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 3تر 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 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 ۲۸/۰۵/۲۰۱۶                                    ییزو څېړنو مرکز د ستراتېژیکو او سیمه

 
 اغېزې یې وضعیت روان پر او بدلون رهبرۍ د طالبانو د

 

 1ییزو څېړنو مرکز د ستراتېژیکو او سیمه
سیمه کې د افغانستان او پاکستان په سرحدي ( ۱۳۹۵د طالبانو مشر مال اختر محمد منصور د جوزا په لومړۍ نېټه )

 پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د امریکایي بې
د نوموړي د وژل کېدو خبر په لومړي ځل د امریکا دفاع وزارت خپور کړ او ویې ویل، چې پر نوموړي برید د 
امریکا د ولسمشر بارک اوباما په اجازه ترسره شوی؛ ځکه دی د سولې په الره کې ستر خنډ و. د امریکا له دغې 

وروسته، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرائیه ریاست، ملي امنیت او کورنیو چارو وزارت هم د مال منصور  ادعا
 وژنه تایید کړه.

طالبانو بیا څلور ورځې وروسته د خپل مشر وژل کېدل د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره نه یوازې دا چې ومنل، 
ر په توګه اعالن کړ. د طالبانو په اعالمیه کې راغلي چې د بلکې د ده پر ځای ټاکل شوی کس یې هم د خپل نوي مش

مال اختر محمد منصور مرستیال مولوي هبت هللا اخوندزاده د نوي امیر په توګه ټاکل شوی او سراج الدین حقاني، 
 او د طالبانو د پخواني مشر مال محمد عمر زوی مولوي محمد یعقوب یې مرستیاالن ټاکل شوي دي.

ده، چې د نوموړي وژل کېدل به خپله د طالبانو پر ډله څه اغېزې وکړي؟ د دغې ډلې د رهبرۍ  اوس پوښتنه دا
بدلون به څه بدلونونه راوړي او د نوي مشر دریځ به له افغان حکومت سره د سولې په تړاو څه وي؟ دا او دې ته 

 ورته پوښتنې دلته ځوابوو. 
 

 له مرستيالۍ تر مشرۍ د مال منصور سفر
کال وروسته د افغان طالبانو له بیا راپورته کېدو راهیسې د دغې ډلې رهبري د نیول کېدو، بندي کېدو او  ۲۰۰۱له 

کال کې د طالبانو د تحریک دویم کس او د مال محمد عمر مرستیال مال  ۲۰۰۷وژل کېدو له پړاوونو تېره شوه. په 
کال کې په زندان کې مړ شو. که څه هم ال تراوسه دا معلومه  ۲۰۱۰خوا ونیول شو او په  عبیدهللا اخوند د پاکستان له

 خوا ووژل شو؟ نه ده، چې دی په خپل مرګ مړ شو او که د پاکستان له
د مال عبیدهللا اخوند له نیول کېدو وروسته، مال عبدالغني برادر د مال محمد عمر مرستیال وټاکل شو او د مال برادر 

کال کې د مال عبدالغني برادر له نیول کېدو وروسته، مال اختر  ۲۰۰۹ر و. په مرستیال بیا مال اختر محمد منصو
محمد منصور د مال محمد عمر مرستیال )د طالبانو دویم نمبر کس( شو او د طالبانو د تحریک تنظیمي چارې یې 

                                                           

1
 کابل کې تاسیس شوی دی. اړیکې: کال کې په ۲۰۰۹ څېړنو مرکز یو غیردولتي ارګان دی چې په ییزو د ستراتېژیکو او سیمه  

۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰ ،info@csrskabul.comېبپاڼه:، و www.csrskabul.com 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ته انتقال شو  کال کې د مال محمد عمر له مړینې وروسته، د طالبانو د تحریک بشپړ واک ده ۲۰۱۳پرمخ وړلې. په 
کال راهیسې مال محمد عمر د تنظیمي او  ۲۰۰۹)که څه هم افغان طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې له قوله، له 

کال تر جوالی میاشتې پورې پټ  ۲۰۱۵نظامي چارو ډېری واک ده ته سپارلی و(. خو د مال محمد عمر مرګ د 
خ خبرو اترو وروسته افشا شو. افغان طالبانو هم د خبر له مخام «مري»وساتل شو. د مال محمد عمر د مرګ خبر د 

ناستی مال اختر محمد منصور غوره کړ. د  له افشا کېدو څو ورځې وروسته دغه خبر تایید کړ او ترڅنګ یې ځای
مال منصور له ټاکل کېدو سره، د افغان طالبانو په لیکو کې اختالفات پیل شول؛ خو مال اختر محمد منصور له وژل 

څو میاشتې وړاندې، تر ډېره دغه اختالفات کم کړل او ترڅنګ یې د مال ذاکر، د مال محمد عمر کورنۍ )مال  کېدو
 یعقوب او مال عبدالمنان( او مال حسن رحماني مالتړ هم ترالسه کړ.

