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   کابل– عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ نومبر ١٠
  

 "مذاکرات صلح"حمايت شاخۀ انشعابی طالبان از 
 ت آمادگی خود را برای قطع جنگ و مذاکرا"عبدالرسول"خبر ھا حاکيست که شاخۀ جديد طالبان تحت رھبری مال 

اين . اين گروه جديد اخيراً از جناح اصلی بريده و خود را در ظاھر مستقل تبارز داده است. ده استصلح نشان دا

  . شاخۀ جديد ھمچنان می گويد که از حقوق زنان در ساحۀ تحصيل و کار پشتيبانی می نمايد

شد که پاکستان از قوت و ضعف اين گروه طالبان ھنوز معلومات دقيق در دست نيست، اما به زودی آشکار خواھد 

بعد از . از کدام جناح بيشتر حمايت می کند و دولت مستعمراتی کابل با کدام گروه داخل مذاکرات صلح خواھد شد

.  فعاليت ھای سياسی به ارتباط مذاکرات صلح تا اکنون به حالت تعليق در آمده استۀيورش طالبان به قندوز ھم

ايم که طبق سيستم اسالمی تمام حقوق بشر ھم زنان  اکنون متوجه شده"باور نکردنی است که جناح جديد می گويد که 

حمله . جوئی نيستيم ھا به دنبال انتقام  از اين به بعد ما افغان.  شودءو ھم مردان بايد به صورت صد در صد اجرا

يا اين آ".  انجام شد"اختر منصور"اخير در کابل و تصرف قندوز در اواخر سپتمبر ھم برای قدرت شخصی مال 

يک عده از . که آمران خارجی در دماغ شان تزريق نموده اند گفتار از خود طالبان جديد الخلقه است يا اين

که  جالب اين. کند تحليلگران معتقد اند که شايد پاکستان بازی جديدی را در پيش گرفته و قطعۀ جديدی را بازی می

د که شنيدن اين حرف ھا از مردمی مانند طالبان بعيد به شاخۀ نو طالبان از قطع جنگ و برادر کشی حرف می زنن

  .  رسد نظر می

به ھر حال بايد منتظر انکشافات بعدی  بود تا حقايق بيشتر روشن گردد و نيات واقعی تاريک انديشان طالب برمال 

  . گردد

  

 

  

  

  


