاين معصوم یمفت ېښېپ ېد له
 رضب" پاکستان د او و ناست کور پر امله له ۍناروغ د وخت دا خو و ریسف ېک

 د اخبار مومن رضب د هغه .ورکول راپورونه کندهاره له ېي به ته اخبار" مومن
 .و دیمر ېک سلسله په تصوف د انويیلد احمد دیرش مفتي مرحوم موسس
 اخبار مومن رضب پرته ېمشور  او ېاجاز  له چا د ربخ ټپ دغه افغاين معصوم

 سخت انوینایچ .ړک افشا راز دغه کله ېچ اخبار مومن رضب .واستوه ته
 بل .لګڼ ونه ړو  ساتلو د رازونو استخبارايت د ېي طالبان او ړک کارهښ انګخپ
 د خو ،ړک ېپور  تور کولو کاپي د ۍکنالوژ ټی يځپو  د انوینایچ پر انویکایامر پلو
 .وه  يکوړاله  طالبانو او چني د نهېښاند اصيل کايانویرام

 ته وزارت خارجه محمد عمر مال وروسته نه فشارونو وګډ له روس او کایامر د
 د وو يلیو مرش .يړ ک متمرکزه توجه روابطو په رسه نیچ له ېچ ړوک امر رسام
 ېچ کهځ ،ید انتخاب هښ يوه لپاره ږزمو نیچ ېک مقابل په نوقوتو  سرت دوو
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 د او لري نه يسیپال او نظر استعامري هړ ا په افغانانو د ېک دماغ په نايان یچ
 .ید يډاونګ مهم افغانستان

 ېيو  رسه وزارت له عیصنا او معادن د ويشتمه نهه په یم د کال م۱۹۹۹ د
څو  د وټمنېس د ېک ري او هرات په ښارونوکېم، پلخ کندهار د ۍکمپن ناييیچ

دادونه وکړل، همداراز يې دعامه تجارت او رغنیزو چارو فابريکو د جوړو لو  قرار 
 په اړه له اړوندو ادارو رسه په نورو قراردادونو بحثونه پیل کړ.

مولوي احمد جان وايي يو سرت چينايي مقام راته وويل چې تاسو له اقتصادي 
چې موږ چینایان يو  هغه وویل .پورته کوالی شوایهم بندیزونو نه مثبته ګټه 

، چې د دې وسويل و انجوګانو دې ته ریديځو برشي او خیريه وخت لو
بلکې په ملنو کې  ،لپاره مو لوښي هم نلرل وخوړ لخوا د توزيع کېدونکو موسیسو 

او زموږ انقاليب  لولګيد ونهخو چې کله راباندي بندیز  .به يې خواړه را اچول
پل ځان پر خچینایانو  اومرش ټولې لویديځې خیرې ادارې له هیواده وشړلې 

اتکا، تعليم او صنعت ته مخه کړه، نو له شلو کالو وروسته چني اتومي ځواک 
شو. هغه زیاته کړه  ترڅو چې په کوم هيواد کې لویديځي خیریه ادارې وي  

 هغه به کله هم له فقر او غالمي  نه خالص نيش!

 لړ ک تبادله وفدونه رسه نیچ له کچه په وزارت خارجه د طالبانو وروسته هغه له
 .ېدېک ساتل ټېپ اډیمي له ېخرب  به رهډې تر خو

 ته وجود ايسیس د طالب د نور هم هيچا وروسته دوګېنړ  ۍواکمن د طالبانو د
 له .دهېکار ښ نه واکمنځ دومره طالبهم  هڼب په مقاومت د او لرله نه مته

 لیپ څېه متاسونو د رسه نیچ له وادهېه يډاونګ له طالبانو وروسته م۲۰۰۶
 ېي نیفعال نو شوي، کشف لوري له وادېه ديڼاو ګ د کله ېچ څېه اد خو ړېک
 په بيا لځ يو وروسته ستویپران له دفرت قطر د خو ل،ړ ک دیتهد ېکچ تر ګمر  د
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 او لړ ال  ئتونهیه هم وادهېه ديڼاو ګ له ېورپس ېچ ل،ړ ال  هيئتونه کارهښ
 .ومنل روابط خپل رسه طالبانو له کارهښ په هم انوینیچ

 ېالر  له قطر او پاکستان د ېک ریاخ په منصور اخرتمحمد مال مرش طالبانو د
 دا ېچ کاوه ېي فکر او لګڼ نه ټپ نه يا یآ  يس له سفرونه ته یېروس او چني

 دغو پر هم وادونهېه دغه، په حقيقت کې  لري هڼب کهیسمبول يځيوا سفرونه
 ېمده له .يړ يڅ وررسه لیمسا کیژیسرتات نه او کوي نه باور پوره ئتونویه

 مال د خو واستول ئتونهیه يګړ انځ لوري بل له ټپ پاکستانه او قطر له ېي امله
 دغه خوا له وړ غ د دفرت د قطر د وروسته تللو هځمين له منصور اخرتمحمد

 .شوه یاړ ک هډشن پروسه
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 کودتا مرشف د او ېکړیا يلګنیتر رسه پاکستان له

 د وخت دا نو ولګول زونهیبند طرفه وی کایامر ېچ نه یجوال کال۱۹۹۹ په
 ېوکین ېسخت امله ېد له طالبانو پر خوا له فینوازرش اعظم صدر د پاکستان

 کسان ېداس رېشم وی لوډ ندروهتو  د پاکستان د رسه طالبانو ېچ وي ېروان
 تاجکو ازبکو، د ېچ وه نه خربه هټپ کومه دا .دي مطلوب ته پاکستان ېچ شته
 مرکزونو په رسه طالبانو له هم انیدجها پاکستان د ګنڅتر  خلکو د چنیچ او
 ېچ ستهیاخ برخه هم ېک هګړ ج په رسه طالبانو ېي ېک رونوګسن په او وو ېک

 نه مشکل څهي وررسه پاکستان او وو خلک مونویتنظ ريیکشم د ېي اکرثه
 په عربانو د مهال پر جهاد د ضد پر روسانو د کار رضا لوډي  ریکشم د .درلود
 حزب د .وو نه کم هم ېک رونوټسن ګننیرټ او اتوجبه په نویمجاهد د رڅې

 او رهارګنن ا،یپکت خوست، د رضاکاران نیاملجاهد حرکة او البدر ن،یاملجاهد
 .وو بلد رسه نویمجاهد له تونویوال نورو رېوشمی

 يلېږ رال ولډ رسمي په پاکستان نه او وو يړ ک دعوت طالبانو نه کار رضا دغه
 د هم طالبانو خو کهځ نو وو، همکار رسه البانوط له جذبه په جهاد د ېبلک وو،

 یشوا نه ریتوپ او ڼچا بد و هښ د ېک ځمين په یهغو  د تنهښغو په پاکستان
 خارجي د ځېيوا دلته خو درلود، نوم هر ېک پاکستان په یهغو  که .یکوال

 .دلېاوس ثیح په ورور مسلامن او مجاهد

 دغه د .لرله نه دلچسپي رمحمد عم مال رسه منشور او ېالر ګت صحابه سپاه د
 کله .ول ېک افغانستانپه  رسه انویجهاد ريیکشم نورو له کسان ېنځی وندګ
 ترور انويیلد وسفیمحمد موالنا عامل نيید مشهور يو ېک ۍکراچ په ېچ
 اغاته بیط ېچ ېدېاور  ېخرب  محمد عمر مال د ېک مخابره په ما نو شو، یاړ ک
 د ېستاس هړ ک خوار مو یخدا ووايه هت( کسانو صحابه سپاه د) یدو  لیوو ېي

 !يیږدانیشه علامء کچه په امت د السه له حرکاتو
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 تنو وڅ ېد د ېچ کاوه ومانګ طالبانو هړ ا په ندونوګر څ توندو د فینوازرش د
 د خربه اصيل .وهي ېغیچ دومره فینوازرش ېچ ده نه خربه دومره تیموجود
 يړ غوا حکومت پاکستان د نهبها ېد په او دي کول خوشحاله ځديیلو او کایامر
 انځ د هم ولس  او يیږودر ېاندړ و  په طالبانو د ۍر ګمل په ځديیلو د ېچ
 .يړ ک یر ګمل

 ېخرب  ضد پر طالبانو دپه دې   هم ته واکمنو امارايت او سعودي فینوازرش
 او ېتوند ضد پر افغانستان او طالبانو د ورور فیرش نواز د ېک ریاخ .ېکول
 دهېمعلوم ېداس .و نه هم کار مرش التيیا د پنجاب د اد ېچ ړېوک ېخرب  ېترخ
 فینوازرش تر يږخواخو او همکاري فیشهبازرش د رسه يوړک ديزویلو له ېچ
 رسحدونه ولټ خپل به افغانستان پر ېچ ړورک اخطار فیشهبازرش .وه اتهیز هم
 راته ېخرب  ولډ دغه وو ېالند فشارونو والوۍړن تر ږمو ېچ وخت دا .وړ وت

 .ېو  ړو  شیتشو د کايف

 ږمو نو هړ وک کودتا فینوازرش پر ځفو  پاکستان د دولسمه په اکتوبر د ېچ کله
 به ځدري خیتر حکومت د فینوازرش د ېچ وو ښخو ېد په ځېيوا ورته هم
 له لپاره وخت هڅ يو د به ته ږمو او يش ړال  هځمين له لپاره وخت رډې د اييښ

 .يش ېکم ېستونز  پاکستانه

 ېيو  د هړ ا ېد په ته ما محمد عمر مال وروسته بري او الناع له کودتا د
 يو ېک الفاظو په ېاعالمي د خو هړ ک بیترت هیاعالم ما لیوو بیترت د یېاعالم

 په ته مرش ېم کله ېچ وه ېتښنغ غندنه میرژ رېت او یهرکل کودتا ېد د ولډ
 دیبا نه .ده ې ژبه ناسمه یاعالم د دې لیوو هغه ولوست منت یېداعالم تلفون

 همکاري دوطرفه ،ېمتناو  ېکېن ېبلک .وړ وک هرکيل نوي د نه وغندو، میرژ ړزو 
 داخيل د پاکستان د او وي توري اصيل یېاعالم د بايد اخوت اسالمي او
 .وي انهښرو ېک په ځدري ېمداخل نه د هړ ا په استیس
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 هپ نویمخالف د پاکستان د کودتا دغه هم ېم بيا خو هړ ک مرتبه بيا ېم هیاعالم
 هغه واوروله هیاعالم ته مرش ېم لځ دوهم .ونوماوه ونګغرب  ولډ يو ېاندړ و 

 :وو ولډ ېالند په توري یېاعالم د .واستوله ته ویرسن ېم بيا .هړ ک منظوره

 حکومت ګنټی او سوله امن، ېک پاکستان په خلک او حکومت افغانستان د
 ېد له او ده سئلهم ۍکورن خپله پاکستان د کودتا ۍپرون خوا له ځپو  د .يړ غوا
 ید ونګغرب  ېاندړ و  په حرکتونو هغو ړل يو د يوړک بهرنيو ېنځی د رسه وادېه
 ېي ضد پر خپلواکي او غرور د حکومت پارملاين او ځپو  ولس، د پاکستان د ېچ

 .کوي تررسه

 زیاندړ و نفاذ د نظام اسالمي د خوا له محمد عمر مال د ته مرشف

 د پاکستان د وروسته دوېر ېت وخت هڅ له نو هړ وک کودتا مرشف ېچ کله
 يو ته هغه محمد عمر مال .اکهټو  انځ هم ېي ۍوکڅ پر استیر جمهوري
 کلیل ېک دفرت په مجاهد محمد عمر مال د ېچ کیل دا .واستاوه کیل رسمي

 ېي ولس ولټ او ید وادېه مسلامنانو د پاکستان ېچ وو دا ېي کيټ مهم ده،ېک
 دا( زمرشفېپرو ) تاسو ېچ ید فرصت هښ يو دا نو ي،ړ غوا قانون اسالمي
 يش نه ته مخ مو وکڅهي او لرئ ېک الس په هړ دوا واکونه يځپو  او ملکي وخت
 قانون رسمي پاکستان د عتیرش اسالمي ېچ شئ یکوال اساين په ،یداېدر 

 .ئړ ک عميل ېي ېک محاکمو عايل خپلو په او ئړ ک اعالن

 ړېک غوره خامويش مرشف يا اييښ .شوم نه خرب بيا زه وابځ په کیل ېد د
 .وي يړ ک ېاندړ و  لیدال نور او معذرت ېي يا وي

 مال نو کاوه ړمالت پراخ طالبانو د ېطبق نيید او علاموو پاکستاين ېچ وخت دا
 ده،ېل ېک انځ په هم توان ېمرست د رسه مرشفله  ېک کار ېد په محمد عمر

 ځېيوا نه ېچ شوه جوته الرهګت او تیشخص مرشف د ته طالبانو وروسته خو
له  ېي ضد پر ږزمو ېبلک وه، نه دلچسپي رسه او مسلامنانواو اسالم  له
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 رسه وونوګنن له هم ېي خپلواکي پاکستان د او ړک يو الس رسه رغلی کاييیامر
 خپل هغه .ړورک ېک یږغپه  ۍامن نا ېتلپات د وادېه دغه ېي امله له ېچ ه،ړ ک مخ

 د نورو د هم ېي دانان نسساي اتومي خپل ل،ړ ک نیتوه هم افتخارات
 .لړ ک لیتذل او تهديد لپاره ۍخوشحال

 په رضورت کيیتخن او ايسیوسی د ېکړیا رسه طالبانوله  حکومتونو پاکستاين
 ولس عام پاکستان د خو له،ګڼ ړا ته انځ هم ړۍن ېي هړ ا ېد په او ېپالل هګتو 
  .وددرل ونړ ت قلبي او نيید ژور رسه طالبانو له اکرثه ېطبق ېنید او

 په ېچ تلهښغو نه مداخله ېک چارو په وادېه يوه څهي د مزاجا   محمد عمر مال
 کهړیا ېي رسه ولس او خلکو نيید له پاکستان د خو و، هم پاکستان ېک ېد

 د پاکستان د محمد عمر مال هم هڅ که .رسه ولس خپل له لکه لهګڼ ېداس
 د ېک تیجمهور مروج په ېي نه او ولهښخو نه يسیاوپال کردار وندونوګ مذهبي
 یهغو  د ېي ثیح په علاموو پاکستاين د خو ه،ڼاګ مناسب رول ايسیس یهغو 
 .لګڼ ېي دوستان خپل او کاوه یدرناو 

 طالبان او موکرايسید

 وښري اسايس په ۍموکراسید او تیجمهور د ېر څې ايسیس او نيید طالبانو د
 تصورات ړو  پام او زهټیبنس وڅ یهغو  .ويځر ګ نه رس رډې ېپس قتیحق او

 کوم نامه په جمهوريت د ېچ ېک وادونوېه اسالمي کمزورو په ېچ دا يو .لري
 هګټ په انځ د فضا ېک په قدرتونه سرت .ید جعل ولډ يو هغه دي، روان هڅ

 رابايس ته رس وکڅ هغه وڅه استخباريت او غايتیتبل اقتصادي، په .برابروي
 نه هم وفادار ته وټک ادو ېه خپل د یهغو  که .وي یساتونک وګټ د یدو  د ېچ

 د .وي وفادار ته یدو  ېچ خو وي خراب ومرهڅ هر ېي پس منظر داخيل او وي
 دغه کله ېچ اچوي، کار په هم ېتوطي ټېپ او ياډمي مال، لپاره، بري د یهغو 



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 227 

 هم هګنن کهیديپلومات والهړۍن وادونهېه رګاستعامر  ېي بيا نو يش ايلیبر خلک
 .کوي هم غاتیتبل مثبت ېي هړ ا په او کوي

 اکاري،یر ،ېدعو  هیاځ ېب ل،یو دروغ لپاره اکنوټ د ېچ ید دا تصور اسايس بل
 او لهډ هره ېک سياليو زویاکنټ په کول ېپور  تهمت او الزام ناحقه بل پر يو

له  نو دي، ولډ يو ېک په پال اسالم او کولریس .يګڼ رضورت خپل کانديد
 دروغ، هغه ېچ ويش هګنڅ مته تیشخص اسالمي سوچه د به نه چا ېداس
 !ويځر ګو  معمول خپل رياکاري او منافقت خاليف، وعده

 له هم نافذول هګتو  په نظام يوه د دين مقدس اسالم د بيا الس په چا ېداس د 
 هغو د یهغو  د بيا نو کوي، نه یهغو  اعامل دا که او دي ېوکټ رسه اسالم
 د قوتونو منوښد اسالم او روګاستعامر  د ېچ ده حتمي بريا انتخابايت نویمخالف
 لپاره ېولنټ اسالمي ېيو  د بيا دا ېوي،چ وررسه همکاري ياډمي او زور زر،

 .ید نیناور ايتینظر او فکري

 اسالمي او وي واکځ مستقل يو ځپو  ېچ ېک وادونوېه اسالمي کمزورو هغو په
 نو يړ ک ترالسه هم یبر  پال اسالم که نوهلته وي، نه وفادار ته اتوینظر

 او مرص په لکه کوي، ېپر  ونهګپان او ويڅه ځپو  ضد پر ېي رګر استعام
 .ېک ریالجزا

 وي هم ضد پر اسالم د ېي واکمن ال مارشل د ېچ ېک وادونوېه هغو رګم! هو
 په واکمني جمهوري ورنه ایب نو چلوي، هم واکمني يکتاتوري د مسلامنانو پر او
  .ده هښ حال هر

 ېي مشوره او اشاره په روګاستعامر  د ېچ حکومتونه مستبد شاهي هغه همداراز
 .ید هښ تیجمهور هم نه یهغو  له وي، يړ ک ۍزند ولسونه مسلامن خپل
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 ولس خپل پر او خپلواک وفادار، ته ېدیعق ېخپل مسلامن که ېک مجموع په
 دا نو کوي، حکومت مسلامنانو په لهیوس هره او ولډ هر په حاکامن مهربان
 .ید متیغن او ورګټ ته مسلامنانو او اسالم

 ورکوي، نه تیاهم ته ولډ او شکل انتخاب د طالبان نو ووايو که ولډ ډلن په
 تیاهم اسايس ته ریتاث دويیعق او فکري ېي ولنهټ اسالمي پر او ېلیپا ېبلک

 ولونوډ پر ېقیطر د انتخاب د امیمستق طالبان امله ېهمد له ېچ ،ورکوي
 .ويښخو نه ولګل ېفتواو 

 ۱۹۹۹ سمربډ ۲۲ – چېکړ ک ېالوتک ۍهند د

 ګړېانځ مرشتابه د ېچ وتم، دفرته له وروسته ځېور  کاري ېبوخت ېو ی له
 له .شوم ګراغرب  ته یاځکار  رتهېب رسه ږغ ېد له .ړوک ږغ( نرصت) ېمخابر 
 ېو ی ېچ و، ړیورک خرب ته دفرت نیراملومنیام د وزارت چلند هوايي د کابله

 نه اجازه خو ،ېتښغو اجازه ېناست د رډګ هوايي کابل پر ېالوتک ېشو  تولښت
 دا .ده الر پر ته کندهار مهال دا الوتکه ېچ وو، يلیو وزارت .ېشو  لړ ورک ده

 دا .وو ږغو ونوالګډ ولټ ېک رهېشم ړۍلوم په ېمخابر  رټرپي د ږزمو وخت
 کهځ ارنهڅ ېښېپ ېد د ته ما .وه رسه کسانو مهمو او محدودو له يځيوا رهېشم
 کاري بايد زه .يسین کهړیا ۍرسن سم رسه وېښپ ولډ دا له ېچ وه، مهمه رهډې

 د چارواکو پاکستاين ېچ وه ېدږ ن ته کندهار الوتکه .یوا یشو  ېپات ېک دفرت
 ېچ ،ړورک خرب ته مقاماتو مهمو نورو او وزارت چارو ویبهرن د امارت اسالمي

 .ده هند د الوتکه ېشو  تولښت

 ږمو ېچ ده دا شورهم رسمي حکومت د یدو  د ېچ ل،یو چارواکو پاکستاين
 ېد په ېچ و دا استدالل انویپاکستان د .وړ ک ورنه اجازه ېناست د ته ېالوتک
 پر ېي هم او ید زيان په( امارت اسالمي) ستاسو هم کار دا ېک حاالتو نازکو
 کله ېچ زیاندړ و  دغه انویپاکستان د .يځو ېپر  زېاغ هړ ناو ( پاکستان) ږمو



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 229 

 ولوټ ېچ مخابره رټرپي پر ېي وروسته ډنځ هڅ له ده،ېورس ته امرياملومنني
 .ئړ ورک اجازه ېناست د ته ېالوتک ېچ وويل ته رډګ هوايي ده،ېاور  کسانو مهمو

 ېاجاز  د ناستي د ېالوتک د ته مقاماتو رډګ هوايي د امرياملومنني ېچ وخت دا
 متحده د ریمس پر ايران د او وه ېشو  رهېت رهیمس له کندهار د الوتکه کاوه امر

 د ېالوتک د ېچ چارواکي حکومتي هغه ږزمو .وه روانه لور پر اماراتو عريب
 نوره الوتکه ېچ کاوه فکر یدو  ېچ کهځ شول غمه ېب نور و، مخالف ېناست
 دفرت د رشکت هوايي اريانا د ېک ۍدوب په وروسته ساعته وڅ خو ه،ړ وال 

 ۍبدو  د الوتکه ېچ وويل ېک متاس فوينیتل په ته کندهار فريد حاجي مسوول
 اکڅښ او خوراک له سورليو د او اچولو لوېت د او ده ناسته رډګ یهواي املنهاج پر

 متوکل احمد لیوک مولوي ریوز چارو ویبهرن د .لري اراده الوت رتهېب د وروسته
 لري نه عواقب هښ شا تر کار دا ېچ کاوه تاکيد ېد په نویمسوول نورو ينوځ او
 .کوي مخالفت کار ېد د امله ېهمد له هم پاکستان او

 تلفون پر سلطان يرډيګبر  مقام، يځپو  يړ پو ړلو  يوه پاکستان د ناوخته ېشپ د
 پاکستاين دغه .لړ ک ېاندړ و  لیدال او مشوره حکومت خپل د ته مرشتابه

 زونهیبند اقتصادي او فشارونه والۍړن تاسو پر ېلور  يوه له" :لیوو رګیډیبر 
 کار دا تاسو که نو يس،ین وتهګ ته ستانپاک هند ېک کار هر په ته لور بل دي،
 ږزمو ېچ کهځ ولري؛ زيان اييښ ته وادونوېه وړ دوا افغانستان او پاکستان ئ،ړ وک
 ړک رد زیاندړ و  سلطان د امرياملومنني ."دي ېنازک ېر ډې وخت دا رسه هند له ېيکړا
 ارهلپ وادېه او حکومت خپل د ېک ېد په ږمو ده، صلهیف خپله زما دا: "لیو یېو او
 ."لرو اهداف يګړ انځ

 کوټ واضحو په مخابره ګړېانځ په ته ږمو امرياملومنني و، هڅ اهداف دا ېچ دا
 له مسووليت اسالمي خپل د وو مسلامنان توونکيښت ېالوتک د که: "وويل
 ېي ته حکومت هند د نو وو، هندوان که او کوو مرسته مرشوع ېي ېمخ
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 ړجو  روابط امارت اسالمي د ستانافغان د رسه دولت له هند د وڅتر  سپارم،
 ونوالوګډ ولوټ ېر ېشم ړۍلوم د ېمخابر  رټرپي د الفاظ دغه مرش د" .وړ ک

 .دي ژوندي مرغه کهین له هم اوس ېي یر ډې ېچ دل،ېواور 

 هندي لهیوس په چارواکو د رډګ هوايي املنهاج د مرش دفرت ۍدوب د اريانا د غالبا  
 .يش یکوال ناسته رډګ هوايي رپ کندهار د ېچ ورساوه، خرب ته ېالوتک

 او وښځ رشوېد ېدر  او يړ م ينهښځ ېيو  او نارينه يوه د ېک ۍدوب په ېالوتک
 نه خرب هم وکڅهي مهاله ېد تر .راغله ته کندهار وروسته کوزولو له ماشومانو

 جوته دا وروسته خو لري، هدف هڅ او دي وکڅ توونکيښت ېالوتک د ېچ وو
 نوي ېنېپالزم هند د خهڅ کتمندو ېنېپالزم له ادو ېه پالین د الوتکه ېچ شوه
 ديارلس سوه دوه ونګډ په کارکوونکو يوولسود  ېالوتک د ېچ وه روانه ته ييلډ

 يو او وو هم ديپلوماتان بهرين ېي رېشم وی ېچ وو، سپاره ېک په ۍسورل
 ه،ړ وک ېک ارښ امرترس په هند د ېي ناسته ړۍلوم .ړک بدل مسري ېي اپهڅنا
 .ړوک الوت رتهېب ېي وروسته اچولو له ولېت د ېچ

 هند د .ده ېشو  رغملی الوتکه ېچ وه ېشو  معلومه ته مقاماتو هندي وخت دا 
 بيا او ،هړ وک ېک ارښ الهور په پاکستان د ناسته دوهمه یې وروسته امرترس له
 .هړ ک مخه ته افغانستان ېي

 ږل سهار هم هز  .هړ وک ناسته رډګ هوايي پر کندهار د ېالوتک ېدږ ن ته سهار
 احمد لیوک اغيلښ ریوز چارو بهرنيو د .دمځېوخو  لور پر رډګ هوايي د وروسته
 د اورهټ له وروختلم، هم زه .و ناست ېک اورټ متاس د رډګ هوايي د متوکل
 .ېکول ېخرب  يسیلګان په رسه توونکوښت له ېالوتک د منسوبينو رډګ هوايي
 هړ خوا ولډ هڅ ۍسورل ېچ تلښوپو هړ ا په وړ خوا د یهغو  له ېي ړیلوم
 يوه نامه په ظاهر د ېک دفرت په رسه ما له .لیوو پالو قابيل د یهغو  .ويښخو
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 په و، یشو  یلو  یوکړ و  ېک هند په .وه ۍهندوستان ېي مور ېچ کاوه کار وانځ
 له ېچ و، یراوست هغه مو ړیلوم ،یشوا یکوال ېخرب  ېروان ېي ژبه هندي

 انهښرو خربه متاس له وروسته خو ،يړ ک پوه انځ خربو په رسه توونکوښت
 .وايي ژبه اردو دي انیپاکستان توونکيښت ېچ شوه

 کشمريي پاکستاين رشوېد هځپين د ونګډ په اظهر مسعود موالنا د توونکوښت
 د وروسته بيا ېچ لرله، تنهښغو سویپ اندازه لويه يوه او خالصون د مبارزينو
 کومه کار ېد کهځ شول؛ یاړ ک رېت ېتنښغو له سویپ د خوا له امارت اسالمي
 .خپلوله ېي هڼب تولوښت د لپاره تاوان د تش او لرله نه زهګېان اخالقي او برشي

 د بنديانو د او ړک ونه ړمالت یهغو  د ېک تنهښغو ېد په امارت امله ېهمد له
 .ړوک ېي ړمالت ېتنښغو

 هند د وو، رغملی اتباع مهم ېي ېک الوتکه ېد په ېچ لوري له وادونوېه هغو د
 له ادارو د صليب رسه او ملتونو روګمل د وخت دا .و زيات رډې فشار دولت پر
 ال ېاندړ و  ېناست تر ېالوتک د ان .و یشو  نيول متاس رسه حکومت هندي خوا
 موخه په ېساتن د شويو رغملی د او رضورت برشي د ېچ و، رايض ېد پر هند

 د ته ېالوتک لپاره ړېورک د وړ خوا او لوېت د ېچ يش یکوال حکومت افغان
 .يړ ورک اجازه ېناست

 هم نه توونکوښت له لهیوس په نيوونکو متاس د اورټ د متوکل احمد لیوک 
 بل نور وي، ناسته ۍوروست ږزمو به دا ېچ وو، يلیو ورته یهغو  .وو تيلښپو
 هځمين له به الوتکه او انونهځ يړ وک زور رارسه وکڅ که او یتلال  شو نه ته لور
 دغه توونکوښت د خو و، کارهښ موقف محمد عمر مال د هم هڅ که .یش هړ ال 
 .هړ وک مرسته ېک رډګ مطبوعايت او ديپلوماتيک په رسه متوکل له ونګغرب 
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 په حکومت د هند د مو ته ېالوتک ېچ وويل ته رسنيو لځ يړ لوم په متوکل 
 پروازه له اوس یهغو  خو ه،ړ ورک اجازه ېناست د لپاره وړ خو  او لوېت د هښخو
 اخطار لوړ و  هځنیم له د ۍسورل او انځ د ېک صورت په زور د او کوي کاران

 مثبت ېک حل په ېمسئل د هند دیبا ،ید حالت خطرناک يو دا ېچ راکوي،
 .يړ ک اوچت امونهګ

 ېد ولهټ پاملرنه يوړک ديپلوماتيکو او رسنيو والوړۍن او زوییمهیس د وخت دا 
 ونهږ غ هم ېالر  له رسنيو د طالبانو پر نظرخاوندانو د او شنونکو .وه ته لور

 لپاره طالبانو د به دا يش، ته ځنیرام هیښپ هړ ناو  کومه هړ ا په ېالوتک د که کول،
 رسمي نه ړۍن له هړ ا ېد په هم حکومت هند .يړ ک منهښد هم نوره ړۍن

 .تهښوغو مرسته

 مشوره ډېغون ۍنړ بي د ته وړ غ شورا امنيت د هړ ا ېد په حکومت یېروس د
 او ريګتره هېښپ دا ېک هیاعالم خپله په وزارت چارو بهرنيو د امريکا د .هړ ورک

 له ېد وادونهېه نور ېمیس د او هند ېچ هړ وک ېي تنهښاوغو لهګڼو  برشضد
 ېچ ي،ړ وک هڅه ممکنه خالصون د شويو رغملی د هګډ په رسه افغان حکومت

 فشار هم پاکستان پر ګنڅتر  ږزمو و، پاکستان هدف ېي وادونوېه له ېمیس د
 .شوه ایتښر خربه رسلطانډیيګبر  د دلته ېچ و،

 ېچ ،ړک لیتشک ګیولټ امنيتي مستقل يو هړ ا په امنيت د ېالوتک د امارت
 هم رونهټمو  وژونکي اور او سمبال وسلو په .و تن په ېي يونيفورم ګړیانځ

 ه،ړ ک یاځپر  یاځ ته لور هر ېالوتک د ېي قطعه يځپو  مستقله دا .وو وررسه
 رغملی هم يا يش نه ېدږ ن وکڅ ېک ونيفورمی بدل په ته لور کېتالو  د ېچ

 .يړ ک نه ېپور  الس عمل هړ ناو  کوم په کوونکي
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 د او وه هڼوګ هګڼ خربياالنو والوړۍن او پاکستاين رېشم ګڼ د ېک کندهار په
 په خربو د به ېمخ له پالن د .ېو  ما پر رهډې تر ېچار  تنظيم د خربياالنو
 ځور  هره ته ډېخربياالنوغون د هړ ا په ونوګپرمخت هتاز  د متوکل ېک جريان

 ميدان هوايي د او ارنهڅ منظمه ېالوتک د لوري له امارت د .ورکول معلومات
 ارونکيڅ والړۍن حاالتو د ۍديپلوماس ېمحتاط بیص متوکل د او امنيت کلک
 مرستو برشي د روملتونوګمل د خو امله ېهمد له .لړ ک مطمنئ حده رهډې تر

 د ېچ يم یمنندو  رډې امله ېد له طالبانو د: وويل ته رسنيو" مولډی رکیا" مرش
 او پوره ېي هړ ا ېد په او ید وررسه غم رډې امنيت او ژوند د شويو رغملی

 په طالبانو پر هم هڅ که ېچ وويل هم دا مولډی .ساتيل جاري څېه ۍبريال
 د هګتو  هښ په موضوع دا یهغو  خو دي، فشارونه والړۍن سخت رډې هړ ا ېد

 .ړېک ېدږ ن ته لور بري

 وسځپن هنده له ونګډ په ارونکوڅ کيیتخن د ېالوتک د اوويشتمه په سمربډ د
 د او دېراورس ته کندهار ېک الوتکه ګړېانځ په ملتونو روګمل د یپالو  زیکس

 خربو ېپسپرله ۍاوون ېيو  له .شول یاځپر  یاځ ېک لمستونېم په رډګ هوايي
 ګړېانځ په ملتونو روګمل د ګسن جسونت وزير روچا بهرنيو د هند د وروسته
 عمر دیس او عمر مشتاق اظهر، مسعود موالنا اسريان تنه ېدر  ېک الوتکه

 ېالوتک د ېي وروسته خربو دوږاو تر رسه متوکل له او لړ راو  رسه انهځ له خیش
 د بنديان شوي راخالص تنه ېدر  او توونکيښت .لړ ک رابهر ېالوتک له عمله

 .شول بوتلل ته لور اردو لقو  د کندهار

 د افغانستان د انديړ و  دوېرخصت تر ګسن جسونت وزير چارو بهرنيو د هند د 
 ېخرب  ته کانفرانس خربي ګډ رسه متوکل احمد وکيل ریوز له چارو بهرنيو

 په وشوه، ېک تاالر لمستونېم د رډګ هوايي د ېچ ناسته خربي دغه .يړ وک
 .ړوک ونګډ ېک په وناال خربي والوړۍن او يزویمهیس ونوګلس
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 ېي ېک اواري په ېستونز  د ېچ هړ وک مننه نه ګسن جسونت الیس خپل له متوکل
 مننه ېي نه متوکل له ېچ دا ېواز ی نه ګسن جسونت ېک مقابل په ،ړک ادا رول پوره
 .هړ ورک هم بلنه رسمي ورتللو د ته هند ېي ته متوکل ېبلک ه،ړ وک

 دود په ۍپامان یخدا د هغه .ړک هګبدر  ېزين تر ېالوتک د وزير خارجه هند د ږمو
 شيبه يوه الوته له ېالوتک د ملتونو روګمل د .شو رخصت او ړک اوچت الس

 رونوټمو  خپلو خپلو په ږمو .ړوک پرواز هم ېالوتک ېشو  رغملی هند د وروسته
 پر رټرپي د .وي ېدلګېل ېمخابر  ږزمو وخت دا .شوو روان را ته پلو ارښ د ېک
 محمد اخرت مولوي قومندان پر اردو قول د محمد عمر مال رهېشم ړۍلوم

 دوږېغ له هړ ا په جرياناتو وروستيو د رسه عثامين له مرش .لړ ک ږغ عثامين
 ږمو موضوع دا ېچ شئ نه مغروره انځ پر ېچ پام: "وويل ته عثامين وروسته

 یپا نرصت غيبي په الله د ځېيوا ېچ و، امتحان دروند يو دا ه،ړ ک حل تاسو او
  ."دېورس ته

 او فشارونو والوړۍن دومره د ېچ وم خوشاله رډې خربه ېد په رسه انهځ له زه
 د سرته به دا ي،ړ وک سفر هند د متوکل که مهال پر زونویبند اقتصادي
 له ياډمي هندي او ېلويديز  د وروسته هفته خو وي، نهړ راو  السته يپلوماتيکه

 ېپور  استخباراتو پاکستاين ېي ماجرا ولهټ دغه او شوه هړ پ هړ خ رتهېب فضا لوري
 .لهړ وت

 رصف ېبلن له وزير خارجه خپل د مقامات هندي يړ پو ړلو  هم ېک دننه په هند د 
 هند متوکل تياښر که ېچ و منېښاند ته ېد ړیلوم هم پاکستان پلو بل .شول نظر
 .وي غامیپ هړ ناو  لپاره پاکستان د به دا يړ وک سفر رسمي ته

 خو يش، وسپارل ته صليب رسه بايد توونکيښت ېچ وه دا رايه صيب متوکل د 
 یهغو  ،ړیک عهد دوېک خويش خوندي د رسه یهغو  له ږمو ېچ وويل مرشتابه

 .يش یتال  هلته يځ ېچ رتهېچ لري اختيار خپل
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 ته پاکستان جکرانیها ېچ ،ړک رېت خرب حواله په زما رسنيو اوهندي والوړۍن
 مهال دا توونکيښت او بنديان او ړېک وه نه ته چا خربه ېداس څهي ما خو ل،ړ ال 
 په غلطه په ياډمي هګرنڅ ېچ شوم رحريانډې زه .وو ېک کندهار په الهم هړ دوا
 .هړ ورک هم هوا دومره ېي بيا او هړ ک منسوبه ماته خربه يو

 پاکستان د ېک کندهار په چارواکي امارت اسالمي د تنه وڅ ږمو امښما سبا په
 ویبهرن د ېک لمستياېم دغه په .وو شوي وربلل لپاره ۍامنښما د ته ۍر ګکونسل
 اخرت مولوي قومندان، اردو قول د کندهار د متوکل، احمد لیوک ر،یوز چارو
 مال وزير خارجه یپخوان اغا، بیط محمد دیس سکرتر مرش د عثامين، محمد
 د نو ورغلو ته لمستياېم ېچ کله .وو نور تنه وڅ يو او زه غوث، محمد
 هڅ ایب ېچ و، کوربه اصيل ږزمو "زاهد" مسوول ېاتش نظامي د ۍر ګکونسل
 رهډې تر کونسلر .شو وفات امله له ېدور  اپيڅنا د هړ ز  د وروسته موده

 ېچ کهځ و؛ مسوول د ېاتش نظامي د واک اصيل درلوده، هڼب ترشيفايت
 اس یآ  د معموال مسوول ېاتش د او دهېک لېږ رال خوا له وزارت خارجه د کونسلر

 .دهېک اکلټ واخ له یآ 

 د ېچ وکڅ لکه ،ړېک لیپ ېخرب  ېداس ضد پر هند د ته ږمو مرحوم زاهد
 !ورکوي درس ته ردانوګشا يګولټ يړ لوم د مکتب

 له ېک تاريخ په هند .یداېک يش نه دوست مسلامن د کلهڅهي هندو" یې ويل
 ېچ شوو پوه ږمو ."...ېخرب  ورته ته ېد او يړ ک ظلمونه ېکچ ېب رسه مسلامنانو

  .ېشو  ورسپارل دنده هڅ خوا له حکومت خپل د او ید هڅ هدف زاهد د

 اخرت د هړ ا په نظم او امنيت هښ د ميدان او ېالوتک د زاهد ېک جريان په خربو د
 په ېي به کله کله و، طبعه خوش رډې مزاجا عثامين خو ه،ړ وک نهیستا عثامين محمد
 ېي ېک وابځ په ېخرب  د زاهد د .کوله وکهټ ظريفه نيمه يوه هم ېک مجلس مهم
 لهګی خپل ېک والوډکن ېدږ ن په رسه دانیم له هم تاسو ېچ ویږ پوه ږمو: وويل
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 ګړیانځ ېک اصطالح په کندهار یلو  د کول غيل يانګيلهګ) و يړ ک غيل يانګ
 هغو ۍر ګکونسل د ېي اشاره .(وايي ته خوسکيو عمره کم يګلهګی لري، مفهوم
 په باندي د رهډګ هوايي له ېي به ېک وځور  په اماجر  دغي د ېچ وه ته رانوټمو  دوو
 په کوله؛ ارنهڅ رډګ هوايي د ېي به ايهځ هغه له او وو درويل ټپ ېک خونو وګنړ 

 .کتل هم ته ېالوتک ېي به ېک نیدورب

 د هم هڅ که .وخندل سخت ولوټ ته ېخرب  ېمعنادار  ېدغ بیص عثامين د
 په یهغو  ېچ کهځ وو، اجازه په امارت د یېاښ به دلېدر  دلته رانوټمو  پاکستاين

 د خو وه، ېي مسئله اتباعو خپلو د .هڼاګ کیرش انځ ېک ۍردانګرس  ېد
 له زاهد خو کهځ وه، معناداره رهډې ېک یاځ خپل په هړ ا ېد په وکهټ عثامين
 .ړيو  فکر هڅ يو وروسته خندا

 يو هړ ا په ېښېپ ېهمد د اخوند غوث محمد مال ېک بوېش په یپا د مجلس د
 پوره جريانه له ېچ شوه معلومه ېداس ظاهره په ېچ ي،ړ وک ېتنښپو ېسدا وڅ

 ېچ ما خو وکتل، ېي ته ما او شو یموسک صيب متوکل رسه ېد په .ید نه خرب
 کارهښ ېينځ له ېښېپ د ېچ تلښغو الس یلو  په غوث محمد مال ړوک فکر
 د وا واوري ېخرب  مقام پاکستاين د ېک وابځ په او ييښو ناخربه انځ خونوړ ا

 ظريف او دقيق غوث مال ېچ کهځ ي،ړ ک معلوم پوره ته انځ یليدلور  یهغو 
 .و ړیس مزاجه

 بنديز اپيڅنا هڼکره په کوکنارو د

 رسه انوګانجو  والوړۍن له پايه تر کال۱۹۹۹ تر بيا ۍواکمن له طالبانو د کابل پر
 تښکم جيیتدر د تښک د کوکنارو د دوېر ېت په کال هر د ېک ړل په تفاهم د
 او يیږک صفر به بالخره او برخه مهین بيا ،ېدر  پر يو به ړیلوم ېچ وه يسیلپا
 .يیږرس ونه رضبه مايل ته خلکو زیبند اپيڅنا يو په ېچ لپاره ېد د دا
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 د کوکنارو د اوله له یهغو  و، معتقد رډې ته علاموو کوم ېچ محمد عمر مال
 او يړ لوم په نپال  دا .منله ېي يسیپال تښکم جيیتدر د خو ول، مخالف تښک

 وخت دا .وه رسچپه صديیف ېک کال۱۹۹۹ او ۱۹۹۸ په و، روان سم کال دوهم
 د منکراتو د محمد عمر مال امله له ۍمنښد د ځديیلو او راتویتعز والوړۍن د ېچ

 ېچ کاوه، عمل ۍپرواي ېب په نه تنوښغو او نورمونو والوړۍن له جذبه په دفع
 ېنځی او لباس فارقه ته ووذمه اهل او دلړېن بتانو د وروسته بيا ېک ړل ېد په
 .لرله هڼب نيید سوچه هم زیبند کوکنارو د ي؛ځرا هم اوامره نور

 د هړ ا په تښک د تارياکو د وځور  يوړلوم له واکمني د طالبانو د علاموو ييزوسيمه
 نه خوند چندان اوله له ته محمد عمر مال داليلو ېد .ويل داليل مرشوط جواز

 مال چارواکو طالب نوځی ېر ېو  له نارضايت اپيڅنا يو د ولس د خو ورکاوه،
 ۍصدیف د ېچ و ړیک قانع زیبند( ورو ورو) ېجیتدر په تارياکو د محمد عمر

 صفر تښک دغه به دوېر ېت په کلونو وڅ د او يږکنرتولي کال هر به ېمخ له
 په ېچ ورکوي معاوضه ودلوېښپر  په ته روګکروند  ېي به ېادار  ېوالړۍن .يږکي
 نه که .يش نه مخ رسه ېستونز  مايل اپيڅنا يو له رګکروند  زیبند اپيڅنا يو

 ۍکنټ وروسته پروسه جيیتدر دغه خو يش، پيدا نټوا ېي به رسه حکومت
 شکمن برياليتوب پر ېپروس ېد د محمد عمر مال ېي امله له ېچ.شوه کارهښ
 .شو

 وخت پر تجاوز رويشو  د ېک ولسواليو ينوځ په هلمند واليت جنويب د تارياک
 کندهار د او اکرثو په هلمند د وروسته بري له مجاهدينو د ېچ ول شوي دود ال
 هم ېک والياتو شاميل او رشقي په وادېه د او شول دود ېک ولسواليو ېينځ په

 .شوه پيل هڼکره دغه

 او تاجکستان .ېشو  ړېجو  ېکارخان اپيمو د ېک بدخشان او رهارګنن هلمند، په
 دغو له خو کهځ و، اسانه قاچاق افيونو د نسبت په دايران ته پاکستان
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 د .ېو  ړو  توجه د قاچاقربو د ېمیس رسحدي افغانستان د رسه وادونوېه
 محتاط هړ ا ېد په ړیلوم طالبانو .و روان کاروبار دغه هم رسه ګرات په طالبانو
 ورکاوه، جواز ته تښک دغه ماليانو ييزوسيمه روډې ېچ کهځ ست،یاخ قدم
 خلکو وړ مالت ېدږ ن طالبانو د راز همدا .اخيست زکاة ېي امامانو جوماتونو د یتح

 ېچ وو هم علام مشهور ېداس خو کاوه، تجارت ېي نوځی او کاوه تښک دغه
محمد  مال باالخره ېچ هڼاګ نه روا تښک دغه ېي اوهم وو ېنژد ته مرشتابه هم
 د وروسته مشورو او بحث يلیتفص له رسه علاموو مشهورو رېشم يو له عمر

 .هړ وک هړ کېپر  بنديز د وار يوه په برعکس ۍسیپال د بنديز تدريجي

 وم ناست ېک دفرت خپل په ریګماز ويشتمږ پرشپ ېاشتیم د یجوال د کال م۲۰۰۰د 
 ته دفرت زما محمد فضل رېانحن کارمند محيل ېموسس WFP د ولډ تصاديف په ېچ

 دا) !عربت! عربت: لړ ک ږغ ېراباند سم رسه دود له رمخابرهیټرپ په مرش .و یراغل
 پوه زه .درواخله قلم او کاغذ لیوو مرش .لیوو ېبل ورته ما .(و نوم ېمخابر  د زما

 ...واخستل را ېم کاغذ او قلم .وي به اعالميه مهمه او عاجله کومه اييښ ېچ شوم
 کم؟یول هڅ لیو ما..کهیول وايي

 د .ید زیبند هڼکره پر کناروکو  د ېک وادېه په وروسته ننه له ېچ کهیول دا -
 .ده جزا درنه ېک صورت په ېونړ رسغ

 رشط څهي :لړ ک وپټور  ېک خربو په ېم ېک ځمين کلویل د .و خرب وونکيېښه
  تنه؟ښغو مرستو د هګتو  په بديل د نه ادارو والوړۍن د او شته؟ نه ېک په

