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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 

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

  

  
 ۱۴/11/2015        مرکز څېړنو ییزو  سیمه او ستراتېژیکو د

 

 تجربه انشعاب د او اختالفات منځي  خپل طالبانو د

 

تېره اوونۍ په افغاني او نړیوالو رسنیو کې له طالبانو څخه د جال شوې ډلې خبرونه په پراخ ډول خپاره شول. د طالبانو 

په فراه والیت کې د یوې غونډې پر مهال،  ،نوموي شورا"د افغانستان د اسالمي امارت عالي "دغې نوې ډلې چې ځان 

 د رسول خپل مشر وټاکه.مال محم

له دې وړاندې د دغې نوې ډلې ډېری مشران د مال اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالف وو؛ خو دغو اختالفاتو 

 له طالبانو څخه د یوې نوې ډلې جال کېدو ته الره پرانیستله. اوس عمالا 

نه وه مخ شوې؛ خو اوس داسې ښکاري چې  په افغانستان کې طالبان یوازېنۍ ډله وه، چې له ټوټه کېدو او انشعاب سره

دا ډله هم د خپل واحد صف ټوټه کېدل تجربه کوي. دا چې له طالبانو څخه دغه نوې جال شوې ډله به، خپله د طالبانو 

 پر ډله او له افغان حکومت سره د روغې جوړې پر پروسې څه اغېزې وښندي، دلته پرې بحث کوو.

 

 شاليد منځي اختالفاتو د طالبانو د خپل

د طالبانو د پخواني مشر مال محمد عمر د مړینې له افشا کېدو او د دغې ډلې د نوي مشر په توګه د مال اختر محمد 

لکه -منصور له ټاکل کېدو سره، د طالبانو په لیکو کې ځینو اختالفاتو سر راپورته کړ. یو شمېر جګپوړو طالب مشرانو 
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له مال اختر محمد منصور سره له بیعت کولو څخه ډډه  -مال محمد رسولمال محمد حسن رحماني، مال عبدالرزاق او 

 .1وکړه او خپله د طالبانو په وینا، د مال اختر محمد منصور او د ده د پلویانو پرضد یې کمپاینونه پیل کړل

نور هم زور واخېست، چې له نوي امیر سره د مال محمد عمر د کورنۍ د اختالفاتو خبرونه دغو اختالفاتو هغه مهال 

هم خپاره شول او د مال محمد عمر کورنۍ )زوی یې مال یعقوب او ورور یې مال عبدالمنان هوتک( د مال اخترمحمد 

ناستي په اړه خپل  د ځایمنصور په مخالف لوري کې شامله ګڼله. خو وروسته د مال محمد عمر کورنۍ د نوموړي 

دریځ په یوه اعالمیه کې روښانه کړ. په هغه اعالمیه کې د مال محمد عمر کورنۍ له یوې خوا د ګیلې په ډول وویل، 

چې د طالبانو د نوي مشر په ټاکلو کې باید د هغو علماوو او مجاهدینو نظر ته احترام وشي، چې د طالبانو د تحریک په 

اغېزناک رول لوبولی او له بلې خوا یې د طالبانو په لیکو کې له اختالفاتو او د کومې ډلې له بنسټ او ټینګښت کې یې 

 طرفي یې اعالن کړه.  مالتړ څخه هم انکار وکړ او خپله بې

د هېڅ فریق د ګټې یا تاوان حمایت نه کوو، »:  هغه مهال د مال محمد عمر کورنۍ په خپل دریځ کې څرګنده کړه چې

د طالبانو ترمنځ د مال محمد عمر «. اختر محمد منصور په ارتباط وي او که د نورو فریقو په ارتباط ويهغه که د مال 

پرې کېدو له کبله اختالفات نور هم په زیاتېدو شول او مال اختر محمد منصور او د هغه مخالفې ډلې  کورنۍ د بې

 دواړو، د دغې کورنۍ د مالتړ جلبولو لپاره هلې ځلې پیل کړې. 

طالبانو د نظامي کمیټې پخواني مشر مال عبدالقیوم ذاکر هم، چې څو میاشتې وړاندې یې له خپلې دندې استعفا کړې د 

وه او د مال اختر محمد منصور مهم رقیب ګڼل کېده او داسې ګنګوسې هم وې، چې دی د طالبانو له نوي مشر سره 

سمي اعالمیه کې په دې اړه خپل دریځ څرګند کړ او د مه په یوه ر۳۱کال د جوالی میاشتې په  ۲۰۱۵مخالفت لري، د 

دا ډول خبرې هېڅ حقیقت نه لري... په خپل ټول توان سره خدمت کوم... تر »:  اعالمیې په یوه برخه کې یې راغلي وو

لیک تر ډېره د مال اختر محمد منصور دریځ  . د مال عبدالقیوم ذاکر دغه وضاحت2«بل هر چا به ښه اطاعت کوم

 ی کړ. پیاوړ

په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر طیب آغا هم دغه مهال له خپلې دندې استعفا ورکړه. ده په خپل استعفالیک 

کې چې په رسنیو کې خپور شو، د مال محمد عمر مرګ تر دوو کلونو پورې پټ ساتل او له هېواده بهر د نوي امیر 

