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  نظرمحمد مطمئن : ليکوال او شناند

   ٢٠١۵ جوالی ٢٩
 

 د طالبانو د سياسي کميسون مشر سيد محمد طيب آغا د استعفی اړوند
يسون د مشر سيد محمد طيب آغا د استعفی خبره او يا ھم د ھغه د باورې سرچينې وايې  چې د طالبانو دسياسي کم

  .واکونو د کمولو او يا واکونو مھارکولو خبره سمه نه ده، بلکې د شروع شوې پروپاګنډې برخه يې ګڼې

 خبرونه خپاره شول چې د طالبانو مشر مالمحمد عمر مجاھد مړ شوې،  لومړی ځل نه و، څو ٢٠١۵ د جوالی ٢٧په 

بره نشر شوې، ورسره داخبره ھم رحيم هللا يوسفزي کړي وه چې د طالبانود دوٻم نمبر مشر د مالمحمد عمر ځله داخ

اخترمحمد منصور واکونه به ھم کم شي او يا داچې بيخې به له مشرتابه څخه ليري شي او پر ځای  مجاھد د نايب مال

  .به يې د مالمحمد عمر مجاھد ځوی مولوي محمد يعقوب وټاکل شي

 دادی خبرونه خپريږي چې د طالبانو د سياسي کميسون مشر سيد محمد طيب آغا له خپلې دندې ٢٠١۵ جوالی ٢٨ن ن

  .استعفی ورکړي، داځکه چې په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو سره د سولې د خبرو کولو خنډ دی

ه واکونه محدود کړي، ځکه ھغه د بل خوا بيا وايې چې د طالبانو د شورا غړو پر طيب آغا فشار راوړي چې دھغ

  .سولې د خبرو د پرمختګ خنډ دی

رښتيا ھم سيد محمد طيب آغا په پاکستان کې د پاکستاني چارواکو تر چتر او واک الندي د خبرو سره مخالف دی، 

  .ځکه خو يې د مرې غونډه د ھغوی د وياند له خوا رد شوه

 ته ھم د پاکستان حکومت او طالبانو تر منځ رابط کس اوس داسي معلومات دي چې داځل مالاخترمحمد منصور

السرسی نه لري، تير ځل د اسالم آباد غونډې اړوند خبرونه داو چې د مالاخترمحمد منصور په اجازه مالعباس اخند 

  .او مولوي عبداللطيف منصور په خبرو کې ګډون کړی و

ته ورکول شوې وه چې دوٻمه ناسته کې به د طالبانو داځل ويل کيږي کومه وعده چې د پاکستان له خوا افغان حکومت 

استازي د ھغوي په اجازه ګډون ولري او شمير به يې زيات وي، فکر کيږي چې دغه کار ستونزمن دی، او تر ټولو 

  .سخت مخالفت يې ھم په قطر کې د سياسي کميسون غړې کوي

بادله مپاکستان او دوی ترمنځ به يې پٻغامونه داچې مال اختر محمد منصور نور ھغه رابط سره نه ويني کوم چې د 

کول، او چاته يې اجازه نه ده کړي چې د سولې اړوند خبرو کې ګډون وکړي، نو ممکن ھمدا الملونه وي چې اوس 

داسي خبرونه نشر شول چې د مالاختر محمد منصور سره د طالبانو د شورا د غړو اختالف زيات شوې او د ھغه 

  . او يا خو به د طالبانو د مشرتابه څخه عزل کيږيصالحيتونه به محدودو

دا ھم امکان لري چې په پاکستان کې د طالبانو ځينې غړې سره راټول شي او اعالن وکړي چې مالاخترمحمد منصور 

نور ددوی مشر نه دی، د مالمحمد عمر مجاھد د ژوند او مرګ معلومات نه کيږي، او يو بل مشر به اعالن کړي، دا 

سان وي چې تير وختونو کې يې په قطر کې د طالبانو د سياسي دفتر د پرانستلو او ھلته د سياسي کميسون د به ھغه ک
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غړو د تګ مخالفت کاو، دوی غوښتل چې د طالبانو سياسي دفتر په پاکستان کې جوړ شي، اوس به ھمدغه ډله طالبان 

 ته حاضر دي، او داخبره به ھم وکړي چې بيا دا ږغ ھم پورته کړي چې دوی د افغان حکومت سره د سولې خبرو

  .مالاخترمحمد منصور او سيد محمد طيب اغا واک نه لري

دابه ھغه ډله طالبان وي چې په تيرو کلونو کې يې د پاکستان په وساطت په چين او روسيه کې په پټه خبرې کړي، 

