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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٠٨
 
 

 صف آرائی جديد طالبان
ود را برای الفات درونی در ميان طالبان، اين گروه تاريک انديش به آھستگی ختگزارش ھای حاکيست که با وجود اخ

 در سال گذشته، زدوخورد ھای خونينی "مال عمر"بعد از اعالم مرگ .  آماده می سازند"مال منصور"پذيرش رھبری 

آيا نزديکی .  اتفاق افتاد که تعداد زيادی از افراد جانبين کشته شدند"مال عبدالرسول" و "مال منصور"بين  حاميان 

  که صرف برای ترساندن دولت مستعمراتی کابل خواھد بود؟ نصفوف طالبان برای مذاکرات صلح است يا اي

ين خصوص ابراز اکه طالبان نظر خاصی در در اسالم آباد آغاز شد بدون اين" صلح" دورۀ سوم مذاکرات چھار جانبۀ 

ماده می تواند که اين گروه خود را برای احتماالت آ اما از عملکرد درونی تحريک طالبان استنتاج شده می. ته باشندشدا

بعد از کشمکش ھای خونين سال گذشته و آتش بس ماه جنوری سال جاری، افراد در ھر دو جناح تحريک طالبان . سازد

که  شنيده شده است، يک  طوی.  صف آرائی نمايند"مال اختر منصور"اميدواری نشان داده اند که شايد ھمه در عقب 

مال اختر " پشتيبانی می کردند، اکنون وفاداری  خود را به "مال رسول"ًعده از قومندانان طالبان که قبال از 

.   بوده اند، تا حال روشن نشده است"مال رسول" که حامی "مال عمر"موقف  پسر و برادر .  اعالم داشته اند"منصور

که از   اين آشکار نگرديده  که آيا ارادی  است و يا"مال منصور" به سوی "مال رسول"انگيزۀ  گرايش قومندانان جناح 

 ھم به "مال عمر" و اعضای فاميل "مال رسول"جای ديگر فرمان برده اند؟ شايعات قوی وجود دارد که شايد شخص 

در اسالم و کابل، ناظرين امور "  صلح"با در نظر داشت به راه افتادن مذاکرات . بپيوندند "مال منصور"زودی به صف 

  . ھمراه با جريان مذاکرات صلح به دقت زير نظر دارندافغانستان انکشافات درونی تحريک طالبان را

خواه طالبان به منظور مذاکرات صلح با ھم نزديک می شوند و يا خواه برای فشار وارد کردن بر دولت مستعمراتی 

ھم دولت مستعمراتی . کابل صف آرائی می نمايند، عملکرد ضد بشری اين گروه تاريک انديش ھرگز فراموش نمی شود

  . روند و ھم طالبان ضد ملی و دشمن مردم افغانستان به شمار میکابل 

  

 

 

 
 


