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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ٠٣
 

 شود ال میَرمَنی طالبان بواختالفات در
  

 مال عمر بروز کرده گزارش ھا حاکيست که بعد از مرگ مال عمر، کشمکش ميان گروه رھبری در تعيين جانشينی

حال بايد . شود شد که تحريک طالبان يک پارچه بوده و ميان شان کدام مشکلی ديده نمی در گذشته تصور می. است

 .منتظر حوادث بسيار جدی در داخل تحريک طالبان بود

عمر انتخاب  اس آی را ھم داشت، به حيث جانشين مال یمال اختر منصور از جانب يک جناح طالبان که دعای خير آ

در ھمان ساعت انتخاب مال اختر منصور، پسر و برادر مال عمر و عدۀ ديگر از سران طالبان به قسم احتجاج . شد

  .مجلس را ترک گفتند، اما نتوانستند که از انتخاب مال اختر منصور جلوگيری نمايند

نان برادر مال عمر ھم  آرزومندی دانست و مال عبدالم مال يعقوب پسر مال عمر خود را بيشتر مستحق رھبری می

يک عده از گروه رھبری طالبان ادعا دارند که انتخاب مال اختر منصور به عجله صورت گرفته و . رھبری را داشت

خواھد اين سرآغاز جدال در تحريک طالبان . وقت کافی برای بحث و ارزيابی شخصيت فرد مورد نظر وجود نداشت

مبصرين معتقد اند که آی اس آی عجله نمود تا مال اختر منصور را . بود که شايد ھم به زد و خورد فزيکی منجر شود

شود که مال اختر منصور روابط  گفته می. در کرسی رھبری قرار دھد تا جلو طالبان در دست آی اس آی باقی بماند

اگر مذاکرات صلح بين . قامات امنيتی پاکستان برخوردار بوده استنزديک با استخبارات پاکستان داشته و از حمايت م

آس . شود دولت مستعمراتی کابل و طالبان ادامه يابد، شخص بھتر از مال اختر عمر که معتمد آی اس آی است، پيدا نمی

طبق ميل اس آی ھراس داشت که مبادا  يک فرد نسبی  مستقل و بی اطاعت در مقام رھبری طالبان قرار گيرد که 

 .روی ھمين دليل بود که به سرعت صعود مال اختر منصور را طرح ريزی کردند. پاکستان نباشد

شود که تحريک طالبان و ھم چنان برای دولت مستعمراتی کابل روز ھای دشواری را در پيش خواھند  تصور می

  .مدتی سپری خواھد شد تا اثرات مرگ مال عمر ناپديد گردد.  داشت

  

 

 


