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 ۲۰۱۵/۱۲/۰۶ آصفي خوشحال

 .!وروسته کیدو وژل تر منصور مال د

طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې مال اختر منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کویټې ښار اړونده د د 
سیمه د طالبانو خپلمنځي شخړې پر مهال په ډزو سره ټپي او وروسته یې ساه ورکړه، ویل کیږي چې مال کچکالک په 

اختر منصور د طالبانو دیوه بل مشر مال عبدهللا لیدنې ته ورغلی و، چې د لیدنې پر مهال ددوی ترمنځ شخړه رامنځته 
ون ته په الره یې ساه ورکړې او دا چې د هغه سرچینه وایي، مال اختر منصور تر ټپي کیدو وروسته روغت شوې وه.

 .مړینه د طالبانو روحیه کمزورې نه کړي، نو طالبانو دا خبره پټه ساتلې ده

مال اختر محمد منصور څلور میاشتې مخکې تر هغه وروسته چې د طالبانو د پخواني مشر مال محمد عمر، د مړینې 
کل شو. خو د هغه تر ټاکنې وروسته د طالبانو تر منځ اختالفات خبر تایید شو، د دغې ډلې د نوي مشر په توګه وټا

 هم رامنځ ته شول او دغه ډله سره وویشل شوه.
که څه هم طالبانو تر ډیره هڅه کړې چې د مال منصور د مړینې خبر پټ وساتي څو ددوي په لیکو کې ګډوډي 

د دغې ډلې سرپرست ټاکلی خو بیا به هم د رامنځته نه شي چې په همدې موخه یي په سمدستي توګه مال هیبت هللا 
مال منصور مړینه د یادې ډلې لپاره لوی ګوزار وي چې په دې سره به یي هم جنګي وړتیا او هم سیاسي شتون ته 

 ضربه ورسیږي. 
 پر ښکيلو لوريو يي اغيز

  والو طالبانو هغه د مال منصور په مړینه به د افغان ملي امنیتي ځواکونو جنګي مورال ال هم لوړ او د وسله
 ښکته شي

  لکه څرنګه چې وسله وال مخالفین په ژمي کې د تجهیز او د راتلونکي کال لپاره جګړه ایز چمتووالی نیسي
نو د مال منصور وژنه به د طالبانو په جګړه ایز چمتو والي هم منفي اغیز ولري او وبه نشي کولی چې د راتلونکي 

 .کال لپاره جګړه ایز چمتووالی ونیسي

  دا چې مال منصور د مال عبدهللا سره د لیدنې په غونډه کې ټپي او بیا وژل شوی نو مړینه به یي د وسله والو
 طالبانو پر لیکو کې بې تفاقي او پر خپلو مشرانو بې باوري رامنځته کړي.

  کې تر د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کویټې ښار اړونده د د کچکالک په سیمه دا چې مال منصور
برید الندې راغی نو نړیوالو او افغان دولت ته یي بل ثبوت هم په الس ورکړ چې د وسله والو طالبانو رهبري په 

 پاکستان کې ده او له هماغه ځایه دلته د افغان جګړې د ډګر ګرم ساتلو لپاره رهنمایي کوي.

 و کې بې تفاقي او په خپل مشرانو بې له دې ورهاخوا چې د مال منصور مړینه به د وسله والو طالبانو په لیک
باوري رامنځته کړي؛ په عام ولس کې به هم وسله وال طالبان خپل باور له السه ورکړي، ولس به پوه شي چې 

 طالب هم د بل په الرښوونه او د بل د ګټو لپاره جنګیږي او آن دا چې خپل رهبران هم د خپلو ګټو لپاره وژني.
 د افغان جګړې نوې پروژه

چیري د طالبانو په لیکو کې بې تفاقي زور واخلي او لیکې یي وپاشل شي نو طبیعي ده چې د افغان جګړې د  که
 لویو استخباراتو هغه پروژه چې طالب پر مخ وړله؛ ختمه به شي او بدیل به یي پیدا شي.

سیږي بلکه نوی رنګ به دلته یوه مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې به روانه استخباراتي جګړه پایته ونه ر
واخلي او نوي پروژه به پر مخ والړه شي. دا پروژه به د داعش تر نوم او تر تور بیرغ الندې دوام وکړي. هغه 
طالب چارواکي چې د جنګ غوښتونکي دي؛ له داعش سره به یو ځای شي. ځینې هغه به په کور کیني او ځینې 

ي کړیو له لوري ترور او ووژل شي. اصالً مال اختر محمد هغه چې سولې ته زړه ښه کوي د لویو استخبارات
منصور هم د پاکستان د ای اېس ای او د پوځ له لوري د وسله والو طالبانو رهبر ټاکل شوی و ځکه د وسله والو په 

ه لیکو کې پاکستان ته تر ټولو هغو زیات وفاداره همدا شخص و. اوس چې پاکستان د افغان دولت، چین او نړیوالو ل
فشار الندې او د سیاسي انزوا په درشل کې دی نو غواړي د روانې جګړې اوسنۍ پروژه بدله او په ځای یي داعش 
پیاوړی کړي. په دې ترتیب به د طالبانو لوی مشران ترور، یو شمیر یی له افغان دولت سره د مذاکرو میز ته تیار 
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په دې ترتیب افغان دولت خوشحاله او له نړیوالو هم  او بله برخه به یي له داعش سره یو ځای کړي. پاکستان به
امتیاز ترالسه کړي او بل لور ته به د جګړي میدان د داعش پر مټ ګرم وساتي او په جګړه کې به هم خپلې ګټې 

 خوندي کړي.
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