 اسالمي خپل د ځېيوا شته نه ېک په رشط یڅه..." :هړ ک ېراپر  ېي خربه
 !بندوم هګتو  په منکر د ېي ېمخ له مسئوليت
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 روګکروند  وکڅ که .وړ غوا مرسته ېادار  ېکوم له نه او بندوو لپاره والوړۍن د ېي نه
 او کوو ېمخ له مسئوليت رشعي خپل د ږمو کار دا کوي نه ېي که او کوي مرسته رسه
 ."يړ وک راته عفوه الله هم ېد هغه د وو، ېپات ېچ اوسه تر

 په حريت او ښۍخو د هم هغه دل،ېواور  هم فضل رېانجن الفاظ ولټ ېاعالمي د
 .و وبډ ېک عامل

 وبډ ېک فکرونو په خو لړ ک وربرابر الفاظ هڅ يو ېم بيا او هړ ک پوره ېم اعالميه
 والوړۍن ېچ وه موضوع او نيوکه والهړۍن سرته هغه تارياک ېچ کهځ وم،
 ورشطه قيد ېب ېداس په .ېپرولخ ړېپرپ ېک ياډمي په ځور  هره هړ ا په ېي ادارو

 .وه هېښپ ېونکېښه ېي بندول ولډ اوساده

 څهي...ېتکرارول ېتنښپو ژر ژر ځترمن رتیح او ښۍخو د محمد فضل رېانجن
 مرش د به ما .ده نه خربه هړ و  خو دا ؟ېول دا شته؟ نه ېک په تنهښغو او رشط
 .شته نه ېک په تنهښغو ېڅه نه هيچا له ېي ويل ېچ تکراروله ورته خربه

 هړ ورک ته اژانسونو وګڼ ېم ېالر  له تلفون او فيکس د .هړ ک ترتيب ېم اعالميه
 .ړېوک هم ېمرک هړ ا ېد په ېم رسه انوګيو ډرا وڅ له او

 سبا په .شول رارشوع ونهګزن کابله له ناوخته ېشپ د .و نه خرب ال کابل پالزمينه
 وروسته ځېور  وڅ غهمر  بده له خو دله،ېتکرار  ته ياډمي خربه دا هم نه کابل

 تعبري غلط او هړ ناو  رډې اقدام سرت دا حکومت د افغانستان د ياډمي ېلويديز 
 ېي ېک بندولو په ېچ کهځ لرله، نه پروا تبليغاتو د یهغو  د خو مرشتابه .ړک

 هړ ناو  دغو په هګانڅ مطبوعايت امارت د خو نيويل، ول نه ېک نظر په یهغو 
  .شوه مايوسه سخته تبليغاتو
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 اکیتار اتیز مرشتابه طالبانو د ېچ ړک لیپ هم ندګپروپا دا ال خو يوړک نوځی
 د ېچ لپاره چا هغه هر د دا خو لړ ک بند ېي لپاره يدوړلو  د یېب د او رانيول
 وڅ د .وه نه هړ و  منلو د و بلد رسه عتیطب او ژوند شخيص له مرش د طالبانو
 په زيايت زور له تهپر  هګتو  ساري ېب په تښک تارياکو د دوېر ېت په مياشتو
 .شو بند هګتو  مکمله

 تښک ېد د وي، ېک واک په شوېمل د مسعود د ېچ ېک مویس محدود هغو په
 د ېچ وي، نه ېک واک په حکومت د ېمیس ږېل دغه ېچ کهځ وه، روانه هڼکره
 نه برخو نورو وادېه د امله ېهمد له .تشکيلوله ېي برخه مهځپن ېک سلو په وادېه
  .شول ورمات ته سيمو دغو قاچاقرب او يړ غ مافياو د هم

 د ېک راپور په پي ايف بليوډ د ېک قاچاق په مخدراتو د ېک مویس ېد په
 د پي ايف بليوډ د .وو شوي ودلښ ړکک هم قومندانان او يړ غ ېلوالټ ېمخالف
 وه ېشو  هم يادونه ېرمنېم د رباين الدين برهان د ېک راپور په کال هغه هم
 .وه ېشو  تورنه قاچاق هپ موادو مخدره د ېچ

 تښک دغه رسه راتلو په ېادار  ېنو  د وروسته رغلی له کایامر د مرغه بده له
 .لري ادامه اوسه تر ېچ شو اتیز چنده وڅ هغه له او لیپ رتهېب

  کول لغوه القابو اعزازي د فرمان يوه په

 وعلوم او پوهنتون کابل له ېچ هړ وک هڅه خلکو نوځی ېک ۍواکمن په طالبانو د
 ترالسه هګتو  اعزازي په ای ولډ ناقانونه په القاب او رتبي علمي نه ۍومډاکا
 د ولډ ناقانونه په پرمهال میرژ د رباين د او ېدور  ستيیکمون د یدو  .يړ ک
 ېک په قیال امنیسل ېچ ل،ړ راو  ېک لیدل په کول ترالسه رتبو علمي او يځپو 
 جرناالن ېک په رهېشم ېب او وو شوي پوهاندان ېک په نور وڅ او سنیومډاکا

 و نه بلد رسه لویمسا ېد له و، طالب يو ېمدرس د ېچ محمد عمر مال .شول
 ديېک ترالسه ولډ اعزازي په ېرتب علمي ړل يو ونګډ په پوهاند د ېچ کله خو
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 رييس کیاوملپ د ېچ آن ،ېکول امضا هم مرشتابه پر ېي ولډ يو په او
 ېي ېک لوبو وڅ په او و یدونکېاوس پغامن د کابل د ېچ مطمنئ عبدالشکور

 ترالسه هګتو  اعزازي په لقب پوهاند د ېچ کوله ېي هڅه وو، ستيیاخ الونهډم
 !يړ ک

 ۍومډاکا علومو د ېک دفرت په زما .الره سفر ته کندهار ېي نيت ېهمد په
 د ته :لیوو ورته مستسعد .هړ وک النجه وررسه مستسعد نیحس محمد رييس
 ادارو علمي د هڅه دا ستا ده، رتبه علمي هاندپو  خو يش، یداېک اتل لوبو

 !ده بدنامي نظام د او سپکه

 ېکوم ېچ نظامي اسحاق محمد رييس عمومي يوډرا ږغ رشيعت د همداراز
او له نورو رسه يې فقط د هنجرې  و، نطاق تش ،ېلرل نه ېي ړېکه زد ېخاص

 د ېادار  ېبل له یاځ پر پوهنتون د طريقه نادوده رهډې په هم هغه تفاوت الره!
 ېک خپرونو راديوييپه  ېي وخت هڅ او هړ وک هڅه کولو ترالسهد  لقب پوهاند
 .کاروله کلمه" پوهاند"د   رسه  له خپل نامه هم

 مال .دېورس تیشکا ته محمد عمر مال خوا له ادارو علمي د ېک کال م۲۰۰۰ ېچ کله
 د فرمان يوه په ځېيوا وروسته ېمفاهم له چارواکورسه له ادارو علمي د محمد عمر

 !لړ ک اعالن لغوه القاب اعزازي او ناقانونه ولټ ېدور  ېخپل

 پوستني دروند ۍپوهاند د وږ او له پوهاندانو جعيل روډې د فرمان ېد په
 !شول عاري القابو له هم پوهان قضاوت او دوکتوران .دځېوغور 

 .ونکړه له هغه وروسته  بيا  چا تر اخیره  د اعزازي  لقب د ترالسه کولو هڅه

 مباحثه عمررسه مال محمد له هړ ا په ېادار  د امرباملعروف د

 په ېچ و، قیتطب عتیرش یاسالم د اوهدف شعار زټیبنس ګنځدغور  طالبانو د
 يګړ انځ د امرباملعرف د ګنڅتر  انونوګار  قضايي او ادارو نورو د ېک الره ېد

 د افرادوته او کارکوونکو ېادار  ېد د خو وه، هم تياړ ا شتون د واکځ اجرايوي
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 يوه لپاره فیتوظ د ېک اداره ېد په همداراز .تياوهړ ا ېروزن ګړېانځ ېيو 
 دغه طالبانو مرغه بده له ېچ و، نړیا انتخاب محتاطانه او اریمع ګړېانځ

 شهیاند دور او باحکمته مرشان ېادار  ېد د او هنکړ و  هتوج تونوتهښارز اسايس
 پوه ېنید قهیعم او روزنه ړېانکځ هګتو  عامه په ېي افرادو عامو او ول نه خلک
 رډی ېي ېکارونوک ېنځی اوپه کول اجرائات افراطي رډی ېي امله له ېچ لرله، نه
 .کاوه هم شدت رضوري ریغ

 کهځ دلیمعلوم اثرات ېي ېک ولنهټ په او قهیطر ت،یماه کار د هغوي د ته ږمو
 ېد د بالخره ېکو ین دا ېچ ېلرل ېوکین هړ ا په کارونو رېيوشم د ېادار  ېد د مو
 .ولګل تورونه ولډ ولډ ږمو پر ېي امله له ېچ ،یزغمال  ینشوا نویمسئول ېادار 

 ږزمو :لیوو ېي ځور  يوه .وو هښناخو هم عمر مال محمد ېي هړ ا په نوړ ک نوځی د
 ېب او ناقصه ولهټ تر اداره دغه ږزمو خو وه، امرباملعرف اداره مهمه لپاره نظام د

 .ده خونده

 ل،ړ ونک اقدامات موثر ويل مرشتابه لپاره اصالح عميل د ېادار  ېد د ېچ دا خو
 ېدر  هغه معلوميدل ماته ېچ هڅ خو لرل الملونه رډی هم نور اييښ به ېد

 په عمر محمد مال د خامويش؛ او اطیاحت مرض علاموو د هړ ا ېد په: وو الملونه
 درېيم او  عدفا  نوړ ک د ېادار  ېد د لخوا کسانو نوځی د ېک حلقه باوري او ېدږ ن

 .وه امينګبد  هړ ا په کوونکو مخالفت د ېي المل

 که لیوو ريګمل يو هم ماته ساتله، ېک هړ ز  په مرشانو روډی وکهین اداره دغه په
 درته به مخالفت اداري ېد د نو وايي نه ګنڅتر  عمر محمد مال د ېک کندهار
 ! یوا یشو  متام دروند

 او وکوین مخامخ زما چارواکو پر وفباملعر  امر د ېک شورا تيیوال په کندهار د
  .وو يړ ک غوسه ېچارواک امرباملعروف د مشاجرو، لفظي وررسه
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 چمن له پاکستان د بلنه په استیر اوملپيک د ېک کال زرم دوه په ېچ کله
 له ېي ېک ارښ کندهار په او وه ېراغل کندهارته لهډ لوب يوه ټکرکي د يټو ګار ښ

 ته لوبغايل ریوز امرباملعرف د وروسته ېلوب له کوله، لوبه رسه مټی الیس خپل
 تویښو لیاټس زيیرګان د ېي يړ لوبغا  ېنځی ېلډ لوب ېلمنیم ېدغ د او وو یورغل
 ېبل له وه بدنامي لويه خوا ېيو  له کار دا .و ړیک دیتهد تور په لویخر ېير ږ او
 د کسان شوي دعوت خوا له اداري ېو ی د ېچ وه نزاکتي ېب اداري ولډ يو خوا
 راپورته ولډ ېجد په موضوع دا ېک شورا په ما .شول نیتوه لخوا ېادار  ېبل
 ېد د چارواکو باملعرف امر د او کسانو مهمو نيځی خو ړوک ړمالت ېم تنو وڅ هړ ک

 د او تیشکا دغه ېچ وو دا نظر طرفدارو د زما باالخره ه،ړ وک دفاع کار
 ېد زه يش لڅیړ و  امخمخ رسه مرشتابه له دیبا تونهیشکا نور هړ ا په امرباملعرف

  .شوم اریت کارته

 د او ریمد ېمدرس جهادي د کندهار د او محمد کین مولوي سیرئ پوهني د
 ريګمل رارسه هم محمد ضیف قاري قوماندان يګجن وښکرلومړيو  د شامل
 کله ېچ .و وخت ېناست د رسه مرش له مو وروسته هځملان له نيښماسپ د .شول
 هغه .ړېک پيل محمد ضیف قاري مرحوم ېخرب  ړیلوم عمرته محمد مال ورغلو
 کنرتول نور دیبا دي، اتیز رډی اتیشکا هړ ا په کارونو د ېادار  ېد د لیوو

 محمد مال وخت دا خو .و ېدږ ن رډی ته عمر محمد مال محمد ضیف قاري .يش
 نو .وي نه جزبه خپله ده د به ېخرب  دا اييښ ېچ ړوک امنګ دايس هغه پر عمر
 هڅ هر په وي، غم هڅ هر د ستارسه ېچ لیوو ته هغه ېي ازپه طنزيه اند په
 هړ لو  ېچ محمد کین مولوي .ړک خاموش ترديد ضمني په ېي هغه .لري کار
 لیوو ته مرشيې  پروايي ېب رهډی په الره ېي مزاج معتدل او يې لرله پوهه نيید
 حکمت د راوستل ېپر  زور ولډ هر ،ید ېک حالت په ا کراه د ولس ږزمو ېچ

 د عمر محمد مال .دي کايف ورته باملعرف امر ېخول د يځيوا ؛ید کار فخال 
 مولوي لیوو ورته ېي ېک وابځ په شو، نه ښخو مخالفت مطلق دغه هغه
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 نه اوامر نيید خربو په يځيوا خلک يړ ک ېالر  ېب وحشت او وګړ ج دغه !بیص
 کین مولوي .ید یناشون وي،امرباملعرف نه مراقبت دولتي او رعب ېچ .مني

 ته ديوال انديړ و  په عمر مال محمد د خو لیوو هم داليل نور هڅ بیص محمد
 مداخله ېک خربو په محمد کین مولوي د بار بار ېنام رسول محمد ېوهونک هډډ

 د غازي مال .و ورور غازي مال د رسول محمد .وروملځ يرډ زه کار ېد ېچ کوله،
 بیص مال د ېي به تهلکو خ لهډ دغه و؛ ېلډ له روګمل پخوانيو د عمر محمد مال
 خربه په او باوقاره ن،یمتد کسان ينيځ ېک دوي په .ويل( ريګمل)  يواالنډان

 له عمر مال محمد د رڅې په رسول محمد د ایب ېي نوځی خو وو، خلک پوه
 به نه ېچ کوله مداخله ېي ېک کارونو دايس په او کوله پورته هګټ هړ ناو  ديکتهږ ن

 يو همدايس ېک ايځ په مرش د .و حق ېمداخل د ېي به نه او پوهيده ورباندي
 ېچ وو؛ کسان ېلرونک کار ېک هڅهر  په رسه رسه ناپوهي له او ذهنه وچ رېشم
  .دلیخراب کارونه سرت کله کله ېي به امله له

 ېداس ېم ېک پيل په خو ،ړېک پيل ېخرب  ما وروسته نه محمد نيک مولوي له
 مرش ما .و احتجاج ضمني هړ ا په ېمداخل د رسول محمد د ېچ ېوکارول ېجمل
 نه مته حل د مشکل ېد د مو ايځ بل ېچ راغلو لپاره ېد د ته تا ږمو: لیوو ته
 د زما مرش! ېاور  ږغ ږزمو هړ ا ېد په به ته او ید اميد ینځيوا مو ته تا او وه

 ځنېترم ږزمو .هړ ک بنده مداخله هم رسول مال او شو پوه جملو يوړلوم په خربو
 او راتیتاث هړ ناو  کارونو ېنځی د ېادار  ېد د ما وشوه، مناقشه او بحث دږاو

 ېد د ېک ارونوښ نوځی په هيواد د ېچ ړېک ېادی ورته ېلیتفص یښېپ هغه
 په اصالحاتو د ېادار  ېد د .وي ېشو  ته ځنېرام خوا له کسانو نوځی د ېادار 
 وخلک او کارونو د ېادار  د ي د خو اول ېچ وو دا زونهیاندړ و  عمده زما ېک برخه
 د هډغون سرته يوه علاموو د هړ ا په انوګسزا ورکوونکو د ېلور  له دوي د ته

 ېمخ له عتیرش د او ړېوک ناسته قيیتحق ونګډ په علاموو د یمحکم ېسرت 
 .يش لړ ورک روزنه جال ته کارکوونکو ېادار  ېد د دیبا دوهم .يړ وک نهڅیړ  دي
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 محدود دي دیتهد او ټیسو  ي،ړ وک هتوج هم ته طرز دعويت ېد هغوي درېيم
 .وو خوله يوه ريګمل هړ دوا رسه ما له ېک نظر ېد په .يړ ک

 زیاندړ و  ېناست د علاموو د او هړ وک وعده قیتحق د هړ ا په ویښپ هړ ناو  د مرش خو
 خپله دي هغه دي، عامل مرش ېادار  د ېچ و دا ېي استدالل ېبلک مانه، ونه ېي
 .يړ وک نهټپل نيید هړ ا په انوګسزا مشکوکو د

 بهرنه د لکه ومنل، راتیتغ هړ وا وڅ ځېيوا مرش وروسته نه بحث دهږاو له ږزمو
 بل او وي نه مکلف ومقررات په فو امرباملعر  د اشتویم وڅتر  به افغانان ېراتلونک
 .خپروي هم کتابونه او کنيیل غايتیتبل او ناويیو دعويت به فو امرباملعر 

 ذهنه وچ ،ېتجرب ېب رسه يپوه نيید له عبدالويل مولوي مرش فملعرو امربا د
 کمه ېچ و، ترايب نیمالنورالد ریوز یېعدل د ېي شا تر .و وانځ مزاجه جدي او

 د ېک ارښ کابل په .چالوه مزاج خپل ېي به رهډی تر او لرله ېي پوه ديني
 الدين قلم مال ریوز مرستيال ېادار  ېد د رهډی تر مرشي اجرايوي فو امرباملعر 

 محمد مولوي د مهال پر جهاد د او و یدونکیاوس رګلو  د الدين قلم مولوي .کوله
 ارښ کابل په ،ېلرل ړېزدک نيی د ېکم ېر ډی هغه و، مسئول ډار ګ تيیامن د نبي
 ېچ و، ړیس همدغه سمبول اصيل چلند خونده ېب او هړ ناو  د ېادار  ېد د ېک
 کابل د الدين قلم وروسته وخت هڅيو  واکمني له طالبانو د کابل پر يیږک لیو
 ديې  ېشپ او و راغيل موخه په ستلویاخ د قرض خپل د قرضدارنه يو د ارتهښ

 وڅ .ېلرل ټېم ېواکمنځ او وجود سرت هغه .رويلیت ېک اداره په فو امرباملعر 
 له وجود قوي د نو و، وتيل ته ارښ رسه نویموظف له فو امرباملعر  د هغه ېچ لهځ

 ېچ و، یشو  ښخو روګمل د ېي ېک بولوډ او وهلو يلټ وهلو، نهياتاز په امله
  .اکهټو  ېي مرستيال خپل او یراغ پري شوق هم ریوز د وروسته
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 دلېنرم کوړیا د رسه رانیا

 ۍمنښد تر ېک یپا ۱۹۹۸ د ېکړیا نظام واکمن د طالبانو د رسه رانیادله 
 وروسته ېفتح له مزار د ېک ستګا په کال دغه د ېچ کله او ېو  ېدلېرس
 کولو یاځ پر یاځ تر قواوو د رسحدونو پر خربه شول، ووژل انیرانیا وولسی

 مهامت او ېوسل رهېشم ېب رانیا د طالبانو ېک ولوین په انویبام او مزار د .دهېورس
 پر مرميو د .وه ړېک مرسته ېي رسه ېلوالټ او وحدت حزب له ېچ ولیون

 .وو کيلیل شعارونه يځپو  رسمي رانیا د کارهښ په صندوقونو

 نورو رېشم وی او اکربي د رسه امارتله اسالمي  وروسته نيولو له انویبام د
 ېک مویس نورو او انویبام په ته یهغو  دلو،ېک یاځ يو مرشانو هزاره مخورو
 له هڅ يو هم رانیا سمون روابطو د رسه یهغو له  همداراز ورکولو، ېدند

 ېندګر څ ځترمين طالبانو او کایامر د ېک رډګ ايسیس په او ړک هډاډ پلوه مذهبي
 ړمالت په کایامر د ېي طالبان ېچ وويست شک هغه ذهنه له انویرانیا د ۍمنښ د
 يدو  د ېک مزار په ېچ شول پوه نور هم ېد په یهغو  وررسه او لګڼ ښواګ ته رانیا
 .و نه عمل او پالن قصدي مرشتابه طالب د وژل اتباعو د

 پر زونویدبن د شورا تیامن د ېچ شو لیپ ېد له تښنرم کوړیا د رسه رانیاله 
 د اجناسو رضوري او موادو خوراکي د ېچ ،ېستیپران ېپول ېخپل رانیا مهال
  .وه دروازه ايتیح دوېوارد

 فوق ته کوړیا دغو هغه شو، ریوز خارجه متوکل احمد لیوک مولوي ېچ کله
 اوبو د هلمند د .لرل نیمخالف ېک ځمين طالبانو د هم ېي ایب خو اوهړ وا پام العاده

 ته رانیا هم ئتونویه طالبانو د ایب او راغلل هيئتونه یهغو  د لپاره وخرب  د رس پر
 استخباريت ګنڅتر  سفرونو کویپلوماتید د ېک ېد په .لړ وک سفرونه متعدد

 .وو شامل هم تفاهامت
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 ېپات ېپور  دوړېن تر حکومت د طالبانو د دور دغه تښنرم نسبتيد  کوړیا د
 ېولټ او کایامر د ېچ شول فکر ېد په طالبان هم وروسته هغه له .شو
 پر ودل،ېښپر  منښد يډاونګ مهم رڅې په رانیا د رسه مخالفت له ړۍن ېز یدیلو
 له .ید کار خالف مصلحت ايسیوس يګجن د او دي ولګتن حلقه هم نوره انځ
 ځترمين رانیا او طالبانو د ېچ شو المل دي د دور ورستي دغه کوړیا د رسه رانیا

 .ړېک ېکم حده رهډې تر ېي ۍامنګبد  او ۍنیبدب ېدرن

 پلو بل جهاديان والړۍاون طالبان ترشا، ېلوالټ د امريکا او روسيه

 ميل او قانوين ېيو  د ېچ يون هغه طالبانو د رسه دوګېل زونویبند والوړۍن د
 په مرشتابه او هړ ک خپله هڼب معکوسه اوچتول، امونهګ ېي ته خوا ۍواکمن

 ذهن په کلکه ېي دا .شو یلینه ېلیه له افغانستان منيل يوه د کچه والهړۍن
 په واکمني ۍمرش  په طالبانو د ېي ريګمل او کایامر يیاښ ېچ ناستهېک ېک
 او مسعود د ېک کال زرم دوه په پلو بل .ديږ نېپر  ته دوام او ارام ولډ څهي
 له .دهېودر  هم ېا یآ  يس ګنڅتر  ېفرانس او رانیا روس، د ترشا ېلوالټ
 نور ته ۍمنښ د کایامر د طالبان ۍهمکار  ګډې کایامر او روس د رسه ېلوالټ

 .ودرول هم

 د سعودي د .و ړوال  ګنڅ تر امريکا د خو سعودي او دوېک شا پر هم پاکستان
 هړ ا په واکمني د طالبانو د ېک ناسته يوه په صلیالف یترک ریوز استخباراتو

 مال زه ېچ کهځ کوم کوشش ولډ هر ېي به ېک ولوړ ن په ېچ و ړیک قسم
 .يم ړیک آبه ېب سخت محمد عمر

 د هړ ا په اسامه او ېالقاعد د رسه ړۍن له ېک ۲۰۰۰ په طالبانو وروسته ېد له
 کنرتول د یهغو  د او لړ ک کم وداتیق ېي القاعده پر وله،ړ وا شا ته ژمنو کنرتول

له  رېشم اتیز ته افغانستان ېي امله له ېچ هړ ال  هځمين له بایتقر يسیپال
 د وادونوېه عربو د دعوت په القاعده د او راغلل کسان يلړ ت رسه ېالقاعد
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 .شول خالص هم کيمپونه ګننیرټ .ېو  ېراروان رسه کورنيو له ېجوپ رضاکارانو
 ستلیپران چای خانې ېداس رډې ېک ارښ کندهار په ېک یپا کال زرم دوه د

 مرشوبات او هړ خوا ښېخو د عربو د او ېدږېغ ېک په به ېتران عريب ېچ ېشو 
 .دلېک پلورل ېک په به

 نه نوره مته دوېک ته ځرامين حالت نورمال د هړ ا په فشارونو والوړۍن د مرشتابه
 ګنڅتر  عربانو د .ستلهیپران هېږ غ پوره ته انویجهاد والوړۍن ېي کهځ نو لرله،

 انویغوریا د خو وشو، یهرکل اينګمننجمعه  د .شوه خالصه ېږغ هم ته ازبکانو
 سل ولټ یهغو  .ورکاوه ېي حق دوېاوس د ځېيوا .وو محتاط طالبان هړ ا په

 نه رسه له انیغوریا چارواکو روډې .لرله نهېښاند نیچ هم ایب خو وو نه هم کسه
 ای مرکز له،ډ جال یهغو  کهځ .حسابول ېي ېک لهډ په ازبکانو د ېبلک ژندلېپ
 .درلود نه روپګ

 ېک لیپ په ۲۰۰۱ د .وه برخه ۍسیپال ېنو  د هم ژندلېپ تیرسم په چنيایچ د
 الله رحمت خوا له وزارت خارجه د ېک ړل په وڅه ویورست د متوکل د ېچ

 د ېي ته محمد عمر مال یراغ رتهېب ېچ کله ،ړوک سفر ته کایامر هاشمي
 .ئړ ک کنرتول اسامه ېچ ړراو  پيغام دا انویکایامر

 او سيايس په خالف په ږزمو خپله په کايانیامر: "لیوو غوسه رهډې په مرش
 ږزمو ، دي ېلړ ت ېالر  هوا او ېمکځ د ېي ږمو پر دي، بوخت ولوړ جو  محاذ امينظ
 د .کوي هم ېتنښغو هږ مو له بيا ېک مقابل په خو يسین تياري ته لوړ و  هځمين له

 و؟ړ وک همکاري رسه یدو  له ږمو ېک مقابل په اقدام مثبت کوم

له  خوا ېبل له ،ړوک سفر ته اروپا مسعود خوا ېيو  له ېچ ېک کال يو زر دوه په
 او ۍدوب په ته پلو بل ،ېشو  ډېبربن ېمرست ېا یآ  يس د رسه ېلوالټمخالفې 
 او مدلېتنظ قوماندان ضد پر طالبانو د خوا له ېا یآ  يس د ېک پاکستان
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 عبدالحق د ېک ورېښپ په .و بوخت یکرز  حامد ېک هټکو  په .وي ېروان ډېغون
 طالبان هڅهر  ېد په دل،ېمیتنظ قوماندانان مرشقي او مرکز د ۍمرش  په
 .دلېخرب 

 کنالوژيټی ،ېوسل ېچ ده،یل وګسرت  په رغلی هیخف يو امريکا د طالبانو وخت دا
 او عربانو .کوي قوماندانان مخالف طالبانو د به ګجن وي، کایامر د به ېسیپ او

 سرت ولوټ تر د يرغل کاييیامر ممکنه د ته مسعود احمدشا وخت دا القاعده
 د ېچ درلود ېک دماغ په فکر ترور د هغه د ېي کهځ کتل هګسرت  په عسکر
 .ړک یپل ېي ېک ۍناخرب  په طالبانو

 ژندلېپ رسميت په هګتو  په وادېه مستقل يوه د چيچنيا

 ته افغانستان هيئت يو چنيایچ د وروسته ېفتح له کابل د خوا له طالبانو د
 محمد يګارای فی عبدالله" الیمرست د وزارت خارجه د ایچنیچ د .ړوک سفر

 د حاالتو د مرشتابه خو لړ وک کاته دهیل رسه طالبانو له هيئت دغه ۍمرش  په" چیو
 خو ،ړورک اطمنان ۍهمکار  ټېپ د تنها ته یهغو  ېر ېو  له نيوکو والوړۍن او نزاکت

 .وه ېولځغور  شاته ېي موضوع ېژندنېپ تیرسم د

 يړ ک وسهیام طالبان انزوا او زونویبند والوړۍن ېک ریاخ کال۱۹۹۹ د ېچ کله
 مناسباتو نورمالو او تفاهم د رسه طاقتونو سرتو او کایامرله  ېي نور او ول
 روانه حمله درنه روسانو د چنيایچ پر کې وختپه همدې  نو ،لرل نه دونهیام
 د رسه چنيایچله  مسلامنانو له ړۍن د خوا له رسنيو د محمد عمر مال .وه

 ېچ ړوک ږغ نویمخالف رخپلوپ ېي ېک داخل په یحت .هړ وک تنهښغو ۍهمکار 
 .وړ وک مرسته مسلامنانو د چنيایچ د رسه رسه رقابت يځمين خپل د ئځرا

" ندريبی خان میزل" سیرئ جمهور پخواين چيچنيا د ېک لیپ په کال زرم دوه د
 تود یهغو  د مرشتابه .ړوک سفر ته کندهار او کابل" فګادو " ریوز خارجه او

 د ېروحي د ولس اييیچيچن د ېي ګنڅ تر ډاډ د همکاريو نورو د او ړوک یهرکل
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 د ئتیه ایچنیچ د .ژاندېوپ تیرسم په دولت خپلواک چيچن د لپاره ولوړ لو 
 ته مرشتابه اسناد هغه امضاء په اعظم صدر او سیرئ جمهور پخواين د ېروسي
 ېشو  منل ېک په خوا له یېروس د ېخپلواک ایچنیچ د ېچ وو وديلښ ال پخوا
 .وه

 مولوي ریوز خارجه د افغانستان د ويشتمهږ پرشپ ۍجنور  دم کال  ۲۰۰۰ د
 تر ندريبی خان میزل ندهیمنا د سیرئ جمهور د چنیچ د او متوکل احمد لیوک
 .و یشو  کلیل توښپ او دري رويس، په ېچ شو امضاء سند تیرسم د ځنیم

 ۍاون دوه بایتقر ېد له .شو خپور هم ېک رسنيو خرب دا وروسته ځېور  دوه
 رسه لمستونېم وزارت خارجه د ېک مهیس ډکمپاون په ارښکندهار د وروسته

 خپلواک د چنيایچ د او شوه مشخصه ۍودان لپاره سفارت د چنيایچ د ېک خوا
 له ګړېج د ېک چيچنيا په ورسته هغه له خو شو، ودرول ېورباند رغیب وادېه

  .لدېتوان ونه راتلو په استازي ایچنیچ د رسه تیتقو

 سفر پوهانو عرب د کندهارته وا ماتول بوتانو د

 د .ولهځوخو  الس یلو  په خلکو ېنځی ېک ۱۹۹۷ په ړیلوم موضوع بوتانو د
 په عبدالواحد مال قوماندان يځپو  طالبانو د ېک مویس يګتن ربیش او غوربند
 باميان که ېچ لیوو ته اډیمي اوولسمه په لیاپر د کال ېهمدد  رس خپل
 .ويړ ون به بودا يسیون

 :لړ ک لیپ خپرول ترانه دا وډیرا کابل د رسه ېد له

 ماتوم به افغان د ېخاور  ېپاک د منښد

 ماتوم به بوتان مهی میابراه د ملت
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 ېنځی د ېچ کله .دهېولو ته ذهن او ېخول مرشانو او ماليانو ېنځی د خربه همدا 
 ده،ېور ښو هم نوره موضوع دا وروسته نيولو له انویبام د خوا له کسانو يګفرهن
 هیاځ هغه له .هړ ال  ته داراالفتاء ېمحکم ېسرت  د خربه ېک يوړلوم په ۲۰۰۱ د

 .شوه ېاندړ و  خربه ته محمد عمر مال ته کندهار

 امله له ېچ ړورک حکم ماتولو د علاموو .ستیواخ نظر علاموو د محمد عمرمال 
 او ېغیچ لور هر له رسه ېد له .ړک صادر فرمان ماتولو د محمد عمر مال ېي

 هم ېهس او وو ديلګېل زونهیبند کایامر د افغانستان پر .ېشو  لیپ ېسور 
 د حلقو ايسیس او اډیمي ېوالړۍن ته موضوع ېد .وو اتیز فشارونه والړۍن
  .ړورک تیحث ېحرب ېو ی

 د ته طالبانو ېچ واستاوه را ته کندهار دریح نیمع ریوز داخله خپل پاکستان
 انديزړ و  په حلقو يګفرهن زولويدي د غالبا .يړ ک هګاډ په نهېښاند حکومت خپل

 هغه .ويځر ګو  را اقدامه دغه له حکومت افغانستان د ېچ کوله هڅه پاکستان
 ېي مشوره ماتولو نه د بوتانو د خوا له حکومت خپل د او لکتو  رسه  مرش له
 ېدږاو هړ ا په زوېاغ هړ ناو  او فشارونو والوړۍن د ېي هړ ا ېد په او هړ ک ېاندړ و 
 .ړېوک ېخرب  ېمحتاط خو

 .ید عتیرش اسالمي قانون ږزمو ېچ هړ ک هګورغرب  الفاظو وډلن په ورته مرش
. يو مکلف قیتطب په قانون داخيل خپل د ږمو کوي، حکم ماتولو د ېي عتیرش

د اخله وزیر وویل دلته د غزنوي او ابدايل غوندي نور مسلامن حاکامن هم 
ذا ږدو ښايي د ا  مالصیب وویل که يې پري تیرشوي، خو دا بتان يې ندې نړولې.

تر وخته پاتې يش، چې په  زلزلت االرض زلزالها) قراين ایت ته اشاره وه(
اخیرت کې به يې رانه پوښتنه ويش! د اخله وزیر د مرش دا خربه بيا ډیره غلطه 
تعبیر کړې وه، لومړي موږ فکر کاوه چې ښايي هغه ناسم پوه شوی وي ، خو 

د غه پاکستاين وزیر له قصده د  دايس شواهد نورهم پیداشول چې  وروسته
ې تعبیرولې، معین حیدر غلطخپلو مرشانو او بهرنيانو ته مرش ځينې خربې 
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 اکستانپ و او په فکري لحاظ هم له طالبانو رسه جوړ نه و، خو د شیعه مذهبه
 ته رسام اړ کيده. دا ډول سفرونوهغه رسمي پالیيس له مخې  د

 د .شول واستول بارود لپاره ولوړ ن د ېمجسم د ته باميانو  وروسته ځېور  وڅ
 شويو ژندلېپ د ړۍن عريب د ېچ و ېپات ال کار مین شول، لیپ ولړ ن مجسمو
 کندهار توبځګړ مين په حکومت قطر د او تنهښغو په سکویيون د وفد يو پوهانو

 ال دیز عبدالله احمد خیش ریوز خارجه د قطر د ېک وفد په .ړوک سفر ته
 مفتي سرت مرص د قرضاوي، وسفی تیشخص نيید والړۍن ۍمرش  په محمود

 مرص د العامري، عبدالقادر خیش سیرئ ېمحکم نافیاست د قطر د واصل، دیفر
 ېبرخ د ېساتن الیرېچاپ د سازمان والړۍن د ایروغت د علامء، عرب نور دوه نه

 خیش ړیغ مرکز د نوڅېړ  اسالمي د ېک مرص په اط،یالخ شمیه محمد سالکار
 وزارت خارجه د قطر د وررسه .وو ديیهو فهمي کوالیل عرب او الراوي محمد
  .وو ريګمل هم يړ غ نور ېنځی

 ورکول وخت ساعته تېښلوڅ اته لپاره پرواز د ته یهغو  خوا له یشور  تیامن د
 رتهېب او يړ ک هړ بشپ سفر خپل ته کندهار ېک موده ېاکلټ په دیبا ېچ وو یشو 
 يوه په نیرالیا قطر د سهار پر ېبکشنی د مارچ يوولسم ۲۰۰۱ د .يځراوو 

 اسامن پر کندهار د امله له ۍخراب د هوا د .راغلل ته کندهار یهغو  ېک الوتکه
 هوايي پر وروسته رډې نه وخت اکيلټله  الوتکه وروسته لوړ خو  ېدور  ېدږاو له
 .ناستهېک رډګ

 د .و یشو  لړ ت رټکاون پروازونو باندنيو د امله له زونویبند والوړۍن د وخت دا
 فوق دغه د .وه رخصت عمله ولوګل مهر د خروج او دخول ک،یچ پاسپورت

 .پرواز يځپو  داخيل کوم لکه .وشو چلند العاده فوق رسه لمنوېم پرواز العاده
 تورو وڅ له ریوز الیمرست چارو خارجه د او وو انتظار ورته نیمسول يځپو  تنها
 .ول ناست ېک لمستونېم رډګ هوايي د رسه روټمو  نزیب
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 .ول رويلېو  یهغو  پرواز پاندڅپڅ امله له موسم خراب د .شول کتهښرا لامنهیم
 دا .شول لړ و ی ته لمستونېم وزارت خارجه د لامنهېم ورسته ېناشت ډېلن له
 ېي شاوخوا .و ېک مهیس" ډکمپاون" ځترمين رډګ هوايي او ارښ د لمستونېم
 ېي لپاره لمنوېم د وا و ېي تیامن ګړیانځ وه، مجهزه ۍودان دغه خو وه، هړ شا 
 .ېلرل اويیاسانت ېنړیا ېولټ

 .وو کوربانه لمنوېم دغو د لېخ میابراه نیعبداملت او زه ېک لمستونېم ېد په
 عريب په لېخ میابراه نیعبداملت .ړوک مجلس ناوخته تر ېشپ د مو رسه یدو 
 واسطه په ده د رسه لمنوېم له .و نتڅښ ېقیسل او مطالعي د .و حاکم رډې ژبه
 د او نظام د طالبانو د روګمل هغه د او قرضاوي .و روان تود رډې جلسم

 .ړوک بحث دږاو هړ ا په حاالتو روانو د افغانستان

 استول را يا او راغيل دوي ېچ لپاره هڅ د خو ړېوک ېتنښپو جزوي ېي هږ مو له
 د بودا د ېچ کهځ و، یناشون نور ګپرمخت ېک برخه هغه په نو ،ول شوي

 .و یدونکېرس ته یپا نور ځور  په ګرات د یو د د کار مجسمو

 وبلل لامنهېم درانه ېي دود په پوهانو د ړۍن د او هیووا یهرکل ته یدو  طالبانو
 د ال به طالبانو ېچ کاوه فکر یدو  .وو علامء کچه په ړۍن د ېک ېد ېچ کهځ

 علاموو ېمحکم ېسرت  د ېچ تلښغو ېي کهځ وي نه ړېک عميل هړ کېپر  بتانو
  .نيیوو رسه

 ېتاس لامنهېم ېچ شول لیوو ته مرش ېمحکم ېسرت  د سم رسه ګرات یدو  د
 ،یکوال يش نه سفر ته کابل او ید کم خورا ېي وخت خو يړ غوا دلیل رسه
 نورمحمد مولوي القضات قايض مرش ېمحکم ېسرت  د .راشئ ته کندهار تاسو
 کاروان هيو  په روټمو  د ملتيا په مرشانو د وانونوېد مهمو ېمحکم ېسرت  د ثاقب

 له ېالر  ناسمي د خو د،ځېوخو  ته لور کندهار د کابله له ناوخته نښیماسپ ېک
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 ته کندهار نښیماسپ او ړک پيل مزل ایب ېي سهار .وه الر پر شپه ېي امله
 .وو ېپات ته دوېستن ېالوتک د لمنوېم د ساعتونه وڅ وخت دا ېچ دلېراورس

 ېچ تلښغو یخوهغو  و ېپات رډې وخت قانوين ال ته پرواز یهغو  د هم هڅ که
 ته لمستونېم تیوال د مو لامنهېم .يړ وک پراز ېاندړ و  دوېک ارهیت تر دیبا

 په کوربنو د او قرضاوي وسفی توبیاستاز په لمنوېم د شو، ریدا مجلس .ورسول
 خوا ېچ يړ وک ېخرب  ثاقب محمد نور مولوي سیرئ ېمحکم ېسرت  د توبیاستاز
 .و ناست هم بیص يوبندېد عبدالعيل مفتي سرت ېي ته

 د قرضاوي وسفی ېورپس .شو لیوو یهرکل ته لمنوېم خوا له بیص ثاقب د
 نه ته ېمناظر  ېستاس هړ ا په بتانو د ږمو ېچ ړوک وضاحت ډلن هړ ا په سفر خپل
 ېچ لرو يږخواخو رسه تايس او ده مشوره کهېن ته تاسو هدف ږزمو .راغيل يو
 ونه ته انځ ېالنج ېنو  دیبا هرس  رسه فشارونو او ۍمنښد له ایدن ېولټ د
 .ورئګ

 نه د بتانو د تاسو که .يو خلک ېمحکم رشعي د ږمو لیوو ورته بیص ثاقب
 ودلېښپر  که ید حکم رشعي ماتول ايا ېچ استیووا راته لیدل رشعي ماتولو

 ېچ منم هم دا او می یمسلک حنفي رڅې په ېستاس هم زه وويل قرضاوي ؟ېي
 ېنځی ته تاسو طیرشا او وخت دا ېچ ده دا خربه خو دي، ماتول حکم اصل

 قرضاوي د .ئړ ک يړ لوم مصالح او تونهیاول نور تاسو .درکوي استثناءات رشعي
 د ېچ شو پوه ېد په بیص وبنديېد عبدالعيل مفتي سرت رسه ېخرب  ېد

 یغل مجلسه له کهځ نو شته، نه مناظره او مباحثه کومه رس په حکم د ماتولو
  .ووت تاالره له او شو ړوال 

 هړ ا ېد په او ېو  ړېوال  لویدال علمي په هم ېخرب  قرضاوي د .ړوک دوام بحث
 صرب لپاره کار ېد د ږمو لیوو صیب  ثاقب خو ل،ړ ک ېاندړ و  هم اتیجز ېي
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 ېب ته ړۍن نه، که او وړ وک کار دا ږمو که راغيل؛ حاالت ېداس اوس .ړیک
 والهړۍن کومه هم ېک ودلوېښپر  په .دي روان ضد پر ږزمو هڅ هر او ده تفاوته

 خلک محاکمو د ږمو .یوا شوي پيل احکام رشعي ېچ وه دا هښ .نویو نه هګټ
 رشعي د که .ید کار چارواکو نورو او وزارت خارجه د لیمسا ايسیس ږزمو يو،
 ورته بیص ثاقب هړ ا ېد په .دي ثابت او واضح لیدال هړ ا ېد په وي خربه حکم
  .ړک حیترش ورته هم ېي قول يو الجوزي میقال ابن د او ړېورک هم ېحوال ېنځی

 وخت دومره ېيواز  ته پرواز ېالوتک د او دېورس ته یپا مجلس قضا نښیماسپ
 د یهغو  امله ېهمد له .ورسوي ته رډګ هوايي انونهځ یدو  ېچ و ېپات
 ډلن د رسه یدو  له هم ته اسامه خیش .شو یاړ ک ونه هم مالقات راملومننيیام

 .والوتله الوتکه ېچ و الر پر ته رډګ ېهواي هغه خو وه ېشو  ورکول اجازه مالقات

 دغه ېچ دلېپوه ېد په چارواکي عام هم او علامء هم مرش، هم هړ ا په بوتانو د
 د ېک وادونوېه اسالمي ېک دور ېد هم نه او کوي نه عبادت وکڅهي ته بوتانو
 خطر دويیعق غېن ېتر  ته اسالم ېچ ید معمول او دود دومره عبادت بت

 .و موجود ریتعب او تاثر بل يو ېک يوړک نيید په هړ ا ېد په ېبلک يش، متوجه

 وه مذهبه يیبودا ېاندړ و  اسالم تر( افغانستان مرکزي) مهیس دغه ېچ دا هغه
 کوي فخر شعايرو په وخت د جهالت او کفر خپل د خلک مزاجه يګفرهن رډې او
 د ده،ېک میتعظ ېک لنهو ټ په ږزمو ېي ېمخک اڼر  له دیتوح د ېچ هڅ هغه هر او

 خيیتار د هغه که نهیم وررسه يا میتعظ انویش ېد د ورسته ګرات له اسالم
 په خپله په دا وي هګتو  په ارګياد  د مايض ېخپل د که او وي نوم په اثارو

 .ید عمل ممنوع ېک عتیرش اسالمي

 په بت کوم ېک مکه به غمربېپ اسالم د نو یوا روا ارګد ای ای افتخار ولډ دا که
 هم یشو  ېپات بت مین وی که ېک اطرافو په ېمک د .یوا یښیپر تین ېهمد
 يګفرهن او ارګاد ی د نه .و ېپات امله له توجه نه او تښارز نه د هم هغه نو و،
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 خپل ېچ شته انګیفرهن ېداس ېک وادونوېه اسالمي نوځی په .هګتو  په راثیم
 يو ېچ ېک مرص په لکه .دي لیقا میتعظ په رډې دور اسالمي تر ته دور جاهيل
 ېچ شته ېک په الهم ېداس او دي لیقا میتعظ په ته فرعون پالګفرهن رېشم
 تقدس په ته شتزرد خلک نيځی ېچ ېک رانیا په يا دي لیقا ورته تقدس په
 طالبانو .دي نه کم والنهیم شتزرد د هم ېک افغانانو یحت دي، لیقا میتعظ او
 ېک اسالم په او و اخرت نوشتیازرد د دا ېچ لړ ک بند کهځ هم لځملان نوروز د
 .دي اخرته دوه ځېيوا

 

 دنهیل ۍوروست او ړۍلوم رسه الدن بن اسامه له

 ېم ېول مېږ پوه نه خو ويل رډې مالقات د الدن بن اسامه د راته ېم به روګمل
 وم نه مخالف ېداعي او ځدري د هغه د زه ېچ رسه ېد له .لرله نه تلوسه رهډې
 .ړوک وررسه ېم ړروغب او وليد تصايف لځ يو ېم ېک ژوند ولټ په خو

