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مةال عومةري برام بووة قورباين مةال عومةري برام بووة قورباين : : برا بضوكي رابةري بزوتنةوةي تاليبان لة ئةفغانستانبرا بضوكي رابةري بزوتنةوةي تاليبان لة ئةفغانستان
 مةريوان نةقشبةنديمةريوان نةقشبةندي: : طفتوطؤطفتوطؤ ...  ... سةلةفييةكانسةلةفييةكان  ثيالنيكي عةرةبةثيالنيكي عةرةبة

ئةوة سي  و ساالَنة لةطةلَ حاجياين كوردستان سةفةري حةج دةكةم
ري كاروبا و وةك بةريوبةري راطةياندين وةزارةيت ئةوقاف سالَة

كوردستان لة ضةندين ريطاي جياجياوة  ئاييين حكومةيت هةريمي
راستيية  و بة سةفةر دةكةم بؤ عةرةبستاين سعودية دةيب دان

 و دابنيم كة لة هةموو ئةو سةفةرانةدا زياتر بة كاري راطةياندن
 و رؤذنامةوانييةوة سةرقالَ بووم جطة لةوةي رؤذانة بة هةوالَ

ئةنتةرنيتةوة  و ةوخؤ لة ريطاي فاكسراست راثؤريت تةلةفؤين
رةمسي حةجي  ضاالكييةكاين وةفدي و رةوشي حاجياين كورد
كةنالةكاين راطةياندن دةطواستةوة، لة  و كوردستامن بؤ كوردستان

ديدار  و ئةركيكي طرانة كة بتوانيت كاري رؤذنامةنووسي سعودية
ذنامةنووسامن ناسنامةي نيو دةولَةيت رؤ ئةجنام بدةيت، بةالَم من

ديدارم لةطةلَ كةسايةتيية  هةية، لةبةر ئةوة لةم سي سالَةدا دةيان
 عبدالرمحن(نارةمسييةكان ئةجنام داوة لةوانةش  و رةمسي

سعودية،  عةرةبستاين سعودي، بالَيؤزي ليبيا لة و خةتييب ناوداري شاري مةككة و امام) سوديس
ئةجنومةين  ابراهيم جةعفةري سةرؤكي. ، د2004سةرؤكي شاندي ماليزيا لةسةفةري حةجي سالَي 
سةرؤكي ديواين وةقفي  عةدنان حمةمةد سةملان. حوكمي رابردوو، سةرةك وةزيراين ئيستاي عيراق، د

كةسايةتيية  و باشم لةطةلَ رؤذنامةنوس دؤستايةتييةكي و لةطةلَ ئةمانةشدا ثةيوةندي. سوننة لة عيراق
 ئةندةنوسيا و ماليزيا و مةغريب و جةزائري و ليبيا و ئةمريكا و ميسرو  ئيعالمييةكاين والَتاين سعودية

 و ئةفغانستان و ئوستراليا و ثاكستان و فلثني و كويت و قةتةر و توركيا و بؤسنة و بةريتانيا و كةنةداو 
حةج وةرزي  كردين فةلةستني ثةيدا كردووة كة ئةوانيش بؤ تةغطيه و لوبنان و سوريا و ئةردةن و ئيران

 و مةككة و لةشارةكاين جةدة نيشتةجيبومنان و بةدريذايي مانطيك جيطاي كؤبونةةوة و دةضنة سعودية
) حمةمةد نةجيبولَالَ(ديداريكي لةطةلَدا ساز بكةم  كةسايةتييانةي توانيم و يةكيك لة. مةدينة ثيكةوة بوو

لة راستيدا ئةركيكي زؤرم . ة ئةفغانستانطشيت بزوتنةوةي تاليبان ل ي براي بضوكي مةال عومةري رابةري
ساليك  ئةم ثياوة بدؤزمةوة، ضونكة ئةو كاتةي من هةولَم دةدا ضاوم ثيي بكةويت تةا كيشا هةتا توانيم

  .بوو بوو بزوتنةوةي تاليبان تيثةرِ و بةسةر ئازادكردين ئةفغانستان لةدةسيت بن الدن

ديداريكي لةطةلَدا سازبكةم، بةالَم رازي  طومت من زؤر هةولَمداوةيةكيك لة رؤذنامةنوساين سعودية ثيي 
بؤضي هةموو  و عةرةبيك قسة بكةم، ليرةدا من هةستم كرد ئة ثيي طوتوم من ئامادةنيم بؤ هيض و نةبووة