حکومت سره يې مسلسل ناستې درلودلي، کابل او کندھار ته يې پټ تګ راتګ کاو، د افغان حکومت مادي افغان 

  .مرستې يې ترالسه کړې

 کلونو راھيسي يې بھرنيانو ، افغان حکومت او پاکستان خوب ليدی، د لنډ مھال له ١۴دا به ھغه لوبه وي چې له تيرو 

تان دا خوب رښتيا شي، خو د جنګ جرړه ، د امنيت خرابوالی به ھمداسي پاره به د بھرنيانو، افغان حکومت او پاکس

  .پاتې وي، د سولې ھره ھڅه به ناکامه وي

يواځي دومره به وشي چې طالبان به ووٻشل شي چې د وٻشلو نښې نښانې يې دادی تر سترګو کيږي، له دی مخکې ھم 

د مالجليل اخند په مھارت  د مالمحمد حسن رحماني مالمعتصم آغا جان دغه ھڅه کړي وه  خو ناکام شو، ولي داځل 

په مشرتوب چې  مال عبدالرزاق اخند ، مالمحمد عيسی اخند او مال محمد صادق اخند ھم به ھم ورسره ھمږغې او 

  .ملګرې وي، د مالعباس اخند اړوند د مالاخترمحمد منصور او مالجليل ملګرې محتاط دي

ا د استعفی ورکول کيږي، زما په نظر ھمدغه لړۍ ده، ځکه د طالبانو په داچې ننۍ خبرونه د سيد محمد طيب آغ

اعالميو کې واضيح شوې چې د سولې خبرو بشپړ واک د سياسي کميسون سره دی، او ھغوی د طالبانو مشرتابه ته 

  .مسؤليت لري

 طالب استازي د د سياسي کميسون واکونه ھغه وخت ال نور زيات شول چې په مرې کې د پاکستان تر فشار الندي

  .افغان حکومت سره خبرو ته کينول شول

يد ئاوس که د سياسي کميسون د واک محدوديت وي او يا دھغه استعفی وي، ھغه بايد د مالمحمد عمر اخند له خوا تا

  .شي، او مالمحمد عمر اخند خو ھمدي پرون خبر ورکړ چې ھغه مړ دی

 وړاندي کيږي، نو پرون خو ھمدا خبره کيدله چې دھغه واکونه ھم که د سيد طيب آغا استعفی مالاخترمحمد منصور ته

  تھديد شوې، او بې واکه شوې، آيا طيب اغا له دي څه نه دي خبر؟

ښکاري چې لوبه په افغانستان کې د جګړې اوږديدو او د سولې له الري امتياز اخستلو له پاره روانه ده، پاکستان ھم د 

  .امتياز او خپلواکې ھڅې کوي، افغان حکومت ھم د زيات امتيازھڅه کويخپل امتياز ھڅې کوي، طالب ھم د 

يوه خبره ډيره روښانه ده، که افغان حکومت د طالبانو پر سر پاکستان ته امتيازات ورکوي نو دغه پوښتنه به افغان 

ې چې ما د ځکه افغان حکومت خو به وواي. ولس له طالب څه کوي، او راتلونکې نسلونو ته به طالب ځواب وايې

طالب پر سر دغه امتياز پاکستان ته ورکړ، که طالب سولې ته په خپله خوښه حاضريدای نو داکار مې نه کاو، بدنامې 

ولي دا پالن دی، داسي جوړ شوې چې د افغانانو دغه اوږده او لويه جګړه چې ناټو يې ماتې ورکړه په . يې طالب ته ده

فغانانو ناټو ته ماتې ورکړه، داخبره به کيږي چې طالبان د پاکستان د ګټو له اوبو الھو کړي، بيا څوک ونه وايې چې ا

  .پاره جنګٻدل او دھغوی مزدوران و

او داخبره ھم کول په کار ده که افغان حکومت او پاکستان ھڅه کوي طالبان په ډلو وويشې نو بيا به د يوه ادرس پر 

 ځای به له څو ډلو سره مخ وي، او تر ټولو مھمه دا چې بيا به ځای په څو ادرسونو پسې اللھانده وي، د يوې ډلې پر

  له نظامې طالبانو سره څه ډول تفاھم کوي؟
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په کار ده چې د طالبانو د وٻښ ھڅه ونه شي، د سياسي کميسون په ګډون په خپلواک ډول طالبانو ته حق ورکول شي 

اسانه الره يې د طالبانو د قطر دفتر په رسميت چې د سولې مذاکرات په خپله خوښه پرمخ يوسي، تر ټوله لنډه او 

  .پٻژندل دي

  

 

 