 سیرئ لسمهځپين په لیاپر د ۲۰۰۱ د کله ېچ وشو وررسه وخت هغه ديدن زما
 د ېي ېک کور په محمد عمر مال د او و یشو  وفات رباين مال محمد الوزراء
 د خلک ته محمد عمر مال .ول روان مراسم ېفاتح د لپاره لمنویم او چارواکو

 .بوتلل ته کور مرش د لامنهېم تنه وڅما ېچ و نښیماسپ .راتلل موخه هپ تیتعز
 وڅ يو د ېراغل ېسنټاډ دوه ېچ وم ړوال  ېک ګړان په کور د مرش د زه وخت دا

 هېړ ز  پاکه نرمه ېي وږ پراو .شو راکوز ړیس ګدن ینر  يو ېک ځمين وانانوځ عربو
 ېي لباس افغاين دږاو .وه ېلښپو ېپر  ېي برخه رهډې وجود د ېچ وه پرته چپنه
 غنم ېړز  ېي پوست مخ د .و دسامل عريب سور خال خال ېي رس پر .و تن پر
 ۍستومان د ېي ېک خربو او ګت په .و تیجذاب او وقار ېي ېک ريهڅ په .و ګرن

 په ما) ریصغ ابوحفص واال قد ډلن ېي ېک روګمل روانو ګنڅتر  .دلېکار ښ اثار
 .ژندملېوپ ور زه( ژاندېپ نامه ېهمد
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 کوربه د ته لور مرش د رسه یدو  هم زه .هړ راک هېږ غ ېي ته ما شو یموسک خیش
 مولوي له ېک خونه جال يوه په محمد عمر مال هلته .شوم روان هګتو  په

محمد  مال د .و یراغل ته ېفاتح هم محمدي و، ناست رسه محمدي محمدنبي
 وانځ هغه د او اسامه خیش له ته خونې زه و، ناست هم داللهیمالعب ترخوا عمر
 .ورغلم ايځ يو رسه روګمل وڅ او یزو 

 ېچ تلښغو نه بیمالص .ړوک ړروغب هېږ غ په رسه روګمل او اسامه له بیمالص
 ېي کهځ رايش، ته ېخون لامنهېم نور ېد پرته نه محمدي او ېلډ له خیش د

 بنده ېم دروازه شوم ړوال  زه .يش رانه وکڅ نور ېچ ئ،ړ ک بنده دروازه وويل
 محمدي بیمالص ېورپس  .ړوک تیتعز او دعا ته بیمالص ړیلوم نولمېم .هړ ک
 مرش ږزمو او ریوز دفاع د اخوند داللهیمالعب ېم ناست خوا تر دا لیوو ته
 .ید یر ګمل

 یناست یاځ رباين مال د داللهیمالعب اييښ ېچ وفهموله ېداس ما خربو ېد له
 رهډې تر ېچار  رتيدف رباين مال د ېبلک و، ناسم ومانګ زما ورسته خو اکيټو 

 او مالحسن ایب وروسته .ېلړ و  مخ پر ریعبدالکب مولوي مرستيال هغه د وخته
 .ېلړ و  مخ پر ېچار  هغه د وګډ په هګتو  په مرستياالنو دوو د ریکب مولوي

 .ئ؟ژنېپ هم به خو یدو  :لیوو ېي ورو او وکتل ته پلو خیش د ېي ېورپس
 ېک مکامله توښپ په او وکتل رنظ هږ خوا په ته لور خیش د ېک وابځ په محمدي

 خیش ، ترڅووکارول توري عريب ریکب مجاهداو   نیواملسلم االسالم خادم د ېي
 الله جزاک وډشون ۍموسک په ېک وابځ په خیش .يړ ک یپو  ۍهمدرد خپله په

 .لیوو ورته

 د ېچ ړال  ته کیل هغه صیب محمدي د ېاندړ و  کاله ېدر  ذهن زما رسه ېد په
 مال الس په هاشمي دیسع محمد سالکار خپل د ېي هړ ا په سپارلو د اسامه
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 ېچ کله و، یدلیل اپيڅنا وخت هغه ېم کیل دا .و یاستول را ته محمد عمر
 هغه .ورغلم ته ېخون ته دلویل ېي زه و، لمهېم ېک لمستونېم کندهار د هاشمي

 ړۍلوم پر .وي ېپرت ڼېپا ېکلیل ېدر  ېي توشکه پر و یتلل ته تشناب وخت دا
 سعودي د ېچ :وو شوي کلیل خوا له محمدي د ته محمد عمر مال هڼپا

 ېک افغانستان په ېچ وکڅ هر .ید محبوب ته وړ دوا مخلوق او خالق حکومت
 سعودي او يش مجازات دیبا کوي تیفعال مخالف حکومت سعودي د او وي

 په او وه هړ ژبا  عريب کیل ېهمد د ېک هڼپا دوهمه په .يش وسپارل ته حکومت
 د) ږمو ېچ و یشو  زیاندړ و  ته پاچا سعودي د ژبه ۍعرب په ېک هڼپا مهېیدر 

 هړ وا ېدر  .ئړ وک رارسه مرسته مايل لرو، ستونزي اقتصادي( ۍکورن محمدي
 ېي کاپي اصيل کیل د ېچ دهېمعلوم ېداس .ېو  ېلړ ت رسه سنجاک وی په ڼېپا
 او ېلړ و  رتهېب رسه انهځ له ېي ېانیکاپ دغه او وه ېسپارل ته دفرت مرشتابه د

 .ېلېږ ل ېي ته مقاماتو سعودي

 له زما هغه ووتم ېخون له زه ي،ځوو  را تشنابه له هاشمي ېچ ېاندړ و  ېد تر
 يوه خپل سهیک دا ېم وروسته ځېور  وڅ .شو نه خرب لوستلو کیل او هګرات
 دي ېول ېچ لمګڼو  ړپ ېد په زه هغه .هړ وک ته مستسعد نیحس محمد ېر ګمل

 په وڼپا د که ېچ و دا ځدري زما خو ،ېستلیاخ ار  نه رسه انځ اينیکاپ دغه
 خربه ېلري  خو ستلیاخ را ،یوا نه ېکتل ېم به رسه له نو ،یوا پوه محرميت

  .ده

 ېلځ ېهل تالفیا افغاين ېدونکړېجو  د ضد پر طالبانو د

 ېک وادونوېه ديزویلو او تاجکستان پاکستان، ،ۍدوب په لهیپ له کال م ۲۰۰۱ د 
 او نیمخالف دونکيېجنک رسه طالبانو له قوماندانان، هړ زا يلور  له ېا یآ  يس د
 ۍداخل ېو ی د ضد پر طالبانو د او دلېک هګجر  رسه افغانان شتهېم بهر رېشم يو
 ېک صورت په بري د ېچ ،و روان کار زېت لپاره ولوړ جو  د ېجبه يګجن ېواکمنځ
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 تیتثب ظاهره په مداخله کایامر د او يش ورکول نوم امیق ميل وهی د نه داخلله  
  .يش نه

 د خوا له عبدالحق قوماندان د ېک ۍدوب په ېک مياشتو ستګا او یجوال
 شول یاړ ک ولټرا مخور زیيسيمه او قوماندانان ېنځی مویس مرکزي او مرشقي

 قیتشو د ورکړې په وعدو وکيوڅ د ېک نظام ندهیا او سویپ د لپاره تالفیا ېد د او
 کولو چپه د حکومت د طالبانو د کایامر لیوو ته قوماندانانو عبدالحق .شول یاړ ک

 .وړ وک استفاده نه فرصت ېد له دیبا ږمو نو ړېک اراده کلکه

 ېي به هم او ېبرابرول ېاو یاسانت سفري ېولټ لپاره قوماندانانو دغو د عبدالحق
 يو کابل د .ېلو ورک ېک سوغات په ېپيس مبلغ مناسب وی ېمخک ۍهمکار  تر
 رسه کار ېد له عبدالحق د ول، نه خرب موضوع اصيل هل ېچ قوماندانان دوه

 رتهېب ېچ کله و، ړیک انکار ونو اخيستلوسوغاتله  ېي هم او ړېک وه نه موافقه
 .هیووا انیجر ولټ ته ۍر ګکونسل افغانسان د ېي ېک ورېښپ په دلځېر ګراو 

 انګروز  او هلمند کندهار، د رزيیش اغا لګ او کرزي حامد ېک هټکو  په همداراز
 ېي راپورونه ېچ ېمولیتقس ېي ېسیپ او ېکول ډېغون رسه قوماندانانوله 

 په رسه مسعودله  ریعبدالقد حاجي ورور بل عبدالحق د .دلیرس ته طالبانو
 وړ ز  او انویمال له ېي محمد نید حاجي ورور مېیدر  او و بوخت ېک برخه يځپو 

  .و بوخت تياري ېهمد په رسه خلکو دفرتي جهادي

 يډاونګ شاميل او رانیا ،ېروسي د خان لیاسامع او دوستم د،مسعو  احمدشا
 یآ  يس د ېسیراه کاله يوه له ګنڅتر  ړمالت يځپو  او ايسیس کلک د وادونوېه
 وګسرت  په بريا خپله مته په مرستو مايل او يځپو  سرتو او ېارانی تازه د يا
 له مرشتابه وروسته زونویبند کاييیامر له ېچ متوکل ریوز خارجه .دلهیل
 ۍوروست و، یامرلګ دنده دغه په لپاره دوېکم د خوايلیتاوتر د رسه ځديیلو
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 ېچ واستاوه ته کایامر هم ئتیه یوروست ېي هړ ا ېد په او ېکول ېي څېه
 .شو راستون رتهېب رسه ېلیپاله  منفي

 .کوله اريیت دفاع ېموثر  د ېاندړ و  پر تالفیا کاييیامر داخيل دغه د طالبانو
 د ېي وخت دا او وو همکاران هښ لپاره ېد د هم نیمجاهد خارجي او عربان
 .دهېاحساس رضورت دیشد ۍهمکار 

 په ېي نوځی و، ړیک درک تالفیا دغه کایامر د هم وړ غ مهم نوځی القاعده د
 ېاندړ و  دیبر تر لوري له کایامر د ېچ وو يلیو داهم ېک مجالسو يځمين خپل
 !وړ ک ړیلوم وار خپل ېکاشک

 ترور مسعود احمدشاه د

 کندهارته ېک جامه په ژورنالستانو د عربان تنه ېدر  ېک پيل یجوال ۲۰۰۱ د
 د رسه متوکلله  یهغو  .کول معريف ميانیبلج االصله تونيس ېي انونهځ .راغلل
 کله .دلېاوس ېک "دارالسالم" لمستونېم يوه په عربانو د یدو  .کوله تنهښغو ېمرک
 د رسه چوک" مدت" ارښ ندهارک د الر پر نو دلېک لړ و  ته متوکل یهغو  ېچ

 یهغو  د ېي کله ېچ او شو ودرول رټمو  یهغو  د دلته .و استیر امرباملعروف
 .لړ ک ېي راکوز نو دلیول پتلونونه او ېر ږی ېلېخر 

 هم کله عربان ېييلخر  فو امرباملعر  خو ل،ړ ک معريف عربان انونهځ هغوي
 د هم رهمیک زوينیتلو ېک ډیګۍ په رټمو  د .ديلیل وو نه ېک کندهار
 ته متوکل ېچ نامه په ژورنالستانو د خو و، یتوک ړو  داعرتاض لپاره فو امرباملعر 

 .شوه کمه هڅ يو ستونزه وو، روان لپاره ېمرک د

 کول ور مکتوب خوا له وزارت خارجه د شهېهم به ته لمنوېم العاده فوق ولډ دا
 له خو ي،ړ ک نه ګتن ېي نیموظف باملعروف امر د او ارونکيڅ تيیامن ېچ دهېک
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 دي لامنهېم متوکل د ېچ ېد په باالخره .و نه سند ېداس څهي رسه یدو 
 .شول یاړ ک ېخوش

 ېم یر ګمل او عابد زه ېچ لړ ک معريف ولډ ېد په انونهځ ته متوکل دوو یهغو 
 د ېک میبلج په ږمو او يو دونکيېاوس میبلج د االصله تونيس .يیږنوم میکر

 یر ګمل مېیدر  یدو  د .کوو کار رسه ۍرسن خربي له لالعالم االسالمي املرصد
 جهادد  ضد پر شوروي د او و شبانه مهند ېي نوم اصيل ېچ و هانئ ابو یمرص 
 مسئول مجيل د املرصوص انیالبن د افیس الرسول رب عبد د ېک کلونو
 .و بلد ېدږ ن رسه افیس خصوصا نویمجاهد ویپخوان له .و یچلونک

 مرستيال له وزارات خارجه د ېي هلته او لړ ال  ته کابل یهغو  وروسته ېد له
 ړک ترالسه کیل اجازه لپاره دوېر ېت د ښېکر له طالبانو د نه زاهد عبدالرحمن

 متوجه رډې ته الیمرست دغه وزارت خارجه د انیپلو مسعود د ایب کار ېد ېچ
 د انځ خپل د ېچ تلښغو زاهد حمنعبدالر  کال دوهم زره دوه په ېچ کله .لړ ک

 مسئول پخواين فاتویترش د وزارت خارجه د لپاره کارونو نورو ېنځی او ناويیسپ
 ېچ کله ي،ړ ک دننه ېک حکومت ېي هلته او واستوي ته کابل ميیحل قاسم
 ته انویکایامر ېي بيا او ړک ېي وکوب لت ،ړک بندي استخبارتو نو ړال  یمیحل

 په ستا خاص ېچ لیو ېي به ته زاهد نو شو خالص قاسمي ېچ کله .وسپاره
 له او ملوملڅ ېي مخړ پ او هړ ک راماته ېي پوزه او ووهلم لغتو په پوزه په ېي رس
 .مړ ک نیش تک لغتو په ېشاي

له  ړیلوم یهغو  .وو شوي معريف کسان دغه ته افیس خوا له هانئ ابو د
 .و یرسول ته مسعود انځ ېي ېالر  له هغه د بيا وه، ړېک مرکه رسه افیس

 .ړورک وخت ېمرک دپه سیمه کې  نیاءالدبه خواجهد  تخارد  ته یهغو  مسعود
 کمره زوينېتلو کهډ  باروتو له خپله یهغو  نو ي،ړ ک لیپ مرکه ېي ېچ کله

 .وواژه ېي مسعود او هړ ک منفجره
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 اژانس رفکسټان رويس د خرب ړیلوم ېچاودن د مسعود پر نهمه په ستمرب د
 او اریحکمت د ان ،ېو  ېدلېاور  ېاواز  بيا بيا ېنړیم د مسعود د ږمو خو ،ړک خپور

 خو کهځ ،ېاچول ېاواز  ېهمداس اندانویو حزب د به پرمهال ګړېج د مسعود
 عبدالله اندیو مسعود د خو شو، نيیقی دیبر ېچ سبا په .و رانګ باور سمدستي
 بهیعج رهډی ېي ېک مرکه په رسه يس ېب ېب .منله نه نهړیم هغه د عبدالله
 ."دیا یم نه رونیب اوازش رګم تاس زنده بیص ریام: "ويل هغه وکاروله، جمله

 ېا یآ  يس له .وه ېشو  خربه سمدستي ېا یآ  يس او استخبارات ېروسي د
 و ړیک تلفون ته مرکز ېا یآ  يس د صالح امرالله ارتباطي خاص مسعود د رسه
 د او ول يړ ک خرب ديس آی اي مرشان ېنړیم له مسعود د ېي ږغ غوينهړ ژ  په ،

 .وه ېتښغو ورنه ېي مشوره انتخاب د مرش متبادل

 ته ما .ول ناخربه پوره قتهیحق اصل له موضوع د چارواکي او مرشتابه امارت د
 په هړ ا په ودلوښ العمل عکس د ېم نه مرش له .ووهل ونهګزنپر تلفون   رسنيو
 قاتالنو له ېي نه ېچ ید دا حقیقت لیوو راته هغه .تښوغو تیهدا مخابره
 همداهم  ما .ندووګر څ خوشحايل ېورباند نه او لرو الس ېورک نه او وی خرب
 .لړ ک کیرش رسه رسنيوله  توري
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 یپرکڅ مځپن
 بريدونه ستمرب وولسمی د کایامر پر

 وايي .ړوک تلفون دوست وی نه جرمني .وم ناست ېک دفرت .و قضاء نښیماسپ
 هړ ک هګورغرب  ما .دي روان هم ال او وشول دونهیبر نيويارک په استی نه خرب
 ېي ېک ۍودان سرته يوه په خو میږ پوه نه نور لیوو هغه دي؟ دونهیرب ولډ هڅ

 د زونونهیتلو ړۍن د خو ،وي ېشو  وهل ۍغلط په به يا ېوهل الوتکه ېچ لکه
 ټکاسډ پرو  وارخطايي او ډېمن خلکو د او ېملب ېدونکېبل رس پر ریتعم سرت
 ختهغه و  ېک افغانستان په .يیږچل اډیمي ولهټ پر خرب همدا يځيوا .کوي
 وخت دا .ېو  وقفه وقفه ۍرسن داخيل ،ېو  ېانګراديو  ېديز یلو ځېيوا ۍرسن
 ستهوور  هم ږغ کایامر او يس يب يب او خپروله نه برخه خربي راديو يوه څهي

 .خپرول خربونه

 رسه ږمو له هم امکانات شډ د او و ېک دفرت مرکزي امارت د ېيواز  ټرنيټان
 نه دومره تیاهم او سرتوايل پر ودونیبر دغو د هم ایب زه .ول نه ېک دفرت
 شول، اتیز معلومات او وشول نونهتليفو  لوري هر له وروسته ږل خو دم،ېپوه
 وينګغرب  مرکزونو تجاريت ونوګغرب  پر او یشو  دیبر هم ېک انګاټنیپ ېچ
 .شوي دونهیبر

 هغه خو شوي، دونهیبر ولډ دا ېک کایامر په ېچ ړک ږغ مرش پر مخابره په ما
 ماته ېچ لیوو ېک وابځ ېي ته ما و، یشو  خرب نه وزارتخارجه  له ېمخک ږل
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 ېي همدومره .يړ ک ریخ ېد الله .دي هڅ ېچ میږ پوه نه خو دهېورس خربه هم
 هلته .مړ ال  ته دفرت مرش د ايهځ ېد له زه .هړ ک ونه تبرصه څهي ېي نور لیوو
 کندهار هپ وروسته هغه له .بولیتعق خربونه ټرنيټان پر روګمل نورو او اغا بیط
 او نيا نيا يس پر و یدلګېل شډ هلته .مړ ال  ته دفرت نيا نيا يس د ېک

  .دلهیول صحنه ولهټ مو رهیالجز

 په ږمو .وړ وک غندنه ېښېپ ېد د ېک رسنيو په ېچ و دا ونګغرب  سمدستي
 ېد ژر ېچ واستاوه ور حال ته اسامه مرشتابه او وغندله هېښپ دغه ېک رسنيو

 اوړ ت نه رسه ېښېپله  خوا ېو ی له خیش .يړ ک اعالن واړ ت نه رسه ېښېپ ېدله 
 دا .يم ښخو ېپر  زه ېچ هړ ک اتهیز وررسه خربه دا ېي خوا ېبل له ،ړک اعالن
 .دهځېر ګو  ړو  اعرتاض او ېنېښاند د ته مرشتابه خربه

 هېښپ دا ږمو لیوو ېاندړ و  په رسنيو والوړۍن د ېک کابل په بیص متوکل
 .کوو هيله زغم د ېاندړ و  موندلو بوتث تر نه کایامر له او غندوو

 یلو  وی او شول دونکيېبدل حاالت نور اوهګول تور اسامه پر کایامر ېچ کله
 .دلېپوه نه حل په نور ېي ېچارواک او مرشتابه ېچ ړک کارهښرا رس بحران

 د ته ږمو پوهانو افغان شتهیبهرم نيځی او ماهرانو نيځی القاعده د وخت دا
 .ړراک خرب اتوايلیز د ارينڅ د ویمکږ سپو مصنوعي يکايیامر د فضا پر کندهار

 په خو وه، نه خربه ېنو  لپاره ږزمو ارڅ يا شتون مکيوږ سپو ارونکوڅ کاييیامر د
 ېشو  وتهګ په هم ۍمکږ سپو فضايي ورته تهو ستور  دونکویلځ نيځی ېک ېد

 توقف د کله ځترمين ماخسنت او امښما د ېچ دهیک ودلښ دا ېي هښن ېچ وي،
 اتهیزو  کمه يي اڼر  ؛ يش یدایک دلیل حالت په رفتار د کله او ېک حالت په
 لهځ وڅ شو، رځی ږمو ته کار ېد وي، نه حال يوه پر رڅې په ستورو د او يیږک
 بلکل ېايڼر  ېچ دلیول ېک فضا هټیټ په ستوري دونکيیلځ همدايس مو
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 دلیل به تروخته ماخسنت د او وه زهیت رڅې په غونوار څ د رټمو  د او مصنوعي
 دلیل ېک حال په حرکت روو  روو  د به نور ېنځی او شول ورک بيابه کيدل،

 بحث ېد په ځترمين روګمل د به ږمو لرله، اڼر  هیړ ز او تته ېي به هغو ېچ ،دلیک
 ینشوا هم مو یکوال انداز نظر خو .یکوال ینشوا هم مو نیقی پوره کاوه، هم
 ینشوا ګېسرت  احتامالتو ولډ دا پر ږمو ېر یو له دیبر ممکنه د کایامر د او
 هڅ که کول متوجه ريګمل ته ېمسئل غېد تردده له رسه وخت هغه ما ،یوالټپ

 پوره امکان پر ویمکږ سپو ورته ته ستورو دونکوېلځ ولډ دا د زه هم ننه تر هم
 .يړ غوا قناعت فني هم ېي ردول خو م،ی نه باوري

 هړ کېپر هړ ا په هاسام د او هډغون سرته علاموو نيید د ېک کابل په

 ږغ حکومت پر افغانستان د کوټ رسا په بوش جورج ولسمرش کایامر د ېچ کله
 د نو و،ړ وک دیبر به افغانستان پر نه که وسپاري یلړ ت الس ېد اسامه ېچ ړوک

 مال .ېو  ېروان ېوکین او تيینارضا ،ېمشور  ولډ ولډ هم ځترمين چارواکو
 حل رشعي رصف، ویږ ک ېپات که روم که منم نه څهي نور لیوو ورته محمد عمر

 .ووټل به

 .وايي هڅ یهغو  ېچ وسپارو موضوع دا به ته علاموو ېچ هړ وک هړ کېپر  ېي بيا
 رهیدا ېک کابل په هډغون سرته وهی علاموو د کچه په وادېه د مناسبت ېهمد په

 ته اسامه ېچ لیوو ېک هړ کېپر  خپله ېي وروسته بحث وځور  دوو له ېچ شوه
 زور په خو يځوو  افغانستانه له هښخو خپله په ېچ يش لړ ورک مشوره ېد
 ګنڅتر  ېد د .لري نه جواز ېمخ له عتیرش اسالمي د ېي سپارل يا ستلیو
 .ید فرض جهاد ېي ېاندړ و  په نو يړ وک رغلی امريکا که ېچ لیوو هم دا ېي

 که .ده نه ړو  منلو د الر یڅه بله ته ږمو ېچ لیوو تورو رسا په کايانویامر پلو بل
 په یدو  د ځکه ،ید مسئول حکومت افغانستان ته ږمو نو يش هم ړوال  اسامه
 .سپاري را رسه روګمل له یلړ ت الس ېي به یدو  ،ید ېک الس



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 267 

 وټتي په ېچ نو کوي نه قناعت هم وتلو په هغه د انیکایامر لیوو مرشتابه
 نر په ېچ وي دا به هښ .کوو مقاومت ېک مقابل په رغلی د یهغو  د وګسرت 

 اوس مو نه .سپارو ېي نه او يځوو  ېچ وايو ته اسامه نه .شو مخ وررسه موقف
 نه ېچ ده ېداس تنهښغو یهغو  د ېبلک دي،ېږ پر  تونوښنرم ولډ ېد په امريکا
 .مني غرور انساين او تیافغان ېي نه راکوي، اجازه اسالم

  سفرونه پالوو پاکستاين د ته کندهار

 زیپرو مرش يځپو  پاکستان د ېنداړ و  مياشت يوه ېدږ ن مبباره امريکايي له
 خپل د ېد يا وسپاري الدن بن اسامه ېد يا ېچ ړوک ږغ طالبانو پر مرشف
 .يړ وک انتظار دوړېن د حکومت

 د .یراغ ته کندهار محمود جرنال مرش استخباراتو د پاکستان د وخت دغه
 مالقات رسه مجاهد محمد عمر مال له ېي ېک ۍودان ېنو  په دفرت د امارت

 چارو ویبهرن د ترجامين ځترمين محمود جرنال او مرش د ېک ناسته دغه په .ړوک
 اقبال عالمهد  محمود جرنال .کوله افغاين عبدالغفور يسیر ترشيفاتو د وزارت

 رهډې تر او کاوه ېي استدالل ژور .و ړیس ارښیهو .لرله رهڅې ورته تهانځورونو 
 ځلويدي د ؛کاوه استدالل ومسائل والوړۍن او وېښپ تاريخي په ېک خربو په ېي
 مال ېي ېک خربو په او ويل رډې ېي اشعار اقبال د ؛ندولهګر څ کرکه ېي هړ ا په

 ېخرب  مرش د ېي به دقت رډې په چېنداوه،ګر څ احرتام ېکچ ېب ته محمد عمر
 .ېدېاور 

 او يځپو  سرت رډې امريکا: وويل ېک جريان په خربو خپلو د محمود جرنال
 طريقه هره په که وري،ګ ېپلم لپاره ګرات د ته ېسيم ،ید واکځ اقتصادي
 .يش نه هړ جو  ورته پلمه راتلو د ېچ وي، ممکنه



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 268 

 سخت د ېک ونګغرب  په وېښپ د مربټسپ د امريکايان الحال یف ېچ وويل هغه
 .ورغله الس په بهانه اسانه ېچ کهځ ،يد بوخت تياري پر العمل عکس
 تر وياله پر ږېمي ېچ هړ ک رهېت هم سهیک ېږېم او وهېل د ېک مثال په محمود

 په ولوټل ېبهان د لپاره کارښ د ېهغ د وهېل خو ،ېلڅښ اوبه ته خوا کتهښ وهېل
 !ړېک ړېراخ ېول ېد اوبه ېچ وويل ورته موخه

 ېي الره ساتلو د انځ د ورنه نو يش، مست پوره یغوي کله ېچ ووايه دا ېي مثال بل
 هڅ د امريکا که نو يش، ړیست هښ وډمن په ېک ميدان سرت يوه په هغه ېچ ده، دا

 .يش نورماله هڅ يو فضا يش یداېک يش، یاړ ک مرصوفه لپاره وخت

 هځمين لهد  ږزمو ېراهيس کلونو وڅ روېت له امريکا: وويل ورته محمد عمر مال
 ابتداء ېي بنديزونه اقتصادي بيا او بريد يټراک خوست د .ړېک اراده لپاره لوړ و 
 ړېک هڅه ېالر  ېيمېدر  د ږمو ،یزغمال  يش نه نظام او وجود ږزمو امريکا .وه
 ناروا یهغو  د ږمو که .کوي خربه زور د ېيواز  امريکا اوس خو ،ېي کوو او
 ږمو دي،ېږ پر  ږمو هم بيا ېد یهغو  ېچ ده، نه قينيی دا هم، ومنو ېتنښغو
 ېچ تنهښغو کومه خو يش، یولړ ا را زيان دروند ته ږمو امريکا ېچ وېږ پوه

 خپل له او زيان عقيدوي او ديني دروند رډې ېد له لپاره ږزمو هغه لري امريکا
 پر شم نه مسووليته رشعي له هم شتیلو يوه زه .ید انحراف رهیمس او هدف
 ،یمنال  شم نه هڅ ېداس خو يش، ړوال  هړ دوا رس او نظام ېم که ،یداېک شا
 .راکوي نه اجازه ېي عتیرش اسالمي ېچ

 اوس و، اماده هم ېک مخ ته مذاکراتو طرفه دوه ومعقول ږمو عالوه، ېد له البته
 اخريي تر به سم رسه توان خپل له نو يړ وک يرغل امريکا که خو يو، اماده هم
 جرنال وروسته خربو زویخړ ا دوه دوږاو له هړ ا ېد په .وږ يګوجن وررسه ګۍسل

 او لګ جرېم سلطان، يرډيګبر  د بيا وروسته ځېور  وڅ .شو ستون رتهېب محمود
 انځ ېي لځ دا .راغلل -ید رېه نوم اوس ېي ما له ېچ - ملتيا په جرنال لب يوه
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 نيید ېي طالبانو پر ېچ راوستل هم علامء جيد او مشهور هغه پاکستان د رسه
 .درلود زېاغ علمي او

 خیش خان، الله میسل موالنا مرش املدارس وفاق د پاکستان د ېک ېد په
 یرعلېش موالنا او عثامين تقي حمدم مفتي موالنا جان، حسن موالنا ثیالحد
 پاکستان د ېک ناسته ېد په .وشو ېک خونه تنها په مجلس علاموو د .ول شاه

 دیس سکرتر مرش د زه، هم ېک مجلس ېد په .درلود نه ونګډ ئتیه دولتي
 خان الله سليم موالنا او عثامين تقي .وو حارض ريګمل نور ېنځی او اغا بیط
 ورته شاه یرعلېش ثیالحد خیش ېخرب  مرش د دل،ېپوه نه توښپ په بیص
 .ېلړ ژبا  ته محمد عمر مال ېي ېخرب  وړ دوا یهغو  د او ېلړ ژبا 

 خوا له علاموو د ېخرب  ېورپس .ووايه یهرکل ته یهغو  محمد عمر مال ړیلوم
 ېمدلل تښارز پر بقاء د نظام اسالمي د عثامين تقي مفتي اغيلښ .ېشو  لیپ

 اسالمي يو دا ويل، ېوي او هړ وک ېي ادونهي نزاکت د حاالتو د .ړېوک ېخرب 
 يش، ولټول بايد الره هغه هر نو کوي، څېه دلوړېن د ېي منانښد او ید نظام
 ېد په مسلامنان ولټ وويل بیص یتق موالنا .يش ونيول مخه ماجرا ېد د ېچ
 پکار ولټل الر مناسبه حل د ته موضوع اسامه شيخ د نو ي،ږکي متاثره رغلی

 .دي

 ېکډ  ږۍخواخو او محبت له رسه محمد عمر مال له بیص خان الله يمسل موالنا
 بحث ېي ونټل پر چارو الرو د خالصون د يرغل له امريکا د او ړېوک ېخرب 
 .ړوک

 وزن پوره اند په زما او ېو  ړو  پام د يږخواخو او ېنېښاند ،ېخرب  علاموو دغو د
 علاموو دغو له مرش .لړ ک الجوابه ولټ ېدږ ن وابځ ډلن مرش د خو درلود، ېي
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 ېخرب  لهجه مودبانه او هږ خو هېر ډ په ېک فضا په احرتام ېکچ ېب د رسه
 :لړ ک مخاطب ءعلام دغه محمد عمر مال .ړېوک

 ما تر ته تاسو دين الله د ،ېاخيست رسچينه ېمشور  له علاموو د کار هر زما
 ده دا خربه خو يو، ېک درجه په ردانوګشا د ستايس ږمو ،ید معلوم هښ رډې
 وو، مکلف تعميل په دين د الله د السالم همیعل انبياء ېچ هګنڅ لکه

 ېچ کوم، هڅ هغه به زه ،ید مکلف واکمن مسلامن هر بل او زه ېهمداس
 ته ما الله ېچ وايم، وابځ هڅ ېد د ته الله به زه ي،ړ راک اجازه ېي اسالم

 هغه (وه اشاره ته وځور  يوړلوم لیپ د تحريک د) لړ راک نیمجاهد تنه رشېد
 د ېچ نن خو ه،ړ ک نه شا ېم ته مسووليت الهي او ړوک توکل الله پر ما وخت
 رشعي خپل هګنڅ لپاره بقاء د ۍواکمن ېخپل د يم واکمن وادېه يوه

 م؟ړ ک شا ته مسووليت

 ېدو  ځېيوا مني، نه خربه څهي بله امريکايان اوس ېک موضوع په اسامه د
 مه یخدا که البته کوي، رغلی هب يا ورسپارو ېي به يا .يښاي پري ېي ېلر 
 نو کوي، نه به رغلی ېچ شته نه تضمني ېد د هم بيا سپارو ېوي ور هړ ک

 شئ؟ یراکول  فتوا سپارلو د ته ما ېتاس اوس

 الر مهېیدر : وويل مرش .یدرکوال شو نه فتوا جواز د ږمو نه،: وويل ورته ولوټ
 ېي سعودي ېچ کهځ دي، سپارل ته امريکا هم سپارل ته سعودي .ده نه ېپات
 .يړ غوا ږمو له ېي امر په امريکا د او ورکوي ته امريکا هم

 نه هم ېي تاسو ،ړېراک ده نه اجازه هم علاموو افغانستان د ته ما ېچ هګرنڅ
 دغه نو ،یراکوال يش نه هم ېي علامء قيیحق ړۍن ېنور  د او یراکوال شئ
 ېهر  به ېک الر ېد په يم مجبور زه لري، نه جواز نظره له اسالم د عمل
 هر د کوم، نه هم به باک نظام خپل او رس خپل د .ورکوم انځ ته ۍقربان
 .ساتم جاري ژونده خپل تر ضهیفر جهاد د به ېاندړ و  پر رګيرغل
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 مال ل،ړ وژ  خان الله سليم موالنا شول، چپ علام رسه وابځ ېد له مرش د
 ېد الله ،ړیک ېهمد په صدر رشح   ستا الله :اوهړ وروا مخ ېي ته محمد عمر

 .يړ راک ګمر  شهادت د هم ته ږمو ېد الله او هړ وک مرسته

 سلطان رډیيګبر  محمود، جرنال بهر .دېورس ته یپا یاځ ېهمد په مجلس دا
 یېو او ونيوله وتهګ ماته ېي يوه ،ېو  ېوچ ډېشون ولوټ د .وو ناست لګجر ېم او

 غوسه ېمرک مطبوعايت ېيو  په زما یهغو  ېچ شوم پوه زه ؟ید هامغه دا: ويل
 .وو

 نه به رغلی وم زه که وويل، ته محمد عمر مال لځ وروستي په محمود جرنال
 امريکا د مرشف جرنال کله ېچ هم تياښر .يم نه به زه دهېک رغلی که او يږکي
 استعفاء محمود جرنال نو ،ړوک اعالن ړمالت د رغلی د افغانستان پر خوا له
 .هړ ورک

 لځ يو ته عمر مال محمد متوکل وروسته نه اتمالق له رسه ئتیه پاکستاين له
 دهیمعلوم دايس وسپارو، ته سعودي اسامه ېچ ده دا الره هښ ېچ ل،یوو بيا
 را حل کوم به ئتیه علاموو پاکستاين د ېچ فکرکاوه متوکل ړیلوم ېچ

مال  ،ړوک زیاندړ و  هګتو  شخيص په ېايیب نو شو وسهیما کله ېچ خو وبايس،
 ونه ړو  منلو د ېي طرحه دا او ړورک وابځ نه د ته وکلمت موسکا په عمر محمد
 .بلله

 وی عمر مال محمد د نو راغلو ته دفرت نرشايت مرشتابه د رتهیب ږمو ېچ کله
 ږمو له و، زده هم یې شتلیو یتوغند رګنټیس د ېچ مالغازي ريګمل جهادي
 په نيش یتوغند رګنټسويل  ېالوتک کاييیامر ېچ شو توند خربه ېد په رسه

 کاييیامر توغندي رګنټس ېچ و، ديلیرس معلومات دا ته ږمو ،یکوال هښن
 له ،ړورک نوم يۍوارخطا د ږزمو ته خربو دغو مالغازي خو ،نيش ویشتی ېالوتک
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: ړک مخاطب ېي احمدي احمدجانملګری  بل تن يو دفرت د او اوهړ وا مخ ېي ما
 «...وړ ک لهیا ار  انیټج کاييیامر ېدان لس وی ځور  اول ېچ بصا یاحمد ارهی»

 رغلی کایامر د

 له .مړ ال  ته کيل خپل لپاره وځور  وڅ د زه وروسته هيئت ستيوور  له پاکستان د
 وختي سهار .ړک تيار ته تللو رتهېب انځ اوومه په اکتوبر د ېم وروسته رخصتي

 .شولږ ترغو ونهږ غ درانه الوتکو د الر پر ېم ېک چاود دهېسپ .ووتم کوره له
 پوه .کتل نظر قیدق او روڅې دلوېتره پر ته لوري اسامن د خلکو سهار تازه
 د! وي پراته روحه ېب به وکڅ او وي ژغوريل به وکڅ .ېدلېلو کهټ ېچ شوم
 .مشو  دهیس ېک ۍوکڅ په او شول سخت السونه مي ګنیرټس پر په رټمو 
 چا د او سمیون کیبر الر پر ېچ ېد له پرته ه،ړ ک هګنټی رېټکسلیا پر مي هښپ

 .شوم دننه ته دفرت مرشتابه د بجي اته سهار د شاوخوا تم،ښووپ حال

 د او وښیښ ماتو کينوړ ک د .اثار ژوند د ېک دفرت نه او وو ساتونکي ېک الر نه
 ودانيو له هيچا .وه سنا هړ س .وه ړېک وحيش فضا ولهټ ونویبو باروتو ولډ نوي
 د شم، کوز هر ټمو  له ېچ ېاندړ و  ېد تر! تلمښوپو ېي نه ،ړک نه رابهر رس نه
 !احمد :لړ ک ږغ ېم اغا بیط پر او مړ وال  ته ېر ېشم ړۍلوم ېمخابر  ریټرپ

 رتهېچ اورم عربته .ړراک جواب ېي اواز ټیټ په .(و ېي ډکو  ېمخابر  د) !احمد
 دفرت .ید روان ال مببار هځراو  ژر :شو یجد ېي ږغ .يم ړوال  ېک دفرت .ېي

 ۍلیحو ېخاموش له انځ ۍز ېت په هم ما .ید خطر هم ال بهېش هر او شو مببار
 .ستیوو

 خايل ېي رسه لوبغايل کندهار د .ودښو را یاځ خپل مخابره پر ېي وروسته
 وروسته سالم له .ورغلم هلته و، یولځر ګ دفرت موقت خپل ۍلیحو ېشو 
 دیشه ېي تره وی ېيواز  .ید ټرم روغ لیوو بیط وه، مرشه د تنهښپو ړۍلوم
 په ېي لیو راووت نه خپله واستاوه، ته بارغندا بهر ارهښ له ېي لیفام.شو
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 عذر رډې ورته روګمل ولوټ خو مرم، به هلته وي، یکلیل راته ګمر  ېچ یاځ کوم
 .لړ ک وار توغندي ېورباند الوتکو ېک الر خو ستیوو مو ریاخ ړېوک ۍزار  او
 .شو بچ ېتر  رګم

 هړ م رنو  ونهږ غو مالغازي د .کاوه نه کار الوتکو کاييیامر پر توغنديو رګنټس
 ارنډ په ېي ته خوا اسامن د او و ړیک بدل ګۍلون غفوري پر ېي یکټپ تور وو،
 زره رشېد له الوتکو کوونکو مببار خو ېيدړکور  ېلیم دوه رويس .کتل نظر
 .يش یکوال شتلیو مرته زره لسځپين تر لهیدوم .کاوه مببار نه باال مرته

 پر توپونو لهیدوم د الال حاجي مسئول نرصت ېمخابر  مرکزي د مرشتابه د
 ېچ ته یاځ کوم! کوئ عیضا مه ۍمرم ېهس: لړ ک ږغ ېک مخابره په مسئول
 ور نه هم ایب ،دئیږ ک ورته هم هغلته هم ېي که ي،یږرس ۍمرم ېستاس

 په طالبانو ېچ ېاو ګدست هوا دافع رويسنسبتا پرمختللې   دوه ېکوم .يیږسر
 ېک هدف يړ لوم په غهه ،ېو  ړېک یاځپر  یاځ غرونو پر ېک کابل او کندهار
 رسنيو له او ېبدلول ېنېم ږمو .ړېيو  هځمين له یاځ يو رسه انویمسلک له الوتکو
   .ساتله کهړیا مو رسه

د  ېک ارښ هر په ېالند او و روان مببار سخت الوتکو کاييیمر دا بره له
 شوي کرايه خوا له امريکا د دل؛یرګی جاسوسان ېلرونک ونوتلفون ټيال ټس
 روو  روو  مته په لوتهیپا ورستيو مببار د هم قوماندانان هړ زا او خورم قومي ېينځ
  .راتلل راپورونه ېي ته مرشتابه او ول ېک حال په تځښخو  د

 وه ېلښپو پوڅ يويډرا هغو هم فضا کندهار د ګنڅتر  برخو نورو نوځید  هيواد د
 خپرونو دغو د .ېخپرول یېاعالم واکونوځ کاييیامر د ېالوتکوي له ېچ
 توښپ غلطه په ېچ! وو زانیرګان ويوونکي توښپ یحت تانهښناپ ېي دويانانیو

 ېتور  ېسپکوونک ېي به هړ ا په مرش د .خپرويل ېاعالمي اخطاريه ېي ژبه
 مخالفينو يځفو  او سيايس خپلو د ېي ېر ګمل او امريکايان هم هڅ که .کارول
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 م،صدا قذايف، د لکه .لري مهارت غايتیتبل ګړیانځ ېک وژنه تیشخص په
 ېچ هړ ا په مرشانو روحاين راينیا او ، هوګوچاویز، چینايې رهربانوریبش عمر

رهرب رجب اردوګان پيس هم  او همدا اوس يې په ترکي  خپروي يسیک فريض
 ېخرب  دايس ېک اعالميو دغه په هړ ا په عمر مال محمد د خو .رشوع کړې

 په هګتو  په ګېلیب د .ېو  خنداوره او معنا ېب ېک ولنهټ افغاين په ېچ ېدیخپر
 رسه مريمنو خپلو له عمر مال محمد ېچ: تکراريدل توري دا به ېک اعالميه يوه
 کومه څهي شیع رسه رمنویم له ېک ولنهټ افغاين او اسالمي په .کوي شیع
 !نلري معنا هړ ناو  ګړېانځ
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 وژل او نيول عبدالحق قومندان د

 دعوت په پارملان وپاييار  د مسعود شاه احمد لورمهڅ په لېاپر  ۲۰۰۱ د ېچ کله
 امريکايي او اروپايي له ګنڅتر  وډغون کارهښ د ېي هلته .ړوک سفر ته اروپا

 دلته .شول ورکول هم خربونه تعهداتو او ناستو وټپ د رسه، يوړک استخبارايت
 همکاران ځلويدي او امريکا ېچ دهېورس هم ته ونوږ غو مرشتابه طالب د خربه دا
 پخوانيو او شوېمل مخالفو ولوټ د طالبانو د لپاره ولوځپر  د طالبانو د يړ غوا ېي

 سویپ د ېچ ولري ېد امکان رډې .يړ ک هړ جو  جبهه موثره هګډ يوه قومندانانو
 او واکونهځ يګړ انځ کاييیامر یحت او يړ ورک هم لیوسا يګجن نوي ګنڅتر 

 .يړ وک مرسته هم ېي ېالوتک

 زونو،یبند اقتصادي له خوا له کایامر د دمه ېد تر ېچ طالبان ېخرب  ېهمد
 خطر جدي رډې بل يوه له ول، مخ رسه ۍتنهاي ېکیديپلومات او ۍمنښد غايتیتبل

 وسه خپله تر ېي ېک مهیس په او ولهړ وا توجه ته لور ېد طالبانو .لړ ک مخ رسه
 ېد په .ړېک لیپ څېه ېارنڅ د پالنونو او حرکاتو د رانوټايک د ېجبه ېنو  د

 مرکزي او رشقي په ګنڅتر  دوستم او عودمس د ېک شامل په ېک رانوټايک
 کارهښ رډې یحامدکرز  ېک اتویوال لويديزو په او عبدالحق نداناقوم ېک والياتو
 .وو بوخت

 نه ته ۍمنښد ېندګر څ رسه طالبانو له ېاندړ و  ېد له هړ دواعبدالحق او کرزی 
 .وو بوخت ۍز ېت په ېک تياري په ېپروژ  امريکايي ېنو  ېد د خو ديلېرس وو
 ګېجن او ېکول ډېغون ېک اماراتو عرب متحده او رانیا پاکستان، په یدو 

 په .يړ ک پراخه جبهه دغه ېچ ېويشل ېسیپ ېي ته مخورو قومي او قومندانانو
 لټهو  نامه په" جنيسیر اتیالح" ارښ ۍدوبد  عبدالحق قومندان ېک ړل ېد
 د یهغو  د .هړ ک ترتيب هډغون خفيه يوه لپاره قومندانانو سرتو او مهمو د ېک

 هغه د او عبدالحق .ېو  ړېک ېبرابر  مخه د وار ورته هم ېي ېاو یاسانت سفر
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 هم ېک ارښ ۍدوب په ګنڅ تر ارونوښ نورو نوځی د ړۍن د ریقد حاجي ورور
 رانګ ورته ترتيبول رامونهګپرو  هلته  خو کهځ لرل، معامالت او دفرتونه تجاريت

 .و نه

 ېچ وو شوي تلښورغو ېک ۍناخرب  په نداناناقوم ېنځی ته ډېغون هیخف ېدغ
 له قومندان مهم يو واليت کابل د ېک ېد په ېچ وو نه خرب موضوع اصيل له
 خو کهځ ورساوه، ته طالبانو راز دغه ېک جهینت په توافق نه د رسه موضوع ېد

 پر اوومه په اکتوبر د ۲۰۰۱ د ېچ کله .شول رځی ته عبدالحق اوله له طالبان
 پالن له هم عبدالحق وروسته ځېور  وڅ شو، لیپ غلير  امريکايي افغانستان

 الر پر چنارهڼپا د ورهېښپ له یاځ يو رسه پلويانو رېشم يو له سم رسه
 .شو رادننه ته افغانستان

