
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 درې تنه په درې جامو کې
 

 اوس د څلورمې جامی په لټه کې 
 
 

کې سپین بولدک ته ننوتل په هغه ورځ پاکستانی انګلیسی ژبو ورځپاڼو ولیکل چې تیره شپه  ۱۹۹۴کله چې طالبان په 
اردو توپچی دا سرحدی سیمه سخته بمباری کړه. ددې مطلب دادی چې طالبان د پاکستان د اردو په مستقیم د پاکستان د  

مداخلت د چمن نه سپین بولدک ته را ننه ایستل شو او دا د طالبانو په باره کې د پاکستان ددې روایت خالف خبره 
 .کې را اوچت شوچی وایی مال عمر د شر او فساد د له منځه وړلو د پاره په میوند 

 

د طالبانو د راتګ سره سم په کندهار کې د جمعیت قوماندان مال نقیب هللا د هغوی سره یو ځای شو، د ملي محاذ ګل 
اغا شیرزی د کندهار نه وتښتیده او کوټې ته الړ. دده د تیښتی خبرونه د لویدیځ په میډیا کې منعکس شو او د همدې 

وخت کی اسالم اباد ته بوتلل شو او هلته د لویدیځوالو د میډیا په وینا ګل اغا شیرزی  میډیا په وینا یوه هفته قدری  
پاکستان امریکاییانو سره مخ کړ. ضمنا د عبداالحد خان کرزی کورنۍ په ګوټه کې د طالبانو سره نژدی همکاری 

 .نهاد وشوکوله ان تر دی چې حامد کرزی ته د طالبانو له خوا په ملګرو ملتونو د نمایندګۍ پیش
 

طالبانو پنځه کاله د امریکا او برتانیی په مالتړ )د لویدیځ د هغه وخت رسنیو کې په دې مورد کې ښه ډیر شواهد  
کال د سپټمبر د میاشتی    ۲۰۰۱انو د  تروریست شته( په افغانستان کې د استبداد بدترین شکل عملی کړ. باالخره سعودی

مریکا نړی ته د زور ښودلو او د یو چا نه د کسات اخستلو له پاره ښه هدف د  په نهمه نیټه پر امریکا حمله وکړه او ا
طالبانو امارت وګاڼه او پر افغانستان راننوتل. د حیرانتیا خبره داده چې د دوی سره دری تنه کندهار ته راغلل: حامد  

 .کرزی، ګل اغا شیرزی او مال نقیب
 

کړ. دا خبره مال عبدالسالم ضعیف په اسالم اباد کی وکړه او ویی ویل طالبانو السونه پورته او د تسلیم غږ یی پورته  
چې مال عمر او ملګری یی، بل چا ته نه پخوانی طالب او د امریکا اوسني متحد، مال نقیب هللا اخند ته تسلیمیږی.  

 .لهکرزی هم تائید کړه چی خبره همداسې ده. خو امریکا په هر دلیل چې وه د مال عمر تسلیمی و نه من
 

راځی چې دې خبری ته ښه ځیر شو دا دری کسان عمال د درې جهادی ډلو، د نجات ملی جبهې، ملی محاذ او جمعیت 
اسالمی، سره وو. دا درې کسان یو ځای طالبانو ته واوښتل او بیا دریواړه د امریکا سره متحد شو او د طالبانو په  

 .سقوط کې یې برخه واخستله
 

بیا د کندهار مشران )؟( یا د کندهار نه تښتیدلي او یا هم د طالبانو سره یوځای شوي او  اوس ویل کیږی چې یو ځل  
د دولت امنیتی ځواکونو ته وایی چې طالبانو ته تسلیم شی. د احمد شاه او میرویس د کندهار خلک باید فکر وکړ چی  

ی کړه خو د پښتون د کړو دا خلک چی داسی وخت په وخت جامه بدلوي څوک دی او د چا په خدمت کې دی. ددو
 سره سمون نه لري. 

 پای
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