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 کشمکش رھبری در تحريک طالبان
که، مرگ مال  یھمانطور. کشته شدن مال اختر منصور بار ديگر نزاع ميان طالبان را در تعيين رھبری خلق کرده است

عمر کدر رھبری طالبان را در جدال قرار داد، کشته شدن اختر منصور ھم بار ديگر کشمکش را در ميان طالبان خلق 

سراج الدين حقانی و يا مولوی ھيبت هللا آخند معاونين مال شود  طالبان در صدد تعيين رھبری اند و گفته می. خواھد کرد

  .اھد گرفتمنصور جای مال اختر منصور را خو

صرف . بعد از مرگ مال عمر، اختر منصور توانست که قدرت خود را تحکيم بخشد و رقبای خود را از صحنه دور کند

جناح مال رسول به حمايت دولت مستعمراتی کابل توانست که اختر منصور را تا جائی به مبارزه بطلبد، اما آنقدر ھم 

اکنون . ًدا به اختر منصور پيوستند که باعث تقويت جناح منصور گرديدبرادر و پسر مال عمر ھم بع. موفق نبوده است

. دھد که ممکن است تصفيه ھای خونينی به وقوع بپيوندد خالی رھبری بار ديگر تحريک طالبان را در تنازع قرار می

يک . شوند اخته میدو معاون اختر منصور به اسمای سراج الدين حقانی و ھيبت هللا آخند منحيث جانشين منصور شن

ھويت ھيبت هللا تا حال . ًدر رھبری ضرور نيست که حتما معاون باشد" منتخب"عده از اھل خبره  می گويند که شخص 

مقامات امريکائی . آشکار نشده است، الکن سراج الدين حقانی بيرحم را ھمه می شناسند که چه محشری برپا کرده است

شرير و خونخوار " انسان"حقانی . که حقانی جانشين اختر منصور شود ين ا ازو دولت مستعمراتی کابل ھراس دارند

ھمين حقانی است که ضربات کشنده بر مردم و دولت مستعمراتی وارد . است که ترحم و عاطفه از او فرار کرده است

ان اوضاع، مجال ناظر. ھمين شخص بود که تعدادی از عمال سی آی ای را چند سال قبل در خوست نابود کرد. می کند

دانند؛ زيرا او معاون عملياتی شبکۀ طالبان بوده و فعاليت نظامی روزانۀ طالبان را    حقانی را بيشتر مییرھبربرای 

  . اداره می کند

انتقام گيری ھا ادامه خواھد يافت و خون ھای . به ھر صورت، صلح و آرامش به زودی به افغانستان بر نخواھد گشت

  . د شدزيادی ريخته خواھ

  

 

 

 
 