 هغه له .یراغ ته يځاځ اريوب ایب او ته ېمیس" لګمن ېتر " چنارههڼپا له هغه
 خپل ېي ېک ولسواليو حصارک او ېازر  د .یراغ ته ۍولسوال ېازر  رګلو  د ايهځ

 ګړېج ضد پر طالبانو د ېک بدل په سویپ د ان قومندان او انملک عام قوميان،
 .ولڅوه ته

 ېچ و چينل یشو  پالن پوخ يو .وو نلهیچ دوه دوېخرب  د طالبانو د نه عبدالحق
 قهیدق ېي ېک وخت وروستي په خو اره،څ ېازر  تر ورهېښپ له ېي عبدالحق

 ېي عبدالحق ېچ و نلیچ اتفاقي او اپيڅنا هغه بل .هشو  یاړ ک ونه ارنهڅ
 تصاديف ۍقومندان هیامن او استخباراتو د رګلو  د نلیچ دا ونيو، سمدستي

 .و نلیچا
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  نلیچا یشو  پالن هم ړیلوم

 د هغه د نو شول متوجه ته عبدالحق طالبان وروسته ډېغون له ۍدوب د ېچ کله
 نداناقوم ېچ ېاندړ و  ږل يرغله له امريکا د .ړېک لیپ ېلځ ېهل ېي لپاره ېارنڅ

 ېا یآ  يس د او منظمولو د پلويانو او ندانانواقوم خپلو د ېک ورېښپ په عبدالحق
 د هګتو  دستوري په خوا ېيو  له طالبانو ،ړک توند کار ويشلو سویپ د خوا له
 يو الس ظاهره په رسه عبدالحق ېچ هړ ورک دنده ته ولسوال حسارک د رهارګنن
 دغه .اريڅو  ېي حاالت روزمره او يځورننو  پوست په هغه د ولډ ېد په او يړ ک

 ناست ېک یاځ په مالقاتونو د هغه د ېک ورېښپ په رسه عبدالحق له به ولسوال
 د ته رياست استخباراتو د رهارګنن د ېي به امښما .ارلڅ ېي به مالقاتونه او و
 .کول مخابره ولټ جريانات ځېور 

 عبدالحق له ېچ ول ليديل هم چارواکي لبطا رتبه ټيټ دوه يو هغه ېک ېد په
 پخواين يوه د اسالمي حزب د ېي ته پلو بل! کتل ټپله مرشتابه  ېي رسه
د  ېي وخت دا ېچ مجاهد پخواين يو عبدالحق نداناقوم د مرسته په نداناقوم

 ېک فارم يوه په مچيو د شهدو د ېک خوا رسه ېمیس پورهري د پاکستان
 په ایب او يش یاځ يو رسه عبدالحقله  ېچ ،ړک اماده ته کار ېد کوله، مزدوري
 .يړ ورک معلومات ته طالبانو هړ ا په هغه د هګتو  دارهدوام

 ته طالبانو معلومات عبدالحق قومندان د ېي ېازر  تر ورهېښپ له ېچ و کس دغه
 پر ېچ کله .وه رسه استیر استخباراتو د رهارګنن د رابطه کس ېد د .رسول

 قومندانانو نورو د هم عبدالحق نداناقوم او شو لیپ يرغل يکايیامر افغانستان
 پليو د امريکا د ېک اطرافو په رهارګنن او رګلو  کابل، د ېچ تلښغو رڅې په
 ۍولسوال ېازر  رګلو  د نقطه لولویپ کار د ېي لپاره ېد د .يړ ک ادا رول واکونوځ
 خوا په خوا رسه هړ دوا ېچ ،ېو  ړېک غوره ۍولسوال حصارک رهارګدنن او
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 رهېو  استخباراتو او چارواکو له رهارګنن د ال اوله له عبدالحق .لري تیموقع
 .هړ ک غوره الر چنارهڼپا د یاځ پر رسحدونو د ړکون او رهاګنن د ېي خو کهځ لرله،
 په لوري له رهارګنن د طالبانو رسه دوېرس له عبدالحق د ته حصارک او ېازر 

 ونه یژوند ېچ ړک یپور  الس راقبتم او ارنهڅ په عبدالحق د ولډ محتاطانه
 رسه استخباراتو رهارګنن د ځېيوا راز ګرات د عبدالحق د وخته ېد تر .تيښت
 د ته برخو ېنځی حصارک د واکونهځ خاص نلیچا شوي پالن د طالبانو د .و

 .دلېراورس لپاره ېنټپل د عبدالحق

  نلیچا تصاديف

 د عبدالحق د واکځ ړیګانځ استخباراتو د رهارګنن د ېچ وخت هغه نیع په
 په(اکتوبر) ېاشتیم ېروان د و، بوخت نهټپل په ېک حصارک په لپاره نيولو
 مولوي نداناقوم هیامن خپل مدين اءالرحمنیض مولوي وايل رګلو  د لورويشتمهڅ

 پيل او ېناستلېک ېچورلک کاييیامر ېک ازره په ېچ وايي ته ور او يړ راغوا بازمحمد
 ديل،یل وو نه چا واکونهځ پيل کاييیامر ېچ وخت دا .دي ړېک کوز ېي واکونهځ

 .لرله تلوسه رهډې ګړېج مخامخ د رسه یهغو له  طالبانو

 د ندارویماش کایپ لهیم وڅ يو د او برابروي کډ کن يګجن هیړ ب په نداناقوم هیامن
 سیرئله  استخباراتو د .يځ هیړ ب په ته استیر استخباراتو د لپاره ېمرست
 علت مخبت .يړ غوا مرسته ندارویماش کایپ وڅ د نه مخبت انشا محمد

 استخباراتو د .وايي ورته ېناست د چورلکو امريکايي د نداناقوم امنيه .تيښپو
 ته وي، يړ ک کوز عسکر امريکايي به چورلکو امريکايي ېچ وايي ورته سیري
 .مځ هم زه به هرومرو ده، نه ېشون ېداس م؟ېږ ک ېپات به زه ځې به

 .شول روان ته لور ېازر  د هیړ ب په او لړ ک برابر والوسله رهټمو  وڅ هګډ په وړ دوا
 انیارتباط یدو  د ېازر  له ېچ دلېورس ته ېمیس دوبندي رګلو  د یهغو 
 ېالوتک کاييیامر ېچ واستاوه را خرب ېي ته دوي .دلېراورس ته کيل ېکور ټم
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 وا کوي مسلح ضد پر طالبانو د خلک ؛یراغل عبدالحق نداناقوم ېبلک شته، نه
 په سیري د استخباراتو د او نداناقوم هیامن د .مويیتقس ېسیپ موخه ېد په

 هلته .يیږرس ته کيل زرغون حاجي د ېازر  د ګۍلډ والهوسله دغه ۍمرش 
 خاص د ېک تنوښپ په کار دا ېچ) حاللوي پسه ته لمنوېم طالب زرغون حاجي
 عبدالحق نندااقوم ېاندړ و  ځور  يوه ېد له ته زرغون حاجي( ده هښن احرتام
 د ېک هګړ ج ضد پر طالبانو د هګتو  په مخور قومي يوه د ېي نه ده له او و یراغل

 و، ړیک ورته زیاندړ و  سویپ اتویز د ېي ېک بدل په .وه ړېک تنهښغو ېمرست
 هغه و، ړیورک وابځ خیتر رډې ته عبدالحق هڼب په تونښپ ځیږ يو د زرغون خو
 .و ړیک خطاب پلورنکي وطن او رهیضم ېب د ېي ته

 د ګۍلډ والهوسله دغه سهار وروسته نه دوېر ېت له ېشپ د کره زرغون حاجيد 
 ېدر  لوګمن د وکهڅ پر غره د( ید غر رسحدي ځمين تر ېازر  او يوځاځ د) ړۍلک

 ودروله سنټاډ طالبانو .ورغله مخه پر سنټاډ هیټس دوه يوه ېچ تلښاو ته کيل
 ناست ېک ټسي په ېمخ د سنټاډ د .واخيل تاليش عادي ېچ ېي تلښغو او
 ېسخت له .شو ېړژ  ېي ګرن او ووهله هڼب سخته رهډې يړ س يګرن غنم ګدن

 تر وسوځاوپن توېښلوڅ اته د عمر ېچ په ړیس دا .شو دوېز ړ ل په ۍوراخطاي
 دا ېچ کوي فکر ېچ هغه لکه ده،ېښېبر  ېداس ېي حالته له .دهېکار ښ هځمين

 طالب ، وه توپانچه ټېيټ بغل رپ هغه د .دي راوتيل ونټل په همده د طالبان
 کهځ ،ید وارخطا امله له ېتوپانچ ېد د ړیس دغه اييښ ېچ ړوک فکر مرش
 .و جرم شتون ېوسل د رسه کسانو نامسئولو له ېک واکمني په طالبانو د ېچ

 .ده نه خربه ۍوارخطاي د دا ېچ ړورک اطمنان او تسيل ته ړېس دغه مرش طالب
 لوګمن د کله ېچ خو ،ړک رخصت ېي رټمو  شته، نه ستونزه درته خوا له ږزمو
 هغه هم ناست ېک سنټاډ په ېچ وويل ورته والویکل دل،ېورس ته کيل ېدر 
 .و غمرشيک زمان حاجي نداناقوم مشهور رهارګنن د ړیس ګدن
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 اودسونه ړیلوم ېچ ئځرا ېچ وويل ته روګمل خپلو رييس استخباراتو د رګلو  د
 او نيید پرتو د ېک خانه مهامن په الرحمن فضل ېحاج د ېدر  لوګمن د او وړ وک
 دعا اخالص په لپاره بري د عملياتو د بيا او وړ وک ارتیز مقدساتو خيیتار

 وو؟ هڅ مقدسات دا و،ړ وغوا

 .کوم ېاندړ و  معلومات ډلن هړ ا ېد په ړیلوم

 مقدسات خيیتار او مذهبي ېدر  لوګمن د ېازر  د

 کابل د ېچ مهال پر ۍواکمن د( اوسق بچه) الله بیرحبیام د ېک وادېه په غالبا
 يو ېک ګار  هم ای باالحصارپه  کابل د خلکو ېمیس ېد د و، یشو  چور ارښ

 ۍخول يوه او سیکم يو ېک په ېچ ،و یموندل صندوق بند خيیتار یپخوان
 ترتيب نزويل په اياتونه کريم قران د پايه تر رسه له سیکم پر .وه یښېا
 د .وه ېشو  کلیل وررسه قمري هجري مځپين ېي هېټن کلویل د او و کيلیل
 دا وايلړ زو  سیکم د او شکل کیل د او کدودیل د کنه،یل نزويل ترتيب په اتونویا
 له ښاو د ۍخول او ولري قدامت همدومره اييښ سیکم دا ېچ کول هګاډ په
 اييښ ېک يوېړپ يوړلوم په اسالم د ېچ يیږک ومانګ ېداس .وه هړ جو  يوړو 

 .وي يړ راو  رسه انځله  هګتو  په تربک د اثار قدسم دغه فاتحانو اسالمي

محمد  مال مرش طالبانو د خربه دا چارواکي کوم مهال پر ۍواکمن د طالبانو د
 د هيواد پر رانیا د مقدسات دغه ېچ ړورک ېي راپور ېداس او ورسوله ته عمر
 ېپس ځانګړې چورلکه کندهاره له محمد عمر مال .دي ېک حال په پلورلو
 خلک ېدر  لوګمن د عمل ېد په .لړ يو  ته کندهار ېي مقدسات دغه او هولراواست
 ړا یو لپاره ېکل خپل د مقدسات دغه یهغو  ېچ کهځ شول غوسه او خپه سخت

 .هڼاګ تربک او
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 علاموو .تلښراوغو هم رعلامءېشم يو لپاره ېنڅېړ  د اثارو ېد د محمد عمر مال
 ېچ شوي کلیل بیترت هغه هم په اياتونه هغه ځېيوا سیکم پر ېچ دا: وويل
 مځپن ېورباند هم ېي هېټن او دي شوي نازل ېپور کال  هجري مځپن تر

 همدومره سیکم دا ېچ شته نه شک خو ېک ېد په نو ،ده ېشو  کلیل هجري
 غمربېپ د اسالم د ېد سیکم دا ېچ ید قوي رډې هم امکان دا .لري قدامت

 غمربېپ اسالم د ېچ ېک وخت هغه په ېچ کهځ وي، وسلم هیعل الله یصل
 قرآين ېي سیکم پر ېچ لرله نه مينه دومره رسه چا بلله  مسلامنانو .و یژوند

 ېد د نو يش، یداېک غمربېپ د ځېيوا سیکم متربک ولډ دا .کيیول اياتونه
 ته غمربېپ اسالم د ۍخول او سیکم دا ېچ یدالېرد يش نه یدعو  دغه خلکو

 .منسوبوي

 .ړېوک ډېمن ېر ډې لپاره کولو ترالسه رتهېب د اثارو ېد د خلکو ېدر  لوګمن د
 د ته محمد عمر مال چارواکو ېهمد او ورساوه اواز ېي ته چارواکو سرتو روډې
 لړ ک ورنه رتهېب اثار خو ،ړوک هم ېي سفارش او ورساوه هم تیشکا خلکو ېد

 د محمد عمر مال د مخبت محمدانشا سیري استخباراتو د رګلو  د بالخره .شول
 وايي خلک ېدر  لوګمن د ېچ و ړیورک خرب ته دفرت" نرصت" ېمخابر  مرکزي

 سپني کيل ېد د ږمو يش، نه راستون بیرته امانت مقدس ږزمو ته ږمو که ېچ
 درو تر او وځراو  ته صحرا ښېپ څېلو  رسي تور او ماشومان وانان،ځ يري،ږ
 ته چارواکو رګلو  د محمد عمر مال ېک وابځ په .کوو ېر ښې ته طالبانو وځور 
 ېچ راواستوئ ريږی نیسپ مرشان دوه کيل د دراستوم، چورلکه زه ېچ لیوو
 ورته وي، نه رهېو  پلورلو د اثارو ېد د تياښر که .مړ وک وررسه خربه ېدږ ن له زه
 .سپارم ېي وبه

 نیسپ د محمد عمر مال .واستول ته کندهار ېک چورلکه ېي يريږ نیسپ دوه
 د اثارو ېد د ېي عالوه سوغاتونو رونو  له .هړ وک پالنه لمهېم او استقبال هښ يروږ
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 مقدسات دغه او ړېورک هم ېسیپ معادل الروډ زرو لورڅد  بایتقر لپاره حفاظت
 یاځ يو رسه مقدساتو له ېک چورلکه په ېي رتهېب .وسپارل ورته رتهېب هم ېي

 استخباراتو د ونهړ ز  خلکو د ېمیس ېد د عمل ېد په .راواستول ته کيل خپل
 د ېک نهټپل په دعبدالحق ېچ وه وجه همدا ل،ګټو  بتمخ انشا محمد رييس
 .هړ وک مرسته مخبتله  خلکو ېمیس دې 

 لور پر مرکز د ۍولسوال د وروسته ارتهیز له مقدساتو د

 په الرحمن فضل ېحاج د او لړ ک تازه اودسونه ېي روګمل او محمدانشا
 پر رسه نوبت په يوه هر یهغو  .ړوک ېي ارتیز مقدساتو پرتو د ېک مهامنخانه

 به ېچ ريګمل هر وايي مخبت .کوله رس پر ۍخول او ودلښاي السونه سیکم
 له ېي به اختياره ېب ه،ړ ک رس پر ېي به ۍخول او ودلېښک السونه سیکم پر

 یاځ ېد په ېي وروسته ېد له ېچ وايي یدو  .ېشو  ېروان ېکښاو وګسرت 
 او نسکو  ولډ يو ووتل ېچ کله .ړوک هم تالوت هڅ يو کريم قران د ېک

 .يدلځوخو  لور پر مرکز د ۍولسوال ېازر  د یهغو  بيا شو، دایپ وررسه اطمنان
 .ېو  ېبج دولس ېغرم د بایتقر وخت دا دل،ېورس ېچ ته ۍولسوال ېازر 

 د لپاره ېغرم د ته مرشانو قومي مهمو ولوټ ېچ هړ ورک مشوره ېي ته ولسوال
 ته ۍولسوال يريږ نیسپ او مخور قومي اکرثه ۍولسوال د .هړ ورک بلنه لمستياېم

 ...نور رډې او الرحمن فضل حاجي بادام، حاجي الله، بسم حاجي لکه .راغلل

 او الرحمن فضل زرغون، حاجي د ېچ وو يړ ک ترالسه معلومات موثق طالبانو
 ېستیاخ ېسیپ عبدالحقه له مخورو قومي اکرثو نورو پرته، مرشانو نورو هڅ يو
 ړیورک ډاډ ېمرست د ته عبدالحق ېي ېک سقوط په حصارک او ېازر  د او ېو 
 .و

 په نداناقوم هیامن او رييس د استخباراتو د ولسوال وروسته ولوړ خو  ډۍو ډ له
 د مدين اءالرحمنیض مولوي وايل رګلو  د تاسو ېچ وويل ته روږی سپني مشوره
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 ته تیوال ېي ېر ږی نیسپ .استی تيښغو ته مرکز واليت د لپاره ېمشور  ېيو 
 د عبدالحق د ملکان او ريږی نیسپ ېچ وويل مخابره پر ېي ته وايل .واستول

 .وساته مرصوف دوېمتام تر ېنټپل

 د ېچ یراغ هم خرب دا ته رييس استخباراتو د او قومندان امنيه رګلو  د وخت دا
 حصارک د لپاره مراقبت د عبدالحق د هم کډ کن ګړیانځ استخباراتو د رهارګنن

 .یدلېرارس ته ۍولسوال

 روېش عيل د ږل زه :لیوو ته بازمحمد مولوي نداناقوم هیامن ريګمل خپل مخبت
 خصويص راغيل له ته حصارک نه اباد جالل مخابره پر ېچ مېږ خ ته رس وډکن
 .وړ وک عمليات هګډ په ېچ مړ ک هګنټی کهړیا رسه کډ کن

 ته رس غره بل يو د مخامخ ته وډکن روېش عيل رسه روګمل لوروڅ له مخبت
 .ده سپره ېورباند الر ېتلل ته لور حصارک د وهډکنه ل روېش عيل د ېچ ،وخوت
 ګرات د عبدالحق د یهغو  .ونيوله کهړیا ېي رسه کډ کن ېراغل د ته حصارک
 زرغون حاجي او جومات نیسپ د ېي یاځ دلوېاوس د خو ه،ړ ک تاييد موضوع

 .و یراغل ېاندړ و  ځور  يوهورته   عبدالحق ېچ ود،ښو یکل

 تنها الر ېد پر ته ېازر  لوري له حصارک د ېچ دیول کس وی مخبت وخت دا
 او سیکم متربک ېچ و ړیس کور د الرحمن فضل حاجي د دا .ید روان را یپل

 هړ وک کهټپ ېپر  ېي کهځ ژاند،ېپ نه هغه ړیلوم مخبت .وه یښېا ورکره ۍخول
 ته ما لیوو ورته ۍوارخطاي په يړ س ؟ید ېر ېچ عبدالحق ووايه حال سم ېچ
 .میوا هدرت حال استیوا مه هڅ

 کور دوران حاجي د ېک خوا کيل زيږیغود  حصارک د عبدالحق :وويل يړ س
 ېي پرون .دي تن په ېي ېجام ېنیسپ او ړېک رس پر ېي ګۍلون هړ خ .ید ېک
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 لکه ېدر  په ېک نيګبار  په داود حاجي د ېک ارښ اباد جالل د واسطه په چا د
 .ولهینرا سنټاډ ار ايس ايس يوه ېکالدار  زره لسځپن

 همدا .دي راغيل ېورپس طالبان والوسله نه اباد جالل ېچ یشو  خرب اوس
 له ېمه الر  ۍغرن پر او هړ ک دایراپ آس يو ېچ وويل ته دوران حاجي ېي اوس

 .دي ېراپس طالبان ېچ کهځ وباسه، ايهځ ېد

 ګنڅ تر کډ کن يګړ انځ د خوا له اباد جالل د ېچ دهېمعلوم ېداس وايي؛ مخبت
 زمان حاجي اييښ ېچ و یشو  خرب هڅنا هڅ دالحقعب هم هګرات له ږزمو

 وي، ړیورک حال تلفون ټاليټس په وروسته دوېر ېت تر نه ږمو له به کیغمرش
 .احساساوه ېک محارصه په انځ نور ېي خو کهځ

 د او يش یر ګمل رسه ږمو ېچ ړک قانع ېد په مو یالرو  دغه وايي مخبت
 د .ېو  ېبج ېدر  ېباند هڅ نيښماسپ بایتقر وخت دا .ييښو راته کور دوران

 بازمحمد قومندان هیامن ريګمل خپل پر مخبت انشا محمد رييس استخباراتو
 را انځ رسه والووسله ېپات له قومندان هیامن ېچ وهيل ېغیچ ېک مخابره په

 ېمخابر  و، ړیس غوره ېب هڅ يو مزاجاوينا په د مخبط   ېچ هغه خو ورسوي،
 .ړک نهور  وخت پر ېي جواب و، نه متوجه ته

 د بجو لوروڅ په ریګماز د شاوخوا رسه کسو لوروڅ ېهمد له مخبت باالخره
 د عبدالحق د ېچ ،ونيو نیکم ېدږ ن ته کور دوران د ېالند وډکن د روېش عيل
 .وه الر احتاميل ېتېښت

 او ېچورلک امريکايي .و ینيول کمني تنو وڅ ېهمد ېبج ېيو  تر ېشپ د
 د عبدالحق د یهغو  ېچ دهېکار ښ ېداس و، ړیک ړجو  شور الوتکو کشفي
 بيا بيا ېبول نهګبون ېي طالبان ېچ الوتکه رهګار څ هغه .وي راغيل لپاره ژغورلو
 هم پاملرنه مو کهځ وو، نابلده رسه ېنګبون له ږمو وخت هغه وايي مخبت .راتله
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 ېپات له بازمحمد قومندان هیامن بجه يوه وخوا شا ېشپ د .کوله ورته نه
 .شو پراخ ته لور هر نیکم او دېاورسر  رسه والووسله

 دوران د ېچ نولېک ېک الر ېهغ کيل ېز ږیغود  تنه وڅ خپل مرش استخباراتو د
 شو، داریب ېچ، ړيو  خوب دیعبدالرش حافظ یر ګمل وی ېشپ د .وه ېتلل ته کور
 بازه هښځ خو وي، ینيول مو( وربتګ) باز ليده ېم خوب ېچ لیوو ېي ته روګمل
 .وي

په  عبدالحق نيوونکونیکم ناستو الر پر ېز ږیغو د ېبج ېر د ېدږ ن ېشپ د
 .و ینيول کس بل ېي ړیپ اس د .و سپور اس پر ېچ ونيو ېک حال ېداس
 پورته د ته ېچورلک امريکايي ایب او يځوو  ېمیس ېناهموار  له ېچ ېي تلښغو
 چورلکو امريکايي له هم ېک وخت ېهمد په هغه .يړ ک چمتو انځ لپاره دوېک

 په نور شول، ونيول تنه وڅ ځېيوا وخت دا رسه عبدالحق .و ېک اسمت په رسه
 يو او و هم دوران حاجي ېک دونکوېتښت په يیږک لیو ېچ شول، بريايل تهېښت

 نه الروډله  ولډ په وټچان د مالوو پر ېي عبدالحق ېچ وو هم کسان هغه درجن
 ته ځديېلو و، ته ځلويدي مخ چا د ېچ مهال پر ېتېښت د .وي ېلړ ورت ۍانیهم ېکډ 

له  الروډ د او لړ ال  مخه همغه پر و، ته ځختي يا شامل مخچې  چا د او شول ورک
 .لړ ک ورک انونهځ ننه تر ېي رسه دلوڼب

 دوه خوا له کور د دوران د ي،یږک نيول عبدالحق ېچ ېاندړ و  ېبېش وڅ ېد تر
 ېمخ .وي عبدالحق به دا ېچ ید مته ېد په بازمحمد او دي رارواين ېسنټاډ
 قوماندان طالب مالک سنټاډ ېو ی د نو يیږک ېدږ ران ېچ خو يیږدر ورته ته

 استیر استخباراتو د ېک کابل په مالک ېسنټاډ ېبل د او ید عبدالرحمن
له  ېچ یږیپوه موضوع په یهغو  د سمدستي بازمحمد .ید ګورد  نیام دکارمن

 .ديېږ پر  ېي نور او وايي رد بد ته یهغو  بازمحمد لري، کهړیا رسه عبدالحق
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 رخڅ د رګلو  د مرستيال هغه د ېک کسانو شويو نيول په رسه عبدالحقله 
 چارو يځپو  د عبدالحق د ؛حامد روالډګ ۍواکمن د بینج اکرتډ د یدونکېاوس

 د رسه یدو له   .و الله عزت وریراډ عبدالحق د او شاويل قوماندان مسئول
 وسايل کيیکرتونیال طالبانو .و هم تلفون ټاليټس او یغم ۍرهنامي د الوتکو
 ېي وروسته مزل پياده هڅ يو له .لړ ک روان پيل ېي یهغو  .لړ ک لېب ورنه
 ړیک ړجو  شور الوتکو نوګبون او چورلکو امريکايي وخت دا .ورسول ته سنټاډ
 رهارګنن د ېچ کاوه فکر یدو  .یمعلوموال یشوا نه سم ته انځ ېي حالت خو و،
 د ررهاګنن د ېي کهځ ،ید ړیک محارصه يا یولین عبدالحق کډ کن راغيل خوا له
 ژوبل ېک په وکسانڅ او شوه شتلیوو سنهټاډ يوه ېچ يړ ک مببار ېسنټاډ کډ کن

 .ېشو  ژغورلو ورنه ېنور  شول،

 د او نداناقوم امنيه ،عبدالحق نيوونکو نیکم ېالر  د ېز ږیغو د ېچ کله
 يسمدست قومندان امنيه .شو سهار وخت دا رسول، را ته مرش استخباراتو
 د دوران حاجي د مخبت .ړک روان ته مرکز رګلو  د ېک سنټاډ خپله په عبدالحق

 مخبت مخابره پر وايل وروسته وخت هڅ ېچ شو ېپات موخه په ۍتالش د کور
 نه خالص ورنه ړیس ،ید غوره ېب بازمحمد! شه روان را ېورپس وويل، ته

  .يش

 ته مرشانو ېستاس ته لکاب ما ويل بيا بيا ته نداناقوم امنيه الر پر عبدالحق
 امنهیصم، نويلېک ېک یټس رټمو د  درناوي رډې په یهغو  بازمحمد! ورسوه
 .یت کړ ما نارآ  لپاره خوراک د يې  ته یهغو  او کوي وررسه مجلس

 او ستیل ېداس هېڅ ېي رسه عبدالحقله  ېچ وايي هړ دوا بازمحمد او مخبت 
 بده له ېچ يش ثابته ېپر  يکهړا چارواکو طالب د ېچ مونديل دي نه اسناد
 .دي شوي غاتیتبل قصدي هڅ هړ ا ېد په مرغه
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 ېد له الله عزت یزو  محمد دين حاجي د او وراره عبدالحق د ريګمل بل یدو  د
 له الوتکو د خوا له قطعي ېبل ېو ی د طالبانو د ېک وډیغون ېک خوا رسه یاځ

 طالبانود  خروار د رګلو  د قطعه دغه .وی  شو  نيول رسه غمي کوونکي رهناميي
 .و یوژل رس خپل پهله اجازې او مشورې پرته  یزو  محمد نید د وه، دوي 

 خوا له وزارت داخله د نه کابلله  .شو ورسول ته مرکز رګلو  د عبدالحق ېچ کله 
 .ئږراولي ته کابل عبدالحق ېچ وشو، امر ته وايل

 ېچ ته ارښ کابل ،ړک روان ته کابل عبدالحق امر په وايل د نداناقوم امنيه
 عمومي پر رسه نیصالح یشهدا او قلچه ساره، بن له شول، ېدږ ن مهال غرمه
 تن يو وزارت، داخله د .یراغ رټمو  اپ کیپ وزارتداخله  د ته مخ ورته کړ س

 مال د او ودراوه ېي رټمو  نداناقوم هیامن د او شو راکوز ورنه ظاهر مال یچارواک
 ساده په ېخول له مرش د ېچ ړک کارهښور ېي فرمان یکلیل يو محمد عمر

 ېاندړ و  دوېرس تر ته کابل نیخا او فروش وطن دغه :و یشو  کلیل الفاظو
 .پليتوئ مه وينو په ېي ارښ کابل د او وئځوغ

 نه کړ س عمومي له ېنوشت ګسن د او شول ګراغرب  ته شا رتهېبه ر ټمو  هړ دوا
 والر ډګ او عبدالحق ېي کړ س دغه پر ،ده ېتلل الر ته ېفرق شخورویر د ېچ

 مال .يړ وک هڅ ېچ و رانیح بازمحمد .ېلړ وت ېپر  ګېسرت  او لړ ک راکوز حامد
 .ړک روان نيت په وژلو د ته لور يوه نه کړ س له حامد روالډګ او عبدالحق ظاهر

 لهېش هړ و  وهی په ېي هړ دوا .ړېوک ېبغار  او کريغي ېلوي ېلوي ېېر ډ عبدالحق
 قوماندان او الله عزت ايورر ډ پر .شو ګراغرب  نه یهغو له  کله ېچ شتلیوو ېک

 ېچ :هړ ک هټغو  وسله پر ېي قومندان امنيه .ولهړ وروا ۍلېشپ وپکټ د ېي شاويل
 ؟ېوژن ېول نور دا و، ړیامرک وژلو د عبدالحق د ېيواز  خو مرش

 الله عزت وریراډ خو د،ځېوسو  هڅ يو هم الس بازمحمد د ېک رګیو  کش ېد په
 له تیوال د او ول ېک محبس په رګلو  د ایب ېچ وژغورل ېتر  ېي شاويل او

 .شول خالص وروسته سقوطه
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 یآ  یس د ېچورلک امريکايي شپه رهېت ېچ ړورک خرب راديو ږامريکاغ د امښما
 1.ېشو  ناکامه ېک ژغورلو په عبدالحق مامور مهم يوه د ېا

 و وار کرزي حامد د وروسته نه عبدالحق له

 د ۱۹۹۹ د یکرز  خان داالحدعب .ید یزو  کرزي خان عبداالحد د یکرز  خان حامد
 ټېکو  د پاکستان د .و یشو  راستون سفره له کایامر د تازه ېچ وارلسمهڅ پر یجوال
 .وواژه والووسله ندوګر څنا رسه جومات وهیله  اونټ ټاليټس ارښ

 د ېک ۍواکمن په ظاهرشاه د .و خان مخور يو ېک کندهار په پالر کرزي د
 انویپلو کلکو له شاه ظاهر محمد د هغه .و یشو  ېپات الیمرست ګېجر  وليس

 په وروسته رغلهی شوروي له يړ غ هڅ ۍکورن د خان عبداالحد د .و خهڅ
 .ړک ترالسه ېي تیتابع اياالتو متحده د کایامر د او شول شتېم ېک کایامر
 د .کاوه کار ېک برخه په افغانستان د رسه ادارو روګار څله  کایامر د یهغو 
 هم یکرز  حامد ېک ېد په ېچ شوه ورکول روزنه ههلت ته وانانوځ یر ډې یهغو 
 ضد شوروي د او و مامور باوري يو ېا یآ  يس د مهال پر جهاد افغان د ېچ و
 .ړوک کار ېدږ ن رسه نویمجاهد له ېي ېک هګړ ج

 د کرزي حامد .دهېک لګڼ هم یکنرتولوونک شېو  د توغنديو رګنټیس د هغه
 دوستانو ېنځی د کرزي د .شو یناست یاځ پالر د ېک مرشتوب په ېلیقب ېخپل
 پ  ګ او ېناست ېدږاو ېشپ د رهېرسب استهیس له کرزي :قوله له خپلوانو او

 ېنش د چرسو د ګنڅتر  لوړ خو  د تونوېتابل لرونکو نشه د .درلود شوق شب
 .ېدېک ېپس هم ېخرب 

                                                           
قومندان مولوي رييس مولوي مخبت، امنيه  د دا کیسه د لوګر د استخباراتو 1

بازمحمد، د ننګرهار د استخباراتو د چارواکو او د طالبانو دهغه وخت د پېښور د 
 چارواکو له خولې لیکل شوې ده
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 هغه .و واده ېب ېپور  ۍکلن تېښلوڅ څلور تر ېدږ ن خالف وڼورو  نورو د هغه
 ېمرش  ګېانڅ توښپ د ږغ کایامر د راته ېي هړ ا په ژاند،ېپ نه یکرز  ما ېچ وخت
 ښمخک سازمان د ېا یآ  يس د یکرز  حامد ېچ و يلیو ۍوندیم ۍمږ سپو
 په دفرتونو د ېا یآ  يس د ېک نګټواشن په رټمو  لزادیخل او هغه د .ید ړیغ

 !يږکي درول نه ېک دروازو

 په ۍژ یسرتات يګجن ېز یرغلی د امريکا د اند په کتونکو رېشم اتیز يو د
 ډلن ړۍلوم د اييښ یوا نه ړم که و، ېاندړ و  کرزي له عبدالحق ېک فهرست

  .یوا عبدالحق به مرش ېادار  ېمهال

 ېي پالر او کرزي ېاندړ و  دوړېوال  تر النجو د ځترمين کایامر او میرژ د طالبانو د
 کومتح د رباين د ېچ وروسته هغه له .ېلرل ېکړیا ېدږ ن رسه مرشانو طالب له
 په خوا له وړیس د مسعود د ایب او و ریوز الیمرست چارو خارجه د یکرز  وخت پر

 ته اباد جالل وانېر ګ یدلیشل او رس مات وروسته بولوډ او ېشکنج تر ېک کابل
 خو درلود، بغض رسه مسعود امله ېهمد له کرزي و، یشو  یالیبر تهېښت په
 رسه مسعود له ته کرزي ون هړ ک لیپ مرسته غهېن مسعود د ېا یآ  يس ېچ کله
 یآ  يس ېچ شول یکوال هڅ هغه ځېوای کرزي دلته .وشو تیهدا کار ېدږ ن د
 .انتخاب او هښخو خپله ده د نه .لیو ورته ېا

 کار ېدږ ن رسه طالبانو تلښغو کرزي وروسته نيولو له کابل د خوا له طالبانو د
 دلیل ېک لمستونونوېم په طالبانو د ېک کندهار په لهځ رډې به پالر هغه د .يړ وک
 يار مال وايل هرات د محمدحسن، مال وايل يړ لوم له کندهار د هغه .دهېک

 احسان الله احسان مولوي رخوا،یخ خريالله مال اندیو ينړ لوم طالبانو د محمد،
 .ېلرل ېکړیا ېدږ ن رسه غوث مال محمد ریوز خارجه يړ لوم طالبانو د او

 په هګتو  په حکومت د افغانستان د تامار  طالبانو د وادونوېه وېدر  ېچ کله
 ېک هټل په پراختيا د يکوړا ديپلوماتيکو د ېک ړۍن په طالبان .ژاندېوپ رسميت
 هم استازويل افغانستان د ېک اداره په نو ملتو روګمل د ېک ېد په او شول
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 شوه جوته ته طالبانو خو ،ړک ېاندړ و  را انځ کرزي حامد لپاره ېد د .وه ينهړا
 يوه ږزمو چارواکو استخباراتو د سعودي د .و پالن ېا یآ  يس د کار دا ېچ
 هګتو  په استازي د ته م م یکرز  حامد ېچ وه ړېورک مشوره دا هم ته ئتیه

 مال له .وي ېړ ک انویکایامر خربه دا هم ته یهغو  اييښ ېچ يړ ک غوره
 و، ریوز خارجه مرستيال وخت هغه ېچ تلښوپو هړ ا ېد په ېم نه لیعبدالجل

مال  خو ،ړوک زیاندړ و  دا ته بیص مال( ریوز خارجه) غوث مال او ما لیوو هغه
 هڅ به ږزمو دي، خلک خپل امريکا د دا ېچ وويل راته ېک کوټ ساده په بیص

 .يړ وک استازيتوب

 سرت يوه د ضد پر طالبانو د لپاره کابل مرکز وادېه د او رګلو  رهار،ګنن د عبدالحق
 د ېي به ړمالت په بريد هوايي د امريکا د ېچ و، یشو  غوره هګتو  په قومندان

 لغامن او ړکون د رسه نيولو له رهارګنن د ېچ، کاوه ادا رول واکونوځ پليو
 انګروز  کندهار، د او و یشو  سپارل ته عبدالحق کار دا .و یلړ ت هم رسنوشت

 جان رزي،یش اغا لګ د ېچ .و یشو  سپارل ته کرزي حامد کار نيولو د هلمند او
 او هلمند کندهار، د ونګډ په ۍکورن د اخنزاده غفار د هلمند د او خان محمد
 .وو ېک متاس په لپاره ۍهمکار  د وررسه قومندانان هړ زا رډې انګروز 

 له اي یآ  يس د ېک پاکستان په وروسته نه سپتمرب لسمو يو  له یکرز  حامد
 و؛ بوخت ولوړ جو  پر پالن ګېجن د پرضد طالبانو د ېک کندهار یلو  په رسه مرکز
 يس د ېچ کله وروسته ځېور  وڅ .شو پيل رغلی کایامر د افغانستان پر ېچ
 مزکز له اي یآ  يس د پاکستانه له نو وشو، ورته امر تلو د ته داخل لخوا يا یآ 
 روان ته داخل هيواد د ټپرم ېيکړا ېمنظم د رسه واکځ هوايي له کایامر د او
  .شو

 پر خطر د ېچ ړک لیپ سفر ته داخل وادېه د ارهښ ټېکو  له ېي اطمنان ېد په
 د ېنژد ته مرکز انګروز  د اول هغه .ژغوري ېالوتک امريکايي ېي به وخت
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 له استخباراتو او ۍقوماندان د تیوال د .و یشو  ليدل ېک تهښد" رسمرغاب"
 غره ېدرج د رسه مرکز له انګروز  د دوهمه په نومرب د باالخره .شو بیتعق خوا
 ېپر  بريد طالبانو ېچ و، رسه محمد لعل یزو  له شاه درمانسمیز مرش  د ېک
 هغه دوي له ېک بريد په .ول هم يړ مالت والوسله رسه ده له وخت دا .ړوک

 ورته لخوا الوتکو امريکايي د ېک غره ېد په ېچ ونيوله طالبانو وسله لهیم ۶۰۰
 تر طالبانو د حال پر ېتېښت د خو ووت روغ ه دیبر له یکرز  .وه ېشو  ولځغور 
 پلويانو ېلډ ېيو  له یکرز  لورمهڅ په نومرب د ېعنی سبا بل پر .و ېندال  بیتعق
 د اونيو دوو تر .ړک نقل ته ډېا اباد کبیج پاکستان د چورلکو امريکايي رسه

 ايهځ هغه له او دهېاوس ېک سیب يځپو  په ېا یآ  يس د ېک خاورهپه  پاکستان
 له هغه .می ېک انګروز  په ېچ لیو ېالر  له تلفون ټاليټس د ته رسنيو ېي به
 د ېک چورلکه اباده کبیج له رسه کډ کن خاص ېا یآ  يس د وروسته اونيو دوو
 ېي ېک وډیغون په" جوزده" د او یراغ رتهېب ته ۍولسوال دهراوت انګاروز 
 نیماش يګجن طالبانو د او وتيل ېولک له طالبانو د کابل او هرات وخت دا .ولړ وا

 .و یکمزور  کايف

 ،(مانده رماوګ د) خان روزي ېک خلکو شاوخوا مرکز د ټنکو یتر د رسه کرزي له
 د) خان محمدهاشم ،(سجاول د) اخندزاده محمدجان ،(کید د) روجانیخ

 بیخط ،(ېخانق د) الله رحمت معلم ،(ېناو  یپا د) محمد لعل مولوي ،(سجاول
 .لو  ريګمل عبدالقادر معلم او( والټکو  د) اخندزاده

 ړیس يګجن هغه د هم تور مولوي يا تور مال .و قوماندان يګجن ېي خان روزي
 طالبانو له ېي انونهځ فقط لرله، نه هم وهی هیروح ګجن او مقاومت د خو و

 .ساتل

 لپاره ولوین د کرزي د کاروان يو کندهاره له وروسته سقوطه له ارښ ټنکو یتر د
 هدف او دلیول تلفات درانه ېي ېالند مببار تر الوتکو کاييیامر د خو دځېوخو 
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 ته ټکو  شاويل کندهار د یکرز  وروسته هغه له .شول نه ايلیبر دوېرس په ته
 ېاندړ و  ږل سقوط تر کندهار د ېچ و ېک ټکو  شاويل په هغو تر بيا ېچ ،یراغ
 موافقه ېي سپارلو پر کندهار د ته بینق مال او دلیول وررسه هيئت يوه طالبانو د

 .هړ وک وررسه

 ېادار  ېموقت ېنو  د ېک جهینت په ړېکېپر  د بون د یکرز  او ړوک سقوط کندهار
 کډ کن خاص له ېا یآ  يس د ېک چورلکو امريکايي په ته کابل هګتو  په مرش د

 .شو یاړ ک انتقال رسه

 لړ ک عام قتل طالبان شوي میتسل ونهګزر  دوستم او روګرغلی

 نه ګنټی خطونه يګجن هم ېک کابل په وروسته سقوطه له هرات د ېچ کله
 رتهېب الر انویبام د به ېالر  له زور د ېچ شو ختم وررسه هم دیما هغه نو شول،
 به ته طالبانو محارصه زره لس کم هڅ ېک شامل او کندوز په او يش ستلیپران
 .يش خالصه الر بريته

 ېالر  ېولټ خوا ېبل له وو، ېالند مببار هوايي سخت تر خوا ېيو  له طالبان دغه
 د ته ویالګیجن ېلوالټ د .تنګېده وار هپ وار محارصه دا او ېشو  ېبند ېورباند
 هم مرکزونه طالبانو د او دلېک ورکول هم ناتیکورد نه الوتکو کشفيله  کایامر
 ایب شول پلځو  هښ طالبان به وروسته مببار سخت له ېچ دلېک هښن په قیدق
 .دلېک ته ورمخ ايلګیجن ېلوالټ د ته یاځ هغه به

 د خواوو وړ دوا .وي ېروان ېکړیا هرس  داود قومندانله  ېلوالټ د او دوستم
 دغو د مرشتابه .ورکاوه ډاډ ېساتن او امان د رس د ېک صورت په ۍمیتسل

 دغو د نو وي ناشوين هګړ ج ېچ کهځ ورکاوه تیاول ته ژوند طالبانو محارصه
 لپاره پالر او مور او اوالدونو ،ۍکورن ېخپل د ېچ ید دا حق شخيص ویالګیجن
 .يش ېپات ژوندي خو
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 برشي نو،یقوان والوړۍن د نو يش میتسل کسان دغه که ېچ درلود باور بانوطال 
 يش، وژل ونه اييښ وجه په ېمداخل ېمیمستق او نظارت د کايانویامر او ادارو
 اباد اسالم په .وو متوجه او خرب مخه د وار جهتونه ولټ دا معامله دغه پر کهځ
 .وه ېشو  ابالغ ته یهغو  او ېشو  کهیرش خربه دا هم رسه ادارو والوړۍن ېک

 مفتي سرت .وه روانه ېک جواز نه او جواز په کار ېد د خربه ېک کندهار دلته
 په دوېمیتسل د که لیوو هغه شوه کهیرش خربه رسه بیص عبدالعيل مولوي
 هلته خو دي، روا ورته مدلېتسل نو وي نيیقی تیسامل یهغو  د ېک صورت
 رسه یهغو  لپاره ېهمد د ېچ دهېکار ښ انارو  خربه دا ته مرشانو روډې ېک کندوز
 د یهغو  وروسته .شو ولږ وغ تلفون ټاليټس پر بیص عبدالعيل مولوي
 منله نه صلهیف دا ېچ قوماندانانو کومو خو ړک ېپور  الس اقدام په دوېمیتسل
 .و الله داد مالشهيد  رهڅې بارزه ېک یهغو  په ېچ لړ ک تم تري انونهځ یهغو 

 ېک کور يو په همکاري په نویمتعلق نوځی د ېک ربوطاتوم په بلخ د الله داد مال
 ته کندهار اوس همدا زه ېچ لیوو ېک مرکه ېي رسه يس يب يب له او شو ټپ

 .دمېورس

 ،یوتل ېمیس له الله داد ېچ وشو نیقی وحدت حزب او دوستم د رسه ېد په
 بيا .و کیتاکت ابهیکام يو الله مالداد د دا ېچ ودهېښپر  نهټپل هغه د ېي کهځ نو
 په قاچاقرب يوه د ېمیس د الله داد ،دهړېون مکمله واکمني طالبانو د کله ېچ

 یرسول ته رستانیوز بيا او خوست ړیلوم انځ .ژاندېپ نه ېي ید ېچ مرسته
 .و

 ځترمين استخباراتو بهرين او دوستم د ولډ دستوري په طلبان شوي میتسل
 ګړېج د نوري، الله نور مال سیير مهیتنظ او وايل بلخ د لکه مرشان .شول شلېوو 
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 وروسته ېمود هڅ له ېي قوماندنان نور وڅ او فاضل مال محمد قوماندان عمومي
 .وو ېک وانتاناموګ ېپور  ېتبادل تر بيا ېچ وسپارل ته انویکایامر

 کوم ېچ ېي ېک شیتفتپه  وروسته .لړ ک عام قتل ېک مرحلو وڅ په ېي نور
 عام قتل ېد په .وسپارل ته قواو کاييیامر هم ېي هغه ژندلېپ قوماندنان پايت
 يګجن د ېچ بيا او شول مببار رانیاس دغه بيا بيا هم وروسته دوېمیتسل له ېک

 پوه عام قتل خپله په انیبند نه وژلو مسلسلو د انویبند د ېک محبس په قلعه
 بهانه هم نوره ته الوتکو کاييیامر خو بيا نو ړک ېپور  الس ېي دفاع په او شول
 .لړ ک عام قتل انیبند ولټ محبس سرت ېد د ېي ېالر  له مببار د او شوه هړ جو 