 
 د طالبانو د پخواني مشر د سولې تګالره

دوره کې افغان طالبان له لوړو او ژورو سره  د مال اختر محمد منصور له مرستیالۍ څخه تر مشرۍ پورې، په ټوله
مخ شول. د سولې په اړه هم په دغه دوره کې پرمختګونه وشول، چې تر شا یې د مال اختر محمد منصور رول 

 جوت و.
په دغه دوره کې، افغان طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیست او د دغه دفتر له الرې افغان طالبانو له 

ادونو سره خبرې اترې پیل کړې. دغه دفتر د ځینو بندیانو په خوشې کولو او تبادله کولو کې رول نړیوالو هېو
ولوباوه، په نورو هېوادونو کې یې د سولې په اړه په کنفرانسونو کې برخه واخیسته او خپله تګالره یې نړیوالو ته 

د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ  ورسوله. له دې وراخوا د مال منصور په دوره کې د پاکستان په مري کې
لومړنۍ رسمي مخامخ خبرې اترې هم وشوې، چې له بده مرغه بیا د مال محمد عمر د مرګ له افشا کېدو سره 

 سبوتاژ شوې. 
د مال منصور په دوره کې د افغانستان په شمال کې یو شمېر ولسوالۍ سقوط شوې او تر ټولو مهمه پېښه یې د 

مه د دوو اوونیو لپاره د طالبانو ولکې ۶کال د میزان په  ۱۳۹۴ږم لوی ښار )کندز( سقوط و، چې د افغانستان د شپ
 ته ورغی. 

میاشتنۍ دوره کې د افغان حکومت د سولې تګالرې ته مثبت ځواب ونه وایه؛ خو  ۱۰که څه هم ده په خپله دغه 
و سوله یې پر هغو شرایطو نه غوښته، چې افغان افغان طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله، دی سولې ته مایل و؛ خ

 حکومت وضع کړي وو. 
د نوموړي له وژل کېدو وروسته په رسمي بیانونو کې ویل کېږي، چې دی د سولې په الره کې ستر خنډ و؛ خو 

ر داسې تحلیلونه هم شته چې نوموړی، له روسیې سره د طالبانو د نږدې کېدونکو اړیکو او قطر ته د افغان ولسمش
 له وروستي سفر وروسته، له دغه دفتر سره د احتمالي مخامخ خبرو اترو د پیلېدو له وېرې، له منځه وړل شوی وي.

ته د  «تحمیلي او تزویري پروسو»افغان طالبانو هم په خپله اعالمیه کې دې خبرې ته اشاره کړې، چې نوموړی 
 ر اړخیزو ناستو ته ده.غاړې نه اېښودو له کبله په نښه شو، چې دغه اشاره بیا څلو

 
 د طالبانو نوې رهبري

کال راهیسې د افغان طالبانو  ۲۰۰۹که څه هم د مال منصور وژنه پر افغان طالبانو ستر ګوزار و؛ ځکه ده له 
جګړې( لویه برخه د ده لخوا پرمخ تنظیمي او نظامي چارې سمبالولې او د افغان طالبانو د ستراتیژۍ )سولې او 

کال وروسته تراوسه نورې داسې پېښې  ۲۰۰۱بېول کېده؛ خو بیا هم د افغان طالبانو شل کلن تاریخ او په تېره بیا له 
هم شوې، چې د افغان طالبانو رهبري یا له منځه تللې او یا ترې لوړ پوړي چارواکي بېل شوي؛ خو بیا یې هم په 

 ې ډلې پام وړ اغېزې نه دي لرلې.نظامي ډګر کې پر دغ
د طالبانو نوی مشر مولوي هبة هللا د طالبانو د رژیم پر مهال د نظامي محکمې مشر و او د طالبانو د رژیم له 
ړنګېدو وروسته، د دغې ډلې قاضي القضات هم و. نوموړی له تېر کال راهیسې د مال اختر محمد منصور د 

 مرستیال په توګه دنده ترسره کوله.
په ټولیز ډول د طالبانو په نوې رهبرۍ کې ډېر انقالبي بدلون نه تر سترګو کېږي؛ ځکه نوی مشر او سراج الدین 
حقاني د مال اختر محمد منصور مرستیاالن وو او مال یعقوب ته هم، په وروستیو کې د مال اختر محمد منصور 

 خوا د طالبانو په رهبرۍ شورا کې ځای ورکړل شوی و. له
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ې برخليکد سول
د طالبانو په نوې رهبرۍ کې هغه کسان دي، چې مال منصور ته ډېر نږدې پاتې شوي. د دغو درې واړو د مشرۍ 

 تر شا، الندې عوامل شته دي: 

 مال هبة هللا د افغان طالبانو په علماو کې رول لري؛ 

 سراج الدین حقاني د جګړې په ډګر کې پراخ رول لري؛ 

 ره هڅه وشوه، ترڅو طالبان پر نوې اعالن شوې رهبرۍ راټول کړي.او د مال یعقوب له ټاکلو س 
که څه هم تر اوسه د طالبانو نوي مشر کوم غږیز پیغام او یا کومه اعالمیه نه ده خپره کړې، چې له مخې یې 
څرګنده شي، چې د سولې او جګړې په اړه د دوی راتلونکې ستراتیژۍ څه دي؟ خو بیا هم دا چې مال هبة هللا او 
سراج الدین حقاني د مال منصور مرستیاالن وو، نو د افغان طالبانو د )جګړې او سولې( تګالره به هم ډېر بدلون 
ونه مومي او د جګړې په ډګر به هم د دوی اغېز ډېر جوت نه شي. د دې ترڅنګ د طالبانو له ډلې څخه د کومې 

 لویې ډلې بېلېدل هم شوني نه برېښي.
لو لورو درک کړی، چې جګړه د افغان قضیې د حل الره نه ده او همدغه روانه جګړه دا حقیقت اوس د جګړې ښکې

به هم باالخره د خبرو اترو له الرې حلېږي، خو دا چې اوس د بهرنیو ځواکونو ډېره برخه له هېواده وتلې؛ که افغان 
مخ خبرو اترو لپاره د یوه حکومت دا ځل د نورو هېوادونو له الرې د فشار پر ځای د طالبانو له ډلې سره د مخا

 منځګړي افغان لوري کارډ وکاروي، ښایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته زړه ښه کړي.
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