
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 پيل زوال د طالبانو د کيدل، وژل منصور د

ید کې وژل شوی دی. د امریکا وروستي راپورونه وایي چې د طالبانو مشر مال اختر محمد منصور د امریکا په بر
دفاع وزارت اعالن کړی چې د وسله والو طالبانو پر مشر مال اختر محمد منصور یې هوایي برید کړی دی. په 
همدې حال کې یو امریکایي چارواکی وایې چې په برید کې منصور او یو بل تن چې له ده سره په موټر کې سپور 

نه دی چې رسنۍ د طالب اوسني مشر مال اختر منصور د وژل کیدو  و، احتماالً وژل شوي دي. دا لومړی ځل
خبرونه وړاندې کوي؛ بلکې له دې وړاندې هم د افغان، پاکستاني او امریکایې چارواکو او په خپله د وسله والو 
 طالبانو مخالفې )مال رسول( ډلې څو ځلي د نوموړي د وژل کیدو ادعاوې کړي دي چې وسله والو طالبانو د خپل

 اوسني مشر مال اختر منصور د وژل کیدو خبرونه بیا رد کړي دی.
خو دا ځل د طالب اوسني مشر د وژل کیدلو خبر کره والی ځکه زیات ښکاري چې پر نوموړي ترسره شوی برید د 

په پاکستان په داسې ځای کې شوی دی چې هلته بې پیلوټه الوتکو تر اوسه کوم برید نه دی کړی او تر ډیره دغه ډله 
دې ځای کې پناه ځایونه لري. په پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو بریدونه تل په قبایلي سیمو کې کېږي چې د همدغو 
بریدونو له وېرې ډیری افغان طالبان په بلوچستان صوبه کې فعالیتونه کوي. خو دا لومړی ځل دی چې په بلوچستان 

همدې اساس ګمان کیږي چې دا ځل دې د مال منصور د وژلو صوبه کې د بې پیلوټه الوتکې برید شوی دی. نو پر 
 خبر کره وي.

لکه څرنګه چې مال اختر محمد منصور د پخواني طالب مشر مال محمد عمر د مړینې د اعالن نه وروسته د وسله 
ه والو طالبانو مشر وټاکل شو او د هغه په ټاکلو آن له لومړۍ ورځې ځینو طالب مشرانو اختالف درلود؛ خو پ

وروستیو کې د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت له وروستي تند دریځ د افغان حکومت او اسالمي حزب تر منځ 
د سولې له موافقې وروسته په دغې ډلې کې اختالفات ال هم زیات شوي دي. په ټوله کې د څو دالیلو پر اساس 

 کیدل د وسله والو طالبانو د زوال په معنا دی. ویالی شو چې په اوسنیو شرایطو کې د مال اختر محمد منصور وژل 
دا چې د طالبانو په لیکو کې له اسالمي حزب څخه جال شوي مرورو وسله والو هم شتون درلود چې د افغان  لومړی

حکومت او اسالمي حزب تر منځ د سولې تر موافقې وروسته؛ غواړي بیرته له خپل امیر او خپلو ملګرو سره یو 
 ځای شي.

ا چې وسله وال طالبان د جنګي مبارزې له مخې په دوه ډلو ویشل شوي دي. یوه ډله هغه طالبان دي چې د ددويم 
لویو استخباراتي کړیو او د پاکستان د ای ایس ای لخوا ورته دستور ورکول کیږي او د هغوی په اشاره جنګیږي 

؛ تر کومه چې ورته د استخباراتي چې دوی په بشپړه توګه خپلواک نه دي. دوی تر هغې جګړې ته دوام ورکوي
کړیو له لوري د جګړې دستور ورکول کیږي. دویمه ډله یې بیا هغه دي چې د مذهبي ایډیالوژۍ له مخې جنګیږي. 
دوی چې تر ډیره له جګړې ستړي شوي دي او په وروستیو کې د اسالمي حزب او افغان حکومت تر منځ د سولې 

په افغانستان کې د جګړې ختم شو. دغه ډله په همدې اساس له وسله والو بریالۍ هڅې ولیدلې نو د دوی لپاره 
 طالبانو جال کیږي، وسله پر ځمکه ږدي او له افغان سولې پروسې سره یو ځای کیږي.

لې مخالفې ډلې )د مال رسول ډلې( د مال  دا چې د وسله والو طالبانو په لیکو کې د مال اختر محمد منصور ډ دريم
پرله پسې څرګندونو هم د وسله والو طالبانو پر لیکو، ځواک او اتحاد هم منفي اغیز کړی دی. د منصور خالف د 

مال رسول ډلې څو، څو ځلي ویلي پاکستان غواړي د طالبانو تر منځ درز پیدا او جګړه د خپلو موخو لپاره وغځوي. 
هوښیار وي او د مال رسول له ډلې  دغې ډلې تل پر نورو طالبانو غږ کړی چې د پاکستان د دسیسو پر وړاندې دې

 سره دې یو ځای شي.
دا چې په افغانستان کې د نشه یې توکو د کښت او قاچاق، د لویو الرو کنترول، له سوداګرو پیسې اخیستل، د  څلورم

و حکومت او د بهرنیو ځواکونو توکي او اکماالت نیول او له خلکو په زوره د مالیاتو د اخیستو تر څنګ د وسله وال
طالبانو ستر مالي همکار او مالتړی د پاکستان هیواد دی او په وروستیو کې پاکستان له اقتصادي رکود سره مخامخ 
دی. همداشان په وروستیو کې د پاکستان د ستر مالي مالتړي هیواد امریکا تر منځ اړیکې هم تریګلې شوي. د 
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مول د ترهګرو ډلو مالتړ کوي او باید امریکا له امریکا د کانګریس غړي وایي چې پاکستان د حقاني شبکې په ش
دغه هیواد سره مرستې محدودې کړي. بل پلو د پاکستان مرکزي بانک راپور ورکړی چې په روان مالي کال کې په 

لږه شوې ده.  د همدغو دالیلو پر اساس ویلی شو چې پاکستان نور د  ۷۷دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 
 لبانو د تمویل توان نه لري.وسله والو طا

د یادو شویو ټولو دالیلو پر اساس ویلی شو چې په اوسنیو شرایطو کې د طالب مشر مال منصور وژل کیدل د دوی د 
زوال په معنا دي او پرته له دې چې ټوپک په ځمکه کیږدي او د افغان سولې پروسې سره یو ځای شي؛ بله د تیښتې 

 الر نه لري.
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