 ېي ېدرواز  او شول واچول ېک رنونویکانت په طالبان ونهګزر  ېک مرحله بله په
 او ېغیچ یهغو  د امله له دوېبند ساه د او ېتند ېر ډې له به کله ېچ ېشو  لړ وت
 شو ووژل وکڅ به ېک ېد ېچ ېشو  ریفا ۍمرم به نتيرنکا پر نو شو اتیز ږزو
 .شول دایپ سوري جنیاکس د به ته کسانو ېپات او

 ېک رنونویکانت ېچ وه ړېک ېداس سهیک همدغه انویبند ویشو پايت ژوندي وڅ
 ېب ېتند له به کسان ېپات او ورکوله سا امله له ۍبند تنفس د روګمل روډې به

 و ېپات یدژون به وکڅ ېچ ولځوغور  ېک تهښد يوه ېي به ایب او سول هوشه
 .شتلیوو رس رس پر وليوګ په ېي به یهغو 

 ،ړېوک ېغیچ زيیرسن هړ ا ېد په ادارو ېنځی ړۍن د وروسته وخت هڅ
 وفادار رغلی کاييیامر د دوستم ېچ هګرنڅ خو ړېک ېخپر  هم ېي یېاعالم
 .شو ریتقد هم نور کار ېد په نو و عسکر

 ئتیه ېد په ېچ ړال  هيئت يو ته مزار وروسته اشتيیم وڅ نه ۍواکمن کرزي د
 ېچ کوله سهیک ېداس هغه .و هم الله قیصد مولوي زابل د مشاور کرزي د ېک
 عبدالباري يړ غ مهم بل ئتیه د خو شول، معلوم يلیتفص هڅ هر دا ته ږمو
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 په هغه د- ېد په کهځ وړ ک هټپ خربه دا دیبا ږمو لیوو( شاعر او کوالیل) حهاين
 !يیږرس تاوان ته تیحث بیص کرزي مآب جاللت د -نایو

 کیبرخل مرشانو د القاعده د ېک هړ بو  توره په

 له نور حاالت ېک تونویوال ليوړ ت وررسه او رهارګنن وروسته سقوطه له کابل د
 د ېچ رييس مهیتنظ زون مرشقي د او وايل رهارګنن د .وو وتونکي کنرتوله

 هښکر عيفا د هیاځ دوه ځنیم تر کابل لغامن د و، هم مرستيال شورا رانویوز
 هرس  رسخکانو بله رسه، يګتن نیمښور ځترمين لغامن رسويب د وی .هړ ک هړ حو 
 ووتل ارهښ له چارواکي يځپو  رهاګنن د .الر هیلو پر کابل اباد جالل د مهېیدر  او
 قطعه هړ و  يوه او قوماندانان اييځ ېنځی ېفرق د ،ۍقوماندان هیامن د ځېيوا

 رانویوز د ته ریعبدالکب مولوي .ول ېپات رسه ریعبدالکب مولويله  والوسله
 سقوط له کابل د ېچ هړ ورک مشوره حسن مال محمد مرستيال بل یشور 

 مرشقي د کهځ ،یداېک يش نه وخت اتیز مقاومت ېک رهارګنن په وروسته
 اينځ له اييښ هګړ ج ېاندړ و  په دونویبر هوايي د کایامر او قوماندانانو د شورا
 .لري ونه نهړ راو  ته الس بله پرته تلفاتو

 وخت دا ېچ واستاوه حال ته محمد عمر مال ریعبدالکب مولوي وروسته ېد له
 ورته وتلو د ارهښ له هم نه لوري هغه له .یدالېک یشوا نه رابطه غهېن وررسه

 لګ اول معلم قوماندان اييځ معتمد خپل ریعبدالکب مولوي وايل .شول لیوو
 دوه يو له وه کهړیا جهادي ۍپخوان ېي رسه خالص ونسی محمد مولوي له ېچ

 مولوي ېچ راغله ېد په ېي مشوره هګډ او تلښراوغو رسه کسانو اعتامدي نورو
 د به مجاهد  الحق انوار زوي .ونوموي سیر مهیتنط زون مرشقي د خالص
 په .واخيل ېک الس ېچار  يځپو  به لګ اول معلم او يړ ک سنبال اداره اباد جالل

 .يش ونومول جدا طالبانو له اداره وروسته وتلو له طالبانو د به رسه ېد
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 يوه د محمود رنیانج مرحوم د ته الظواهري منیا او اسامه ریعبدالکب مولوي
 دلېک ېپات ېستاس ېک رهارګنن نه ېهس ېچ واستاوه حال واسطه په همکار
 او خوست د ېالر  له ېازر  د رسه ږمو له تاسو نو ي،ړ ک نه ړېجو  ېستونز  درته
 ېپات ېک هړ بو  توره په ړېک مشوره ږمو ېچ لیوو یهغو  خو شئ، ړوال  پلو ایپکت
 رسه ږمو خو اول ېچ واستاوه ور حال ېک وابځ ورته ریعبدالکب مولوي .ویږ ک
 ګیتن رویوز د وڼياګخو  د هړ بو  توره تر بيا نو يیږک ېپات خامخا که او شئ ړال 

 يوځاځ د هم لري، الر ته لور حصارک او ارزي د هم دا ېچ کهځ ید هښ درته
 خو ،یشوا یتلښاو پلو چنارهڼپا پاکستان د هم او لري الر اررسهیپکت له ته لور
  .هړ ک غوره هړ بو  توره هم ایب یهغو 

 -چې دا وخت لوګرکې و – داللهیعب مال ریوز دفاع د ته ریعبدالکب مولوي وخت دا
 رانه حصارک پر پلو رګلو  د ېچ پام او ئځوو  ژر ارهښ له ېچ راواستاوه حال
 .ده ېشو  ولین درته هالر  ېچ کهځ ،شئ

 خپلو له الره ۍغرن پر رسه رسحد پاکستان د ېچ شو مجبوره ریعبدالکب مولوي
 یهغو  وروسته مزله وځور  دوو له .يړ وک مزل ځېور  دوه رسه روګمل ونوګلس

 د پکتيا د رسه تنو وڅ يو له ریعبدالکب مولوي بيا او ورسول انونهځ ته خوست
 ته رهارګنن شورا مرشقي وروسته ځېور  دوه ېچ کله .ړال  ته ېمیس وڼدراځ

 اطالعاتو د .ړک ېر ېل ېادار  له تیوال د ېي محاهد الحق انوار نو شوه رادننه
 حاکمه تیوال پر شورا مرشقي ۍمرش  په ریقد حاجي د .اکهټو  یې يسئر  کلتور
 .راغلل ېک ولکه په قوماندانانو زویيسيمه د هم ړکون او لغامن وررسه .شوه

 د امله له ضعف بدين د وخت دا ېچ- خالص ونسی محمد مولوي ریقد جيحا
 ېک هډغون يوه په رسه انځ ېک ڼۍما شاهي قرص اباد جالل د و نه هم خربو

 زوي او خالص یمولو  خو -کوي ړمالت ده د هم خالص مولوي يښیو ېچ ناوهېک
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 د او شول مهاجر وروسته دوېک ېپات کيیتاکت وخت ډلن د ېک اباد جالل په ېي
 .ړوک اعالن جهاد د ېي خالف په رغلی کاييیامر

 او و قوماندان لوا ېلورمڅ د هم مهال پر ۍواکمن د طالبانو د ېچ لګ اول معلم
 ونسی محمد مولوي د هم وروسته وتلو له طالبانو د ،سمبالوله ېي قوه زغرواله
 شورا مرشقي او شو پايت دنده دغه خپله پر مشوره په چارواکو طالب او خالص
 .ړک نه ېر ېل هغه وجه په شناخت هړ زا د هم

 مقاماتو کاييیامر او و روان مببار الوتکو امريکاييد  هړ بو  توره پر ېچ کله
 خیش لګ اول معلم وخت دا ،ړوک امر اتویعمل مکنيوځ د ته قوماندانانو داخيل
 پر .مځدر  ته ړېبو  ېتور  رسه قواوو خپلو له زه ېچ واستاوه حال ته اسامه
 هګرات تر قوماندانانو پلوه امريکا نورو د ېچ کوم ېز ډ خطايي غرونو واشاوخ

 ېي ريګمل ېنځی خو ومنله خربه دا خیش .مړ ک برابره الر وتلو د ته تاسو ېاندړ و 
 .وو ومانهګبد  هم بيا

 اول معلم او نویمخلص نورو رېشم يو رسه ېد په او لړ وک ېهمداس لګ اول معلم
د مولوي محمد يونس خالص .ېستلیو ېمیس له ۍکورن مهاجرو دعربو لګ

مرحوم کور د عربو د میرمنو اوماشومانو لپاره پنا ګاه وه، د هغه کورنۍ د دغو 
میلمنو تر اخیره بې سارې مرسته وکړه او په محفوظه توګه يې تر خپلو منزلونه 

 ړک ړجو  بیترت ېداس ېي لپاره ظواهري منیا رټاکډ او اسامه خیش د ورسول،
 د ړېبو  ېتور  له ظواهري او اسامه مجاهد يوه نوم په عبداالحد حاجي د ېچ
 ږل په نهیکم له انویوپکټ اييځد  لځ يو ېک الر ېچ ورسول رویوز تر رهارګنن

 یهغو  لګ اول معلم ارهښ تر رهارګنن د ورسته رویوز له .شول بچ ېک فاصله
 .بوتلل رسه انځ
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 ته ونټل ظواهري او اسامه خیش د توجه ولهټ منابعو داخيل او خارجي د وخت دا
 زمان او عيل حرضت لکه کسانو مهمو وڅ ېک قوماندانانوپه  شورا مرشقي د .وه

 دغه لګ اول معلم ېچ ېاندړ و  ېد تر .کاوه شک پوره اول معلم پر کیغمرش
 لوا لګ اول معلم قوماندان د عيل حرضت وبايس، ته لور کوم مرشان عرب دوه
 خامخا ېي کایامر او دي رسه تا خلک اد ېچ کوي مخاطب هغه او يځرا ته
 ېچ ېک حال ېداس په لګ اول خو ړېک ېي میتسل ېچ وي دا به هښ او يړ غوا
 نويل،ېک خانیش هړ دوا ېک یټس په سنټاډ د ېي ېک فاصله مرته وڅ په

 .کوي انکار او يښی ناخربي ته عيل حرضت

 معلم .ريو ګ رځی ريځ په ته رټمو  دغه والوسله تن يو عيل حرضت د وخت دا
 د رټمو  د ېي يا یورغ لور پر رټمو  د عيل حرضت که ېچ ړېک صلهیف لګ اول
 قوماندان د باالخره خو کوي، رضبه یاځ پر یاځ ېي به ید نو هړ وک هڅه ونټل

 هړ دوا لګ اول معلم وروسته ېد له .يځو  لوا له او ژيیخ شک عيل حرضت
 نور بيا هلته او ويړ ا هت لور ړکون د پله پر بهسودو د ېک رټمو  خپل په خانیش

 هړ دوا ولډ ېد په او رسوي ته مویس غرنيو خانیش هړ دوا قوماندانان مخلص
 .يیږک ژغورل ولوګمن له منښد د مرشان عرب

 وتل محمد عمر مال د ارهښ له او ګړۍ ۍوروست سقوط د کندهار د

 کار لویوسا مواصاليت له دیتاک په چارواکو ديیکل او ېدږ ن د وخت هڅ يو مرش
 هړ وک نایو مخابره په مرش شوه، هګډ ېمات ېک شامل په ېچ کله خو ست،یاخ هن
 ېي بيا .ړورک ته وښکر يګجن ولوټ ېي نیتلق مقاومت د ګۍسل ۍوروست تر او
 ته هغه کچه په وادېه ولټ د ېمخابر  مرکزي .ړک حارض انځ مخابره ریټرپ په

 ریاخ .کول التیتشک دمه تازه لپاره دفاع او مقاومت د هغه او ورکول معلومات
 قوماندان ېنځی ېي لپاره کندهار یلو  د .ړک هیتخل طالبانو هم ارښ کابل د ېچ

 وادېه د ېچ ومرشان او وقوماندانان هغه .يړ وک دفاع ېمیس ېد د ېچ لړ ک غوره
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 السه له ېک ۍمببار  په امريکا د ايلګیجن ونهګسل يو هر ېي ېک برخو نورو په
 او کول حکومت ارونوښ په او ارښ ېچ :لیو ېخم له ېتجرب ېخپل د وو، يړ ورک

 ۍاسان په دفرتونه او مرکز معلوم ېالوتک کهځ ده، ېناشون نوره هګړ وج دفاع وررسه
  .يش یکوال هښن په

 وسرت  نوځی او دولهیتاي خربه محمد عمر مال د نوځی ېک بحث و جر ېد په
 ودلېښپر  نوارو ښ او حکومت د ېعنی قهیطر ېنو  لپاره مقاومت د قوماندانانو

 سقوط هرات او شامل کابل، .دلهړیلو  حوصله شوېمل قومي د پلو بل .لګڼ غوره
 طالبانوله  نور هم انیپلو هړ ز  ېب رډې کایامر د مببار سخت طالبانوپر  .و ړیک

 نویمخالفله  او ځدري متزلزل قوماندانانو د باالخره .لړ ک ورړ ز  ته ګړېج رسه
 په انځ د ېچ تاسو ووايي ته یدو  ېچ ړک ړا ته ېد مرش ېرابط ينوځ د رسه
 کوم خو سپارم، ته تاسو اریاخت خپل ېستاس زه کوئ، هړ کېپر  هره ېک حق
 تر زه .وي رسه ما له ېد یهغو  کوي هګړ ج ېک ځنیم ارښ د رهیاخ تر ېچ خلک
 .لرم نه لیدل رشعي او موجه ودویښپر ګجن د ېعنی مګېږ جن ګۍسل ۍوروست

 ارښ د ګۍسل ۍوروست تر ېي رسه محمد عمر مال ېچ ېک قوماندانانو هغو په
 مال قوماندان نامتو ښېکر د شامل د هم يوه هړ وک صلهیف دفاع او ګړېج د دننه

 .و یدونکېاوس انګاروز  د ېچ و نافذ عبدالرزاق

 زیاوسپن دهېک شامرل ېک فاتحانو په مزار او تخار د نافذ عبدالرزاق مال
 له و، ړیس خاکسار او عاجز .و نه هم رحمه ېب رسه رسه ېد له او و قوماندان

 وروسته ودوېښپر  له کندهار د کله ېچ و محتاط ېکچ ېد تر رسه املال تیب
 خپل د ېچ ړېورک لپاره ېد د ېسیپ اندازه لويه يوه ته هغه محمد عمر مال

 ېي به لپاره ګړېج کيیچر ېدونکېلیپ بيا د او هګتو  په مصارفو شخيص
 نه ېک مصارفو شخيص په هم ۍروپ يوه نه سویپ ېد له هغه نو مرصوفوي،
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 ته پالر هغه د مرشانو وڅ کيل د وو، نه هڅ خوراک د ېي ېک کور ېچ ان .ولهګل
 .يړ ک روان ېورباند ژوند کور د ېچ ړېک ېولټ رسه ېسیپ هڅ

 ور فیتکل اعصابو د امله له خوبيو ېب او فویتکال اتویز د ېک وګړ ج په ته هغه
 د ته ۍکراچ هټپ په وروسته سقوطه له حکومت د طالبانو د .و یشو  دایپ

 تداوي ېورباند معتصم جان اغا ریوز پخواين یېمال د هلته .ړال  لپاره ۍتداو 
 معتصم .يړ وک او اسرتاحت ارام ېد ېهفت وڅ ېچ وويل ورته اکرتډ .هړ ک لیپ

 مرصف دا ېچ هغه و، یولېب لپاره خوراک د ته یاځ متيیق يوه ځور  يوه هغه
 انګروز تداوي يې مېنځ کې پريښوده او  وو، يلیو رد بد ېي ته عتصمم نو و یدلیل
 وروسته وګړ ج اشتویم وڅ له ،ړوک لیپ مقاومت په ېي سم رسه دویرس له ته

 .شو دیشه ېک مببار په الوتکو کاييیدامر

 دا رسه قوماندانانو نورو وڅ او نافذ عبدالرزاقله د کندهار د سقوط پر مهال 
 و،ی ېپات ېک ځنیم ارښ د ږمو او ديېږ پر  هګړ ج خلک ورن که ېچ شو دایپ فکر
 له محمد عمر مال ېچ يړ ک ړجو  بیترت ېداس هڅ نه الوتکو کايانیامر نه ېهس

 هګړ ج ېک ارښ په که ېچ لیوو ورته بیص مال .يسیون یژوند ېاندړ و  مقاومته
 ۍوروست خپله او وځو  ته طرف" جاتمحله" لوري جنوب ارښ د نو ده ېناشون
 ځېيوا ېچ وي روا هګنڅ به هګړ ج ولډ دا !بیص مال لیوو نافذ .لوویپ هړ جک
 هړ ز  مقاومت د لپاره راتلونکي د وجود ستا بل! وي نيیقی ېک په دلېک وژل ږزمو
 د ېستاس ېول قربانوو؟ انځ ېک هګړ ج ناکامه ېچ ید رضورت هڅ نو ،ید

 په ؛وړ ک ولټرا هم به ريګمل نور،وځوو  به ارهښ له او سوین ونه میتصم حفاظت
 مال د خو یکوال شو نه څهي ږمو نور دلته .وړ ک منظم کارونه به بیترت نوي

 زه ېچ رايش ېد دروازي تر ېخون ېد د ېچ وه دا جمله ۍوروست محمد عمر
 درنه وخت ته ېرضب يش یداېک لیو نافذ .مړ وک رضبه ۍوروست ېورباند

 .يړ ک



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 301 

محمد  مال وروسته ېد له .ه ومنله خرب روګمل او نافذ د عمر مال محمد باالخره
 د ېچ ېچ واستاوه حال ته منصور محمد اخرت مال ریوز هوانوردي د عمر

 .وځو  ارهښ له ږمو ېچ ووايه ته نویمجاهد عرب شتویم رسه رډګ هوايي کندهار
 د .وباسئ انونهځ هم تاسو ېچ ده دا تنهښغو ږزمو .دوږ نېپر  يځيوا دیبا تاسو
 له تنهښغو په محمد عمر مال د ستلیو ارهښ له ماشومانو او کورنيو د عربانو

 ېچ خلک هغه ېک عربانو په خو و، ېدلېرس ته یپا ېمخک هفته يوه نه ېد
 ېک په هم رګد یبر فدايي او و ړیک وقف ته ګړېج ګۍسل ۍوروست تر ېي انځ

 .شول ېپات یهغو  وو،

 محمد ریام حاجي او اغا بیط دیس ۍمرش  په داللهیمالعب ریوز دفاع د وخت دا
 ارښ د ېي ته بینق مال او وو ديلیل رسه کرزيله  ېک ټکو  شاويل په اغا

 ۍمرش  په رزيېش د انویکایامر وروسته بيا خو وه، ړېک موافقه رس پر سپارلو
 .وسپاره ته شوېمل وررسه او رزيېش ېي ارښ او ودښنېپر  بینق مال

 ندهارک د روګمل نورو ۍمرش  په نافذ عبدالرزاق د او محمد عمر مال ېچ څنګه
 عبدالرزاق مال وو، ويلړ ا ېک مرکز وروستي خپل په ېک خوا ډېا کرشک د ارښ

 .يش ړال  ته تیوال زابل ېچ يړ ک قانع محمد عمر مال ېچ شو قادر ېد په نافذ
 رسه روګمل والووسله وڅ له محمد عمر مال ېاندړ و  ځور  يوه نيولو تر کندهار د

 مهم ېنځی طالبانو د زابل د ېي ېک مهیس په انوګرسخ د او ړال  ته تیوال زابل
 مشوره وررسه ېي طرز او قهیطر پر پيل بيا د ګړېج د .تلښراوغو قوماندانان

 ېک دنيا په اوس ېي اکرث وو ېک هډغون ېد په ېچ قوماندانان طالب هغه .هړ وک
 ېنځی او یاز ین لګمال محمد  خان، روزي مال نافذ، عبدالرزاق لکه .شته نه
ته له ورستيو هداياتو وروسته له څو خاصو ملګرو  حد عمر دويممال م.نور

له رسوګانه د سیوري اوشینکي ولسواليوته الړ، خو امريکانو د طالب رسه 
ژلو هڅوته زور ورکړی و، چې په دې کې يې په اسالم اباد وچارواکو د نيولو او 
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يوه نظامي  دد يوه ديپلومات په توګه معاف نکړ، بلکې کې د طالبانو سفیر هم 
 .يې اسري کړ دودوماندان په ق

 سپارل او ولین فیضع عبدالسالم د

 کوربه د ته ریسف افغانستان د ېک اباد اسالم په وروسته سقوطه له کندهار د
 نه خطر اصويل هګتو  په پلوماتید يوه د ته تا ېچ وو يلیو شبکو ېنځی وادېه

 او و یتلل ته ېمیس رسحدي ېکوم فیضع یاغلښ هم ایب خو اوسه ارام شته،
 باور رډې ېپر  ده ېچ یو ندژ ېپ وهی هغه د .ېو  ېشلول ېکړیا ېي رسه چا هر له

 و ړیورک ېي اطمنان او و یرسوال ور انځ نوټپل او تنوښپو په ته فیضع الره،
 او وادېه بهرين کوم له ما !ورسوه انځ ته کور خپل ته اباد اسالم رتهېب ېچ
 په فیضع .ده ړېک خربه حفاظت او ستلویاخ پنا د ستا رسه ادارو برشي نوځی
 ېا یآ  يس ېچ شو تلښراوغو ته اباد اسالم الس یلو  په ۍخوشباور  ېهمد
 .يسیون ېي

 ید خپلوانو ېدږ ن له کرزي حامد د نومېږي او راتب احمد یر ګمل دغه فیضع د
 په نونویل ايسیس او کاروباري د خو ،ید ړیغ هیخف سازمان د ېا یآ  يس د او

 یاځ هګتو  په ريګمل وفادار يوه د ېک دماغ او هړ ز  په فیضع د ېي توسط
 کابل په ېم لهځ وڅ وايي جان احمد مولوي ریوز عیصنا او معادن د .و یموندال

 چارواکو به راتب ېچ و یدلیل کاييیامر يو ېک کاليو افغاين په رسه راتبله  ېک
 ساو  .کاوه معريف هګتو  په رنیانج د نفتو د يا ۍکمپن د تلفون میس يب د ته
 .و ړیغ ېا آي يس د هغه ېچ ېشو  جوته راته

 ېچ ،وسپاره ېک ورېښپ په ته ېا یآ  يس -یآ  اس یآ  امر په مرشف د فیضع
 ېک کتاب خپل په سهیک ولهټ هړ ا په ېي فیصغ اغيلښ ېچ وشول همغه بيا
 ېک خیتار په برش د دا وشول رسه فیضع له ېچ هڅ هګتو  زهیولټ په .ده ېکلیل
 ېداس يوه لپاره پاکستان د او و تیجنا یسار  کم پارهل ېادار  دولتي ېيو  د
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 سرته دومره لپاره پاکستان د هګتو  په وادېه وميټا يوه د ېچ وه هښپي اورهرشم
 .لري و هګلېب مهکډیره   خیتار په اييښ يټيټرس 

 هم رګافشا او یناکاموونک وڅه د روابطود  رسه نیچله  چارواکي طالب ېنځی
محمد  مال د مرشتابه پرمهال دوېاتیز د فشارونو د کایامر د کله ېچ .يګڼ راتب
 عبدالسالم د ېي تلښغو .واستاوه کیل ته ولسمرش نیچ د امضاء په عمر
 مقاماتو يینایچله  ېالر  له سفارت نيیچپه اسالم اباد کې د  د الس په فیضع
 .ورسوي دچني ولسمرش ته  کیلدغه   ېک ړل په متاس هیخف د رسه

 یآ  يس اييښ راتب او و ړیورک ته راتب کیل دا فیضع ويل کيږي چې ښاغيل
 کله .ستلیواخ قدمونه ته شا اپهڅنا انوینایچ ېي امله له ېچ وي ړېک خربه ېا
 کابلد  ګرات په ته افغانستان نو شو ېخوش بنده له فیضع عبدالسالم ېچ

 همدا غالبا ېچ وروستل ته استقبال هغه د رټمو  متيیق وڅ راتب ته رډګ هوايي
 اوس رهڅې نيیتښر راتب د .وو شوي ولیران سویپ په ېا یآ  يس د هم به رټمو 

 !یال یو يش نه هڅ کارهښ تهیمجبور له خو ېژندلېپ هم فیضعښاغيل 

چې هغه  ،بل خوا راتب چاته وييل و چې زما هدف د ضعيف داسې سپارل نه و
ضعيف بلکې ما غوښتل چې له لنډه زندانه وروسته  امريکا ګونتانامو ته يويس،

ژوند چارې  د سپین يش او له مارسه يوځای کابل کې په بزنیس بوخت يش او
خالد پښتون هغه بهانې ته ډير  ، چې دا خربه نو دپه عادي ډول پر مخ بوزي

ضعيف په دومره  هم نه ه يې کوله، خو نه متوکل اومتوکل په اړ  د ده چېورته 
نونه وګالل.خو وروسته لکې دواړو يې سخت او درانه زنداساين خالص شول، با

ترڅو  ،ډول زړو طالبانو په شتون يس آی اي هم خوښه وه په کابل کې د دا
دايس طالب چارواکې چې کوم خطر ترې نه ليدل کیږي د طالب پديدې 

ډول  اهدف هم الره چې دنامستقيم ادرس او تش سمبول وګرځې، هغوي دا
ته د ماليانو د جلب او افغان حکومت او خارجي قواوو زاړه طالب چارواکې به 

 جذب دروازه يش.
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 رګسن ړیلوم او مقاومت ړیلوم وروسته سقوطه له

 مقابله نظام واکمن رېت د نور او ېودېښپر  ېبرخ ېولټ وادېه د طالبانو ېچ کله
 مهېیدر  په مارچ د ۲۰۰۲ د وروسته ېاشتیم ېدر  نو شوه، صفر بایتقر
 ضد پر مرکز سرت وی د طالبانو د ېک دره ټکو  شاهي زرمت د پکتيا د کايانویامر

 د ېچ و مرکز جهادي منصور الرحمن فیمالس د ا د .لړ ک لیپ عمليات
 د منصور الرحمن فیس .و یاکلټ ېي لپاره جهاد ېاندړ و  په رغلی امريکايي
  .و یزو  دوهم منصور الله نرص مولوي

 ېک روڅې جهادي مهمو په وروسته کودتا ستيیکمون له منصور الله نرص مولوي
 اختالف ۍمرش  پر صف جهادي د ېي ځترمين رباين او حکمتيار د ېچ دهېک لڼګ

 د خپله ید او ومانه هګتو  په مرش د نبي محمد مولوي ېي وړ دوا په او ړک ختم
 او رباين ېچ وروسته .شو مرستيال اسالمي انقالب حرکت میتنظ نوي
 خالص بیص مولوي ؛یراغ کابله له وخت دا هم افیس او شول لېب اریحکمت
نو مولوي منصور بياهم د مولوي محمدي مرستيال  .ړکړ جو  میتنظ ته انځ هم

 خلکو تهیمسئول ېب د ېک حرکت ۍمرش  په نبي محمد مولوي د و. خو کله چې
 هر په او پالنه قرابت ضعف، تیرهرب د پروايي، ېب مايل حرکاتو، هړ ناو  شتون،

 ورنههم  منصور مولوي ون ،شوه اتهیز مداخله زامنو د صیب نبي محمد د ېک هڅ
 رسمي د اشاره په مونویتنظ نورو د ېک پاکستانپه  میتنظ هغه د خو .شو لېب

 مهامتو او وسلو د ته هغه مقامات پاکستاين ېچ ،شو منل ونه هګتو  په میتنظ
 شو مجبور هغه او شو بدل جبهه هړ و  په په میتنظ سرت هغه د .يړ ورک سهم

 د خو کوله، هګنن جهاد افغان د هم رانیا وخت دا ېچ يړ ک مخه ته رانیا ېچ
 ي،ړ ک اکامل ېورباند میتنظ سرت وی ېچ ېو  نه دومره ته سنيانو ېمرست رانیا
 .یشوا یاکاملوال وکڅ رڅې په ړۍن عريب او غريب ېولټ د رانیا هم نه

 او تیترب د او مطبوعات مدارس، دفرتونه، جبهه، خپله منصور امله ېهمد له
 ېوانځ له هغه .وو ساتيل فعاله رډې امکاناتو کمو روډې په رامونهګپرو  ېروزن
 .درلود استعداد ګړیانځ ستلویاخ خدمت د خهڅ ېطبق
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 .لړ ک هیترب هیروح په جهاد د هم زامن خپل ګنڅتر  نورو د منصور مولوي
 ېچ کله ېبلک ستول، وانه زامن خپل هم ته پوهنتون سرت بانديني کوم یهغو 
 ته زامنو خپلو به ههغ نو ورتلل، الس په تونهفرص ېهمداس ېک بهر په ته هغه
 به همغلته یشوا یلیو درس یزو  افغان عام د ېچ ېک مدارسو کومو په : ويل
 .استیوا درس هم تاسو

 دفرتونه، منصور مولوي د مهال پر جهاد ضد شوروي د ېک کرشتوب په ږمو
 کور ايهکر  په کلدارو ۍپاکستان سوه ېدر  په به هغه .وه ېدلیل مدرسه او کور
 دومره به کوره ېهمد له خو ،وه ندهړ و ځ پرده ېي به دروازه پر ېچ دهېاوس ېک

 .يځراوو  شهزاده کوم ېچشاهي قرصه  له لکه راووت فینظ او پاک

 ېي اسرتاحت .و ړیس کشه زحمت او قهیباسل منظم، ،ېک ژوند شخيص په هغه
 ېک وادېه په ،و بوخت کارونو دفرتي او تیترب درس، په ېک ورېښپ .اوهښخو نه

 .ولېب ته رونوګسن تل رسه انځ یې زامن و، ېک رونوګسن په به دننه

 په مونویتنظ وږ شپ عالوه ارهیحکمت له او شول دننه نیمجاهد ته کابل ېچ کله
 جهاد د .ړال  ته کابل هم منصور مولوي وخت دا .ستهیواخ برخه ېک حکومت
 ېچ ړک ادا رول ګړیانځ صورمن مولوي ېک ولوین په زېردګ د .وه ایپکت ېي ساحه
 له .يش نه تاالن او چور رڅې په خوست د زېردګ او وي منظمه فتحه دغه
 ړک غوره تیوال پکتيا د یاځ پر ۍالیمرست د ېمحکم ېسرت  د ېي امله ېهمد
 او دوېک اره د ونهګانټ والزغره شوي متیغن ولټ زېردګ د ېي امله له ېچ
 ېقو  ېد د .هړ ک هړ جو  ورنه ېي قوه مجهزه يوه .لړ ک میترم یاځ پر دوڅېخر 

 وی او و ټانکسټ هم خپله ېچ وه ړېغا  ورله ته منصور الرحمن فیس قومانداين
 او چلولو ونوګانټ د ېک ۍواکمن په طالبانو د بيا ېچ وروزل هم ېي ريګمل درجن
 .ېو  هړ غا  په الرحمن فیس د رهډی تر ېچار  توپچي

 هغه ېک ېد په او ړراوو  سهم سویپ د تیوال د نه میرژ رباين د منصور مولوي
 ېسیپ ېنغد ېر ډې الره ېي شوق تاالن او چور ،ۍنظم ېب د ېچ ته قوماندانانو
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  هغهد  .ساته ۍخودرس  او امني ېب له ېهمد په ېي مرکز تیوال د چې ېورکول
پر ځان او خپله کورنۍ  هم يوه ېسیپ دغهنږدې ملګري وايي چې منصور صیب 

 د .و یولیران ورته تاجر يو هم ېي رټمو  ۍسورل د ېچ تر دې .نه مرصفولې 
 وخت ېد تر .لړ ک خالص محمد عمر مال قرضونه هغه د ېک ۍواکمن په طالبانو

 .يړ ک ادا قرضونه پالر د ېچ درلود نه توان مايل دومره زامنو ېي

 لرله، هم هڼب ميل تیشخص هغه د ېچ وه دا تياګړ انځ بله يوه منصور مولوي د
 خپلو له او وو لوستي انویمال افغاين له ېک افغانستان په ولټ درسونه هغه کهځ

 او غزين مهال پر حکومت د نویمجاهد د هغه ېچ کله .و بلد مزاجا رسه خلکو
 ېچ شول پوه ېد په وکڅهر  ،ړېوک ډېغون ېي هلته او لړ وک سفرونه ته زابل
 ېد له او ودروي رسه انځله  علامء او ولسونه ېمیس ېد د ژر رډې به هغه
 ېک وطن خپل په اوس ورکوله، نه مخه چا ته هغه ېک پاکستان په ېچ ېاندړ و 
 نورو د ېک نوتو يوال  وڅ په به دا ېچ يش یداېک دایپ هم اتیماد رسه هغه له
 .يړ ک صفر اثر مونویتنظ

 د هم مزاجا هغه او وه رسه اریحکمتله ښاغيل  نهیښاند رهډې ولوټ تر هړ ا ېد په
 لپاره هغه د منصور امله ېهمد له .درلود خیتار ترور او وهلو د فیحر خپل

 د او و روان ته زېردګ ولډ عادي په کابله له منصور مولوي ېچ کله .و ګټار ټ
 ورته اریحکمت .وو ستيیاخ ېک رټمو  رسه انځ هم ېي جهیبود او سهم تیوال
 يلړخو  کاسه وهی په ېک ورښپييې  رسه اریحکمتله  ېچ منصور .وه ېولین الر
 د به اریحکمت ېچ کاوه، نه فکر هم ېي کله و، ېي یر ګمل ېمبارز  ګډې د او وو
 .کوي ورته به ښواګ ګمر  د او کوي سپکاوي هغه

 وی منصور د نو و روان ګجن ېک کابل ځترمين حکمتيار او مسعود د ېچ وخت دا
 جواز ګجن داخيل د منصور مولوي هم نه او و نه ېک ګجن ېد په هم والوسله
  .ورکاوه
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 -ېدېبور  ېندیم کابل د ېتر  توغنديو پر ېچ- هښکر يګجن پر ابیسچارا د
 ېي ساعتونو وڅتر  ،ړک کتهښ رهټمو  له ېي هغه او اوهودر  رټمو  هغه د اریحکمت
 قوماندنانو ویپلځ ۍستین حزب د ېسیپ ېپرت ېک ډۍبا په رټمو  د .ړک یبند
 زیيسيمه يو کابل د .شو نه خرب ېپر  هم حکمتيار ېچ ړېک ټلو  ېداس
 تور د ېاندړ و  هګرات له منصور مولوي د ېچ وايي هړ ا په ېښېپ ېد د وماندانق

 ورکول راپور ټپ ته اریحکمت خوا له ويړس د( نیالد نظام مولوي) مولوي صاحب
د تور مولوي صیب  خو .دي ېسیپ ېنغد منصوررسه مولوي له ېچ و یشو 

 صیب ويمول نږدې کسان دا تور ردوي او پروپاګند يې ګڼې، ویل کيدل چې
 اریحکمتله  ېي ريګمل اصيل خو و، رسه حقاين مولوي له ظاهرا الدين نظام
تر خپل واک  ارښ زېردګ د مرسته په اریحکمت د ېچ ېي تلښغو او وه رسه

 يو حزب د وخت پر چور د پيسو د ېچ وايي قوماندان دغه .الندي راويل
 له ېچ لپاره ېد د وو، نه ېي يړ س نور او و ځېيوا ېچ رینذ ملک قوماندان

 رانه ېي وکڅ ېچ وتېپر  رهېرسب ۍبوج وهی په پيسو د ،يش نه محروم سویپ
 ېپنج هغه کله ېچ کاوه ريېل زور په هغه انویکټپا حزيب نورو خو خيل، وانه
 !ړک ېي ېر یل او ویون یاځ هړ ناو  تر والوسله وهی نو ړېک ېکلک

وړاندي په دومره  له بده مرغه د ښاغيل حکمتيار په څري سخت دريځې ليډر په
وحشيانه ډول د پيسو چور او بيا د حزب د نسبتا  نیکنام قوماندان حاجي 
کشمريخان پر پاټک دا ډول لړزونکي حرکات د دي حکایت کوي، چې داخلې 

د قاتالنو ترڅنګ الره وهونکي لوټ ماران هم جوړکړي  غاړو ښکيلو جګړې له 
 وو.

 دا ۍهمکار  په حقاين نیالد جالل مولوي د ایب وروسته چوره له سویپ د
 خپله هړ ا په بند ېد د رسه زونیتلو کابل منصور مولوي .شوه ماته محارصه

 ته ږمو ېچ لیوو ورته ما وژنو، ېتاس ږمو لیوو راته یدو " :لیوو ېک مرکه
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 ېد ."ید ېک الس په الله د ځېيوا ژوند او ګمر  ېچ یشو  راکول درس دايس
 اریحکمت د ېچ وه ېشو هم  رسه خالص ونسی محمد مولوي له هېښپ ورته ته
 جالل مولوي د ایب او و یشو  درول ېک رسويب په خوا له زرداد قوماندان د
، خو مولوي خالص شوه ېخوش الره ېي توبځګړ مين په وڼورو  د حقاين نیالد

يې له موټره نه و کوزکړی،ځکه چې هغه د قومندانانو او ګڼ شمېر وسلوالو په 
 .يو سرت قطار کې روان و

 چاودنه رټمو  پر منصور مولوي د الر پر زېردګ کابل د ېچ پوره وه نه ال اشتیم
 مولوي عامل نيید مشهور تن يو رګلو  د ېک رټمو  ېد رسه هغه له او وشوه
 و دا کلټا وی هړ ا په ترور د منصور مولوي د .ړورک السه له ژوند هم خان ظبطو

 اریحکمت د ېچ و دا کلټا بل او و یشو  ښخ ورته ېک الر ېهمد په نیما ېچ
 د ېچ کله .و یشو  یاځ پر یاځ نیما ېک رټمو  هغه د وخت پر ولوین د خوا له

 زویيسيمه حزب د نو شو والوزول نیما پر رټمو  منصور الله نرص مولوي
 .ېورکول ۍمبارک ته بل او وهی مخابرو پر قوماندانانو

 وښمخک په طالبانو د نو شوه ولیون مهیس ابیاس چار د خوا له طالبانو د ېچ کله
 فیس د .و هګتو  په قوماندان د هم منصور الرحمن فیس مال ېک واکونوځ

 ېتېښت له اریحکمت د هغه ېچ ديلېاور  ېم ريګمل يوه له منصور الرحمن
 یشو  ېپات مخصوص او جامي ۍکورن یهغو  د او یورغ ته کور هغه د وروسته
 ړورک ېي امانت او ړک دایپ کس بلدي يو ېي بيا .ړک ټپ ېک ادرڅ ېي سامان
 انځ د عزت ستا ته ما ېچ ووايه ته اریحکمت او ورسوه دا: "لیو ېوي ورته
 ما خو و ړیک نیتوه هغه د ېد ایب او وه ېولینه  الر پالر د زما تا .کاريښ عزت
 !"مګڼ عزت خپل هم عزت ستا ېچ ړېراک هیترب ېهمداس پالر ته

 یالګیجن يو بيا او شو یلو  ېالند یېترب تر پالر منصور د منصور الرحمن فیس
 د هغه .لري ونه انصاف او رحم ېچ و نه یالګیجن ېداس خو شو، ړجو  ېتر 
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 د ېي رسه رټمو  او سویپله  املال تیب د .درلود عادت ونوځملون دوږاو د ېشپ
 ېي ېک واده په ورور خپل د ېچ وايي ېي یر ګمل وی .کاوه اطیاحت حده تر افراط

 ۍسورل شخيص د ېک په رټمو  حکومتي ده د ېچ اوهک نه ونګډ امله ېد له
 .يش نه استعامل لپاره

 او وه ړېک هړ کېپر  یېتخل د کابل د وزارت دفاع دولسم په نومرب د ېچ کله
 ېيو  د هړ کېپر  دا دلېک لیو .وو ېک حال په وتلو د کابله له طالبان والوسله
 دا خو وه، ېو ش يیږک مببار نه به طالبان وتونکي ېچ ېمخ له ېمعاهد یېخف

 جالل مولوي ېي يو ېچ وو ناخربه ېښېپ ېد له قوماندنان نامتو دوه وخت
 ۍوروست تر کابله له وړ دوا .و منصور الرحمن فیمالس ېي بل او حقاين نیالد
 احتجاج سخت ېي دویخرب په ړېکېپر  ېد له ېچ درلود ډهو  دفاع د ګۍسل
 .و ګټې ېب هم احتجاح وخت دا خو ،ړوک

 د ېچ کهځ وسايت جاري دفاع دا ېچ یکوال یشوا نه دوه په دوه هغوي
 ېد د هړ دوا یدو  .و مخ رسه ډۍو ګډ ولډ يو له ارښ وتلو په والووسله تیاکرث
 زخمي ېک روغتونونو په همداراز او يش نه ېپات ځېوای وکڅ کوم ېچ لپاره

 ارهښ له یدو  یوروست ولوټ له او دلځېر ګو  ټوا په ټوا ،يړ ک ولټرا طالبان
 .ووتل

 شو بوخت اريیت په لپاره مقاومت د ېک خوست په حقاين نیالد لجال مولوي
 ټکو  شاهي د وخت د جهاد ضد شوروي د پالر خپل د منصور الرحمن فیس او

 تیفعال جهادي د خالف په رغلی کاييیامر د دلته ېچ ړک فعاله رتهېب مرکز غره
 .يړ ک چمتو ريګمل او انځ لپاره

 مهاجر عرب راتلونکي لوري له رشق او جنوب د خوا له قوماندانانو وړ دوا دغو د
 د منصور الرحمن فیس مال .ېدېک رسول ته ونویاځ خوندي ۍکورن یهغو  د او
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 مهاجرو خارجي نورو او عربو د ۍهمکار  هګډ په رسه محمد کین مال رستانیوز
 یاځ مرسته په خلکو د ېمیس د ېي هلته او ېرسول ته رستانیوز ۍکورن
 ېک فرقه په ېقرغ د رسه منصور الرحمن فیسله  محمد کین الم .کول یاځپر 
 .و ېي یر ګمل ېدږ ن او کاوه خدمت هګتو  په فرد د

 سختهغه وخت  ېک مببار په الوتکو کاييیامر د حقاين نیالد جالل مولوي
ايل د زنخیلو په کلې کې د رساج چې د خوست د نادرشاکوټ ولسو  شو پيټ

په پروګرام جوړولو بوخت و. د هغه له زخمي الدین په کورکې د مقاومت لپاره 
 هګتو  په مرکز جهادي د هړ هاغا  ېپول د یاځ پر خوست د زامنوکيدو وروسته يې 

 منصور الرحمن فیمالس .لړ ک لیپ اتیعمل منظم ېي هیاځ هغه له او هړ ک غوره
 خارجي ېي رسه انځ له او اوهځر ګو  رګسن یوروست خپل غر ټکو  شاهي
 .لړ ک ريګمل هم نیمجاهد

 هړ ک لیپ ارنهڅ مرکز دغه د جاسوسانو کایامر د ېک مهیس په ېک پيل ۲۰۰۲ د
 میعبدالحک ریوز مرستيال یپخوان يو طالبانو د رهڅې مشهوره ېک ېد په ېچ
 .درلود رول ښمخک ېي ېک دوېښېپ په ګړېج د ټکو  شاهي د ېچ و بیمن
 اریواحد للها رحمت له ېک ۍوانځ ېنو  په و، یدونکېاوس زرمت پکتيا د د بیمن

 د .هڼاګ انویپلو له منصور مولوي د انځ ېي امله ېهمد له ېچ و ېدږ ن رسه
 په ولوټپ د رټمو  يوه د لځ يو .درلود نه نوم هښ هغه ېک کیتحرپه  طالبانو
 وټتي په وجه په استعداد هڅ نا هڅ د هم ایب خو ،شو بدنام سخت ېک موضوع

 .شو ېپات مسئول ېک وکيوڅ

 مال قوماندان جهادي پخواين يوه د کندهار د هغه ېاندړ و  رغلهی امريکايي له
 هغه ،ړوک رغلی کایامر کله ېچ لرله کهړیا رسه ېا یآ  يس له واسطه په ګملن
 ۍپلو  په رغلی د او ړېوک ېخرب  رسه مطبوعاتو له خالف په محمد عمر مال د
 ته طالبانو وي، ړېک ېخرب  مطبوعايت ېي تازه ېچ لځ يو .ړک لیپ تیفعال ېي
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 او ملړ وت ڼدراځ پاچاخان زه ېچ ړک خالص ېد په ېي انځ خو یورغ وتوګ په
 په هغه د منصور الرحمن فیس وروسته خو ي،ړ وک ېخرب  ېراباند ېي زور په
 .ړوک کوشش رډې ېپس ولوین

 شاهي د و،دځېر ګ ېک اطرافو او ارښپه  زېردګد  رسه زنانه خارجي ېيو  له بیمن
 کاييیامر ایب ېي به هغه او کول راجمع اتمعلوم ېي به هړ ا په مرکز د ټکو 

 ۍوکڅ او مال په بیمن وروسته ړېجک له ټکو یشاه د .رسول مقاماتوته
 د ېک دیبر مرکز پر الرحمن فیس د ېي خوا ېيو  له ېچ بیمن خو شو، ونازول
عام  او خانیش زرمتي او اوالیپکت رډې ېي خوا ېبل له کوله، همکاري انویکایامر
چې  !لړ ک ثناخوان او ېر ګمل انځ د رتهېب ېک بدل په حجونو وا عمرو د انیمال
عمرې ليږل  د رشوت نوې طرقه حج اوته  شیخ  مال او سبا -نن بده مرغهله 
شهرت لپاره وي، خو په بدل  يواځې د ريا اوعمرې   او  اډول حجونه د ؛ديهم 
یان اجد رشوت ح د خپلې دفاع لپاره مفتيان پیداکوي او دغه يې چارواکي کې
 د سپیڅلتيا دليل ګڼي! د دا ډول چارواکوعمريان بيا خپل حج هم  او

 ظانـــد کليسا واع ـــرب د زمانېدي  مج 

 شیطان له ټولې شیطانيه په يو دم پاکوي

 دا څه وشول  د نیمې الرې دوست جالد وخاته                                

  نه  ملــهم پاکوي   زخمونو تورې  له   له  دپه خو                                 

 ()فضل ويل ناګار                                            

 .شو ړجو  پالن دیبر د ټکو شاهي پر وروسته ۍجاسوس ېقیدق له انویکایامر د
 ۍمببار  امريکايي تر .شول لیپ اتیعمل مهېیدر  په ېمياشت د مارچ د ۲۰۰۲ د
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 له الرحمن فیس د ېچ ېشو  واستول ته ګړېج ېدغ ېقواو  افغان وروسته ږل
 .شول ېخوش رتهېب ايلګیجن ونهګسل دغه وروسته دوېک نيول ژوندي له خوا

 دلیول تلفات سرت لځ يړ لوم په قواوو کاييیامر خالف کلټا د ېک هګړ ج ېد په
 ګړېج له نامیټو د تلفات دغه لپاره قواوو کاييیامر د رسنيو ديزویلو او

 دوو د ځېيوا واکونوځ کاييیامر هم هڅ که .ونومول تلفات سرت يړ لوم وروسته
 یزخمي نورو رېشم يو د او ګمر  عسکرو امريکايي اتو د او دلېنسکور  الوتکو

 د الوتکو وګڼ د شاهدانو نيیع ګجن د او خلکو ېمیس د خو ،لړ ک يدیتا دلېک
 .ورکوله شاهدي ګمر  د عسکرو امريکايي اتیز سلو تر او دوېنسکور 

 لیو ېي هړ ا ېد په ،و بندي وخت هغه ېک رامګبا په ېچ ميیحل قاسم محمد
 ځور  ړۍلوم په ګجن ېد د ېعسکر  ېدار رهیپ کاييیامر ېيو  زمارسه بلدې ېچ
 تر او ېتښاو ژوبله ګمر  درنه ته عسکرو ږزمو ېک ایپکت په ېچ ېي لیو او لړ ژ 
 د ړوک امدو  ۍاون دوه ګړېج .ېشو  لړ راو  ته رامګبا ېجناز  تېښلوڅ مهاله ېد

 په خو ده،ېورس ته یپا هګړ ج وروسته ځور  وهی شهادته له الرحمن فیس مال
 ېپات ژوندي کسان کم رډې روګمل خپلو له الرحمن فیس مال د ېک هګړ ج ېد

، د سیف الرحمن په مهمو قوماندنانو کې مولوي محمد يوسف او مولوي شول
  .فدامحمد جواد و چې له ده رسه يو ځای شهیدان شول

 رسه افغانانو له ېچ ړورک احساس دا لځ يړ لوم په ته انویکایامر ګړېج ېد
 او ده رانهګ رهډې رسه رسه ۍکنالوژ یت چيدهیپ او ېسرت  له هګړ ج مخامخ
 ورو ورو وروسته هغه له او هړ ک دایپ هیروح مقاومت د ېک طالبانو په ېي همداراز

 او سمبول یړ لوم مقاومت ېد د خو اوچتاوه رس مقاومت ېاندړ و  پر رغلی د
 د یېروح د والووسله د نهړیم هغه د .و منصور الرحمن فیمالس یستور  يګجن
  .شوه وساتل هټپ کلونو تر خوا له روګمل د هغه د لپاره وايلړ لو 
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د سیف الرحمن منصور له شهادت نه وروسته يې وروڼه د هغه د سنګر او ډلې 
، کمزورو مشاورينو په پیاوړتياکې بريالی نشول، چې ویل کيږي د کمې تجربې

او د خدام الفرقان د ځینو غړو رسه اړيکو د هغوي جګړیزه او مقاومتي روحيه 
کمزورې کړه، په بدل کې يې په سیمیزو او شخيص ستونزو کې مرصوف 

 .شول

خو د دې په پرتله د مولوي جال الدين حقاين زامنو خپل مقاومت موثر، پراخ او 
د موثر  رنۍکو  ا دواړهو په مجموع د په نیم هيواد يې سیوری وغوړاوه. خ

بې کچې کې مقاومت او نیمې کورنۍ د قرباين کیدلو په وجه په خپلو پیروانو 
 محبوبيت لري.