لبانو ترمنځ موجودو اختالفاتو ته په اشارې سره وویل، چې دی به د وبلله. ترڅنګ یې ده د طا "تاریخي اشتباه"ټاکنه 

 .3«طالبانو په موجوده خپلمنځي موضوعاتو کې د هېڅ لوري طرفداري ونه کړي»

، چې د مال اختر محمد منصور په عبدالمنان نیازيد طیب آغا له استعفا وروسته د طالبانو یوه بل جګپوړي مشر مال 

ختالفاتو د ختمولو په اړه وویل، چې دوی به ډېر ژر د علماوو یوه شورا راوغواړي او هغوی مخالف لوري کې و، د ا

                                                           

 رهبرۍ شورا غړي مال عبدالقیوم ذاکر اعالمیه، پرلیکه بڼه: په دې اړه وګورئ، د طالبانو د 1
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 لپاره، وګورئ: لیک د مال عبدالقیوم ذاکر د وضاحت 2
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 طیب آغا د بشپړ استعفالیک لپاره، پرلیکه بڼه وګورئ: په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پخواني مشر  3
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. پر دې سربېره د طالبانو ویاند هم څو ځله له رسنیو سره په 4منځي اختالفاتو په اړه پرېکړه وکړي به د طالبانو د خپل

منځي اختالفات  د طالبانو ترمنځ دغه خپل منځي اختالفات مخ په ختمېدو دي؛ خو خبرو کې وویل چې د طالبانو خپل

 تراوسه هم ختم نه شول او اوس یې له طالبانو څخه د یوې ډلې د جال کېدو بڼه خپله کړه.

 

 د طالبانو په ډله کې انشعاب

؛ که څه هم له  د افغانستان په معاصرو ډلو کې طالبان یوازېنۍ ډله وه، چې انشعاب او ټوټه کېدل یې نه وو تجربه کړي

دې ډلې څخه د مال معتصم آغاجان په څېر یو شمېر کسان په بېالبېلو وختونو کې جال شول او د دې ډلې د وېشل کېدو 

 لپاره ډېرې هلې ځلې هم وشوې؛ خو بیا هم طالبان وتوانېدل چې خپل صف له ټوټه کېدو وژغوري.

محمد رسول د افغانستان دننه په فراه اوس له طالبانو څخه دغې نوې جال شوې ډلې په رسمي ډول خپل نوی مشر مال 

والیت کې وټاکه؛ چې ځینې رسنۍ دغه ځای د هرات شینډنډ ولسوالي بولي. مال محمد رسول خپل درې نظامي 

مرستیاالن او یو سیاسي مرستیال هم اعالن کړل، چې مال باز محمد حارث، مال منصور دادهللا او مال شیرمحمد 

 و عبدالمنان نیازی یې سیاسي مرستیال دی. اخندزاده یې نظامي مرستیاالن ا

 

 د جګړې د ډګر مالتړ

په بنسټیزه توګه د طالبانو ځواک د دوی د علماوو، د علماوو شورا، نظامي قومندانانو او جنګیالیو پر مالتړ متکي دی. 

 هره ډله چې له دوی څخه ډېر مالتړ ولري، ځواکمنه ډله به وي. 

دا مهال له مال اختر محمد منصور سره د ډېری علماوو مالتړ دی او تقریباا د طالبانو له ټولو والیانو، قوماندانانو او 

ترالسه کړی دی. د دې ترڅنګ مال اختر محمد منصور د حقاني شبکې مشر سراج الدین  "بیعت"جنګیالیو څخه یې 

هم خپل مرستیال وټاکه او په دې توګه یې په نظامي ډګر کې د دغې ځواکمنې ډلې مالتړ هم ترالسه کړ. له دې حقاني 

وراخوا، مال اختر محمد منصور د مال عبدالقیوم ذاکر او د مال محمد عمر د کورنۍ د مالتړ په ترالسه کولو هم بریالی 

 یې پیاوړی کړی دی.شو او دا هغه څه دي، چې د مال اختر محمد منصور دریځ 

که څه هم له طالبانو څخه جال شوې ډله په نظامي ډګر کې د ډېرو طالب جنګیالیو مالتړ له ځان سره نه لري؛ خو بیا 

هم په دې برخه کې د مال منصور دادهللا په څېر کسان په ځینو والیتونو کې طالبانو ته ګواښ بلل کېدالی شي. له همدې 

کې د دغې جال شوې ډلې له رسمي اعالن څخه وروسته، د مال اختر محمد منصور پلوي  کبله ده، چې په فراه والیت

طالبانو او علماوو یوه غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د طالبانو د مشر په توګه له مال اختر محمد منصور څخه مالتړ 

ي ډګر کې د طالب جنګیالیو ډېر مالتړ . دلته یوه خبره دا هم د یادولو ده، چې مال منصور دادهللا به په نظام5اعالن کړ

                                                           

 په دې اړه وګورئ، د آزادۍ راډیو دغه راپور:  4
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ترالسه نه شي کړای؛ ځکه دی د طالبانو د پخواني مشر مال محمد عمر له خوا له دندې ګوښه شوی و او د مال محمد 

