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 Political سياسی

  
  نظرمحمد مطمئن: ليکوال او شناند

  ٢٠١۵ دسمبر ٠۵
 

  د مال اختر محمد منصور
 د زخمي کيدو او مرګ خبر؛ تر شا يې اھداف

  

 پاريس کې د اشرف د سولې دښمنان ھر ځل د سولې د خبرو د مخنيوي له پاره نوي نوي پالنونه عملي کوي، په

غني او نوازشريف ناسته چې د چين، پاکستان او افغان حکومت به د سولې د خبرو د بيا پٻل له پاره په ګډه ھڅې 

کوي، له ھغه يوه ورځ وروسته په کابل کې د دولتي ورځپاڼې له خوا د طالبانو پر مشر  په پاکستان کې د ھغه د يو 

او وروسته يې د مرګ خبرونه د کورنيو او بھرنيو رسنيو سرليکونه جوړ قومندان له خو ډزې، دھغه زخمي کٻدل 

  .کړل

ارګ ال ھم چوپه خوله دی، ھدف مې د ولسمشر د ويندويانو دفتر دی، ولي د ولسمشر د لومړي مرستيال وياند بيا 

ه ئيراپه تکرار سره د مالاخترمحمد منصور د زخمي کٻدو اوس دادی دھغه د مرګ خبر ورکوي، دا ډول د اج

  .رياست له خوا ھم اعالميه خپره شوې او د مالاخترمحمد منصور زخمي کيدل يې تايد کړي دي

يه رياست ئولس پوھيږي چې د ولسمشر لومړی مرستيال دوستم پر سوله جنګ ته ترجيح ورکوي، دا ډول د اجرا

  .اړوند ھم ويل کيږي چې تر سولې جګړې ته يې ليوالتيا ډيره ده

  

  نصور د زخمي کيدو او مرګ خبرد مالاخترمحمد م

پژواک اژانس  د کومې بھرنۍ رسنۍ په حواله ليکلي چې د طالبانو د وخت د اطالعاتو او کلتور وزير مال 

بيا وروسته . يد کړی دیئاميرخان متقي د مالاخترمحمد منصور زخمي کيدل او له سختو ټپونو څخه د ھغه مرګ تا

  .يدويئمرګ نه تاکاږي چې طالبان د مالاخترمحمد منصور 

دلته يې مالاميرخان متقي له طالبانو څخه جال کړی، يعني ھغه طالب نه دی، خو ھمدا کورنۍ رسنۍ دي چې بيا 

  .وايې متقي د طالبانو د رھبري شورا غړي او د فرھنګي کميسون مشر دی

رښوونې الندي کار عجيبه ده، ذبيح هللا مجاھد د فرھنګي کميسون غړی دی، او د ښاغلي متقي تر مستقيمې ال

داخبره نه مني، خو ) مجاھد( کوي، مګر زموږ کورنۍ رسنۍ مجاھد د طالبانو وياند ګڼي او وايې چې طالبان  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

يدوي، په دي معنی چې د ئمتقي چې د ھمدي کميسون مشر دی دھغه له خولې بيا ليکې چې د خپل مشر مرګ تا

  . او مخالف نظرونه لريکميسون مشر او د کميسون غړی مجاھد په يو نظر نه دي

 کلونو راھيسي له کومي رسنۍ سره مرکه نه ده کړي، کله ١۴طالبانو اعالميه خپره کړه چې ښاغلي متقي له تيرو 

چې طالبانو مالاخترمحمد منصور خپل مشر وټاکی، د اسوشيټ پريس يو راپور کې دھغه په نوم مرکه ھم خپره 

سره مرکه نه وه کړه کوم جعلي نفر د ھغه په نوم دوی پيداکړی و،  مالاخترمحمد منصور له دوی شوه، چې اصالً 

اوس ھم ممکن داسي وي چې ځينو ځانګړو کړيو د متقي په نوم کوم بل چاته دنده ورکړي وي چې رسنيو سره 

  .دھغه په نوم خبره وکړي

لي پٻښه رښتيا ده، دومره ھم د ازادۍ راډيو سره بيا د محب هللا په نوم يو تن دومره ناخبره ده چې وايې دا د نوي ک

نه دی خبر چې رسنيو کچالغ ياد کړی، نوی کلی د کوټې د ښار اړوند سٻمه ده او کچالغ له کوټې وتلي سٻمه ده، 