 ګوند اعالنول الفرقان خدام د

 د وکڅ وروسته دلوړېن له ۍواکمن د طالبانو د ېک جهینت په رغلی د کایامر د
 د وکڅ .وختل تین هپ مقاومت د ته غرونو ېغوند منصور الرحمن فیس

 ملکي رېشم يو .کاوه ژوند یې هټپ په ټپ او لړ ال  ته مویس رسحدي پاکستان
 حامد د ېچ طالبان عام هغه او شول مهاجر ته ارونوښ پاکستان د چارواکي
 د ،وو شوي ستانه ته کورونو او ویکل خپلو وروسته ورکولو ډاډ له کرزي
 هر السه له بیتعق او ولوین د خوا له شوېمل افغان پلوي د یهغو  د او انویامريکا
 يش یال یو ړیس امله ېهمد له ېچ ده،یرېت یې شپه ېچ دلېتیت ته لور هغه
 چلند هړ ناو  د وپکوالوټ اييځ او لوايلټ شاميل انو،یکایامر د خلک ناست رډې ېچ
 ېب هم نمېک کور پر که ېچ شول پوه یدو  .شول اماده ته مقاومت بيا امله له

 ېچ ده غوره دا راته ېد تر .می مخامخ رسه ښواګ ګمر  او ندانز  د م،ېږ ک عزته
 .مړ ک ورنه الس په انځ ته منښد الس تش په

 ضد شوروي د ېي ېک پاکستان په ېچ چارواکي کچې نيځمين د هغه ته پلو بل
 لیوو خوا له پاکستان د ته یدو  دل،ېاوس لونهیفام او کورونه وخته له جهاد
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 دا .يړ ک اعالن کونېپر  طالبانو له او يړ وک ړمالت حکومت د کرزي د ېچ شول
 ېهمد په ېي ۍکورن او ېلرل ېکړیا ېتود ېر ډې رسه پاکستانله  کرزي وخت

 يوړلوم په ېچ آن وه، ېشو  نقل ته کندهار او کابل ټېکو  له وخت ېدږ ن
 واچوله رايه هم نویمهاجر افغان هګټ په کرزي د ېک پاکستان په ېک انتخاباتو

  .هړ ک برابره حکومت پاکستان د ورته نهیزم او

 هړ ا په طالبانو ویورغل د هټپ په ېي کهځ نو و ېک تالفیا په کایامر د پاکستان
 کول اماده ته ړمالت رسه کرزيله   او سپارل بنديانول،د طالبانو  يسیپال ندهګر څ
 .وه

 الله رحمت فوزي، الله بیحب مجاهد، میعبدالحک رحامين، ارسالن مولوي
 د قيیصد عبدالستارمولوي  او نیشاه لیسه هوتک، احمد يحاج ار،یواحد
 خدام .ړک اعالن میتنظ نوم په الفرقان خدام د ۍمرش  په مجددي جان نیام

 ګړېج سیلګان افغان ېدوهم له ېچ و نوم نهضت پخواين يوه د الفرقان
 د تین په ېساتن د تونوښارز نيید د او خالف استونویس د یېبرتان د وروسته
 .و فعال ېپور  کودتا ستيیکمون تر او سیتاس لوري له نویروحان وا علاموو

او حاجې  ارسالن مال ان باني اصيل خو د دې نوې سمبولیک خدام الفرقان
 هګتو  په سمبول يوه د مجددي جان نیام ېي تش ېچ ل،دېک لګڼ احمد هوتک

 او رباين د هغه .و ړیس شناسه موقع او رکځی رحامين ارسالن .ړک استعامل
 د او و ړیک کار ویوکڅ په ریوز مرستيال او ریوز د هم ېک حکومتونو په البانوط

 پراخ د ېک پاکستان په رحامين ارسالن .شو سناتور هم ېک اداره په کرزي
 شوروي د ېچ وو تنو توېشپ هغو له حرکت د اریواحد او هغه و، مالک دادیجا
 د خوا له انخ اسحاق غالم سیري جمهور د پاکستان د ېک یپا جهاد ضد

 .و یشو  ورکول تیتابع پاکستان
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 قوماندان جهادي نامتو تیوال کایپکت د مهال پر ګړېج ضد شوروي د رحامين
 ېورپات دادیجا او لیوسا رډې عربانو هیمرستندو او مهاجرو د وروسته خو و،
 وپلورله هم وسله اتهیز رهډې هغه ېک یپا جهاد د ېچ يیږک لیو هم دا .شو
 دادیجا نور د ېي ېک نهیپالزم پاکستان د او شو شتمن رډې ېي امله له ېچ
 .درلود هم( یاړځسو ) ورټسډکول سرت يو ميوو تازه او ویسبز د ګنڅتر 

 او کورونه رډې ېک کابل مهال پر ۍواکمن د طالبانو او رباين د هغه رسه ېد له
 رتهېب د ته کابل ېچ وه ړېک تنهښپو چا هغه له .وو رانيويل رسايونه دوکان
 ما ېچ وو يلیو وکهټ په ېک جواب ورته ده ؟ېلر  ېول تلوسه اتهیز دومره ورتلو

 نو يش، ېپات رانه که اوس ،ړک بدل ونویټمارک او ونویرسا ېهمد په جهاد ولټ
 .يش خطا ېم به هړ دوا

 ړک .استعامل ېهس ېي هغه خو ،ړوک کار دا مجددي جان نیام پر ن ارسال مال
 یپوستک طالبي انهځ له ېي ېالر  ېد له ېچ وه خپله ېي نهړ راو  السته اصيل

 د دوي له ډلې وروسته هغه له .ننوت ته کابل ېک رمنڅ بدله په او ړک ېر ېل
 ،شو جال ورنه او شو یپو  قتیحق پهدتنظیم   قيیصد عبدالستارمرحوم مولوي 

په  ۲۰۱۷ د او ړوک عتیب رسه منصور اخرتمحمد مالله  ېک ۲۰۱۶ په ېي ایب ېچ
 .شو وفات ېک رس

 خپل له ادارو پاکستاين خو يا ېچ وشوه هم مرسته مايل وخت دا رسه یدو له 
 ورته الس په یهغو  د خوا له ادارو زویدیلو د اييښ يا ړېورک ېسیپ دا لوري
 مرصف تیفعال پر میتنظ د مرسته دا ېچ یاځ پر ېد د خو ،وي شوي لړ ورک
 هوتک احمد رحمنعبدال حاجي .شوه سبب ناندريو د ځترمين یدو  د یوا ېشو 
 ولوټ ارسالن مال .ناستېک کور پر او شو مرور رس پر ېبرخ ېکم د ېک سویپ په
 ورته ېي روګمل .يش ېبند ارګروز  يوه پر دیبا ېسیپ دا ېچ هړ ورک مشوره ته
 ورته ارسال مال .هړ ک ېبند راته ېي ته و،ېږ پوه نه هښ تا تر کاروبار په ږمو لیوو
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 کچالو نهټ ونهګزر  ېپر  به زه ،ید زنېس ارزاين د کچالو د اوس ېچ لیوو
 به ېپور  دوېک متهیق تر دمېږ ک ېي به ېک( یاړځسو ) ورټسډکول خپل په سمیران
 .ئړ راک هیکرا ورټس ډکول د ېک سویپ ېد په ماته به تاسو او يګټو  ېسیپ ريډې
 مال خو ،ړوک تاوان تجارت شول، ارزانه هم نور کچالو نو شو رېت زنیس ېچ کله

 حلقه ېدږ ن په یدو  د وروسته بيا تاوان دغه .هړ ک وصول کرايه پلهخ ارسالن
دايس  هم کار الينا ف دچې ویل به يې  :شو بدل املثل رضب او وکهټ يوه په ېک

 !کچالو الفرقان خدام د لکه تاوان وکړ

بل پلو د اوخت د ا مريکا د يرغل او پاکستان د فشار او رسمي دريځ له امله يو 
ارواکو هم هڅه وکړه چې د کرزي له ادارې او امريکایانو شمېر نورو طالب چ

 رسه روغه وکړي، خو بريايل نشول.

 ړۍل دوېمیتسل د چارواکو طالب د

 مارچ ۲۰۰۲ د طالبان لهډ يوه ۍمرش  په ترايب الدين نور مال ریوز د ېعدلي د
 ۍپخوان د طالبانو د ېک ېد په ېچ ورغلل ته رزيېش اغا لګ وايل کندهار د ېک

 الحق، عبد مال قوماندان اردو قول د هرات د صادق، مال محمد ړیغ شورا عايل
 کله .وو طالبان رتبه ټيټ نور وڅ او حقاين محمد دیس مال سیري امور اداره د
 د او يښب نه کایامر چارواکي طالب دغه ېچ شو پوه ېد په یرز ېش اغا لګ ېچ
 ورته او ړېورک ېسیپ ېي ته یدو  نو رسوي، وانتاناموتهګ ېي هګتو  په انویبند
 .ئړ ک بیغا رتهېب انونهځ دي،ږ پري نه مو انیکایامر ېچ لیو ېوي

 د خوا له قوماندانانو اييځ د رسه ېد له او ونګغرب  توند ولډ دغه انویکایامر د
 مرش طالب هر او هړ وک مرسته رهډې رسه مقاومت نويله  لوټتر  کورنيو د طالبانو

 نه هم ېهس کایامر ېي ېک الر هره بله په پرته مقاومته له ېچ شو پوه ېد په
 .ديېږ پر 
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 وکڅ وررسه ېک پاکستان په ېچ ړورک کیل يو يو رزيېش اغا لګ ته ېلډ ېدغ
 په کوړیا مثبتو د پاکستان او رزيېش د ېچ کاوه فکر هغوي .لري ونه غرض
 په کیل دغه صادق مال محمد ېچ کله خو وژغوري، یدو  کیل دغه به وجه

 یا .وسپاره ته یآ  اس یآ  هغه سویپول ،ړک کارهښ ته وسیپول ېک پاکستان
 .شو لېږ ول ته ونتاناموګ بيا ېچ وسپاره، ته انویکایامر یا اس

 ېهمداس .کوله مرسته هڅنا هڅ هم کیل رزيېش د ایب ېک داخل په ناکله کله
 رزيېش اغا لګ هم ته میعبدالحک مفتي دونکيېاوس ارښ کندهار د کیل يو
 ،ید زارهېب طالبانو له نور بیص مولوي دغه :وو کيلیل ېي ېورک ېچ و ړیورک
 .ورکوي نه فیتکل ېد وکڅ يږاوسي کور پر

 .و سیري اداري تیوال کندهار د پرمهال حکومت د طالبانو د میعبدالحک مفتي
 هړ ز  او ۍکار  ېب د وروسته کال وی له خو ناستېک کور پر رسه کیل ېهمدله 
 د لپاره وخت هڅ د ایب ېچ شو یاځ يو هرس  طالبانو له رتهېب امله له ګۍتن

 .و هم مرش سيونېکم اقتصادي

 مولوي ریز چارو ویبهرن د وباله ړا ته دوېمیتسل ېي انځ ېچ یچارواک مهم بل
 د خوا له پاکستان د کله ېچ متوکل احمد لیوک مولوي .و متوکل احمد لیوک
 يو ېچ شو نیقی پوخ ېي نو دهیول ویسنار سپارلو او ولوین د فیضع السالم عبد
 په ریوز خارجه طالب د به ما نو شو وسپارل رسه حقوقو ولوټ خپلو له ریسف
 حاجي د ېچ وروسته متاسه وځور  وڅ له هغه .ديیږ پر هګنڅ پاکستان هګتو 

 شو یاړ ک قانع ېد په ریاخ درلود رسه مقاماتو له کندهار د یې واسطه په برش
 ژوند عادي ېک افغانستان په به وروسته نه دلویل له رسه کايانویامر له ېچ

 .يړ ک غوره

 هغه د ېک قتیحق په خو ،ړورک اطمنان خوا له انویکایامر د ته هغه تونښپ خالد
 د انویکایامر نو ړال  ته کندهار کله ېچ وه، ېشو  سودا رسه انویکایامر له رس په

 اعالن ولوین د هغه د ېي یاځ پر دوېمیتسل د او ېواچول ېزولن ېک السونو هغه
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 کالو دوو تر متوکل .وبلله نهړ راو  ته الس سرته خپله ېي دا او ړک خپور ياډمي پر
 ۍناروغ( يب يټ) تربکلوز په ېي امله له ېچ شو وساتل ېک زندان سخت په

 تداوي هغه هم هڅ که .شول یتو  ولټ ېي تانیښو ريږی او رس د او شو اخته
 .لري زېاغ وجود پر اوسه تر ېي اثرات ېپات تل زندان دغه د خو شو
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 یپرکڅ مږ شپ
 ټسیک وډیا ړۍلوم خوا له محمد عمر مال د

 خپلو ټسیک يو محمد عمر مال ېک يوړلوم په کال ميالدي يمېدر  زره دوه د
 او بهري جهادي نوي د ېي ېک هغه په ېچ راواستوله ته مرشانو او مجاهينو
 نومويل مرش مدوه الله دیعب مال او مرش ړیلوم اخوند برادر مال لپاره مقاومت

 دیعب مال او برادر مال ېک ټسیک ېد په بیص مال ده،ېواور  ما ټسیک دغه .وو
 ېک وينا بله يوه په او نومويل بانینا خپل او مرشان کیتحر د رسه نوبت په الله
 مولوي عثامين، محمد اخرت مولوي: وو يړ ک ادی نومونه لس لپاره شورا د ېي

 مولوي ر،یعبدالکب مولوي حقاين، يالد جالل مولوي منصور، للطيفا عبد
 د ېچ) اخوند حسن مال محمد مرش رحامين، حسنمال محمد  ،ینان حمدالله
 منصور محمد اخرت مال ،(و مرستيال شورا رانویوز د مهال پر واکمني د طالبانو

 وروسته بيا خو ول، حقاين خان امري مال او الله داد مال ،(ریام دوهم طالبانو د)
 .ېوشو  ېزياتون وخت پر وخت ېک شورا په انديزړ و  په روګمل د

 نور مال او الجليل عبد مال روانویپ دوو خپلو محمد عمر مال ېک هټسیک ېد په
 ایب ېچ  و ړیک خطاب لهجه تونده په امله له ونوړ رسغ نوځی د ته ترايب نیالد

 .ړک حذف ټېسیک له ېمخ له مصلحت د خطاب دغه روګمل وروسته
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 ېمهم ېهر  د کونهیل او ټېسیک غامونه،یپ شفاهي بیص مال د وروسته هغه له
 مال او برادر مال ،ېحلق خصويص ځېيوا هړ ا په فرامينو نورو او ېاکنټ ،ېښېپ
 .راتلل ته الله دیعب

 نظامي، ځېيوا خو شول ړجو  التیتشک هڼب په سونونوېکم د ېک ۲۰۰۴ په
 نیمسئول جهادي لپاره تونویوال د بيا شول، ړجو  سيونونهیکم مايل او فرهنکي
 هغه ېنځی او شول منظم هم نور التیتشک ېک ۲۰۰۵ په .شول ونومول
 .شول دایراپ وو بیغا وخته ېد تر ېچ نیمسئول

 هڅه ېتېښت د استهیس افراطي له

 مهمو له مشوره په وڼورو  نوځی د هګتو  په اندیو د مرش د ام ېک ۲۰۰۵ په
 د طالبانو د ېم ته یهغو  .ړوک کانفرنس سیپر انالين رسه اژانسونو والوړۍن

 يو او رزټروي پي، فیا د ېک ېد په ېچ هړ ک اعالن يسیپال ېراتلونک کیتحر
 ېچ ېر ېو  ېد له .ولهیون کهړیا رارسه انوګند یمنا اژانسونو والوړۍن نورو رېشم

 لځ يو ما نو يش، نه دود رسحده ېب او احساسايت مجهوله، يسیپال ېراتلونک
 په وېښپ د ستمرب وولسمی د او لهګڼو  ېلړ ت ېپور  نستانافغا تر مبارزه خپله بيا
 دغه .وغندله بيا لځ يو ېم هېښپ دا او ړک تکرار یځدر ړزو  خپل مي هړ ا

 خپه قوماندانان طالب ېنځی او ريګمل القاعده د رېشم وی ندونوګر څ مطبوعايت
 .ړک هیتقو هم ټبنس ېمبارز  ېمحدود او استیس نورمال د ېي پلو بل خو لړ ک

 اخرت د مجاهد محمد عمر مال د ېک ۲۰۰۶،۲۰۰۷،۲۰۰۸ په وروسته غهه له
 ما برخه يوه ېي ېک ۲۰۱۰او ۲۰۰۹ په او بولیترت ما هګتو  هړ بشپ په غامونهیپ

 افغانستانه له او تفاهم د رس روګرغلی له ېک غامونویپ ولوټ ېد په ېچ بولهیترت
 ېک په ېم ېندونګر څ ايسیس ېنور  ېهمداس او ادونهی شنهادېپ معقول د وتلو د
 .تاييداوه غامیپ دا هم هغه نو واستاوه هم مو به ته محمد عمر مال ېچ ويل،یاځ
 بیترت هم غامونهیپ اخرت د ۲۰۰۱او ۲۰۰۰ ،۱۹۹۹ د مهال پر حکومت د ېچ ما
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 دغه د خو درلود، باور پوره بیترت او اتونویز پر زما محمد عمر مال نو  وو يړ ک
 .ېدېک ېوکین ځترمين يوړک نوځی د وطالبان د هم ضد پر غامونویپ

 ۲۰۰۷ د ته مرشتابه نامه مستعار په سلطان حافظ د مرش سميز دالقاعده پلو بل
 د پوري افغانستانه تر ېچ واستاوه را ليک احتجاج يو ېک پيل په کال الديیم

 ګرن خالص ېمبارز  افغاين د ې تهمبارز  ېروان او تیمحدو مقاومت او جهاد
 په مرش د ېچ څنګه .هو  ېبلل جفا رسه جهاد عاملي له حاصطال  په ېي ورکول

 مال خو کهځ نو کيدم، لګڼ زه طراح يسیپال د نرمي او تعاطف د کې غامونویپ
 مناسب ېچ ړراک لپاره ېد د ېي کیل دا او تلمښوغو ور زه برادر مال او الله دیعب
 ېک جيب په مي لپاره وابځ مفصل د او ولوست ليک ما .کمیول ورته وابځ
 ورهژ  او و پوست چيک ېک الره راستنيدم، رتهیب هغوي له ېچ کله خو ود،ښکي

 نظر تر بيا مي لځيو  او ويوست را نه جيب د ژر کیل ما ل کېده.ستیاخ تاليش
 .يړ نک پيدا رانه ېک تاليش ېي وڅ تر ،یو  وژدو کې خولهپه  مي نور ،تېر کړ

 د خوا ېيو  له يم ېک وابځ يلیتفص يو په و، ېک ذهن مي مطلب کیل د
 انديړ و  ېک ليل د ورته طیرشا او جرب وخت د ته رلو  بل او تونهیمجبور کیتحر
 له ېي بيا ېچ واستاوه، ور ېم کیل ه؛ړ وک ېم هڅه قناعت د دوي د او لړ ک
 .نشوم خرب نه ونګغرب  او وابځ

  مقاومت مهاره ېب

 وېښپ هړ ناو  روډې د حرکات رسه خپل او جذبات وانانوځ نوي د ،ابیغ مرشتابه د
 ۍجاسوس د ورکول، اور ته وځیونښ .دځېر ګو  سبب سزاوو او وژنو مشکوکو او
 په وادېه د ورول،ځ نامه بل او يوه په خلکو عامو د او ېوژن ېمحکم ېب تور په
 .شول تررسه ادرسه له طالب د ېک برخو روډې

 ایب ېشو  بیترت ېحیال خوا له شورا او مرشتابه د ېچ ېک ۲۰۰۸ او ۲۰۰۷ په
 خپل د دا ېچ ،کاوه نه تیرعا حویال دغو د قوماندانانو وړ و  او افرادو روډې هم
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 ېداس درجن يو د ېمیس ېخپل د زه .و یاو ړ رسغ کارهښ اطاعته له مرشتابه
 نه جواز رشعي مرشتابه او طالبان زیيسيمه ېي اوسه تر ېچ می شاهد ونوګمر 

 دا ېچ دي شامل مه انګاډبو  او وانانځ تنکي ېک ېد په .یکوال هیتوج يش
 د ته روډې ېنړ ک همدا .لري نه لیدال موجه ېمخ له اصل رشعي کوم د ېنړ ک

، داسې ېدځېر ګو  بهانه ۍهمکار  د رسه قواوو خارجي او دولت دو،ړېجو  اربکي
 .هم وشول چې د يوه اربکي په جرم يې دکورنۍ نور غړي وژل کيدل

 ېنټپل د به یهغو  ون کاوه تیشکا ته مرشانو کله هر ږمو ېچ به هړ ا ېد په
 يډو ګډ ېهمداس ېک هګړ ج په ېچ لیو هم دا ېي به ګنڅ تر او ېراکول ېوعد
 او زېاغ ېد د مرغه بده له .کوو هڅه کنرتول د ېي به ږمو خو ده طبعي
 يوه د .ونوموي مزاج په ګړېج د تش ېي وکڅ ېچ ید نه کم دومره تیمسئول

 په بهرنيانو د ناکله کله .ويړ ا انیز میمستق ته هدف ولټ وژل کس ناهګ ېب
 لهچې  ېک کال م ۲۰۰۷ په لکه ،کيده تررسه چلند سخت رسه افغان له پرتله
 شو ووژل نقشبندي اجمل نترجام افغان ېک تبادله په طالبانو د رسه انویالوټاي
 تر اجمل د ناره ږزمو خو ،وه هیښپ ېنوونکږ ب رهډې دا .شول خويش انیالوټاي او

 .دهېر و  وانه چا ګۍسل ۍوروست

 په قتلونو د او شول ړجو  محاکم ،ېشو  یاړ ک الزمي ېحیال دوېر ېت په وخت د
 يو يډو ګډ ېي امله له ېچ ،شوه یاړ ک سخته مسئله جاسوس د ولډ يګړ انځ
 ادارو ميیتعل او ونویاځ املنفعه عام ساتو،یتاس دعامه همداراز .شوه کنرتول هڅ
 هیاځ ېب د خو شو، ولځر ګو  هم قانون او شوه یاړ ک خپره هیروح مثبته هړ ا په

 ېب او ۍاطیاحت ېب هم ایب ېک وژلو کهیتفک ېب په نویمامور دولتي او چاودنو
 .يیږک دلیل ېک طالبانو په اوسه تر ال ډۍو ګډ ېنور  ېنځی او ۍتیمسئول

 ېنځی په .يیږاحساس نه هم ال رضورت اطیاحت او لوښب ،ۍنرم د ېک هګړ ج په
 نورو نوځی په خو کوي هیرو مثبته رهډې رسه ولس قوماندانان طالب ېک مویس
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 د ولس ديلړېک د افغانستان د دا ېچ ، چلوي عتیطب خپل هم ال ېک مویس
 .اتويیز هم نور چانس مستقبل ارهیت

 دا ېچ کله خو لرله نه عالقه رسه دونویبر فداييله   اوله له محمد عمر مال
 له او وي نه مرهع کم به فدايي ېچ و دا فرمان هغه د نو شول اتیز دونهیبر
 به ېک ونویاځ عامو په ،وي ناممکنه قهیطر بله هلته ېچ پرته ونویاځ خاص رډې
 دیبر ولډ هر د یې ېک ونویاځ ملکي په همداراز .کوي نه اتیعلم ولډ دا وکڅ

 !کاوه ځېور  ېر یاخ تر مخالفت

 نیاملسلم شیج اغا اکرب د

 محمد د دونکيېاوس کيل" الهور جي" د ارغنداب د کندهار د اکرباغا محمد
 اغا عبدالله حاجي وايل د خوست د پرمهال ۍواکمن د طالبانو د او اغا بیط
 او ېستیاخ برخه هم ېک جهاد ضد پر روسانو د اغا اکرب .ید تربور( اغا تورک)
 یشو  ېپات قوماندان يګجن مشهور ریغ او یوکړ و  يو هم ېک کویل په طالبانو د
 ۍر ګکونسل د پاکستان د ېک کندهار په ېچ وخت پر ۍواکمن د طالبانو د .و

 محمد عمر مال وخت هغه وه، هړ غا  بله پر کړ س د مخامخ ته دفرت ږزمو ۍودان
 پاکستان د وکڅ به پرته مکتوب او ېاجاز  له خارجه وزارت د ېچ و ړیک امر

 او دهېدر  ېک دروازه په ۍر ګکونسل د به رټمو  بايفور يو .يځور  نه ته ۍر ګکونسل
 هغه په ځور  يوه ما ګرات ولډ دا پر هغه د .دهېک کتهښ ېتر  هب ړیس یر ږی تور
 اغا اکرب ،ید خپلوان اغا بیط د دا ېچ لیوو راته روګمل .هړ وک تنهښپو ېپس
 د او لري روابط خصويص رسه مقاماتو پاکستاين وخته له جهاد د يږنومي

 .يځور نه   ته ۍر ګکونسل ۍاستازول په طالبانو

 نیاملسلم شیج د ېچ دېواور  وخت هغه وروسته ۲۰۰۵ له ایب ېم نوم اغا اکرب د
 او لوډ ريیکشم ېنځی د پاکستان د .وه ړېک اعالن لهډ يګجن ېي نامه په

 خاص ېي ېک داخل په هم هڅ که .کوله هڅه تیفعال د ېي مرسته په اشخاصو
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 فعال ریغ ویپخوان نوځی له طالبانو د ېي ېک پاکستان په خو درلود نه اثر
 په هغه .اکاملول هم ېي قوماندانان هړ وا رېشم يو او ېلرل ېکړیا رسه چارواکو

 یکوال يش نه کار نور عمرمحمد  مال ېچ وي ړېک ېخرب  دا ېک مجالسو نوځی
 نه هم ېي پاکستان ېچ کهځ ید نه ممکن نور تیفعال کیتحر د طالبانو د او
 .يیږودر رسه ما له خلک دیبا نو يړ غوا

 اثره ېب او باوره ېب يوه په ېچ دهېکار ښ وکهټ ولډ يو دا ته روډې ال وخت هغه
 ژوند په محمد عمر مال د هم هغه او يش ړال  ايلګیجن طالبانو د ېد ېپس يړ س
 !ېک

 ده کهځ و، ډبربن او ساده رډې هم بیترت مقاومت د او هړ وال  ناسته اغا اکرب د
 هیتقو ېک مقابل په ګنځغور  طالب د ېي به مقامات پاکستاين ېچ کاوه فکر
 ېداس ېنځی .وه ړېورک هم وعده اشخاصو او يوړک ېنځی ېچ هګنڅ لکه ي،ړ ک

 ستانویژورنال به اغا اکرب ستهیاخ نه هړ پرغا  هړ پ ېي به طالبانو ېچ ېښېپ ېمبهم
 د امله ېهمد له ېچ ېمنسوبول ته انځ ېي به ېښېپ ولډ دا او وهل ونهګزن ته
  .راووت هم ته ياډمي نوم نیاملسلم شیج

 د- ېچ ېک هېښپ په تولوښت د ېرمنېم خارجي ېيو  د ېک شاميل لکاب د ېچ کله
 ېد .شو تورن اغا اکرب -وه موضوع مشرتکه ځنیترم ایماف افغان ېيو  او اغا اکرب
 وو، ويلین متاسونه تلفوين کارهښ ېک هېښپ ېد په اغا اکرب ه،ړ ک ورانه خربه کار

 پاکستاين ېچ و همدا .لړ ورک ېي اسناد او ړراو  فشار پاکستان پر انویخارج
 هڅ له انویکایامر ېچ ،وسپاره ته انویکایامر اکرباغا څتر په ېمعامل ېيو  د ادارو
 له هم نیاملسلم شیج رسه ېدله  وسپاره ته حکومت افغان وروسته وخته
 .و عبارت تلفونه له هغه د او اکرباغا لهتر ډیره   ېک قتیحق په ېچ ړال  هځمين

 ساتل ۍژوند پروسه ميیتعل
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 د توجه مرشتابه د طالبانو د ېچ شوو ايلیبر ېد په ږمو ېک کال م ۲۰۰۷ په
 تر اوس هم هڅ که کار دا خو و،و ړ وا را ته اقداماتو مثبتو هړ ا په ادارو ميیتعل
 خوا ېو ی له .شو مخ رسه ونوډخن اسايس له وخت هغه خو کاريښ یالیبر رهډې

 د پلو بل یبرابروال یشوا نه الرهګت سمه رسه طویرشاله  لپاره ېد د مرشتابه
 يلړ ت او ولهړ ا شا هړ ا ېد په ته تیهدا مرشتابه د الهم ویالګیجن مویس روډې
 وه برخه ۍسیپال ېيز مهیس د قوماندانانو طالب نوځی د ېپور  کلونو تر يځوونښ
 .وي هم اوس ال به خال خال ممکن او

 میتعل د هغه ،شو ايلیبر لپاره لځ يړ لوم د مهال هغه ېپر  ږمو ېچ کار وی خو
 او برادر مال له ېک پيل په کال ۲۰۰۷ د .و ودلښاي اساس توجه ېمثبت د ته لور
 په امکان د ېچ وشوه موافقه ېد پر وروسته خربو دوږاو له رسه الله دیعب مال

 طالبان ېد هلته وي ېک واک پوره په طالبانو د ېمیس ېکوم که ېک صورت
 ېچ ول واکمن ولسواليو رېشم کمپه  طالبان وخت دا .وچلوي هم نصاب خپل
 نور پروسه ېد پر .و اساس هښ يوه دا خو و، نه استقرار پوره هم ېک هغو په
 ړجو  هم سونیکم ېتربي او میتعل د وروسته کاله دوه بيا ېچ وشو، هم کار
 .شو

 مايل د لپاره هغه د نو و، ېک نظر په رامګپرو  یپرمختلل کوم ېچ وخت هغه
 ګجن د ځېيوا ېي ېسیپ دومره او ړوک مخالفت اغاجان معتصم واکدار ېجیبود
 .ېلګڼو  ېمناسب لپاره

مرشانو  له خپلو سیمو نه د دولت د پلویانو او  لګۍدا وخت به معتصم ته وړو د
عسکرو د وژلو ويډيوګانې راوړلې، په مقابل کې به معتصم هغوي ته پيسې 

نو د مکتب ورکولې، په دې کې دايس واړه او ګمنامه جنګيايل هم ول چې د انج
 د سوزولو پر رسيې هم له معتصم نه پیسې اخیستې!
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 کار ېد طالبانو مویس ېنځی د .و نیناور بل توپري مویس او زونونو د هړ ا ېد په
 يسیپال هړ س ایب نوځی او ېمیس ېنځی پکتيا او ړکون د لکه هړ وک توجه غهین ته

 محالفت کارهښ وررسه بيا نوځی خو ،ېمیس ېنځی غزين او رګلو  د لکه هړ ک غوره
 ،وه ذوق او مزاج د ولهټ خربه دلته ېچ ،ېمیس ېنځی هلمند او زابل د لکه کاوه
، دا پالیيس هم ټاکلې وه ته ویاندانو کمیټې . ما دیفتو  او ديیعق فکر، د نه

تر څو يې  کتب او کلینک سوزولو راپور به له چا نه اخلئد انجنو د م چې 
 يږدي.پر تحوصله ماته يش او دا ډول عمليا

 هېټکم اندانویو د

 يې ايسیس او يځپو  ګنځغور  د ېچ ميیحک الله فیلط مفتي ېک ۲۰۰۶ په
 واستاوه را حال ته ما برادر مال .شو وسپارل ته کابل او شو ولیون کوله انديیو
 نه انديیو خپله خو زه ېچ لیوو ورته ما .مړ وک مرسته وررسه هړ ا ېد په ېچ

 يځپو  له ما .شم یاعالنوال درته یېعالما ېعام او ايسیس ېنځی البته کوم
 اتویعمل نظامي په طالبانو د ېبلک م،دېر ېو  ېچ هړ ک ونه هډډ امله دي له ۍاندیو
 ېچ تلښغو نه ما .ېدېکار ښ ېناسم او تهیمسئول ېب ته ما ېښېپ ېنځی ېک

 ته که نور هړ ک ړراجو  بیترت يو ته لیوو هغه .مړ ک اعالن ېښېپ نظامي دغه
 .ده سمه هم ېخپرو  ېاعالمي ايسیس ځېيوا خپله

 ځلويدي جنوب د و یر ګمل پخواين زما ېچ نوم په يوسف قاري د يو کسه دوه ما
 راته سيونېکم يګفرهن ېچ نامه په فیحن رټاکډ د بل او لپاره مغرب شامل او

 شامل او رشقي جنويب، د و یشو  ېپات همکار ارسی استاد د او ړک معريف
 ته اډیمي حيث په انویاندویو نظامي د تیهدا په مرشانو د لپاره اتویوال مرشق
 دوېک وژل يا دوېک ولین د ېچ اکهټو  الیمرست يو يو مو ته يوه هر .لړ ک معريف

  .وي یناست یاځ ېي به ېک صورت په
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موږ يوه نوې  نرشايت پالیيس تاسیس کړه او  په مرشانو مو هم ومنله، چې په 
د نو  ،دونه دلته  بحث او ږدويدې کې ګڼ نقاط ځای شوي وو، چې د ټولو یا

څه  پالييسزموږ د د ې او حکمتیار په اړه  اسالمي بیلګې په ډول به د حزب
 نقاط دلته راوړم:

د وياندانو په کمیټه کې موږ د حزب اسالمي او حکمتيار په اړه د نه غربګون د 
ه هم دغه پالیيس تر چې له نیکه مرغه زما نه وروست ،پالیيس بنسټ کیښود

لو له عوامموږ ویل ښاغلی حکمتيار ښايي د خپل مزاج او نورو  عميل وه. ډیره
مخې وخت ناوخته پر طالبانو توندې نيوکې وکړي، خوکه موږ هغوي ته ځواب 
وايو، نو له يوې خوا به اصيل هدف ته زیان ورسیږي چې د يوه سرت نړیوال 

وخته مقابله کې  یرغل فرهنګي مقابله ده! بل پلو به موږ په يوه بې فایدې اوبې
ښکیل شو، چې دواړو لوریو ته به د زیان او ګډ دښمن ته به د فایدې سبب 

 وګرځي.

چې د ښاغيل  و،بل لوری د ځینو مهم مرشانو په تاکید موږ له دې هم منع شو 
حکمتيار د یرغل ضد پالیسيو او ويناوو تائيد وکړو. د هغوي دريځ دا و چې د 

ور نيش کیدي؛ تل دريځونه بدلوي که یو وخت دوي په وینا په حکمتيار هيڅ با
په مقاومت کې خيانت وکړي او مقابل لورې ته واوړي بيا به زموږ تائيدي 

 ویناوي زموږ لپاره پيغور وي!

خو له بدمرغه وروسته د انرتنیتي ليکنو او فیسبوکي مقابلو په دورکې د طالب 
و فضا همد ايس بيخونده پلوه کرشانو او حکمتیار ترمېنځ ترخو تبلیغايت ناندروي

کړه، چې ښاغيل حکمتيار به دغه لیکني د طالبانو پالیيس فرضوله او دغربګون 
ژبه به يې کايف عصباين او نامناسبه وه، فرهنګي کمیسون په دې اړه 
فیسبوکې ځوانانو ته له دې کاره د الس اخیستو توصیې هم وکړې. خو  موثرې 

 نه وي.
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د طالبانو خالف لیکل کول نو په کابل کې  ار دپه دې ناندریوکې به چې حکمتي
د هغه خربې بدرګه  کولې، هغوي غوښتل  دولت کړيو او لويديځو رسنيو به 

 چې د ښاغيل حکمتیار او حکمتيار پلوه حزبیانو مخ د طالب پر لور واړوي!