 .  عمر په یوه غږیز پیغام کې یې کړنې غندل شوې هم دي

زوی شیرمحمد اخندزاده هم خپل په بل اړخ کې مال محمد رسول د مشهورې جهادي کورنۍ مولوي نصرهللا منصور 

نظامي معاون ټاکلی، ترڅو د خپلې ډلې لپاره یو څه مالتړ پیدا کړي؛ خو د یوه خبر له مخې، د مولوي نصرهللا منصور 

هغه کوښښونه په کلکه ردوي چې په »کورنۍ له دغې نوې ډلې سره خپله اړیکه رد کړې او ویلي یې دي، چې دوی 

 «.ګرځيجهادي صف کې د انشقاق سبب 

 

 له طالبانو جال شوې ډله او داعش

د مال محمد عمر د مړینې له اعالن څخه وروسته، په ځینو رسنیو کې له داعش ډلې سره د یو شمېر طالب قوماندانانو د 

یو ځای کېدو په اړه هم خبرونه خپاره شول. له دې جملې څخه یو هم منصور دادهللا و چې رسنیو یې له داعش ډلې 

 .6ی کېدو خبرونه خپاره کړل؛ خو خپله مال منصور دادهللا بیا دغه خبرونه او اوازې رد کړېسره د یوځا

له طالبانو څخه د دغې جال شوې ډلې له اعالن سره سم، په نړیوالو مطبوعاتو کې له داعش سره د دغې ډلې د یوځای 

اند عبدالمنان نیازي له الجزیرې سره په کېدو په اړه هم خبرونه خپاره شول؛ خو د دغې نوې ډلې سیاسي مرستیال او وی

موږ به هېڅکله هم له داعش سره یوځای نه »یوه مرکه کې له داعش سره د دوی تړاو رد کړ او زیاته یې کړه، چې 

شو، ځکه زموږ شالید، تاریخ او ایډیالوژۍ له یو بل سره توپیر لري او هېڅ مهال به هم له داعش څخه مرسته ونه 

 «.7غواړو

م له طالبانو څخه جال شوې ډله ځان له داعش سره تړلی نه بولي؛ خو د مال اختر محمد منصور ډله بیا د دغې که څه ه

جال شوې ډلې د مشرانو له جملې څخه مال منصور دادهللا له داعش ډلې سره تړلی بولي او په زابل کې د طالبانو 

ضد نه، بلکې د داعش او منصور دادهللا پر وروستۍ جګړه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول، د جال شوې ډلې پر

 . 8ضد بولي، چې د دوی په وینا له داعش سره یې اتحاد کړی دی

داسې ښکاري چې په راتلونکي کې له داعش ډلې سره د طالبانو د دغې نوې جال شوې ډلې د یوځای کېدو یو څه 

د مال اختر محمد منصور د ډلې له خوا وځپل  احتمال شته دی او دغه احتمال به هغه مهال نور هم قوي شي، چې دا ډله

 هم شي. 

 

                                                           

 نس دغه خبر:د یوځای کېدو خبر ردوي، وګورئ د پژواک خبري اژامال منصور داد هللا له داعش سره  6
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 الندې لینک پرانیزئ: ورېدلو لپارهله الجزیرې سره د عبدالمنان نیازي د مرکې ا 7
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړ له ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 د طالبانو پر ځواک او د سولې پر دريځ يې اغېزې

له طالبانو څخه د دې ډلې جال کېدل به د طالبانو پر یووالي او پوځي ځواک یو څه اغېزه وکړي. دا چې په لومړي ځل 

دو اعالن کوي، نو طالبان به هڅه وکړي چې دا ډله وځپي او د ژورو اختالفاتو له کبله یوه ډله له طالبانو څخه د جال کې

د داعش ډلې په څېر به له دې جال شوې ډلې سره هم د وسلې په ژبه خبرې وکړي. په دې توګه به دوی د افغان 

 حکومت، بهرنیو ځواکونو او داعش ډلې ترڅنګ له دغې ډلې سره هم په یوه نوې جګړه کې ښکېل شي. 

، چې د مال اخترمحمد منصور پر تګالرې اغېزه وښندي؛ له همدې کبله  به هم دغه ډله وتوانېږيد سولې په برخه کې 

دغې نوې ډلې وار له مخه د سولې پروسې د بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. البته یو شمېر شنونکي په دې اند هم دي، چې 

له د مال اختر محمد منصور پرضد د فشار ییزو استخباراتي کړیو الس دی، ترڅو دغه ډ د دغې نوې ډلې تر شا د سیمه

 د یوې آلې په توګه استعمال کړي.

په بل اړخ کې، ځینې کسان بیا په دې باور دي، چې د طالبانو په منځ کې دغه انشعاب به د طالبانو د کمزوري کېدو 

ل کېدو وروسته دا ډله  پیالمه وي او په دې توګه به هېواد د سولې په لور والړ شي؛ خو که د طالبانو د ډلې له وېش

 کمزورې هم شي، د سولې لپاره شته هیلې به نورې هم پیکه شي او جګړه به ال ډېره پېچلې شي.
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