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 2/1۹۱/۳۱11          نظرمحمد مطمئن
 

 څوک ديطالبان  ۷د پاکستان له زندان څخه خوشي شوې
 

مه رسنیو راپور خپور کړ چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر پرمهال پاکستاني 1۱د روان کال د وږي پر 
هغې ژمنې  چارواکو ژمنه کړي وه چې ځینې لوړ پوړي طالب بندیان به د پاکستان له زندانونو څخه  خوشي کوي، د

 .پر بنیاد یې اوه تنه طالب زندانیان خوشي کړل
 
پاکستان هغه طالبان دغو خوشي شوو زندانیانو په اړه د افغان دولت غبرګون ډیر سوړ او وروسته یې وویل چې  د

 .نه دي خوشي کړي کوم چې افغان دولت یې غوښتنه کړي وه
ي برادر د پاکستان له زندان څخه خوشی او افغان دولت له تیرو دوو کلونو راهیسې ډیره هڅه کوي چې مالعبدالغن

 .افغان دولت ته وسپارل شي
 

پاکستان او افغان دولت غوښتنې ومني او  ږي چې مالبرادر آخند ته  به ویل شوي وي چې که دکېداسي هم ویل 
مالبرادر به د ده له پاره په بېل او جال نوم په اماراتو کې د طالبانو استازی دفتر خالص شي، ولي  دقطر پر ځای د

 .ږيکېلو له امله په بند کې ساتل پاکستان او افغان دولت همدغه شرط ته د منفي ځواب وی
داسي ګنګوسي هم دی چې افغان دولت هڅه کوي چې مالبرادر او مالمعتصم آغان جان په ګډه د منځالرو طالبانو 

 .رکول شيپه نوم کار وکړي، او په دوبۍ کې د طالبانو سیاسي او استازی دفتر و
زما په آند چې مالبرادر آخند به نه د طالبانو څخه پریکون ومني او نه به هم د مالمعتصم آغا جان سره په ګډه د 

ادر آخند همدغه الملونه دی چې د مالبر .دل او په دوبۍ کې دفتر خالصیدل ومنیکېمنځالرو طالبانو په نوم یوځای 
 .ه خوشی کیږيد بند موده هر ځل زیاتیږي او له بند څخه ن

 
پیژندل شوي کسان دی چې مالعبدالمنان د هلمند والیت اوسني اوه طالب بندیان چې خوشي شوي، څلور تنه یې 

و چې په هغه وخت کې رسنیو ل وو، او همدغه مالعبدالمنان یو وخت برتانویانو ته یو لیک هم لیږلي وونظامي مسؤ
 ااکري زوی دی، درېیم تن مالمحمد زی آخند دی چې د ور مال عبدهللاه، بل تن کریم آغا د مشخپور کړی وو

هللا  هللا د مالداد ل وو، او څلورم یې منصور دادودو څخه مخکې یو وخت د کندهار والیت نظامي مسؤکېزنداني 
چې دوی یې د ورور قاتالن دی،  اعدام کړلیې دوه طالبان په دي نامه  هللا د وژلو په تور داد ر دی، د مالکشر ورو
هغوی بې ګناه وو، له همدي امله وه چې په هغه وخت کې د طالبانو د مشر مالمحمد عمر  چېحال کې  په داسي

هللا د برتانوی جاسوس مایکل سمپل سره اړیکې ونیولي اودهغه  مجاهد له خوا وشړل شو، او وروسته منصور داد
 .ي سره ښکاره مخالفت ووسره یې اڼدیوالی شوه، اوځینې داسي کارونه یې هم وکړل چې د طالبانو دتګالر

 
د پشین په سیمه کې د پاکستاني پولیسو سره لفظي شخړه وکړه، خبره والیت هللا د پاکستان د بلوچستان  منصور داد

 .هللا ونیول شو دي ته ورسیده چې د پاکستاني پولیسو له خوا پري ډزي وشوي او باالخره منصور داد
 

ږي چې کېدرې نور کسان چې سید ولي، ګل محمد او شیرافضل دي، په اړه یې ډیر معلومات نشته، داسي هم ویل 
دوی اصلي نومونه وښودل شي بیا به یې په اړه معلومات هم  ممکن دغه نومونه به مستعار نومونه وي، که د

 .رابرسیره شي
 

غبرګون هغه ډول نه دی لکه چې تیر کال یې د مالنورالدین خوشي شوو بندیانو په اړه تنه  ۷ د طالبانو له خوا هم د 
تر دي دمه یې  د اوه تنو خالص شوو بندیانو په اړه کوم رسمي  طالبانو .ترابي او ملګرو د خالصون په اړه وو

 .غبرګون نه دی ښودلی
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ومت خوشي کړل، له کسان د طالبانو په نوم د پاکستان حک 2۱له اوه تنه خوشي شوو طالب بندیانو څخه مخکې هم 
 .نشته تدو وروسته د هغوی د ځای ځایګي په اړه هیڅ معلوماکېخوشي 

 
په ښکاره خو د پاکستان له خوا د بندیانو ازادول د سولې د پروسي سره د مرستې او افغان حکومت سره د ښه نیت 

نظر دي، هغه طالبان چې په هیواد کې دننه د بهرنیو سره جنګیدلي وي، په  ېږي، ولي شنوونکې پر دکېله امله 
بندیانو څخه دغه ډول توقع کول چې د افغان دولت  له دغوانونو کې شکنجې تیرې کړي وي، پاکستان کې یې په زند

 . ښکاريد سولې پروسي، دافغان حکومت سره او یا هم د بېلو شوو څو تنو طالبانو سره یوځای شي، شوني نه 
 

ده چې د بند په موده کې طالب بندیان د هیواد په اړه له روانو جریاناتو څخه ناخبره پاتي شوي، دا  تر ټولو مهمه دا
ډول د طالب مشرانو سره هم بې رابطې پاتې شوي وي، له همدې امله ده چې خوشي شوی بندیان به وخت ته اړتیا 

ر او دا ډول له خپلو هم فکره او هم نظره ملګرو سره به تر مشوري ولري ترڅو د هیواد له روانو جریاناتو ځان خب
فعالیت کې برخه واخلي، او  وروسته پریکړه کوي، چې په کور ارام کښیني، بیاځل د بهرنیو  او افغان دولت په ضد

و دی  امکان ناشونی بریښې چې له دولت ا یا داچې یواځي خپلې مشوري له طالب مشرانو سره شریکې کړي، خو د
 .یا هم دولت پلوه ډلو سره به یوځای شي

 
 .د پاکستان له زندانو څخه پخواني خوشي شوي طالب مشران ډیری یې پر کورونو کښیناستلو ته ترجیح ورکړي

زه د پاکستان له جیلونو څخه دافغانانو خالصون ښه ګڼم، هر افغان چې د پاکستان له زندان څخه خالصیږي، دا یو 
کیل لوري باید چې پرته له سیاسي او ګوندې ګټو په نظر کې نیولو د پاکستان له جیلونو څخه ښه خبر دی، او ټول ش

 .د افغانانو د خالصون هڅې وکړي
 

 پای
 