د ویاندويانو دا وړوکې کمیټه  د نظم او فعالیت له اړخه  تر ډيره بریالۍ وه ، خو 
 مايل مقاومت د خوا ېيو  له وخت دا ضعف پر فعالیت منفي اغیز الره، مايل
 نه نیال ۍوالډیان شخيص د رسه مرشانو له ږمو پلو بل و، فیضع رډې هم حالت
 او وو ېک متاس په رسه محمد عمر مال له میمستق ېک وخت په امارت د .درلود
 وو بلد هګتو  په روګمل عامو د کیتحر د رسه مرشانو له هم وروسته ۍواکمن له
 له .دي معمول وی نیال ۍوالډیان شخيص د ېطالبانوک په مرغه بده له ېچ

 د ېچ ان شوه ونه توجه سمه ته ېټېکم ېشو  اکلټ خوا له زما امله ېهمد
 نه هم الرډ سل ماهانه مصارف ولټ سفر او ونوډکار  د تلفونونو ټاليټس د یهغو 

 ېد د ېچ کاوه نیتلق صرب د هت یهغو  ما به امله ېهمد له ېچ ،دلېک ورکول
 د ټاليټس د کله ېچ به انویوياندو هړ دوا ېچ کهځ، و خطر هم ایب لهیپا کار
 کار ېي به نه لیمبا او دلېک ېدږ ن به ته ارونوښ نو ېلرل نه ېسیپ ډکار  تیدیکر
 و نه انکشاف دومره کمپنيو لیمبا ېک افغانستان په وخت هغه ېچ ست،یاخ
 .و پراخ تیفعال ایب ېي ېک پاکستان په خو ،ړیک

 افغانستان په ېي يو ېچ شول بیتعق روېشم له لیمبا د اندويانیو هړ دوا همدا
 ولیون ېک پاکستان په ېي بل او شو ونيول ېدږ ن رسه ارهښله  اباد جالل د ېک

 ېداس په وروسته زندانه کالو وڅ له فیحن رټاکډ استخباراتو افغانستان د .شو
 وروسته ېاشتیم وڅ بيا .و اخته ۍناروغپه  طانرس د  ېچ ،ړک ېخوش ېک حال
له  ېي هغه او ننوتل والوسله لهډ يوه ته کور هغه د ېشپ د ېک اباد جاللپه 

 ده خور یهغو  د او ېو  ېناست ورته ېندیخو ده د ېچ رسه زامنو ترهد  دووخپلو 
 کرشان او ېناستېک کور يوه پر ډېکون ېدر  .شهيد کړ یاځ يو وه ناسته ته
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 .شول خويش ورسته زندانه کال يو له ایب ېچ ،لړ ک انیبند پاکستان ېي هڼورو 
 رېت ېک زندان تورپه  پاکستان د کاله اووه اندیو یشو  ولین ېک پاکستان په
 اووه او شو شنېاپر  بيا ېچ ،ېراغل ېپرد وګسرت  پر ېي ۍوانځ وانهځ په او لړ ک
 .شو ازاد ېک حالت ناروغه په وروسته لهاک

 .شو ېپات جاري کار او ونيو بانوینا یهغو  د یاځ یهغو  د وروسته دوېک نيول له
 .ړک لیپ ېم ژوند شخيص او ستیواخ الس کاره ېد له ما ېک ریاخ په ۲۰۰۷ د

 اخرت مال مرحوم د ېک ۲۰۱۲ په ېچ ایب ل،ړ ک ختم روابط ېم رسه چا هرله 
 بولق تیمسئول کوم هم ېم بيا شول لیوو راته ۍهمکار  د خوا له منصور محمد

 همکاري موقته ېم ېک برخه په چارو ايسیس او برشي ېنځی د البته .ړک نه
 ېمهم ېنځی ېم ېک لویمسا برشي او ايسیس په رسه رسه ېد له .هړ وک وررسه
 منصور محمد اخرت مال ېک ۲۰۱۵ په .وه تنهښغو هغه د دا ېچ ېورکول ېمشور 

 .شو رضورت حتوضا د لویمسا ېد د ېک اډیميپه  او شو مرش خوا له یشور  د
 ېمرکرسنیزې  او لړ ک کیرش معلومات رسه رسنيوله  لپاره وضاحت دغه د ما
 خوا له رونډ کاييیامر د منصور محمد اخرت مال ېچ ېک ۲۰۱۶ په .ړېوک ېم

 په اوس او هړ ک غوره ناسته کور پر ما بيا وروسته هغه له .شو یاړ ک دیشه
 .لرم نه دنده کومه ېک طالبانو

 اختالفات او وفات محمد عمر مال د

 له طالبانو والووسله ولوټ د ارهښ کندهار له محمد عمر مال ېچ ځېور  ېکوم له
 له او ووت رسه روګمل وڅ له تنها ېک رټمو  رساچه وهی خپله په وروسته وتلو
 طالب زویيسيمه د ېي هلته ،ړال  ته ېمیس رسخکانو زابل د دهیس ايهځ هغه

 هڅ ته قومندانانو دغو ېي لپاره لیپ بيا د جهاد د وا وبلله را هډغون يوه قومندانانو
 ېک قومندانانو ېد په .ودښو ورته هم ېي وخت او لړ ورک هم مصارف او ېسیپ

مال  خان، روزي مال نافذ، مالعبدالرزاق لکه .شته نه ېک دنيا په اوس اکرثه
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 له محمد عمر مال وروسته هغه له ...نور رېشم يو او اریجهاد ،ینياز  لګمحمد 
 جهاد والوسله د خپله په ېک واليت زابل په رسه ېلډ ېمخترص  ېيو  ېخپل
 خو واخيسته، برخه هم ېي ېک توښن نوځی په ېچ يږکي ويل او لرله اراده

 حيايت لپاره تحريک ولټ د بقاء او وجود ستا ېچ وويل ورته روګمل باالخره
 ېچ و ههمغ رهربيت، لکه دي، نه مهم دومره عمليات يځپو  ستا .ده موضوع

 مخلصينو وڅ يو د او ړک هښوګ انځ مشوره او تاکيد په روګمل د محمد عمر مال
 خپلو د ړیلوم هغه .هړ ک غوره نهګاستو  ېک مهیس ۍغرن يوه په ېي ملتيا په

 کور بل وروسته ېمود هڅ له ېي بيا ،ړک انتخاب کور يو مخلصانو خاصو
 د ده د هخون دهسا هړ و  هيو  ېک کور همدې په ېي باالخره ېچ ړک انتخاب
 ساده يو او یاځ اوداسه د ، په دې خونه کې يې هړ ک برابره لپاره ېنګاستو 

 په ګۍسل ۍوروست تر مجاهد محمد عمر مال .لړ ک جوړ ورته هم تشناب
 .و شتېم ېک کور ېهمد

 خپلو ټسیک يو محمد عمر مال ېک يوړلوم په کال ميالدي يمېدر  زره دوه د
 او بهري جهادي نوي د ېي ېک هغه په ېچ تولهراواس ته مرشانو او مجاهدينو
 وو، نومويل مرش دوهم الله دیعب مال مرش، ړیلوم اخوند برادر مال لپاره مقاومت

 الله دیعب مال او برادر مال ېک ټسیک ېد په بیص ،مال واوريده ما ټسیک دغه
 ېي ېک وينا بله يوه په او نومويل بانینا خپل او مرشان کیتحر د رسه نوبت په
 .وو يړ ک ادی نومونه لس لپاره شورا د

 مال د ېچ دهېواور  وخت هغه ېک کال الديیم۲۰۰۷ په ټسیک دوهم مرش د ما
 ېک په( و ینومول الله داد منصور په ېي انځ ېچ) ېي ته بخت مال ورور الله داد
 په شو، مشهور الله داد منصور په بيا ېچ بخت مال .ېو  ېکارول ېجمل ېتوند
 مال د هړ ا په شهادت د الله داد مال د ېک ځترپه  ۍمببار  يکاييامر د ېک هلمند
 ېک وژنه په ورور خپل د عبدالباري مال او مینس مال ريګمل ېدږ ن دوه الله داد
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 يو خوله په هغو د ېي وروسته شکنجو وځور  وڅ د او لړ ک تورن لرلو الس په
 د یدو  ېچ لادو ی ېي يړ غ رتبه ړلو  ولټ طالبانو د بایتقر ېچ اعالناوه ستیل
 خلکو ېداس د ېي ېک ېد په ېچ ېک حال دايس په .و ړیک راته امر قتل ېد

 رسه کیتحر له ال وخت پر شهادت د الله داد د هغه ېچ ادولی هم نومونه
 پر هغه د .اونه وررسه تحريک په متاس کې و یشو  یاځ يو و نه لځ دوهم
 سهیدس ۍنباند اد ېچ ړوک فکر هغه نو شو، خرب محمد عمر مال ېچ عمل دغه
 مال .يويس هځمين له ېالر  ېهمد له کسان مهم ولټ امارت د يړ غوا ېچ ده

 مال د ېي ېک ټسیک يوه په راواستاوه، غامیپ ېبرخ دوه هړ ا ېد په محمد عمر
 په او و مجاهد ینیتښر يو خپله په الله داد مال ېچ وو وييل ته روګمل الله داد
 ېک کیتحر په ېي نه او ژنمېپ نه زه ېي ورور دا خو شو، دیشه ېک الر ېهمد
 تر ما ېچ: "يلیو ېک الفاظو ساده په هړ ا په الله داد منصور د هغه .دمېږ پر 

 څهي زه نو ،یدلیل ید نه ېک طالبانو په انسان رشم يب او حيا ېب دومره اوسه
 ريګمل اخوند الله داد مال د تاسو دم،ېږ پر  نه ېک کیتحر په ړیس دا وخت
 ."ئړ ک مرش کس يو ېک ځنیم خپل هپ او نئښېک رسه

 ما هم هغه و، ړیک ثبت ته مسعود الله تیب ېک رستانیوز په ېي غامیپ دوهم
 په او نيويل طالبان دوه انسان وحيش دغه ېچ وو وييل ېي ېک هغه په .دېواور 
 ئړ ک خالص ورنه کسان دوه دغه تاسو .بايس ېخرب  ګرن اګرن ېخول له ېي زور
 جاري ېورباند حد رشعي نو وو، مجرمان واقعا که ئ،ړ وک ورنه قیتحق ازاد او
 کاوه کوشش مسعود الله تیب وروسته هغه له .ئړ ک ېي ېخوش نه که ئ،ړ ک
 انځ پر( منصور الله داد) بخت مال ېچ کله خو ي،ړ ک خالص ورنه کسان دا ېچ
 رستانهیوز له خپله په او لړ ک ېپر  رسونه ېي نه کسانو وړ دواله  نو شو، پوه
 .دېتښوت
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 ټبنس پر قوميت د الله داد منصور خو اکه،ټو  مرش ته انځ روګمل الله داد مال د
 د التیا بلوچستان د پاکستان د .لړ ک رسه انهځ له وانانځ ېنځی قوم د وړ کاک د

 والووسله وګڼ او رونوټمو  وڅ له به ېک برخو نوځی په الله فیس قلعه او ژوب
 ړمالت هم ېي مرشانو قومي ېنیځ وړ کاک د ېچ يیږک لیو ده،ځېر ګ رسه کسانو
 ژوب د انویپلو هغه د .و ړیورک ډاډ هړ ا په ده د هم ېي ته حکومت او کاوه

 د الس په یدو  د ېچ ،و ړیک هم دیبر ناکامه راينېشمحمد خان  پرموالنا
 ۍفربور  د ۲۰۰۸ د الله داد منصور بالخره .دهېک لګڼ سهیدس خانانو ييزومهیس
 پاکستان د ټپوس کیچ يو پر ځترمين الله فیس قلعه او لوراليي د يوولسمه پر
 په زوډ د ېچ ړېوک ېز ډ ېي بل پر يو او ړولهوا خربه رسه واکونوځ تيیامن له
 بيا او ړک بندي ېک حالت یزخم په دادالله منصور ېشیمل پاکستاين ېک لهیپا
 رېشم يو د ېک پاکستان په ېک ۍفربور  کال ميالدي وارلسمڅ زره دوه په ېي

 له دادالله منصور اتلسمه په ۲۰۱۵ د .ړک یخوش رتهېب ېک ړل په طالبانو بندي
 پر ۍفربور  د او شو هډک ته افغان خاک تیوال زابل د وادېه د بلوچستانه

 نومرب د ۲۰۱۵ د .ړک هګاډ په علت او خرب ګت خپل د ته رسنيو ېي هېټن ړۍلوم
 افغان کخا زابل( خوري سمون رسه ېشلم مړ ل ۱۳۹۴ د ېچ) يوولسمه په

 ېک تهښن يوه په رسه طالبانو یاځ يو رسه روګمل تنو لورڅ له ېک ۍولسوال
 .هړ وک خپله په اغا ریپ مرش ېقطع ګړېانځ د طالبانو د ېي جنازه ېچ شو ووژل

 وه ېدلېاور  ېک وروستيو په ۲۰۰۹ د هټسیک يمهېدر  مرش د ېم لځ یوروست
 اواز ېي مشکل رډې په .هدلېکار ښ ۍناروغ ېي هږ غ له او زهري رډې ېي اواز ېچ

 په محمد عمر مال .وه هړ ا په کولو ېر ېل د اغاجان معتصم د ټسیک دا .راووت
 نور لیالجل عبد مال او اغاجان مال ېچ وو يلیو ته برادر مال ېک غامیپ شفاهي

 افغانستان د ته اغاجان محمد عمر مال .لري ونه ېدند دیبا ېک کیتحر په
 په مراجعو مايل نورو د او سپارلو نه په سویپ ویشو ستلیو را د نه بانک
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 هیخف د رسه وادېه يډاونګ له ته لیالجل عبد مال او و غوسه په ترصف شخيص
 .و رسغوسه پر همکاريو او يکوړا

 له اغاجان ېمخ له مصلحت د منصور اخرتمحمد مال یې الیمرست او برادر مال
 ېچ کهځ ،ړک غوره مرش سونېکم ايسیس د وروسته دوېک هښوګله  چارو مايل
 د اغاجان خو درلود، نه تښارز خاص او جنبه کاري وخت دغه سونیکم دا

 .ړېک لیپ څېه ريس الس د ته مراجعو مايل رتهېب ادرسه له سيونېکم ېهمد
 او اریاخت ولوټ را د مرستو مايل د وادونوېه جيیخل د مرشه له اغا بیط وخت دا

 معتصم او اغا بیط د رسه ېدله  .هنيول مخه ېي اغاجان خو وه، ېستیاخ اجازه
 تیشکا ایب ته مرش برادر مال وخت دا ېچ ،شوه درنه او دهږاو النجه جاناغا

 .تښوغو فرمان یوروست ېي هړ ا ېد په او واستاوه

 د پرمهال ۍواکمن د طالبانو داصيل  نوم يې عبدالواسع و  ېچ معتصم اغاجان
 معريف ته محمد عمر مال واخ له اغا لګ مال ريګمل جهادي د محمد عمر مال
 محمد عمر مال ېپر  وروسته خو و، ډار ګ ډیبا محمد عمر مال د ړیلوم و، یشو 
چې له امله  ،و عیمطته   محمد عمر مال ظاهرا وخته هغه له هغه .ړوک باور رډې

زه  شخصا له معتصم صیب رسه  که څه هم. شويې په کلیدي پوسټونو مقرر 
وررسه کاري تعلق پيداشوی، خو په عامه توګه  نږدې نه يم پاتې شوی اونه مې

طالب  چې ما هغه مطالعه کړی نو هغه نالوستی، د مرفع ژوند او مرشي شوقي
چارواکی و  او له بده مرغه  هغه د ملګرو تر مېنځ  په دولتي کارونوکې انحصار 
طلبه او ديکتاتور سړی و، خو د طالبانو ترمېنځ د هغه تر ټولو سرت عيب د 

امانت داري ضعف ګڼل  له مايل بوديجې رسه نامسئوله چلند او دتحريک 
خو  ل،کيږي، چې المله يې د طالب مرشتابه حوصله او زغم هم ورته صفر شو 

طالب پر اقتصادي رسچينو برالسی له دې رسه رسه  هغه يو پورکاره،هڅاند او 



 مال محمد عمر، طالبان او افغانستان

 334 

ه ، چې دا د ښاغيل معتصم يو ښکاره مثبت اړخ ګڼل کيدای يش. مګر ل هم و
 .يې ځينې ځورونکې اړخونه هم لیدل کبږيکې بده مرغه په شخيص ژوند 

 وايي ېي ريګمل یر ډې .انويیب ېسیک ېبیعج ېينځد هغه نږدې ملګري يې  
 همدا! مني نه ېخرب  زما ېچ هیوا دا لیدل ېي به بيا باوه،ډ ېي به والد خپل ېچ
 د ېک ۍئتیه په لځ يو وايي ذاکري الرحمن بخت مال یر ګمل خاص هغه د راز
 ته قوماندان هیامن صیب معتصم هلته .وړ ال  ته ۍولسوال اندخوي ابیفار

 همداراز .باوهډو  سخت معتصم ېي روګمل او قومندان .لړ وک لځکن فاحشه
 .وم یر ګمل رسه معتصم له ېک الوتکه ترانسپوريت په مزاره له ېچ وايي ذاکري
 ۍوکڅ پر رنیانج د کتلو ېنقش د هلته .وړ ال  ته نیبیک ېالوتک د معتصم

 ،ده لپاره زما ۍوکڅ دا ېچ ،ړوک خواهش لهجه معذورانه په رنېانج .ناستېک
 مال ېچ لیوو ورته هغه! نهېک یاځ بل ېر ېچ ېچ شو غوسه ورته معتصم خو
 ته ټلو یپ معتصم .يش یداېرس رسته دنده دا ۍوکڅ ېهمد په ځېيوا !بیص
  .ېشو  راتوي ېنیو مخ پر هغه د او ړورک سوک مخ پر

 له ېم رسه معتصم له :وايي احمدي احمدجان مال یر ګمل دفرت د اغا بیط د
 ږغ محمد عمر مال ېپر  ېک مخابره سرته په ېچ کوله وريېر ډ ته کابل کندهاره

 تلښوپو ېي نه معتصمله  و، یدلېلو ۍشانېپر  ېر ډې له اواز بیص مال د. لړ ک
 ریغ رډې خو اد ؟یکندل چا قرب مسلم عصمت د ېک رهیهد ېفیرش ېخرق د ېچ

ړ، ځکه وک ما خو کار دا لیوو ورته تکلفه ېب معتصم !ید کار سپک او اسالمي
 !هړ ک آف مخابره ېغوس له محمد عمر مال. وويل راته غازي مال چې

و، چې له  معمولناوړه  يومعتصم د  لځکنښ او ، تهديدولبولډ نویمامور د
محمد  مال په ېک خپلو په ېک کندهار په روګمل خاصو نوځی ږمو همدې امله به

 خلکو ېغوند خاکسار مال او معتصم ېچ ،کاوه هم دا اعرتاض يو مجاهدعمر 
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 ېباند د ېدند ېخپل له دواړو به دوي  ېچ کهځ! ړېورک مخهدومره  ېول ېي ته
  .کول حرکات ېنوونکږ بو ځېنې کله ناکله

 له جهیبود مايل طالبانو د وروسته خهڅ دلوړېنله  ۍواکمند  طالبانو د معتصم
 په مصارفو او پيسو د .هړ ک نه میتسل ته مرشتابه هیپا تر ېي بيا او هړ ک نقل کابله
 هم ېي مامورين خاص .لړ ک راجمع هم خلک رېشم وی انځ پر ېي ېک بدل
 چنده ېدر  نویمامور له کیتحر د به معاش نویمامور خصويص د هغه د .لرل
 .و اتیز

 اخرت مال ېي مرستيال نو تاوهاس حال ته محمد عمر مال برادر مال ېچ کله
 ېچ ورکوو، ته مرش وابځ هڅ ېخرب  ېد د به ږمو ېچ لیوو ورته منصور محمد
 ايسیس رس خپل په ږمو خو ورکوئ نه به دنده څهي ېچ ،وو يلیو راته هغه
 جريان ولټ خوله په قاصد د ته مرش ېچ شول مجبور .ړورک سيونېکم

 .لهراواستو  ټسیک ېک وابځ په ېي مرش واستوي،

 او منع چارو مايل ولډ هر له معتصم ېک ټسیک يوډا ېد په محمد عمر مال 
 ېب او السوهنه شخيص په ېک برخه مايل په ېي هغه او ړیک اعالن منفک
 ېچ شو یاړ ک هښوګ ېدند ولډ هر له معتصم ېچ و همغه .ړیک تورن ۍاطاعت
 والووسله نامعلومو د ېک هډنڅ يوه په ارښ ېکراچد  ېک ستګاپه  ۲۰۱۰ د بيا
 ېترکي ایب او کابل ړیلوم وروسته موده هڅ دوېک پيټ سخت له ېک بريد يوه په
 .ړوال  ته

 غوسه پوره ګنڅ تر شاينېپر  د محمد عمر مال ېک ټسیک ۍوروست ېد په 
 وي ړو  منلو د لپاره مرش کوم د به دا :وايي یاځ يو محمد عمر مال .کاريښ هم
 شخيص ورته املال تیب او وي ړیک مترصف مايل انځ ېي مسئول مايل ېچ

  ...کاريښ ملکيت
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 اواز په محمد عمر مال د هغه و، واضح رډې ېک ټسیک ېد په ېچ یش يو خو
 اوس ټېسیک ېولټ دغه ،ېو  ښېن ېندګر څ ۍناروغ د ېسين يا تنفيس د ېک

 ..دي خوندي رسه روګمل ېدږ ن ېنځیله  مرش د هم

 ېبل ېيو  ړیلوم به هغه ېچ وه دا قهیطر قاصد د لپاره محمد عمر مال د
 رسه قاصد ورغيل له لوري له محمد عمر مال د هلته ېي به ایب تللو، ته ۍولسوال
 ټسیک يا غامیپ محمد عمر مال د ېالر  ېهمد له ېي به ایب ه،ړ ک کهیرش خربه

 تررسه ېک وخت کم هم ېد له کله ېاشتیم دوه په کله به کار دا .کوله ترالسه
 حادثه ېنو  رهډې کومه ېچ به کله .راته ډنځ اتیز ېد له به وخت رډې خو ده،ېک

 وځور  لسو او ېهفت ېيو  د ېچ کوله هڅه رهډې قاصد به ایب نو شوه، ته ځرامين
 .يش یاړ ک تبادله غامیپ ځترمين

 محمد عمر مال د ېک وځور  ورستيو ېمياشت د وري د کال هجري م۱۳۹۲د 
 رټاکډ زیيسيمه دمعتم يو ته هغه ړیلوم کوربه وه، ېشو  سخته ناروغي
 ېي ته کوربه او و، وسه ېب ته حالت مرتقي ۍناروغ د رټاکډ خو و، یراوست

 په قاصد .لري ایتړ ا ته عالج يلیتفص او ونوټسټی کویبار ناروغ دا ېچ وو، يلیو
 مرشتابه او ۍکورن حالته ېد له ېچ شو، ړا کوربه ،یورغل و نه ېک وځور  ېد

 محمد عمر مال د .خربوي ۍکورن ېي ړیلوم او کوي سفر کوربه ي،ړ ک خرب
 .ړورک خرب ېي ته عبداملنان مولوي وروراو نسبتي  يعقوب محمد مولوي زوي
 شپه ېي الر پر شول، روان ناوخته ریګماز ونيوله، ایتاب تللو د یهغو  ېچ کله
 د مجاهد محمد عمر مال .شو فاتو صيب  مال ېچ یراغ خرب ېي سبا پر .شوه
ميالدي کال د اپريل  ۲۰۱۳ د ېچ هېټن لورمهڅ په ېتاشیم د ثورد  هجري۱۳۹۲

 د .هړ ورک سا مهال ریګمازپر  ځور  ېچارشنب د ،ړخو  سمون ېي رسه ېم۲۴ له
 وڅ عقوبی مال محمد ېي یزو  او املنان عبد مال ورورمورنی  محمد عمر مال
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محمد  مال د ېچ وايي هړ دوا یدو  .وسپاره ېي ته خاورو او ورغلل وروسته ځېور 
 .دلېکار ښ ېورباند اثار ۍناروغ ېسخت د خو و سامل ودوج عمر

 له محمد عمر مال د ال ېاندړ و  کال ېچ وايي ورور او یزو  محمد عمر مال د
 له محمد عمر مال وايي کوربه او لهګڼ نه ېي ېجد دومره خو ،وو خرب ۍناروغ

 ترالسه خوا له رانوټاکډ يزومهیس د ،لرله ناروغي ېنیس د ېسیراه کالو وڅ
 ښښکو ۍتداو  د هم محمد عمر مال خپله په او ورکاوه نه کار درملو ېدونکېک
 ته ږمو شو، اتیز فیتکل ېچ کال وروستي په او لهګڼ ېي عادي ېبلک کاوه، نه
 درد ېي باالخره ېچ راکوله، نه اجازه انتقال د ته یاځ بل تین په تداوي د ېي
 په خو وه، عالمه ۍوغنار  يب يټ ېپرمختلل د دا ېچ ،ړوک تیرسا ته وجود ولټ
 .کاوه نه تیشکا هګمر  تر ېي ېک ۍامر یب

 ناسته علاموو د او دلېخرب  مرشتابه د

د مالمحمد  عبداملنان مال ورور زوي مولوي یعقوب او ناسکه  محمد عمر مال د
 عبد مولوي سیري داراالفتا د امارت اسالمي د ړیلوم وروسته وفاته له عمر
 ورته یهغو  خو ل،ړ ک خرب اخندزاده الله هبت مولوي رييس قضاء د او میالحک
 دیبا لري، نه هڼب رشعي کار ولډ هر ېک تیموجود نه  په ریام د نور ېچ وويل
 .کارهښ که وي، هټپ په که يش اکلټو  زعامت

 الله هبت مولوي او عبدالسالم خیش م،یعبدالحک خیش وروسته ېد له
 ورور محمد عمر مال د عقوب،ی محمد مولوي یزو  محمد عمر مال د اخندزاده،

 د او کاتب عبدالسالم مسئول یپخوان دفرت د محمد عمر مال  د عبداملنان، الم
 محمد اخرت مال نايب محمد عمر مال د او شول ولټرا رسه قاصد محمد عمر مال

 محمد اخرت مال .ړک خرب ېي وفاته له مرش خپل د او تښراوغو ېي منصور
 ېچ لیوو ورته منصور محمد اخرت مال .هړ ک ېاندړ و  موضوع ولهټ ېي ته منصور

 نه اختيار کسانو وڅ د میتصم ولډ هر دلوېک ته ځرامين په ېښېپ ېسرت  ېد د
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 ناستو او املنان عبد مال خو وي، ېک انیجر په اعضاء ولټ یشور  د بايد .ید
 د بیمالص د نو ويش، ېداس که ېچ لیوو ته منصور محمد اخرت مال خانویش
 نور او ړیک اعالن وتلو د کايانویامر ېچ وخت دا .يیږک ېاتپ نه هټپ خربه ګمر 
 يش، یوالېږ ز  ېستونز  اعالن ګمر  د محمد عمر مال د دي، کیبار حاالت هم
 یداېک باور ېي ساتلو راز په ېچ لهډ هیالرا اهل محدوده يوه ېچ ده کار په نو

 مساعد وخت او حاالت ېچ کله .يړ ک تررسه کار ېاکنټ د میزع نوي د يش
 له منصور د خو ويش، هم به عتیب عامه او يش اعالن به وفات مرش د ول،ش
 مهم وڅ يو یشور  د ېچ شو، قانع ېد په عبداملنان مال وروسته ارهګنټی رډې

 .يش ېک انیجر په هم ېد عامل مشهور تن يو اتویوال مرکزي د او اعضاء

 رډې له منان مال د خو لرله، اراده خربولو د کسانو روډې د منصور محمد اخرت مال
 امارت د ېچ وشوه صلهیف ېد په وروسته تاييده له خانویش د او ارهګنټی

 یشور  رهربي د وخت دا ېچ ثاقب محمد نور یمولو  القضات قايض پخواين
 هغه د وررسه ذاکر، ومیالق عبد مال مرش سونېکم نظامي د ،ید هم ړیغ

 شورا رهربي د هړ دوا ېچ يش ېک جريان په دي حقاين خان ریام مرستيال
محمد  مال ېک کور په چا د ېچ يش راوستل هم ېد کس هغه او دي هم ړیغ

 .ده ړېورک سا ېي هلته او ړیک ژوند کاله دولس عمر

 هغه وروسته هفته .شو اکلټو  وخت وروسته هفته يوه لپاره ېناست ېدوهم د
 مجلس دوهم .و یشو  وفات محمد عمر مال ېي ېک کور ېچ دېراورس هم کس
 ذاکر، ومیالق عبد مال ثاقب، محمد نور مولوي .شول اتیورز کسه لورڅ هدغ ته
 او( دهېاوس ېک کور په هګترمر  يي محمد عمر مال ېچ) کوربه محمد عمر مال د

 ېک ناسته دغه په .دلېرس ته تنو لسو بایتقر ولټ ېچ حقاين خان امري مال
 ته کسانو ناستو انیجر ولټ ېچ شو تلښوپو کوربه محمد عمر مال د ړیلوم

 څهي هړ ا په زعامت د بیص مال ېچ ويل ېوي او هیووا انیجر ولټ هغه .ووايي
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 موجوده امارت د ېي ګۍسل ۍوروست تر ژوند د ېبلک ،ړېک ده نه هیتوص ولډ
 خربه يا اشاره کومه هم کله ېي هړ ا په کس نوي د او ورکول اتیهدا ته لیتشک
 .ړېک ده نه

 د م،یعبدالحک مولوي رييس داراالفتا د نوطالبا د علامء، هړ وا لورڅ وروسته
 او عبدالسالم مولوي مرستيال هغه د الله، هبت مولوي رييس عمومي قضاء

 او وکالت کسانو ناستو ولوټ له ثاقب محمد نور مولوي القضات قايض پخواين
 ته ېخون ېبل بهر ېي ولټ نور او ناستلېک رسه ېک خپلو په .ستیواخ اریاخت
 رتهېب ېي وروسته مشورو او بحث يځمين خپل ساعته دوه رت بایتقر .ستلیوو
 ورته ېخرب  بيیترغ تیحث یرشع پر امارت د ېي ړیلوم .تلښراوغو ولټ
 ه؛ړ وک صلهیف دا وروسته غور او ېمشور  له ږمو ېچ لیوو ېي وروسته .ړېوک
 یښیپر بینا خپل منصور محمد اخرت مال ېک ژوند خپل په مرش ېچ هګنڅ لکه
 ېپر  ولټ ېک وخت ېد په ېچ کاريښ نه رهڅې لهیبد ېداس بله هم اوس او و

 خپله په يش، ستلیواخ نوم چا بل د ېک وخت ېد په ېر ېچ که او يش راجمع
 نه ایب هم خربه وفات د مرش د او يیږک دایپ شکوک او شیتشو رسه خلکو
 یاځ پر محمد عمر مال د ېد منصور محمد اخرت مال همدغه نو ،یداټېپ يش
 .وي مرش

 الس منصور محمد اخرت مال د تین په عتیب د میعبدالحک خیش وروسته ېد هل
 ېالند ریتاث تر او ېخول ېخول سخت منصور محمد اخرت مال خو ،ړک کش ور
 .ړوک وررسه ېي عتیب او ړک کش الس زوره په ېي خیش .ورکاوه نه ېي الس و،
 د ذاکر ومیعبدالق وروسته هغه له .ړوک عتیب خانویش وړ وا ېدر  ېورپس بيا

 ېي عتیب او ړکهم  کلښور الس ېي نه احساساتو روډې له او ونيو الس منصور
 نویحارض نورو او مالک کور د ېورپس ،ړوک عتیب حقاين خان ریام بيا .ړوک
 د ته هغه خانویش کله ېچ ،ړک ورنه الس منان مال وخت دا خو ،ړوک عتیب
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 معلوم دیبا هم بینا مرش د او تیحيث ۍکورن د ږزمو ېچ وويل هغه وويل عتیب
 ېد ،ېي ړیس کرش ته ېچ شو جدي ته هغه ذاکر عبدالقيوم رسه ېد په .يش
 .ړوک عتیب هم املنان عبد مال ېچ و همغه .هړ وک عتیب او لره مه کار ېک خربو

 خدمت مناسب به ته تا ېچ وويل ته املنان عبد خانویش وروسته عتهیب له هغه د
 .ېدیږ پر نه ته شا امارت کلهڅيه به ۍکورن ستايس وسپاري، در

 خپل د ېک ژوند خپل په وينا په قاصدانو د هغه د محمد عمر مال ېچ هګنڅ
 او يړ ک سمبال ۍکورن زما ېواز ی بايد هغه ېچ درلود نظر دا هړ ا په ورورنسبتي 

 تر محمد عمر مال د امله ېهمد له ،لري ونه تیمسئول سرت کوم ېک امارت په
 ېدغ له خو درلود، نه ېک طالبانو په تیمسئول کوم نانامل عبد مال ېپور  هګمر 
 نظامي د او ړیغ یشور  رهربي د هغه خوا له مرشتابه نوي د وروسته ځېور 
 .شو ونومول ناظر سيونیکم

 پر محمد عمر مال د منصور محمد اخرت مال ولډ متفقه په ېک مجلس ېد په
 تر ېچ ستیواخ عهد مجلسه ولټ له علاموو او شو منتخب امري طالبانو د یاځ

 نه بهر به مجلسه ېد له او وي راز تش خرب وفات د مرش د به حاالتو مناسبو
 .يځو 

 يځپو  مهمو رېشم وی د جنوب د ېچ ېشو  ېر ېت ېاشتیم وڅ کاره ېد له
 تلښغو ذاکر .ېشو  پيدا ېستونز  ړل يو ځترمين ذاکر القيوم عبد او قومندانانو

 ېنځی او يړ ک ېمدغم ېک بل په وي ګۍدل او روپونهګ نظامي رېشم يو ېچ
 دا ېچ يړ ک منره او ېمعلوم ېوسل کچه په وادېه ولټ د همداراز او يړ ک ېختم
 .و کار ستونزمن رډې يو

 او شورا خربه .ېولېږ وز  ړېشخ ځترمين قومندانانو طالب او ذاکر د ېپروس ېدغ
 د نوقومندانا روډې د منصور محمد اخرت مال .دهېورس ته منصور محمد اخرت مال
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 ېي ته ذاکر .ړوک مخالفت رسه اقدماتو دغو له ذاکر د وجه په تیشکا
 نظر رصف نه ېد له .کوي دایپ ېستونز  اقدامات ولډ دا ېچ هړ وک تنهښسپار
 عبد ېي امله له ېچ ړک تاييد هم وړ غ مهمو یشور  د موقف دغه منصور د .شه

 ورته منصور محمد اخرت مال .ړوک ښواګ ودوېښپر  کار او استعفاء د ذاکر القيوم
 د مرش د ځترمين تاسو ږزمو او دي نازک حاالت .کوه مه استعفاء ېچ وويل
 ول کیرش ېک راز په وفات د مرش د ېچ کسان هغه .ده هټپ هم موضوع وفات
 زيات د ذاکر القيوم عبد د خو ،ړوک عذر ورته هم یهغو  حقاين، خان ریام لکه
 د خو ه،ړ ک منظوره استعفاء هغه د هسيونیکم نظامي له مرشتابه امله له ارګينټ

 .هړ وک تنهښغو ۍهمکار  د هغه د ېي حيث په يړ غ د یشور 

 ېي وروسته مياشتو وڅ له .ناستېک کور پر ذاکر ومیالق عبد ېمياشت وڅ
 زه ېچ ړورک یخربدار  وو، خرب رازه له تعني خفيه د ېچ ته خلکو هغه او علاموو

 مرشد  د زه يش منل ونه دا که ،لرم ېيلګ مرشه له او لرم ېنيوک کیتحر پر
 حقاين خان ریام ېک جواب په .دمږ ته مخ خلکو د موضوع وفات دمالصیب 

 مني نه وکڅ خربه ستا که ېچ ید حرکت ماشومانه رډې خو دا ېچ لیوو ورته
 !ېواي ېي نه نه، که ،ېواي ارسار دغه ته نو

 هګجر  رسه منصور مدمح اخرت مال او ذاکر القيوم عبد توسط په علاموو د باالخره
 هم يوه ېچ ړېک ېاندړ و  ېتنښغو او اعرتاضونه لس ذاکر ومیالق عبد مال .شول
 منصور .يش راوسپارل مرشي سيونیکم نظامي د رتهېب ېد ته ما ېچ وه دا ېک په
 ېوي ورته او ړوک انکار ېي ېتنښغو ېيو  ېد له خو ،ېومنل ېتنښغو نهه هغه د

 په ېچ وکڅ .ېکو  به هغه سپارم درته زه ېچ کار هر نو ېمن مرشي زما که ويل؛
 .یورکوال شم نه ېي زه ي،ړ غوا رتبه کومه خوله

 .ېشو  ومنل ېخرب  نهه ستا ېي مالمت ته نور ېچ وويل ورته علاموو نوېيامدر  
 .ړال  خفه ېهمداس شو، نه قانع ذاکر ومیالق عبد خو شه، رېت ته ېيو  ېد له
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 ادهی موضوع وفات د مرش د ېک قوحل خاصو ېنځی په امييین له ۲۰۱۴ د هغه
 لهیپ له ۲۰۱۵ د .راووتله هم ته بهر اوازه دا ناکله کله به امله ېهمد له ېچ هړ ک

 نورو ېنځی او منصور الله داد ېچ هړ ک ياده ېک محافلو روډې په خربه دا هغه
 .دهېورس هم ته خلکو

 خو ه،ړ ک رتهراپو  بيا بيا موضوع دا هم ایډیم او وړیک استخبارايت ېنځی ېمیس د
په  شعبان د ېچ باالخره .شوه ېپات هګونګ امله له موقف رسمي د طالبانو د

 د حضور په قومندانانو رېشم يو او روګمل خپلو د ذاکر ومیالق عبد ېک مياشت
 رسه قوت په ېطالبانوک په خربه .لړ ک لیپ مراسم ېفاتح د محمد عمر مال
 یشور  د ېي مشوره په علاموو د .شو مجبور منصور محمد اخرت مال .دهېور ښو
 وررسه ېي مشوره او تلښوغو را اعضاء اعتامده با خو ناخربه ېښېپ له رېشم يو
 فهی،خلینان حمدالله ،مولوي اخوند حسن مال محمد ېک ېد په ېچ ه،ړ وک

 منصور فیعبدالطل مولوي ر،یعبدالکب مولوي متقي، رخانیام الدين، رساج
 ...وو اونور

 خرب وفات د مرش د ېد وروسته ېاشتیم له ېروژ  د ېچ هړ ورک مشوره یهغو 
 اخرته کوچني له ېچ و همدا .ويش انتخاب امري د ېد کارهښ په او يش اعالن

 شوه رهیدا هډغون شورا د موخه ېهمد په مهځپين په زمري د ۱۳۹۴ د وروسته
 :وو يړ غ ېالند یشور  رهربي د ېک په ېچ

 فیعبدالط مولوي ر،یعبدالکب مولوي ،ینان احمدالله مولوي حسن،مال محمد 
 لګمال د،یعبداملج حافظ حقاين، رخانیام مال نورمحمدثاقب، مولوي منصور،

 الله هبت ېلډ له علاموو د او یمتق امريخان مولوي الدين، رساج فهیخل اغا،
 او عبداملنان مال .درلود ونګډ دمحمودیفر مولوي م،یعبدالحک خیش اخندزاده،

 مال .ووتل مجلسه له وخت پر عتیب د خو راغلل ته ېډغون هم ذاکر ومیالق عبد
 وشو، انتظار ځور  يوه ته رسول مال محمد او رحامين حسن مال او الرزاق عبد
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 يش نه او يړ غوا نه ونګډ ېک هډغون په یدو  ېچ وويل یهغو  کله ېچ خو
 مجبور انځ ونوالوګډ مجلس د نور حارضيش، ته ډېغون ېد ېچ یکوال
 .يړ وک اقدام ېچ ه،ڼاګو 

 او وړ غ د یشور  د او یراغ ته ډېغون ځور  ړۍلوم منصور محمد اخرت مال
 د او علاموو د ېي ایب او هړ وک سهیک ولهټ وفات د مرش د ېي حضور په علاموو
 سهیک عتیب هیخف د ېک لهیيا په ړېکېپر  ېشو  د خوا له وړ غ رېشم وی د یشور 
 نور ورساوه، را نتاما دا هیاځ دغه تر ما: وويل ته مجلس ېي ېک ریاخ .هړ وک

 هر درکوم، ته تاسو اریاخت خپل هم زه .کوئ صلهیف هڅ ېچ ئیږپوه تاسو
 .ید ریام هم زما هغه ،ړک غوره تاسو ېچ وکڅ

 وويل ذاکر ومیالق عبد .وه روانه شپه او ځور  يوه هډغون .ووت ډېغون له نور
 ېچ وويل ورته وړ غ ولوټ .وي نه منصور محمد اخرت ېد ېک دانویکاند په ېچ

 چا پر يړ غ ولټ يا اکرث یشور  د ېچ یداېک يش نه دا تنهښغو په ستا ېيواز 
 جر له یشور  موجوده ولهټ نوره ېچ کله .ويش وررسه عتیب بايد ديېږ ک الس
 د رسه ېد .ړوک انکار ذاکر شوه، متفقه منصور محمد اخرت په وروسته وبحثه
 درلود، نه لیدل ريظاه هغه .ړېوک ۍزار  او عذر ته هغه علاموو او وړ غ یشور 
 .کاوه انکار ېي عتهیب له خو

 عبد .ووتل ډېغون له ذاکر او املنان عبد د مالمحمد عمر ناسکه ورور وخت دا
 اخرت یشور  .یکوال يش نه عتیب سمدستي .لري تياړ ا ته وخت لیوو املنان
 .یراغ تا پر اتفاق وړ غ اکرثو د ېچ لیو ېوي ورته او تښراوغو منصور محمد
 خلکو ناستو د ایتښر ما پر که وويل منصور اخرتمحمد مال .شته نه الر بله

 به ځېيوا ېچ کوئ رارسه عهد به ولټ خو منم خربه ېستاس زه ي،ځرا اتفاق
 د ناستو ولوټ .کوئ مرسته رارسه به ېک کار هر په ېبلک دئ،ېږ پر  نه ېم
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 له وړ غ ېپات شورا دپه دې رسه  .وشو عتیب وررسه ایب او هړ ورک وعده ۍهمکار 
  .ړوک عتیب رسه منصور محمد اخرت

 مال ورور مورين د مجاهد محمد عمر مال د امته په ېمياشت د زمري د سبا په
 هړ ا په وفات د محمد عمر مال د مشوره په عقوبی مال محمد یزو  او املنان عبد

 په ېچ ته ډېغون ېيو  قومندانانو او انویوال د او شوه خپره اعالميه رسمي
 ګنځغور  خپل د او هړ وک نایو منصور محمد اخرت مال وو، کسان ونوګسل

 .ړوک عتیب هم ونوالوګډ ډېغون د ېورپس ېچ ،ړک حیترش ېي ریمس یراتلونک
 عتیب خپل د کاتب عبدالسالم او رشيف دیس مولوي ېک وړ غ بویغا په یشور  د

 له هم نه قطرله  .ړک تعني ېي مرش ینو  ېچ و یلېږ رال ته وړ غ همدغو اریاخت
 د ېک په ېدر  ېچ وړ غ ولوټ نورو پرته، محمده کېن مولوي او اغا بیط محمد
په  ډېغون ېيو  د يويشتمه په ېمياشت د زمري د ول، هم يړ غ یشور  رهربي

 رهربي د ریام ینو  رسه ېد په ېچ ،ړک اعالن عتیب رس امري نويله  ېک څتر
 د سيونونوېکم د او انویوال ولوټ د کیتحر د او لسوځپيند  وړ غ اتلسو له شورا

 غوره ېالند لقب تر املومنني ریام د رسه عتیبپه   قومندانانو يځپو  او مرشانو
 .شو

 وډیوي او ږغ په مسلسل عتونهیب ولسواالنو انو،یوال او علاموو نو،یمسئول ولوټ د
 .دلېخپر  هفتو وڅ تر ېک هڼپا بیو رسمي په طالبانو د ېک

 په عتیب خپل الظواهري امين مرش القاعده د دولسمه په ستګا د کال ېهمد د
 ېنځی د ایب لځ يو وروسته نه ېد له .ړک اعالن ېالر  له ټرنيټان د ېک ږغ

 ورته ېي فدايان .ېوشو  ګېجر  ېمسلسل ذاکر ومیالق عبد پر خوا له چارواکو
 مشهور او يريږ نیسپ .لړ ک هګجر  ورته ېي بنديان وانتاناموګ د ل،ړ ک هګجر 

 مال د .عتیب هم نه او کوم مخالفت نه ويل، کرذا خو ل،ړ ک هګجر  ورته ېي علامء
 سمدستي او لري تياړ ا ته وخت ید ېچ وويل هم بيا ورورمورين  محمد عمر
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محمد یعقوب په  . خو بل خوا بيا د مال محمد عمر زوی مولويکوي نه عتیب
مد منصور رسه لیدل او هغه ته يې له خپله اړخه اطمنان ور پټه له مال احرتمح

 .کاوه

 ېفاتح د خوا له ۍکورن د مجاهد محمد عمر مال مرحوم د وروسته ځېور  وڅ
 مولوي یزو  محمد عمر مال د ېک مراسمو ېد په .شول بیترت مراسم مخترص
 هم نه او هړ ا په چایه د محمد عمر مال لیوو هغه .هړ وک نایو هډلن عقوبی محمد

 يټ) لوزتربک د محمد عمر مال .ړېک هیتوص کومه هړ ا په يړ غ کوم د ۍکورن د
 پر او ثبت ېي نایو دغه .شو وفات امله له ۍامر یب د يېړ ز  تور د هم ای( يب
 د رسه ېد په ېچ شوه، خپره هم ېک یټساپه  طالبانو د او وڼپا سبوکېف

 اثره ېب رهډې تر ېک ځمين طالبانو د هم ېادعاو  ازيین منان او للها داد منصور
 .ېشو 

 ته املنان عبد ېچ لیو پلويانو ېينځ ناملنا عبد ورورناسکه  د محمد عمر مال د
 د چا هر د مرشتابه نوي طالبانو د خو کوي، عتیب به ایب ،یش ورکول نيابت ېد

 وړ کځمين د وروسته، مياشت وهی بایتقر باالخره .کاوه مخالفت عتیب مرشوط
 ۱۳۹۴ د ېک څتر په ډېغون ېيو  د امله له وڅه مسلسلو د علاموو او طالبانو

 ستمرب د کال الديیم۲۰۱۵ د ېچ لورويشتمهڅ په ېاشتیم د يږو د کال زیملر
 یزو  محمد عمر مال د او املنان عبد مال ،درلود سمون ېي رسه ېلسمځپين له

 .ړوک عتیب رسه مرش نويله  رشطه او دیق يب يعقوب محمد مولوي

 حارض ته ډېغون عتیب د نه الرزاق عبد مال او رحامين حسن مال رسول، محمد
مال  شو اعالن مرش ینو  ېچ ځور  هغه هم په ېبلک ،ړوک عتیب ېي نه او شول
 ارښ اباد اسالم پاکستان د ېالر  له اډیمي د رسول مال محمد او حسن محمد

 رسه مرش نوي ېک څتر په ډېغون رسمي ېو ی د رسه مقاماتو پاکستاين ېک
 ېيمهدر  په نومرب د کال ېهمد د وروسته موده هڅ .ړک اعالن مخالفت خپل
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 ړک ونه ړمالت ېي الرزاق عبد او رحامين خو ،ړوک اعالن ېلډ جال د رسول محمد
 په ۍناروغ ېسخت د رحامين حسن ېک ریاخ ېاشتیم د ۍجنور  د ۲۰۱۶ د او

 يوه نه ېد له او ړک خپور امضاء خپله په ېک رسنيو عتیب یکلیل خپل ېک حالت
 يوه هپ ارښ ۍکراچ پاکستان د امله له ۍناروغ ېښېورپ د وروسته هفته

 .شو وفات ېک روغتون

 :توري عتیب د رحامين حسن مال محمد د

 ېچ مجاهد وی ولس وریغ او مسلامن د افغانستان د رحامين محمدحسن زه
 پيل د نظام رشعي سوچه د ېک افغانستان په ېپور  اوسه تر ایب پيله له ژوند د
 خپل تر ېم ېک لر په دوېک پوره د ارمان ېد د او می او وم ارمان په دوېک

 په دوېک پوره د ارمان ېد د هګهمدارن ،یستلیا اریز پوري توان او وس
 رسه منصور اخرتمحمد مال نیاملؤمن ریام ر،یام نوي امارت اسالمي د منظور

 عتیب کومي له هړ ز د موخه په اطاعت مکمل د ېک امورو رشعي ولوټ په
  .اعالنوم

 الله فضل موالنا مرش د البانوط پاکستاين د ېاندړ و  مياشت يوه بایتقر نه ېد له
 ېيو  د پلويانو ونوګسل خپلو د ېچ دهېورس ته مرش طالبانو د هم وډیوي هغه
 خپل ژبو توښپ او عريب په رسه منصور محمد اخرت مال ېي ېک څتر په ډېغون
 .و ړیک اعالن عتیب

 د خو مخالفت، نه او کوم عتیب نه ېچ هړ ک غوره يسیپال دا ذاکر ومیالق عبد مال
 ۱۳۹۵ د ذاکر ومیالق عبد مال ېک لهیپا په وڅه مسلسلو د روګمل ېدږ ن د غهه
 ټېني رشميېد له مارچ د کال ميالدي ۲۰۱۶ د ېچ لسمه پر وري د کال زیملر

 عتیب خپل الفاظو ېالند په رسه منصور محمد اخرت مال ،ړخو  سمون ېي رسه
 :ړک اعالن

 میالرح الرحمن الله بسم
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 دیقا یعل والسالم والصلواة والتفاق بالتحاد نیمامراملسل یالذ الحمدلله
 خلقه عدد نیاجمع واصحابه اله یوعل وسلم هیعل الله یصل محمد اءیالنب
 .کلامته ومداد عرشه وزنة نفسه ورضا

 نویمجاهد محرتمو او کرامو علامء ولوټ امارت اسالمي د افغانستان د
 ته کرشانو او مرشانو

 وبرکاته اللله ورحمة کمیعل السالم

 اسالمي طالبانو د ېچ ئېږپوه الحمدلله ولټ تاسو وڼورو  رانوګ محرتمو
 په ېلند ۍرهرب  تر مجاهد محمد عمر مال نیاملؤمن ریام قدریعال د کیتحر

 د ېتاس او ږمو او لیپ لپاره امیق د نظام اسالمي سوچه وهی د ېک افغانستان
 او مادي هڅ هر تر رسه ورکولو ویقربان زرو ونوګسل د خاطر په نظام ېد

 له ړۍن کفري د ېچ دوېورس ته اوړ پ ایبر د بالخره او رېت ویشتمن معنوي
 بيیصل ېچ هګرنڅ شو میقا امارت اسالمي ېک افغانستان په خالف ېاراد
 اسالمي د نو شو، یزغمال  ونه نظام یلېڅسپ وی ېداس روګاشغال او ړۍن

 الله رحمه نیاملؤمن ریام قدریعال خو شو لیپ اوړ پ ینو  وی ازمون د لپاره امارت
 لړ ک خوا مهیورن ارمانونه نېړ کرغ ړۍن کفري ېولټ د نرصت په یخدا یلو  د

 کوټ عمده نوځی د ما شو خپور خرب وفات د نیاملومن ریام قدریعال د ېچ کله
 بهبود، هښ د نظام د استقالل، توب،یالیبر زیخړ ا هر د امارت اسالمي د ېچ
 رشعي هڅ خاطر په حل د مشکالتو ویاوسن د وررسه ساتلو متحد د صف د

 د هغو د رسه کوشش او هیسع پوره په روګمل د الحمد لله درلودل ملحوظات
 میعظ اجر یتعال الله ید ته روګمل وشوه موافقه ولوړ جو پر ملحوظاتو رشعي

 .يړ ورک بدله کهین او

 ټچوکا په عتیرش د وررسه زما ید مرش ږزمو منصور محمد اخرت مال محرتم
 په عتیرش د به مطابق توان او وس خپل د یتعال الله شاء ان ید عتیب ېک

 .کوم اطاعت ېک ټچوکا

 ونفوض ریالنص ونعم یاملول نعم لیالوک ونعم الله حسبنا یاملشتک الله یوال
 .بالعباد ریبص الله ان الله یال امورنا
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 ذاکر ومیالق عبد مال حافظ الحاج الله یف اخوکم

 هیټن ۲۱خرجامدال  هـق ۱۴۳۷

 ش هـ ۱۰/  حمل/۱۳۹۵

 م ۳۰ / ۳ / ۲۰۱۶

 

 ستلیپران دفرت او تلل استازو طالب د ته قطر

چارواکې طالب  د منځني کچاو يوبل دالور  کې مولوي شهاب الدين ۲۰۰۵په 
کې  "تاکال"په ښار رسه د پيښور  "مپليمایکل س"سړي  برطانوي مرموز له يوه 

ګین کې مالقاتونه وکړل، سیمپل انګریز ر باپه د موټرونو  "دیدار"د قوماندان 
واده کړی، میرمن يې لور رسه له متقاعد پاکستاين فوځي افرس ه يو د دي چې 

يې نڅاګره ده او د ده استخبارايت جال په پاکستان کې خور دی. له دې 
چې  ،خربه ډیره اوريدل کيده وروسته به په مجلسونو کې له مولوي دالورنه دا

اوسیدو او  د کې ه د بې طرفه طالبانو په توګه په دريم هيوادموږته دې مرشتاب
.خو د دې خربې مطلب واضح نه و.مولوي شهاب الدين استازولۍ اجازه راکړي
خو کله چې د صبغت الله  پلوي هم کوله، د خربوسولې  د کرزي له رژیم رسه د

مجددي په مرشې د سولې سمبولیک کميسون جوړ شو نو د مجددي زوي 
سفر وکړ، په پاکستان کې يو شمري زړو طالبانو وررسه وکتل، د ته ن پاکستا

امريکا سوله نه غواړي، خو که طالبان هغوي ته  وييل و چې  مجددي زوي 
تسلیمیږي نو زموږ دکميسون له الري دي ځانونه تسليم کړي، د مجددي د 

کې يوځل بيا سیمپل  ۲۰۰۸زوي دغه څرکندونو واضح پيغام الره، خو په 
 ستي پيل کړې.نا
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افغان انجیرن وحیدالله حليمي  يوه له هغه وروسته د جرمني تابعیت لرونکي
جرمني تابیعت لري او دجرمني له د پاکستان ته سفر وکړ. ښاغيل حلیمي چې 

شاهي  قطر د هغه درسه استخباراتو رسه نږدې اړيکې هم لري، له دې رسه 
په قطرکې د انجیرنۍ فعال نږدې پاتې شوي او  راهييس کورنۍ رسه له کلونو

په لومړي ځل د طیب اغا او جرمني استخباراتو  رشکت هم لري، ښاغيل حلیمي
ترمېنځ اړيکه جوړه کړه، طیب اغا د حلیمي په واسطه جرمني ته پټ سفر وکړ، 

جرمني له حکومت رسه د حلیمي په منځکړتوب  له هغه وروسته چې طیب د
 آی اي او طیب ترمېنځ متاس اړیکي نږدې کړې، عبدالسالم ضعیف د يس

خالصیدو موافقه پر يوه دفرت  برابر کړ، چې له دې وروسته د طالبانو په نوم د
کې زما له يوه ملګري نه مولوي دالور  ۲۰۱۱وشوه.خو ځای مشخص نه و، په 

، چې له دې نه دايس و جرمني ته د قاچاقي تللو په اړه معلومات غوښتي
اوسیدل غوښتل، خو وروسته د  کې ښکاريده چې هغوی لومړي جرمني

 پرانیستلو په قطرکې پر دفرت توافقاو قطر په درې طرفه  يجرمني، يس آی ا
له ټوله جريانه ناخربه  هم او مالمحمد عمر ال دا وخت موافقه وشوه، خو شورا

 وو.