دةدزيةوة، ئةو ثيي وابووة من رؤذنامةنووسيكي عةرةمب ضونكة ئيمة لةسةر  جاريك خؤي لة ديداري من
لةم كرد كة  راقعيوارةيةك سةرداين ئةو هوتيلة ) نةجيبولَالَ حمةمةد(حساب دةكراين، ئةوةبوو لة ئي

ئةجمارةيان من بة . نيشتةجي بوو بوو شاري مةدينة لةطةلَ ذمارةيةك لة حاجياين ئةفغانستاندا تيايدا
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ووسيكي كورد هاتووة بؤ طوت ثيي بلَين رؤذنامةن بة ثرسطةي ئوتيلةكةم و جلي كورديةوة رؤيشتمةالي
سةالمي ليكردم بة زماين عةرةيب،  و خؤي هاتةوة خوارةوة بؤالم) نةجيبولَالَ) دواي ضةند دةقيقةيةك. الت

قورئاين ثريؤزةوة  من عةرةب نيم، بةالَم دةزامن ئيوةي ئةفغاين بةهؤي زماين) بةعةرةيب(ثيم طوت  منيش
طفتؤطؤيةكي رؤذنامةنوسيت لةطةلَدا  ت بة زماين عةرةيبعةرةبيةكي باش دةزانن لةبةر ئةوة دةمةوي

نيم، هةروةها بةجلةكامن دلَخؤشبوو ثيي طومت  ئةجنام بدةم، ئةويش زؤر خؤشحالَبوو طومت من عةرةب
هةورةها طويت من لةطةلَ هيض رؤذنامةنوسيكي . ئةفغانستان دةضيت جلةكانت لة جلي ئؤزباكييةكاين

 وةالَمي ثرسيارةكانت و م ئامادةم لةطةلَ تؤ بؤ ماوةيةكي كورت طفتؤطؤ بكةمبةالَ عةرةب قسةم نةكردوة،

  .بكةم) كيوي ئوحد(بدةمةوة، ضونكة دواي ئةو نيو سةعاتة بةنيازم سةرداين 

ئينطليزي  و عةرةيب نةتةوةي كوردم بة ناميلكةيةكي بضوك ثيناساند جطة لةوةي بة زماين و سةرةتا خؤم
نةخشةيةكي . نوسرابو سياسي هةريمي كوردستاين عيراق و لةسةر رةوشي ئايينيؤ كؤمةالَيةيت

بةرةنطي زةرد جياكرابوةوة، ثاشان دةستم بة  رؤذهةالَيت ناورِاسيت تيدابوو كة كوردستاين طةورةي تيدا
ةسةر ثةيوةندي خؤت لةطةلَ  لصدةمةو: فريِؤبدةم، ثيم طوت نةمويست هيض دةقيقةيةك بة و ثرسياركرد

 ...ثةيوةندي تاليبان بة ريكخراوي قاعيدةوة قسة بكةيت و تؤ بة تاليبان ثةيوةندي و مةال عومةري برات
 بزوتنةوةي تاليبان بزوتنةوةيةكي تريؤسيت نية هةروةك ئةمريكاو: قسةكردن كردو طويت دةسيت بة

وةسفي دةكةن  (عةبدولرِةشيد رؤستم و ا مةسعودئةمحةد ش(هةنديك لة تاقمة ضةكدارةكاين وةك تاقمي 
من . تريؤسيت ئةجنام نةداوة هةرطيز كاري و ة) متصوف(بزوتنةوةي تاليبان بزوتنةوةيةكي ئيسالمي 

بزوتنةوةي تاليبان لة شوينيكدا كاري خؤكوذي  دةمةويت ئةمريكيةكان يان هةركةسيك ثيم بلَيت كة
نةبووة لة ئايندةشدا نابيت، تاليبان وةك بزوتنةوةيةكي ئيسالمي  نييةوئةجنام دابيت، بيطومامن ئةوة 

  بكات، لةمةشدا ثةناي بؤ ترساندنصشةريعةيت ئاييين ئيسالم لة ئةفغانستاندا جيبةج هةولَيدا ياساو

