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 افزايش کشمکش درونی طالبان
  

گروه ھای طالبان ھر يک از . شود که ميان گروه ھای مختلف طالبان تضاد ھای درونی ازدياد  يافته  است شنيده می

 .معرفی می کنند و جناح يا جناح ھای رقيب را غير مھم و وابسته می پندارند" تحريک طالبان"خود را نمايندۀ واقعی 

يک جناح طالبان اکنون می . که برای رد گم کردن ايجاد شده است  اين تضاد ھا واقعی اند و يا اينامعلوم نيست که آي

  .  باز کند که می تواند رقيب دفتر طالبان در قطر باشدخواھد که در اسالم آباد دفتر

گزارش ھا حاکيست که اختالفات درونی طالبان رو به انکشاف بوده و جناح ھای مختلف اين گروه سياه انديش در 

می خواھد که يک دفتر ديگر در اسالم ًاخيرا شنيده  شده است که يک جناح اين قاتالن ملت . کشمکش به سر می برند

ال اين جاست که چرا طالبان می خواھند که در اسالم ؤس. آباد باز نموده و خود را نمايندۀ واقعی طالبان معرفی بدارد

  شوند؟ که خود از پاکستان تغذيه می آباد دفتر باز نمايند، در حالی

به امريکا نزديک شده و  شايد امريکا  روزی ازين گروه مانند شود که جناح طالبانی که در قطر دفتر دارند،   گفته می

دفتر جديد در اسالم آباد باعث خواھد شد که طالبان بدون اجازه و مشورۀ اسالم آباد . حزب اسالمی در آينده استفاده نمايد

درين اواخر، يک عده از . کمترين تحرکی از خود نشان داده نتوانسته و در ھر مورد  تابع دساتير اسالم آباد خواھند بود

باز شدن دفتر . ًطالبان از اوامر  اسالم آباد سرپيچی نموده و خود را مستقيما به مسکو و واشنگتن نزديک ساخته اند

طالبان در اسالم آباد بر روابط افغانستان و پاکستان تاثيرات منفی خواھد داشت و تشنج را بين اين دو کشور افزايش 

  . خواھد داد

  . روسيه به آن ارزش قايل اندنه ستعمراتی کابل در حاشيه رفته که نه طالبان و نه پاکستان و دولت م

  

 

 