 ید ېچ واستاوه حال ته محمد عمر مال اغا بیط ېک ۲۰۱۲ په له دې وروسته 
 له واسطه په انویجرمن د او يز بو  رسه هانځله  ريګمل هڅ ته قطر يړ غوا
 برخه په انویبند د بیص مال .يړ ک تبادله انیبند وانتاناموګ د رسه انویکایامر
 له که و؛ يلیو ته قاصد ېي امله ېهمد له .کوله پاملرنه جدي رهډې مزاجا ېک
 درته خوا له زما وي ممکنه ېالر  ېهر  له تبادله انویبند ولوټ د ږزمو نه وبایک

 ېسول د هم يا دفرت مستقل د ېک قطر په رهېرسب ېد پر .هړ وک کار دا ده، اجازه
 ړرنه یدو  نه او ړېکنه وه  ورته محمد عمر مال هخرب  کومه څهي مذاکراتو د لپاره
 اغا بیط مرش سونېکم ايسیس د ېک ورستيو په ۲۰۱۲ د .وه ېستیاخ اجازه
 یشور  د ېک ېد په ېچ بوتلل ريګمل وڅ ښېخو ېخپل د رسه هانځله  ته قطر
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 ته ما ېچ وايه دليلدا  بیط .درلود نه یاځ انتخاب او هیرا محمد اخرت مال او
 .ړېک اجازه مهیمستق مرش

چې دفرت  ،يوڅه شخيص ملګري عبدالسالم ضعيف وررسه ځای کړل له بل لورې
 د ملګرو نه تشکیل شو.خپلې خوښي  د په مجموع کې د ضعيف او طیب 

 محمد اخرت مال ېچار  اکرثه او شو ناروغ محمد عمر مال ېک لیپ ۲۰۱۳ د
 په ېي نور کوله، همکاري فقط رسه بیط له منصور .ېشو  ېپات ته منصور
 ېد په بیط .منله مداخله هغه د بیط هم نه درلود، کار ورته نه ېک کارونو

 هغه د قاصد خو ي،یږرس هم اوس ته محمد عمر مال به غامیپ زما ېچ و هډاډ
 .خرباوه نه بیط ۍناروغ له

 لورويشتمهڅ په لیاپر د .و نه کولو خربو د نور مرش غالبا ېک يوړلوم په اپريل د
 .شو ستلیپران دفرت قطرد  وروسته ېاشتیم دوه کم هڅ نه ېد له او شو وفات
 نورو او فشار د چارواکو افغان د خو وه موافقه یشور  ېک ستنهیپران په دفرت

 کسانو ېدږ ن ته قاصد او قاصد محمد عمر مال د .شو لړ وت دفرت امله له مداخلو
 نه خرب هګمر  له مرش د بیط او وه ړېک اریاخت خامويش منصور ېچ حالته دغه له
 تجاريت ان خپلوان، ري،ګمل خاص خپل ېي ته قطر .کوله استفاده ناوړه و،
 د دا ېچ لیو ته وړ غ نورو به بیط .لړ ک اتیورز ېک لهډ په استازو د کانیرش
 .راولو دلته تنهښغو او اجازه په بیص مال مرش

 په رسه مرشله  امیمستق ېي انځ او و مستغني یشور  له هم اغا بیط پلو بل
 کارونو شخيص په او وو ښخو ده د ېچ وکڅ هغه هر کهځ نو ه،ڼاګ ېک رابطه

 کوم به که .بوتلل ته قطر نوم په استازو د دفرت د ېي ولټ وو، کار په ېي ېک
 ونهډخن ېداس هلته به ته هغه نو ،ړک معريف یشور  هم يا منصور کس
 هدايات ېک مسئلو ايسیس سرتو په منصور .دځېر ګراو  به رتهېب ېچ دلېبرابر 
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 ېک کارونو کویديپلومات عامو او اداري په دفرت د لو،یمسا مايل په خو وراستول
 ریغ ېدر  پر دوه ېک لهډ دغه په ېي امله ېهمد له ېچ درلود، نه غرض ېي

  .شول یاځ خلک ورغيل شونویفرما شخيص او تعلقانو په ځېيوا رضوري،

 یهغو  .وه نه مسلطه ېپر  یشور  او مرشتابه ېچ وه دا ېک دفرت ستونزه بله
 ،یستیاخ و نه ېک اعتامد په پوره ېي مرشتابه ېچ کاوه توبیاستاز ېداس هلته
 له .درلود نه اریاخت او واک څهي هړ ا په حاالتو نظامي د یهغو  امله ېهمد له ېچ
 ولوټ تر لپاره یدو  د وماينګبد  او باوري ېب طالبانو عامو د یهغو  پر رهېرسب ېد

 هګتو  په ګېلېب د .دلېک ېپور  تورونه ولډ ولډ ېپور  یدو  په .وه ستونزه سرته
 باردار ېداس درجن يو یاحمدز  اغا جان ېچ دلېک لیو به ېک مجلسونو عامو په
 لوجستکي ته مرکزونو وټنا دله پاکستانه  ېک دلب په سویپ د ېچ لري رونهټمو 

 طالبانو رونهټمو  اکاملوونکي وټنا د ېچ ېک حال ېداس په .يړ و  مواد
 .ورکوله سزا درنه هم ته روانانوټمو  ېي به ناکله ول،کلهځسو 

 ناسته سیپار د هغه ېچ وه مشهوره رهډې خربه دا ېپس نیالد شهاب مولوي په
 زامنو دوو خپلو ېي امله له ېچ ،ړېک هړ جو  رانهای رسه ستانکزي معصوم له ېک
 الدين شهاب د پلو بل .کړي ووترالسه  پونهیسکالرش ميیتعل له دولته  ته

 دوستانه وخت يوه په رسه چارواکو استخباريت پاکستاين او افغان له دالور
 مرش له منصور محمد اخرت مال د ېچ کله .ېکيد بلل ړو  سوال د لرل ېيکړا
 د چارو مايل او اداري د ۍمرش  په ریالکب عبد مولوي د روستهو  دویک اکلټ

 لپاره ېمحاسب مايل د دفرت قطر د وخت دا نو شو اکلټو  سيونېکم يو شیتفت
 ناراضه تهیشفاف له ېمحاسب مايل د هغه .شو واستول ته قطر ونسی مال محمد
 د یهغو  د ېک ۍدوب په او کاروبارونو سرتو له وړ غ د دفرت د .شو راستون

 .ېکول ېي ېخرب  دادونویجا
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طالب  البانو ترمېنځ د پټې خواخوږۍ خربود کابل او قطر ميشتو طبل پلو 
انديښمن کړی و، ځکه چې له يوې خوا له لويه رسه د سولې له اوله ال مرشتابه 

هغوي ترشا والړ بهرنيانو استخبارايت کړې وه، بل  پروسه افغان واکمنو او د
مرشتوب ميل امنیت ته له مرشتابه د ولې شورا س دپلو چې معصوم ستانکزي 

، آن تردې چې د ب مرشتابه ته يې نور شکونه هم وزیږوللالړ، نو طاته 
تحریک استخباريت کارکوونکو ته په کابل کې يوه پخواين طالب چارواکې ویيل 

په يوه ناسته کې واوريدل چې هغه کس ته  مې و چې له معصوم ستانکزي نه
قطر لپاره تعین شوې نقدي پیسې هم  يې لیږه، چې د يې وویل چې قطرته

 دررسه ورسوه!

او عبدالسالم ضعیف ته په دې  اغا طیب هم پخپله مال اخرت محمد منصور
غوسه وو چې د طالب غورځنګ په استازیتوب له ځینو هيوادونو اولوريو نه 

 کې يې خپلې پروژې پرې روانې کړې. پیسې ترالسه کوي او په کابل
يوه ورځ وويل که د نړۍ يو مسلامن دوي ته په دې نامه څه  بصیمنصور 

، نو دوي څنګه بيا کورنۍ ته يې ورکړئ ورکړي چې د کوم بندي ياشهید طالب
نور وضاحت ونکړ چې کومو په دې اړه  خو منصور صیب دا پيسې کابل ته وړي.

 او څه ډول پیسوته يې اشاره وه.

 په وړ غ رېشم يو دفرت د .ېو  ۍناندر  ځترمين وړ غ د دفرت د خپله په ستونزه بله
 ېکړیا ټېپ هږ مو له رسه استخباراتو کاييیامر له ېچ کاوه ېپور  تور اغا بیط

 کاييیامرله  پرته حضوره له ږزمو تنها ېتک اغا بیط لیو به یهغو  .سايت
 .کوي مالقاتونه ېک خونه بنده په رسه استازو

 خرب اغا  بیط ېاندړ و  ېاشتیم ږشپ اعالنه له د وفات محمد عمر مال د ېچ کله
 نامه په محمد عمر مال د ېي کاله دوه رېت ېچ شوه دایپ وررسه رهېو  دا نو شو،

 نلونویچا والوړۍن او ويش محاسبه وررسه اوس اييښ يړ ک حرکتونه خودرسه
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 انځ ېچ لرله ګېاماده ته ېد مخه د وار هغه .يش اعتباره ېب او ټیټ هم به ته
 د ېي رسه ده ېچ کوله ونهګپان خلکو هغو پر ېي لپاره ېد د او يړ ک اعالن جدا

 .وه ړېک وعده رتياګمل ېراتلونک

 وټپ او اسايس د رسه ړۍننه له  ۲۰۱۴ له منصور محمد اخرت مالیل لوري ته 
 یدو  ېچ لیو کارهښ به هغه .و وسهیما استازو قطر له ېک برخه په روابطو
 رول ېک روابطو ېتلپات او ايساس په نه .یوالټپ يش نه ېا یآ  يس له روابط
 کوړیا رسه وادونوېه مخالفو کایامر د رهډې تر اشاره محمد اخرت مال د .يش یلوبوال
 پر حده يوه تر ېچ ړېک لیپ څېه نلیچا هیخف مستقل يو د هغه لپاره ېد د .وه ته
 دغه شهادت پر هغه د لوري له رونډ کاييیامر د ېک ۲۰۱۶ په خو ړوال  مخ
 .شول یخنث خوا له استازو د قطر د رتهېبه اکرث  نلونهیچا

 ونهډخن درانه ېاندړ و پر تفاهم او ېسول ېنیتښر د

 د ستونزه اسايس نو شوي لیپ تونهځښخو  نامه په ېسول د ېچ وخته کومه له
 د کلمه ېروغ او ېسول د .کاريښ ېک فیتعر مبهم په تفاهم مثبت او سويل
 کي،یتاکت رهډې تر لوري له کوچاروا او روګمل افغان د یهغو  د او کایامر
 ېمذهب سوچه ېيو  د طالبان یلور  بل .ېشو  کارول طرفه وی او غايتیتبل
 ړیلوم تفاهم ولډ هر ېالند کیرسل تر ېسول د ته یهغو  .دي رویپ ېالر ګت
 ېک نظر په هدفونه سرت لولویپ د مقاومت د او يیږک تلل جواز نه او جواز په
 په .يځ ته زېم مذاکراتو د رسه لوري مقابل هل بيا وروسته هغه له .يیږک ولین
 د وجود اشغال شوي نومول د ګنڅتر  لویدال دويیعق او فکري د ېک ېد

 د او دلېرس ته یپا اشغال د ېچ انیجر هغه هر نو ،ید لیدل اسايس مقاومت
 دلېرس ته ېجینت ېپر  رسه طالب وي، نه ېک اډاجن په ېي وتل روګرغلی

 .کاريښ یناشون
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 د ولډ ړبشپ په مهاله ېد تر ېانګشورا او سيونونهېکم ېسول د ابلک د پلو بل
 تش ،ید قوت يځپو  او ايسیس يو وخت دا ېچ ېاندړ و  په نویمخالف خپلو
 په مجددي د ېچ وخته کومه له .کوي تونهیفعال استخبارايت او غايتیتبل

 د تیذهن د والوړۍن او ولس د تنها شو، ړجو  سونېکم دا لځ يړ لوم په ۍمرش 
 ۍمیتسل افرادو د طالبانو د ېي کار عميل خو ېوهل ېنار  ېسول د ېي لپاره لونبد 
 فريض دوېتسلم د افرادو د ېک رډګ غايتیتبل په به یهغو  .وو ولڅه ته

  .کول هم اعالنونه

 ېچ و ړیک زیاندړ و  خپلوانو خپلو ته الیمرست يوه یشور  ېد د ولډ په ېمنون د
 وڅ ېچ وو يلیو ېک وابځ ورته ده .ورهګو  ارګروز  او کار ېک دولت په ته ږمو
 طالبانو ویشو میتسل د او وړ وک درنه ویډیو به ږمو سئ،یران سویپ په توپک هړ زا
 نیکمپا غايتیتبل به ږزمو وړ درک ېسیپ به ته تاسو .وړ ک اعالن مو به نامه په

 او اعالنات جعيل نور ونهګسل یهغو  به ورته ته ېهمد اييښ ېچ! ويش
 مبهم پالن او اراده ېنیتښر ېسول دنه  ېد له ېچ وي يړ ک بربرا هم تونهیفعال
 .دهېکار ښ مجهول او

 او لویوسا د رڅې په جهاد رېت د مقاومت روان دغه ېچ شته نه شک ېک ېد په
 مقاومت نو ،ید کډ  ویسخت او ستونزو له رډې ېبلک ،ید نه غني خهړ ا له مال

 او فکري ېي زهګېان اصيل ېبلک لري، نه اتکا لویوسا مادي په ېي کوونکي
 يو ېچ طالب کومچې  ؛یداېک يش نه هم تصور ېد د خو کهځ نو، ده اعتقادي

 او سویپ د تشبيا دي  وي، ړیک لیپ ادیبن پر فکر او جهاد د کار دغه ېي لځ
 .يش میتسل ېد ېک بدل اتویماد

 نيیتښر د ځور  هغه نو يګول رکڅ توافق د لویمسا اسايس پر رسه طالب که
 د او ولډ سستم د نظام د ېخرب  عمده ېک ېد په ېچ کوي وده ناتامکا ېسول

 .دي دلېک صفر جيیتدر يا فعيل اشغال او واک بهرين
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 مطلق هغه نو ید جټیس ړیلوم کوم ېچ ېاندړ و  دوېک ېعمل له ېسول د البته
 يو ته طرفونو وړ دوا هم پرته ېسول له دا ېچ ده ناسته دوطرفه او تفاهم

 پرته متاسه او تفاهم له ېچ ده تبادله انویبند د ېي هګلېب هښ ېچ ید رضورت
 .ړوک توافق رسه کایامر فرت د پر قطر د طالبانو خو امله ېهمد له .ده ېناشون
 معلوم په استازي طالب خو شو، نه فعال ولډ مکمل په دفرت دغه هم هڅ که

 ېچ يړ ک تبادله رسه کانویامر له بنديان مهم خپل ېچ دلېوتوان ېد په ادرس
 .ده روانه ړۍل هم ېي ال

 قطر د .ده دنده پر دفرت د قطر د هغه ده واضحه رهډې ېچ فهمي غلط کومه
 ،ړیک خالص ید نه تین په دوېک عميل خامخا د ېسول د چارواکو طالب دفرت
 لپاره دفرت ېد د ېخرب  هړ ا په ېسول د .ده دنده دفرت ېد د تفاهم مطلق ېبلک
 .کار اسايس نه ،ید عمل اريیاخت

 اخرت مال مرش طالبانو د ته ېهغ ده، سوله ممکنه او ېنیتښر ېچ سوله ومهک
 کابل او امريکا ېچ سوله کومه خو و، چمتو ولډ نيیتښر په منصور محمد

 هګمر  تر مرش طالب څهي اييښ ته ېهغ فويیتعر دمه ېد تر ېي انیپلو شتيېم
 .ديږ نېک هړ غا 

 مهیس رسحدي افغانستان د او داعش

 بحث د زما دلېپراخ او دلړېجو  ېلډ د االسالم دولة يا داعش د ېک عراق په 
 .شم ړال  ته التویتفص داعش د ېسوري او عراق د مړ غوا نه .ده نه موضوع
 د نو ړک راپورته رس ېلډ ېدغ ېک عراق ېچ ړیلوم ووايم؛ دیبا دومره البته
 نو وو، شوي دلېاور  هم دلته داستانونه تیمظلوم د مویس نهینش سني د عراق

 ديزویلو د ېک مهیس په ېي دا او کوله خوشحايل هم طالبانو ته بروز یهغو  د
 په ېچ رسه رسه ېد له وروسته .نوماوه ونګغرب  مثبت ېاندړ و  په ویسیپال

 وجود ېلډ دغي د ېاندړ و  په شتون اسايس د القاعده د ېک هیسور او عراق
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 رسه ولس عام او ېالقاعد له خوا له یهغو  د وررسه وه، رضبه سرته
 دلته .راووت ته محرض عام چلند رحمه ېب یدونکېک هیتوج نه او ینوونکږ بو
 ېي ړۍن ولهټ په او اعالن خالفت د یهغو  د خو دل،ېمات ورنه ونهړ ز  خلکو د هم

 بلل سهیدس وروسته او ونتوبېل تش ړیلوم ېچ وه پهڅ بله يوه منل جربي
 .دهېک

 په هم ېي بغداد مرکز وادېه د .وو يړ ک ېالند ارونهښ وڅ عراق د ځېيوا یهغو 
 خپل مسلامنانو پر ېک وادونوېه نورو په ېي ېلر  لهیم زره وڅ خو و، نه ېک الس

 .هڼاګ الزم هګتو  جربي په اطاعت

 په خو درلود، نه یاځ چندان ېک افغانستان په ېي ولډ نيیتښر په ېچ داعش
 اتیز ېک رسنيو ديزویلو او حلقو حکومتي خپله په ورته ېک دانیم ياييډمي
 .وشو غیتبل

 لګڼ ونه مهم اعالنات ېلډ ېد د ېک رسحدونو رشقي په افغانستان د طالبانو
 ېي خامويش ي،ړ ک نه هړ جو  موضوع هیلو ېد له منښد ېچ ېر ېو  ېد له او
 له داعش د ېک عراق په ېچ شول ړا ته ېد یهغو  ورو ورو خو ه،ړ ک اریاخت

 اخرت مال .وپوهوي ېي نزاکت په تیوضع د او يړ وک مفاهمت رسه مرشتابه
 کیل کډ  ږۍخواخو او تښدرن له ته بغدادي موسس داعش د منصور محمد

 عربو او افغانانو د ېورک عالوه تهیوضع داخيل له افغانستان د ېچ واستاوه
 .ېو  ېشو  ېادی ېسیدس منښد د او ۍقربان ېمشرتک مجاهدينو

 ېک طویرشا وسخت روډې په مقاومت کلن ديارلس ېچ وه ېشو  لهیه بغدادي له
 اسالمي ېچ دلته .ید ناست مته په ېتفرق داخيل د ېي منښد او ړېک وده

 ړېغا  او حق رشعي ولډ يو دا .اعالنوئ مه التیتشک مستقل تاسو وي، امارت
 په ېخول له عدناين اندیو د بغدادي د ېلور  هغه له خو .دلېک لګڼ خالصول

 معنوي او روحاين طالبانو د ېچ یراغ ونګغرب  بنا سپورو سپکو او ظویغل روډې
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 ېک په( و پوره کال دوېک وفات د ېي وخت دا ېچ) ته محمد عمر مال رګ ټبنس
 علاموو د مرشتابه وروسته هغه له .ېو  ېشو  لیو ېسپور  ېسپک ېاتیز حده له
 یخنث د مقاومت کلن ديارلس د ځېيوا ېنګ ېچ ونوموله فتنه يوه دا هړ کېپر  په

 الس اقدام يځپو  په ضد پر یهغو  د طالبانو امله ېهمد له .ده سهیدس کولو
 .ړک ېپور 

 لهډ رسه ېک خپلو طالبان پاکستاين ېک مویس رسحدي په پاکستان د وخت دا
 او اشخاص هغه .ېو  ېشو  هم ېتښن ړۍخون ځترمين نوځی د او وو لهډ
 یشوا نه تیحث او مقام ړلو  ېي ځترمين طالبانو پاکستاين د ېچ روپونهګ

 انیجر نوي دغه له یدو  وو، کمزوري هم لحاظ مادي هپ او یکوال ترالسه
 د شتېم ېک ړباجو  په .اوهړ وا ته انځ ېي پام رسنيو د او ړک اعالن ړمالت رسه
 ړک اعالن وستونیپ رسه داعش له هم دوست مسلم مولوي ټکو  د رهارګنن
 ېالر  له تیانرتن د هم داعش .هړ وک الره داعش ته رهارګنن امله ېهمد له ېچ
 حافظ ۍجنسیا اورکزو د ېي نامه په خراسان د او لړ ک اعالن عتونهیب یدو  د

  .ړک اعالن ریام خان دیسع

 هم ېک کارونو مافيايي نورو او تولوښت يړ س په انديړ و  ېد له خان دیسع
 د ېچ لهډ يوه انویحنف د) و یر یپنچپ خهړ ا له مسلک د خان دیسع .و بدنام
 طالبانو پاکستاين د یر ګمل بل ده د او( لري ریتعب سخت ېک برخه په دویعقا

 فقهي لوروڅ د سنت اهل د ېچ هغه) و رمقلدیغ شاهد الله شاهد اندیو یپخوان
 ېدیعق او مسلک د ېک یهغو  په عالوه نه ېد له( مني نه رويیپ امامانو
 یشوا یکوال ېنړ ک رحمه ېب ۍرو یپ په یدو  د ېچ چا هر .وه نه مهمه موضوع

  .خالصوله هېږ غ ېي ته هغه

 تهیمسئول ېب په ېچ اشخاص ېداس ېنځی ېک کویل نظامي په طالبانو د پلو لب
 نوم هښ يو ته یهغو  لرله، رهېو  دلوېک مخ د ېي يا مخ رسه مجازات له نوړ ک
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 مرشقي له خلک رېشم يو ېک ېد په .هړ ک پورته ېي ناره همدا او شو دایورپ
 او شول کمزوري یهغو  بيا وروسته خو وو هم ېک شامل او زابل ر،ګلو  په پرته
 .لړ ال  هځنیم له ېي رېشم یلو  يو

 غر نیسپپه  رهارګنند  تجمع ړۍلوم پريوانو افغان او اورکزي خان دیسع د
 .و مرکز ړیلوم یهغو  د مهیس ېمامندر  د غر نیسپ د .وشوه ېک ۍولسوال
 یهغو  خوا له طالبانو د ېچ تهښون وخت هغه رسه یدو  له هګړ ج ړۍلوم همدلته

 وشوه، هګړ ج رسه دوېک پوره له وخت د .شو ورکول وخت وتلو د ېمیس له ته
 رسه یدو  له .وو متحرک ېک چپرهار او ټکو  ن،یاچ باال،ده په یهغو  وروسته
 رټاکډ ز،یعز مولوي چپرهار د دوست، مسلم مولوي ټکو  د ېک افغانانو

 له ېپول د او وو ريګمل ينړ لوم الدين اسالم مولوي ل،یاسامع مولوي ل،ګسبا
 وروسته .و وررسه ابوبکر ړباجو  د عالوه نه الله شاهد او خان دیسع د ړېا غ ها

 درلود، نه کار ېپر  حکومت .دلځېر ګ هم ېک ویولسوال نورو په رهارګنن د هغوي
 ېي ۍهمکار  په خلکو د ميیس د راغله ېورپس قطعه مستقله يوه طالبانو د ایب

 .لړ ک ولټور  ته ېمیس ړېو  ېيو  یهغو 

 ستلیو و ېورباند توبه ېک صورت په ولوین د ېچ و دا تیداه مرشتابه د ړیلوم
 ويش، ېپر  ېز ډ هوايي رهډې تر هم ېک هګړ ج په او يش یاړ ک ېخوش او يش
 په مظاملو سختو د لوري له یهغو  د بيا وروسته خو تي،ښوت ېمیس له فقط ېچ

 ېکوم له یهغو  طالبانو به ېچ وخت دا .شوه سخته وررسه رويه طالبانو د وجه
 راغي وخت ېداس بيا کاوه، دیبر طالبانو پر حکومت بيا به هلته نو لړ ش ېمیس
 هړ دوا به چورلکو امريکايي نو لړ ک لیپ دونهیبر داعش پر طالبانو به کله ېچ

 بیعج رډې له طالبان وخت دا .ودروله ېي به هګړ ج او ړېک مببار ېخواو 
 دولت د همکځ پر ،ېالوتک امريکايي اسامن پر .وه مخ رسه حالت پيچيده

 ولوټ ېد له .و داعش ېک غرونو او کليو په .ول قطعات يځپو  او استخبارات
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 قوماندانان رډې ېک انویداعش .و امتحان ینو  يو دلېک مخ وخت يوه په رسه
 ېبلک دل،ېمیتسل نه ته طالبانو رسه رسه ورکولو له امن د نو شول مغلوب به ېچ
 د همداراز .شول میتسل ته ستخباراتوا دولت د به يا او ننوتل انویاربک په به يا

 يو دوي د یحت دل،یک تداوي ېک عامه صحت په رهارګنن د به انیزخم رډی هغوي
 عامه صحت په رهارګنن د وروسته دلویک زخمي له الخالق عبدعمر  قوماندان مهم

 .شو تداوي

 د هم قوماندان یتښاو طالبانو له نامه په اماريت سعد د ېک رګلو  په وخت دا
 ۍمرش  په منصور الله داد د ېک زابل په همداراز او و ړیک اوچت رغیب عشدا
 ړېک اعالن هګړ ج ضد پر طالبانو د او ړمالت داعش د هم ازبکانو خارجي نوځی
 وادوالوېه هزاره مسافرو د الره هیلو پر کندهار – کابل د هغه ېچ کله خو وه،

 ېد ،ړېيو  ته ارغنداب زابل ېي رسه انهځ له او ړېک ېکوز  رونوټمو  له ېتوررس 
 مویس رسحدي پر رسه هزاروو له .ړک ته ځنېرام نیناور توکميز دروند يو کار
 مجبور طالبان .و یدوونکېښېپ مشکل ورته خوا له هزارو د هم ته تنوښپ پرتو
 پر رمنوېم دغو د ېي امله له ېچ يړ ک یخنث عمل هړ ناو  او نادوده دغه ېچ شول
 رېشم وی ته،ښون هګړ ج و، ړیک ورته تین نزویو د کوونکو رغملی ېچ ازادولو

 .ېووژل ېي ېنور  هڅ يو او ېازاد ېتر  رمنيېم

 هغه د او شو ووژل ېک په هم منصور الله داد او هړ ال  هم ته اوړ پ بل هګړ ج دغه
 وکڅ او شول ووژل ېک هګړ ج په وکڅ شول میتسل وکڅ ازبکان ريګمل
 .شول رانیاس

نه  داعش له ېچ خلک هغه نو ېشو  دایپ ستونزي کله ېچ ځنېترم داعشيانو د
 هڅ که، کتلورته   نه هګسرت  په مخالف د نور هم طالبانو ست،یواخ الس ېي

 په شويو جال د داعش له .و یتښاو انیز دروند ته طالبانو السه د دوي د هم
 خو و، مفتي او مبلغ ړیلوم داعش د ېچ و، هم دوست مسلم مولوي ېک لهډ په
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 ړک اعالن لتونیب داعشه له هغه وروسته وژلو له رونویور د دهغه خوا له داعش د
 د خوا له دوست مسلم د هړ ا ېد په .کوي هڅه وژلو د ېي داعش نایو په ده د ېچ

 :و ولډ ېد په ېتور  هڅ ېاعالمي ړېک ېخپر 

 ،ړوک اعالن برائت د نه داعشيانو له وخت هغه انديړ و  کاله دوه کم هڅ ما..."
 خالصولو د ېي ما ولیون بنديان هڅ نوارویش او ټکو  د رهارګنن د داعشيانو ېچ

 انویداعش ،ړوک هم ېي ښواګ وژلو د زما او مانه ونه داعشيانو خو ،ړوک کوشش
 هم رونهیو دوه زما داعشيانو وروسته هغه له .ووژل وحشت په بنديان هغه
 دوهم .وواژه ېي ېک ویفاميل خالص د اباد جالل د نوميده طارق ېي يوچې  ووژل

 د ۍطانیش په داعشيانو د خراسان د و، یتلل ته ېسوري نوميده، اسامعيل ېي
 له خان دیسع د ېول ته ېچ وواژه بهانه ېد په داعشيانو عراق او یېسور
 "...ېي یراغل ته ېسوري پرته ېاجاز 

د طالبانو لخوا که څه هم د داعش په وړاندي مبارزه په لومړيو کې ډيره 
ه داعش رسه د مبارزې په تګالروکې ځینې ناوړه محتاطه پيل شوه، خو اوس ل

، د طالبانو هګونګ تعریفون تر سرتګو کیږي، لکه د داعش پیژندنهطرز العملونه 
یوې خاصې مدريس  د وي نيش کوالی چې د تحریک يو دیني تحریک دی،

په ډول په فرغي مسایلو کې ديوه خاص تعریف پیروي ته خلګ اړبايس، له 
ې ځېنې کرشان او کم علمه رسګروپان هغه څوک هم د داعش رسه په جګړه ک

داعش په پلوي تورنوي چې په د یني چاروکې د بدعاتو، خرافاتو مخالفت کوي 
او يا د عقایدو په برخه د توحید د مرشوع تعریف او احتياط تعليم ورکوي، چې 
دا په ديني لحاظ هم غري موجه چلند دی او په عميل توګه هم د طالبانو فوځي 

هم په اصويل چوکاټ کې د دې  طالب مرشتابه بل پلو فونو ته زیان اړوي. ص
 ډول چلند مخالفه پالييس لري.
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 خوشحاله ېد په ځېيوا ته داعش ېک عراق په کایامر ېچ هګنڅ لکه ته لور بل
 په همدايس ،ويړ ون ېپر  ېستن ادیبن چيدهیپ او پاخه د القاعده د ېچ وه

 ېد په وادونهېه نور ېنځی او حکومت افغان کا،یامر ته نامه دغه ېک افغانستان
 ته مقاومت متحد او مضبوط کلن ديارلس طالبانو د به دا ېچ وو خوشحاله
 غاتیتبل پراخ ته ېپروژ  ېنو  ېدغ لپاره ېهمد د .يړ ورک رضبه اندروين
 او مرشانو په طالبانو د انویداعش عراقي به ېچ ېسپور  ېسپک ېکوم وشول،

 هګبدر  امنهیپ پراخه په انویپلو دولت افغان د به هغه ېلیو ېپس محمد عمر مال
 .ېکول

تر سرتګو کيده او مالتړ مرموز بل پلو د حکمتيار د ځینې پلويانو لخوا د داعش 
ازرې  ر در په شمشتو کیمپ کې د لوګد حکمتياپه پيښورکې   الهم روان دی.

او کاملول ا ،به داعش ته ځوانان جلبول حاجي حيات پخواين حزيب قوماندان
 .افغانستان ته به يې د طالبانو پرضد جګړې ته را استول

بل لوري ته دا خربه ګرمه وه چې  د ميل امنیت له رئيس معصوم ستانکزي رسه  
يو وفد کې حاجي حیات) د حزب پخوانی قوماندان( رشافت او په چې د حزب 

عصوم د حزب د استخباراتو پخوانی رئيس حاجي مالک قرار لیديل و، نو م
ته ويل پخواين کار بیرته نه رشوع  ستانکزي حاجي مالک ته وييل و، چې

 و ته وه.کولترور د خلګو کوې! چې اشاره يې په پيښورکې 

او نورو برخوکې يو درجن د طالبانو  په کيمپ د پيښور شمشتو  له د ې وروسته 
 ودانانپه رڼا ورځ ترور کړای شول، خو دا جوته نشوه چې د حزبې قومان پلويان

ه که نه، ياهم کوم بل جهت دغه عمل د حکمتيار په مستقیمه الرښونه کيد
حزب د لومړيو جګړو پرمهال د  البته د داعش او طالبانو د ورته امر کاوه!

که د افغان دولت او  :ن خپور کړی و، چې لیکيل ومو مضيو شهادت ورځپاڼې 
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که د طالبانو او داعش به د طالبانو مالتړ کوو او )حزب(طالبانو جنګ و، موږ 
 جنګ و، نو موږبه د داعش مالتړ کوو!

،  احتجاج د چارواکو دولتي ييزومهیس او ادیفر د خلکو د ېمیس د وروستهخو 
 انویکایامر او دولت افغان لپاره کولو مطمنئ د وادونوېه نوځی د ميیس د همداراز

 .ړېوک وررسه هم ېي ګړېج ېنځی او لړ ک اعالن اتیعمل ضد پر دوي د هم

 د دولت د هغه يیږمحسوس رډې هم ال اوسه تر ېچ انیجر کیبار يو
 د خوا له يوړک وځديیلو نوځی د او وادونوېه نورو نوځی د ېمیس د استخباراتو،

 اسناد ګڼ ېي طالبانو ېچ ده، هیتقو مرموزه انیجر د داعش د ضد پر طالب
 په لهډ دغه اکلهن کله .يړ غوا نه کول خربي ېورباند کارهښ خو ي،ړ ک ترالسه

د  الس یلو  په او يیږاکامل برخه په سویپ او مهامتو وسيل، د ولډ اپيڅنا يو
 شکونه دا رسه ېد له .يږقيیتشو میمستق ریغ لپاره تیرسا د ته شاملهېواد 

 له خلک دغه ته نیچ او مویس شوروي پخواين د اييښ ېچ يیږک يړ او یپ اتیز
 .دي ېروان څېهپاره ل بدلولو د ښواګ يو په نه خړ ا مبهم يو

غونډې وړاندې د کېدونکې د روسیې لخوا د افغانستان په اړه په مسکوکې له 
کال د اپريل په مياشت کې د امريکا له لورې د ننګرهار په اچني کې د  ۲۰۱۷

د شننکو له نظره يوه سمبوليکه تبليغايت هڅه عالن هم ا يوه سرت بم د کارولو 
 وه!

يي یرغل کې امریکا کله هم د خپلو مبونو نوعیت او کاله امريکا ۱۶ځکه چې په 
ځواک نه دی په ډاکه کړی او نه داسې څوک شته چې له امريکا نه په 
افغانستان کې د مبونو د روزمره کارونې په اړه پوښتنه وکړي، هغوي تل د خپلو 
مبباريو او مبونو جزیات پټ کړي، نو اوس کومه اړتيا پېښه شوه چې خپل 

 بل پل تراوسه د همدې بم سرتوالی او اغیز هم نه دي څرګند. مبونه وښيي!
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 ته ارادو زویيسيمه یهغو  د ګنڅتر  ېالنج داخيل د یهغو  د مرشتابه طالب 
 مقاومت خپل د ېک هیجغراف افغان په يړ غوا طالبان کهځ ،ید منېښاند اتیز
 يو نه هيس ېچ لري رهېو  یهغو  .ورسوي انځ ته اوړ پ مثبت يو ېک لهیپا په
 یراتلونک ولس فغان او مقاومت روان د ايلیس بله يوه ېک افغانستان په بيا لځ
 .ړېک مخ رسه نیناور هیپا ېب او دهږاو يوه له

 او سیستامتيکې ستونزې د طالبانو فوځي او سيايس راتلونکی

له دې رسه رسه چې طالبان له درنو بحرانونو په راوتلو د يوسرت مقاومت پر 
خو په دوامداره توګه طالب مقاومت درنې عميل او  ، شولدوام اوتنظیم بریايل

تخنیکي ستونځې په مخ کې لري، طالب جنګيايل او قوماندانان يې په زړورتيا 
او  په جوړولو پالن او او بې سارې فداکاري جګړه کوالی يش خو د ژور تاکتیک

و ځیرک دقیق اال هم ډير د مقابل لوري د تاکتیکونو او پالنونو په شنډولو کې 
 نه دي.

د اسالم او جهاد له  کې طالبان خپلو جنګیاليو ته د ايډيالوژیکې روزنې په برخه
عامو خلګو او خپلو  ؛عامو احکامو ور هاخوا د جګړې په ډګر کې له مخالف لورې

ور زده کوي، ډير ځله د رو په اړه ډیر کم څه  ملګرو رسه د تعامل او اړينو چا
د ولس عام  ،وايي او يا بې ځایه شدت له املهخپلې بې پر  طالب وسلوالو د

 طالب دښمنان و ګرځي. وګړي د

ښو له لیدلو و پېد متعدد هطالب وسلوال اکرث کې نالوجي په برخه کد کشفي تی
، انټرنيت او کامرې استعامل تلیفونډیر زیات بې غوره دي، د  رسه رسه بياهم

ته د طالب وسلوالو او  چې دا مخالف لوري ،په هر حالت او خطر کې نه پریږدي
 مرشانو په کشفولو، نيولو او وژلو کې ډیره اساين را مېنځ ته کوي!
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شا ونلري، د هغې  نن په نړۍ کې هر هغه جګړه چې ځواکمنه ميډيا تربل لورته 
يوازې خپل چې طالبان تر اوسه ال داسې مو ثره ميډيا نلري . ګټل ډير ګران دي

لبان خپل عام ولس ته  د خپل غږ د رسولو ولس ته د دوي اواز ورسوي، طاعام 
هغه ځوا ن جنګيايل مخ کیږي  انوله ولس رسه د طالب او هېڅ موثره وسيله نه لري

 چې ټو پک يې پر اوږه وي او له جکړې پرته له بل څه رسه کار نلري.

د طالبانو سرت او عمومي مرشان اکرثه د هرځای او دلګي د طالبانو له حرکاتو او 
په ځینو سیموکې ځینې طالب وسلوال يې نه خربيږي، چې له امله  ه عامه چلند

خلګو رسه  په غیر رضوري کارونو کې بوخت وي، له ؛لويمزاج چخپل 
 لند کوي او کله ناکله په ظلم او زیايت کې لتاړ وي.نامناسب چ

په سیايس او ديپلو ماتیکو چاروکې طالبان موزون او سستامتیک پالنونه الهم 
یو سړی چې کوم  ارتباطي الین جوړ کړي بيا ورباندي یلګې په توګه د بنلري، 

شورا او مرشتابه منظم نظارت نلري او هغه کس بيا ټوله سیايس پالیيس او 
تشکیالت هم خپله برابروي او د کار لپاره يې معیار هم شخيص شناخت اوباور 

 ه وي.مسلکي او عام کس توپیر ته پاملرنه ن ، د وړوي، چې له امله يې 

ټو او روزمره عوایدو ګ په سیايس روابطو کې تر ډیره طالب ار تباطیان لنډ مهاله
، اهمیت نه ورکويچندان ته  اړيکو جوړولو وسټیز نګوري، اوږده پالنونه او بته 

اوږدو روابطو په پایله کې بياهم هغوي له چارسه په يوه چې په دې رسه د 
لګې په توګه يوه ېب بريايل کیږي. داو باوري دوستي نه تیژیکه اتلپاتې اسرت 
مسلکي کدرونو د روزنې   ۵۰ورته د هېواد سفر پر مهال چې کله هغه  هيواد ته د

و ډالرو ل کې د څو لکلپاره تعلیمي سکالرشیفونه مني، خو دوي يې په بد
ارتباطیان په طالب يانوته همدغه ! خو بيا خپلو بچترجیح ورکوي ته مرستې

 یفونو پسې ګرځې.شخصی توګه په سکالرش
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تمه پیړۍ کې بياهم د عرصي تعلیم په طالبان خپل عام پیروان په يوويش
شته  ويرهچې له امله يې د دې  ،ي اونه يې قانع کوالی يشو ارزښت نه پوه

يوه منظم نظام د د د تل لپاره تشه يوه جنګي ډله پاتې يش او  نچې طالبا
 رامېنځ ته کيدو وړتيا ونلري.

چې  ،ولس او نړۍ طالبان په دې ګرم نه ګڼل واکمني کې ل ر ځچې په تې ځکه
په مسلکي اداروکې ته يو ناڅاپه له مدرسو راغلل او ځکه خو  هغوي حکومت
مسلکي وم طالب ک مه کالو وروسته که بيا ۲۵ته اړ ول، خو له  زاړه کمونستانو

ب د ې طالوي چ ډاکټر او يا اقتصاد پوه نه وي روزيل، نو د دې معنا به دا انجیرن،
د حکومت داري لپاره خپل چپړايس هم نلري او يا دومره خپل  يویشتمې پیړۍ

 څوک هم نلري چې د دښمن په اقتصادي او ژورو تخنيکي پالنونو پوی يش.

له تعلیمه او  و کې دايس کسان شته چې د نړۍدا وخت هم ال په طالب مرشان
 ماډرن تخنیکه خربیدل اړين نه ګڼي!

د يوه  ترڅنګ نړيوالو دښمنانو رسه د فوځي ډغرې لهکه طالب چارواکې 
الره يې د مسلکي کدرونو  ، نو يواځنۍکې ويکر نظام په ف حکومت، سستم او

 ورکول دي. ته لوړ عايل تحصالت روزل او خپلو خلکو او نويو ځوانانو

، دغه یل کیږير او انګلیيس کوروسونو ته نه ويوټدا تحصیالت د کمپ 
لوړ عمر بې سوادان او حتی معذورین هم  وداګر، دکوروسونه خو عام س

کوالی يش، بلکې  په معياري توګه د پوهنتونونو لوستل او په عرصي علومو 
کول د وخت يو اشد و کې په خپل الس روزل شوی ځوان علمي کهول را ټ

نن چې کوم ملت هم په دې برخه کې پاتې دی نو هغه په هرڅه رضورت دی.
 کې پاتې دی!
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و کې مال اخرت محمد منصور هغه رهرب و، چې د امريکا ضد مبارزې تر په طالبان
څنګ يې د طالب غورځنګ د سيستامتيک کولو او ماډرنایز کولو شوق او اراده 

 لرله او څه نا څه عميل ګامونه يې هم اخیستي وو.

د غه ځیرک او دور اندیش طالب رهرب دا هڅه هم وکړه چې طالب مرشتابه د 
ر ځای افغان شموله کړي، چې د خلیفه رساج الدین حقاين څو خاصو سیمو پ

 مرستیايل هم د دې هڅو يوه برخه وه.

 پای