بل ځای وايې چې دا زموږ استخدام شوې کسان و، حال داچې طالب خپلو ملګرو ته استخدام شوې نفر نه وايې، دا 

ومندان يم، په داسي حال کې چې طالبان ځانته د قومندان نوم نه يادوي،  وايې زه ډول ھغه وايې زه د پالني  مشر ق

  .ل يمود پالني ملګري او د ډلګۍ يا د خپلو ملګرو مسؤ

ال دی چې ولي د ولسمشر د ويندويانو د دفتر پر ځای داځل د ولسمشر د لومړي مرستيال وياند داخبره ؤداھم س

ه ھيواده د باندي په سفر دي، مګر د ويندويانو ډله خو يې  بايد خپل رسنيو سره کوي؟ سمه ده چې ولسمشر ل

  .ليت وپٻژنيومسؤ

  

  د مشرانو مرګ ستونزه حل کوالی شي؟

پاکستان معامله کوونکی ھيواد دی، کله چې روسان ووتل او د نجيب حکومت له سقوط سره مخ کيدونکی وو، موږ 

نان په کوټه او پٻښور کې په نښه او ووژل شول، ھغه وخت وليدل چې د مجاھدينو ډيری مشھور او تکړه قومندا

کې ھم نني نواز شريف د پاکستان لومړی وزير وو،  دا ډول پاکستان وکوالی شول چې ځينې قومندانان د ګوندونو 

له مشرانو څخه ياغيان او مخامخ له ھغوی سره معامله وکړي، اوس به ھم پاکستان دا ھڅه خامخا کوي چې په 

  .کې درز او د طالبانو ځينې قومندانان په پيسو واخليطالبانو 

 کلونو کې به دا خبره يوطرفه شوی وای، مګر ٣٧که د مشرانو په مرګ او ژوبله ستونزه حل کيدای نو په تيرو 

  .ھر مشر چې وژل شوی ډير وخت يې ځای ناستي مھم رول او کردار لوبولی دی

 مشران مالعبيدهللا اخند او مال برادر اخند او ورسره په سلګونو نور يرو سختو شرايطو کې د طالبانو دوه مھم په ډ

لوی او واړه قومندانان پاکستان زندان ته واچول، تر دي چې د طالبانو ځينې مشران د پاکستان زندانو کې د 

نه ھم شکنجې له کبله خپل ژوند دالسه ورکړ، او ځينو يې عصبي تکليف پيداکړ، مګر نه طالبان کمزوري شول او 

  .د پاکستان او افغان حکومت غوښتنو ته تسليم شول

مالمحمد عمر مجاھد چې د طالبانو د وحدت سمبول ګڼل کيدی، دھغه د مرګ نه وروسته پاکستان او افغان حکومت 

 افغان  –په ګډه ھڅه روانه کړه چې طالبان ټوټه ټوټه شي، مګر وليدل شول چې تر څو مياشتو ھڅو وروسته پاک 

توانيدل چې څو تنه تطميع کړي او ھغوی د بٻلوالي اعالن وکړی پداسي حال کې ھغه نومونه چې په حکومت و

لومړيو وختونو کې يې د طالبانو د مشر مالاخترمحمد منصور سره د اختالف خبره کيده تر ډيره ھغه په دي نوي 

  .بٻله شوې ډله کې ونه ليدل شول
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مالعبدالرزاق اخند، مال عبدالقيوم ذاکر، مال محمد صادق اخند، مالمحمد حسن رحماني، مال عبدالجليل اخند، 

مولوي محمد يعقوب د مالمحمد عمر مجاھد ځوی، مالعبدالمنان د مالمحمد عمر مجاھد ورور، مال محمد عباس 

  . اخند، سيد محمد  طيب آغا او ګڼ داسي نومونه ياديدل چې دوی به بله ډله اعالن کړي

طالبانو مشرانو څخه يوه ھم د مخالفت اعالن ونه کړ، ځينې يې په کور کيناستل او ځينو وليدل شول چې له يادو د 

  .له مالاخترمحمد منصور سره ملګرتيا وکړه

  

  د مال اختر محمد منصور د زخمي کيدو او مرګ خبر؛ تر شا يې اھداف

شتو کې پر خپلو ناکاميو  داچې افغان حکومت د خپلو امنيتي ځواکونو مورال لوړ کړي، او په تيرو څو ميا– ١

  .پرده واچوي

 داچې د طالبانو تر منځ اختالف د عام ولس په ذھن کې د يقين تر حد پوري ورسوي، او دغه اختالف ھومره – ٢

