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  ٢٠١٥/ ١٥/١١  خوشحال آصفی

 

  د يوې غوا دوه بچيان؛ دواړه منصوران د يوې سوړې ماران
  د وسله والو طالبانو تر منځ اخت�ف ولې او چا رامنځته کړ؟

د م& اختر محمد منصور او م& منصور داد % تر منځ وروستی اخ و ډب او تر شاه يې پراته 
 محمد عمر د مړينې له اع&ن وروسته د يادې ډلې په مشرۍ د طالبانو د پخواني مشر م& 'سونه

د څو ورځو چنو وھلو وروسته ب&خره م& اختر محمد منصور د يادې ډلې . اخت&فات راپورته شول
ھبري په غاړه واخيسته چې سمدستي م& منصور د يو شمير نورو کوچنيو ډلو له غبرګون سره 

ې يو ھم م& عبدالمنان نيازی او ددوی ډله وه چې په ورستيو د م& منصور په مخالفانو ک. مخامخ شو
د ورستيو راپورونو له مخې د يادو . کې يې د م& رسول په مشرۍ خپل رسمي رھبريت څرګند کړ

ډلو تر منځ اخت&فات او اخ و ډب دومره جدي شوی چې يوازې د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې يې 
ور داد% او م& اختر محمد منصور د ډلو تر منځ په جګړو کې تر له تيرې اونۍ راھيسې د م& منص

په خاک افغان ولسوالۍ کې د م& اختر محمد منصور .  طالب وسله والو ته مرګ ژوبله اوختې ده١٢٠
  . جنګيالي رااستول شوي دي٨٠٠لخوا د خپلې سيالې ډلې د ځپلو لپاره تقريبا 

دې يې سپينې دي، اوس په دې وروستيو کې چې د ټول په دې پوھيږي چې غوا توره ده او شي
وسله والو طالبانو د نوي مشر م& اختر محمد منصور او له دوی د بيلې شوې ډلې م& منان نيازي 
ډلې تر منځ د جنګ جګړو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کيږي نو په ډيکو روانه د افغان د سولې 

ر منځ د جنګ جګړو راپورونو خلک ھم انديښمن د دغو دواړو ډلو ت. پروسه يې ھم ټکنۍ کړيده
کړيدي او د دوی په دوه ډلو ويشل کيدو؛ د ولس او د شنونکو نظرونه ھم سره په دوه برخو ويشلي 

يوه ډله شنونکي د وسله والو طالبانو اخت&ف د افغان سولې په ګته بولي او وايې چې په دې سره . دي
سره ويشلي او کمزوري شويدي بلکه په نظامي لحاظ ھم بې طالبان نه يوازي دا چې په سياسي لحاظ 

  . توانه شوي دي او نور به له افغان دولت سره د مخامخ جګړې توان ونه لري

بله ډله بيا د وسله والو طالبانو په ليکو کې اخت&ف او په وروستيو کې د م& منصور او م& 
  .ن سولې سره په ګټه نه بوليمنان نيازي ډلو تر منځ اخ و ډب د افغان دولت او افغا

خو حقيقت بل څه دی، د وسله والو طالبانو په دوه ډلو ويشل او تر منځ يې وروستي اخت&فات 
او اخ و ډب؛ طبيعي نه دي بلکه دا د آی ايس آی او د پاکستان د پوځ پخوانی پ&ن دی چې غواړي پر 

ختونه د سولې پروسې ته پرې خنډونه مټ يې په افغانستان کې د جګړې ډګر ګرم وساتي او بي&بيل و
پاکستان له پخوا پ&ن لري چې په افغانستان کې به د جګړې ډګر ګرم ساتي او د وخت د . جوړ کړي

د . غوښتنو سره سم به د دې ھدف د تر'سه کولو لپاره په بي&بيلو نومونو بي&بيلې ډلې رامنځته کوي
خو لکه .  د افغانستان لپاره د داعش پروژه پر مخ واچولهھمدې پ&ن په جريان کې يې په وروستيو کې

څرنګه چې داعش ډله د افغان حکومت له کلک مقاومت سره مخ شوه او دا پروژه يې چندان ښه ونه 
  . بريښيده نو پاکستان ھم د بديل په لټه کې شو ھماغه و چې وسله وال طالبان يې په دوه ډلو وويشل
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 له مخې چې ويل کيږي د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د که څه ھم د وروستيو راپورونو
م& (م& اختر محمد منصور او م& منصور داد% تر منځ جګړه ؛ د م& اختر محمد منصور د سيالې 

ډلې د ځپلو او د ھغه چا پر ضد ښکاري چې د وسله والو طالبانو تر منځ د اخت&ف ) منان نيازي
د ) م& اختر محمد منصور او م& منصور داد%( دواړه منصوران رامنځته کوي؛ خو په حقيقت کې

دواړه ډلې د پاکستان لخوا جنګ ته .  دواړه د پاکستان د ګټو لپاره جنګيږي. يوې سوړې ماران دي
  .ھڅول کيږي او په دې ترتيب غواړي د افغان سولې لپاره يو بل خنډ رامنځته کړي

ه يوه ډله له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو ميز پاکستان اوس غواړي ددوی دواړو له منځ
ته کينوي او په دې ترتيب افغان دولت خوشحاله، له نړيوالو نور امتيازات تر 'سه او له خپله ځانه د 

د پاکستان د پ&ن له مخې به بله ډله بيا ھم د جګړې . تروريزم د روزونکي او پالونکي نوم ليرې کړي
  .غې به جنګيږي څو پورې چې په  افغان جګړه کې خپلې ګټې خوندي وينيډګر ګرم ساتي او تر ھ

  پای 

 