 و دؤستايةيت بزوتنةوةي تاليبان ئةوةبوو، و نةدةبرد، بةالَم هةلَةي طةورةي مةالعومةري برام
كرد، ئةوان ريكخراويكي  ريكخراوي ئةلقاعيدةدا و لةطةلَ ئوسامة بنالدن) خزمايةيت( و يةيتهاوثةميان

نةدةطرتةوة، بةالَم بن الدن كة ئةو بة  سةلةيف جيهادي بوون لةطةلَ تةريقةي تةسةوفدا هةرطيز يةكيان
ي مادييةوة زؤر خراب بارودؤخي بزوتنةوةي تاليبانيش لة رو ناوي دةبرد دةولَةمةند بوو،) شيخ ئوسامة(

انةش نةبوو ) موجاهيد(هةرطيز متمانةي بة عةرةب نةبوو تةنانةت متمانةي بةو  بوو، مةال عومةري برام
بةالَم  عةرةب زؤر لةيةك دوورن، و سؤظيةتيان كرد، لةرِوي مةزهةبييةوة خةلَكي ئةفغانستان كة شةرِي

لة شةرِي سؤظيةتدا  بوو ئوسامة بن الدن ضؤنزؤر لة ئةنداماين شوراي بزوتنةوةي تاليبان ثييان وا
 شيوةيةكي طشيت دةتوامن بلَيم مةال عومةر سةركةوت بة هةمان شيوةش بةسةر ئةمريكا سةردةكةويت، بة

ثيالنيكي عةرةبة سةلةفييةكان ئةوانةي خاوةين ثارةثول بوون،  بزوتنةوةي تاليبان بونة قورباينو 
 مةال عومةري براي بكات، تةا و ر باسي وردةكارييةكاين ثةيوةندي خؤينةبوو زؤ ئامادة) نةجيبولَالَ(

لةطةلَ مةال  هةالَتين بزوتنةوةي تاليبان من ثةيوةندمي و هةتا شةش رؤذ ثيش شكست: ئةوةندةي طوت
كة مةال عومةر زيندوة، بةالَم  عومةردا هةبوو، بةالَم دواي ئةوة هيض خةبةريكي نازامن، دوثاتيشي كردةوة

يان نا، سةبارةت بة كوردو كوردستان ثرسيارم ليكرد  نازانيت ئاخؤ هيشتا ثةيوةندي لةطةلَ بن الدن ماوة
لة ئةفغنستان ضةند راثؤرتيك  و نازامن، بةالَم ناوي بارزانيم بيستوة من هيض شتيك لةسةر كورد: طويت

 ندمةوة ئةو شؤرِشة زياتر نةتةوةييبارزاين لة عيراقدا بالَو كرابوةوة، ئةوةي من خوي لةسةر شؤرِشي

وينة طرتن لة : دةيطوت و بووة، لة كؤتايي طفتوطؤكةدا زؤر بة زةمحةت رازي بوو وينةيةكم لةطةلَدا بطريت
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: ، بةالَم من ثيم طوتصثاسثؤرت نةب و ناسنامة ئيسالمدا شةرعي نية ئةطةر بؤ كاريكي زؤر ثيويست يان بؤ
ئةم دميانةية ئامادة بكةم، ثيش ئةوةي خواحافييزي ليبكةم ثيي   وينةصيت بةبناكر و من رؤذنامة نووسم

 من زؤر نيطةرام لة ثةيوةندي ئةفغانستان بة!!. طفتوطؤيةمان بةزماين عةرةيب نةبواية خؤزطة ئةم: طومت

ة دانشتواين نةدةبوةو والَتاين عةرةبييةوة دلَنياشم ئوسامة بن الدن لة هيض شوينيكي عةرةبيدا جيطاي
بةرامبةر ثارةدا بن الدن تةسليم بكةن،  ئامادة نةبوون لة. ئةفغنستان سةرةرِاي خراثي باري ئابوورييان

بواية تةسليميان دةكرد، هةرئةوةش واي لة بن الدن كرد ئةم  بةالَم برِوا بكة لة هةر والَتيكي عةرةبيدا
 يت ثةنا بؤ ئةفغانستان ببات كة فةقريترين دةولَةيتب و  يلَيتصئيسالميية بةج هةموو دةولَةتة عةرةبة

من هةرطيز  ئةم شوينة ثريؤزانة لة سعودية نةبواية و دنياية، برِوام ثيبكة ئةطةر كةعبةي ثريؤز
   .نةدةهامتة هيض والَتيكي عةرةيب
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