  لوی وښيې چې د طالبانو مشرانو باندي حملو تر حده خبره ورسيده

پٻغام ورکړي چې ھغوی په يو او بل نوم خفه شوې او يا خو يې له ځينو کړيو سره  داچې ځينو ھغو طالبانو ته – ٣

  اړيکې جوړې کړي چې ھغوی کوالی شي د طالبانو مشر تر بريد الندي راولي

 داچې د طالبانو څخه د رسنيو په زور بٻله شوې ډله قوي وښيې او په ټيټ پوړو طالبانو کې تشويشونه ايجاد – ۴

  . کړي

ړيوالو ته پٻغام ورکړي چې د طالبانو مشران اوس ھم په پاکستان کې دي او نړيوال د افغان حکومت  داچې ن– ۵

  .ځينې خبرو ته غوږ کيږدي

 داچې افغان حکومت په دي ډول پٻغام سره له پاکستان څخه د ورته عمل غوښتنه کوي چې طالب مشران که – ۶

  .دپاکستان په خاوره کې وي ھغوی بايد ترور شي

مکن  افغان حکومت  د پاکستان په خوښه دا خبر نشر کړی وي ، اوس به پاکستان ته ښه بھانه جوړه شي  م– ٧

  .چې ھر طالب وځپي، او وايې چې ټوله نړۍ پر موږ بې باوره کيږي چې طالب د پاکستان په خاوره کې دی

ه خوا جوړ او تقويه  داچې د ولسي جرګې لومړي مرستيال په امنيت شورا تور لګولي چې داعش ددوی ل– ٨

  .کيږي، تر څو ددي خبرې څخه د رسنيو مخ بل لور او د ولس ذھن ھم ورڅخه واړوي

 داچې د طالبانو مشران مرکو کولو ته اړ ايستل شي او بيا يې له ھمدې الري ځايونه پيداشي، امکان لري چې – ٩

  .مال اخترمحمد منصور کوم نامعلوم ځای کې اوس اوسيږي

 باندي ضربه واردل،  دا فوق العاده مھمه خبره ده ھغه چې پخوا يې تصور ھم نه ث د مشر پر حثي د طالبانو– ١٠

شوای کيدای چې د طالبانو په مشر به خپل قومندان ډزې کوي، په طالبانو کې د دغسي روحيې د پيداکولو په 

  .موخه

تر څو د داخلي جنګونو روحيه قوي  د بھرنيانو د شتون او پاتې کيدو په موخه کورنۍ جګړې ته البي کول، -١١

  .شي

 په دومره زور او ځواک سره د رسنيو له خوا دغه ډول خبرونه نشرول، حتمي ده چې پر طالبانو د خلکو او – ١٢

ولس باور کموي، او عام ولس به فکر کوي چې طالبان ھم د خپلو ګټو له پاره جګړه کوي، د واک پر سر يو بل 

  .دوی ھم انحراف کوونکي ديوژني، لکه پخواني مجاھدين 
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 امريکا، ناټو او نړيوالو ته به افغان حکومت په دي ډول ښيې چې په افغانستان کې خپل شتون قوي کړي، د – ١٣

طالبانو ځپلو ته زور ورکړي، ځکه طالبان ډلې ډلې ، ويشل شوي او کمزوري شوي، لکه چې يو امريکايې 

  .ګټل کيدای شيچارواکي ويلي چې د افغانستان جګړه اوس ھم 

 ممکن د ژمي موسم په رارسيدو به افغان حکومت پالن لري چې پر طالبانو بريدونه وکړي، ځکه مخکې – ١۴

وختونو کې طالبان په ژمي کې خپلو کورونو ته تلل، داځل ويل کيږي چې ھغوی به د نيول شوو سٻمو د ساتنې له 

ې د اردو تعارضي مورال لوړ او د طالبانو د فاعي پاره پاتې شي، ددي خبر په نشر کيدو به حکومت غوښتل چ

  .مورال  کمزوری کړي

  

  ورته ناسم خبرونه او د سولې چانس له السه ورکول

امريکايې څيړونکې وايې چې د اسامه بن الدن او مالمحمد عمر مجاھد مرګ د لويديځ له پاره نوري ستونزې 

ه چې امريکا او ناټو ونه توانٻدل، ځکه دھغوی مرګ د پيداکړي، په کار وه چې ھغوی ژوندي نيول شوې وای، ھغ

  . ھغوی پلويان ال پياوړي کړل

که مالاخترمحمد منصور وژل کيږي، ممکن ستونزه نوره ھم پٻچلې شي، او بيا به د سولې خبرې پٻل کٻدل اسانه 

  .ھم نه وي

يثيت ته يې صدمه رسولي، که نور وختونه ھم ډير ځله ناسم خبرونه خپاره شوي چې د رسنيو او افغان حکومت ح

دغه ډول خبرونه په دومره پالن شوې رسنيز قوت سره نشر کيږي، ممکن د افغان ولس باور بيا په رسنيو او 

  .حکومت نور ھم  کم شي

نږدي وختونو کې د طالبانو د کندز د والي د مرګ خبر خپور شو، مګر ھغه ژوندي وو، کلونه وړاندي وويل شول 

 ھلوکان چې د واده په خوشالي کې يې ګډا کوله له ھغوی څخه يې سرونه پري کړی، ١٧ګين کې چې طالبانو په سن

چې ھغه خبر په بشپړ ډول دروغ ثابت شو، د طالبانو د څو ډلو او ويش خبره چې حقاني شبکه جال ده، مګر 

دقطر دفتر له لوري د ھغسي نه وه، داچې د طالبانو د قطر دفتر واک نه لري او د طالبانو استازي نه دي، مګر 

 لوړپوړي طالبان له ګوانتانامو څخه راخالص شول، داچې طالبانو په جاپان ۵بوبريګيډال تبادله چې په بدل کې يې 

کې له افغان دولت سره مخامخ خبرې کړي، ھلته چې زه ھم موجود وم، ھيڅ داسي څه نه وو شوې، او ناسم خبر 

 مجاھد، عبدالحی مطمئن نيول په بٻالبٻلو وختونو کې خبر ورکول شوی، وو، داچې مال امير خان  متقي، ذبيح هللا

داچې د مالاخترمحمد منصور په نوم کرزي ارګ ته کوم کس ميلمه او پيسې يې ھم ورکړي وي او باالخره د استاد 

  .ربانی وژنه ھم د نامعلوم طالب استازي له خوا

کړيو ګټه پورته کړي، او موده وړاندي دھغه ټويټر پاڼه ھم څوځله د ذبيح هللا مجاھد له ايميل څخه استخباراتي 

  .بالک شوه

اوس که د مالاخترمحمد د زخمي کيدو او مرګ خبره کيږي او بيا د مال امير خان متقي له خوا د مرکې خبره 

  کيږي، نو څومره به باور پري وشي؟

ې له پاره پالنونه په کار واچول شي، د په دي ھيله چې نور د جګړې پر اور پټرول ونه شيندل شي، د رښتونې سول

طالبانو په وٻش کې نه د طالب، نه د افغان حکومت، نه د پاکستان، نه د ھند، نه د امريکا او نه ھم د افغان ولس 

  .ګټه ده، د سولې له پاره د طالب متحد صف نن ورځ تر ھرڅه لويه اړتيا ده
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نه لري، خپل ولس ته دي پرته له ويري ووايې چې د پرديو افغان حکومت که د سولې له پاره ژمن نه وي، اراده 

له پاره جګړې ته دوام ورکوي، طالب که د سولې له پاره چمتو نه وي افغان ولس ته دي واضح ووايې چې 

  .انحصاري حکومت بيا ځل غواړي

 دی چې که داځل ھم موږ چانس له السه ورکوو، ځينې خواوي پر جګړه اصرار کوي، د ھغې تٻروتنې تکرار

اسالمي حزب د ډاکټر نجيب هللا د حکومت پر مھال وکړه، او د ھغه وخت د حکومت ھغه تيروتنه ده چې ډاکټر 

نجيب هللا باالخره د عبدالرشيد دوستم له خوا د ملګرو ملتونو دفتر کې پناه واخيسته، او د واک د سولئيز انتقال مخه 

  .جګړه کې پاتې شو نور کلونه په ٢٣ونيول شوه چې دادی موږ ال ھم 

که د ولسمشر غني حکومت او د طالبانو بريدونه د ډاکټر نجيب هللا دحکومت او مجاھدينو د بريدونو سره پرتله 

شي، کټ مټ تکرار دی، اميد دی چې طالب او غني يې له پخوانيو تيروتنو څخه  زده کړي، بيا ځل ھغه ډول 

  .خونړی تکرار ونه شي

 

  

  

  


