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  حصل توافق از پس قدرت سر بر طالبان گروه جدید اختالفات
 
 

  است.  داده دست به گروه این مورد در را جدید خبرهای طالبان مسلح گروه و آمریکا  متحده ایاالت میان صلح توافق
  دست   گروه این در رهبری و  قدرت به یابی دست برای مورد  این در ها  بینی خوش و صلح مذاکرات آغاز از طالبان

 این رهبری نخست های رده و  نظامی سران حمایت کسب با  کرد تالش برادر مال زدند. وقت از قبل اقدامات به
 و برادر مال طرفداران میان شقاق و جدی اختالف سبب  که یابد دست آمریکا  متحده ایاالت با  صلح توافق به گروه

 طرف  یک  از  است  آورده  بدست  آمریکا   با   را  صلح  توافق  امتیاز  برادر  مرا  که  حاال  گردید.  یعقوب  مال  و  للا   هیبت  مال
 میان  اختالفات  میزان  مقابل  در  ولی  آورده  بدست  را  گروه  این  سیاسی  های  گروه  و  نظامی  فرماندهان از  بیشتر  حمایت

 شایسته و میدان برنده را خود برادر مال است. شده بیشتر برادر مال با  یعقوب مال و  للا هیبت مال به هوادار نظامیان
 مال  به  متعلق  نظامی  فرماندهان  اما   است.  برخوردار ای  اس  ای  بیشتر  حمایت  از  که  میداند  طالبان  مسلح  گروه  رهبری

 نیرو علیه نظامی های عملیات انجام به دست کنند کم برادر مال جایگاه از بتوانند که آن برای یعقوب مال و  للا هیبت
 که اختالف بکشد. طالبان رهبری و بلند های خواسته از دست برادر مال تا  میزنند آن وسیعی شکل به امنیتی های
 و  القاعده  شبکه  به  گروه  این نظامی  فرماندهان از  تعداد  که  شده  سبب  است آمده  بوجود  طالبان  رهبری  های  دسته  میان

 نهایت در  که اند متعقد طالبان گروه  سیاسی و نظامی فرماندهان بپیوندند. فراه و  ننگرهار کنر، های  والیت در داعش
 برسند توافق به مختلف موضوعات روی و نشسته افغانستان حکومت  با  همذاکر میز باالی که اند مکلف و مجبور
 سیاسی  سران  چی  است.  ژرف  تغییر  حال  در  آمریکا   با   صلح  نامه  توافق  امضای  بعداز  طالبان  ساختار  دلیل  همین  روی

 مسیر  در  گرفتن  قرار  و  فرصت  این  از  بردن  سود   برای  است   تالش  در  رسول  مال  گروه  حتی  نظامی  فرماندهان  چی  و
 دگرگون صورت در بتواند طرف این از تا برسد توافق به زود خیلی طالبان با القاعده گروه گری میانجی با قدرت
  خواهند  بدست حکومت با  مذاکرات بعداز گروه این که  سهم در طرف از و طرف یک از طالبان داخلی ساختار شدن
 آینده  قدرت  و  طالبان  ساختار  در  گروه  این  یافتن  دست  از  شینا   گروه  این  جدید  اختالفات  تمامی  باشند.  داشته   سهم  آورد
 استفاده آن از تا  است نموده مهیا  طالبان برای را فرصت این صلح نامه توافق است. افغانستان دولت در گروه این

 به و نموده افکار تبادل و بحث مختلف موضوعات روی و  بنشینند افغانستان حکومت با  مذاکرات میز سر بر نموده
 تقسیم شاخه چندین به را گروه این است  آمده بوجود صلح توافق از بعد که های اختالف اما  یابند. دست توافق یک

  و   حکومت میان مذاکرات زود خیلی که حاضرند است.عده گروه این میان در شدید اختالفات از نشان که  است  نموده
 را خود جایگاه بتوانند تا  باشند صلح مذاکرات نخست های دسته از میخواهند که اند گروه این و شوند آغاز طالبان
  حکومت  با   زودی  به  مذاکرات  خواهان که  اند  کسانی گروه  این سیاسی  و  نظامی  فرماندهان  از  عده  یک  اما  کنند  تثبیت

 بوجود  ددار  دست  در  را  گروه  این  جلو  اکنون  که  برادر  مال  گروه  و  گروه  این  میان  که  اختالفات  زیرا  نیستند  افغانستان
 این در للا هیبت مال هوادران بیشتر که است نکرده تثبیت را سیاسی و نظامی فرماندهان این جایگاه است آمده

 یا باشند سهیم طالبان گروه و کشور آینده قدرت در برادر مال طریق از یا  که میخواهند هم عده دارند. قرار کتگوری
 توافق یک به برادر مال گروه با  تا میکنند تالش رسول مال رهبری به هم عده ولی للا هیبت مال گروه طریق از

 این سهم و حمایت از برادر مال که صورت در و باشند داشته حفظ القاعده گروه را خود روابط آن کنار در و رسیده
 امکان  و  کرد  خواهند مواجه  خطر  به  را  شان  هوادران  و  برادر  مال  منافع  یکجا   القاعده  با   گروه  این  کند  نظر  صرف  ها 

  بدنه  یک  شود. گرفته نادیده موضوعات این قبیل از مسایل تمامی در گروه این رهبری للا هیبت مال  اگر که دارد
 بی است رسانیده امضا  به آمریکا  با  را آن برادر مال که  صلح و  شد  خواهند تقویت دوباره طالبان گروه از بزرگ
  را  موقع به و  درست بهره است آمده بوجود  که اختالفات از همچنان شداع و القاعده گروه ماند. خواهد باقی نتیجه
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 این شدت و میکند تجهزیاتی و مالی حمایت که دارد طالبان گروه در نظامی فرماندهان گذشته از القاعده برد. خواهد
 کسانی به باز آغوش همچنان داعشیان کشید. خواهد القاعده به را گروه این نظامی فرماندهان از خیلی پای اختالف

  به  و گشتانده رو  گروه این از گذشته در که اند طالبان از خیلی و  کنند جنگ  میخواهد آمریکا  منافع علیه که دارند
  گروه   به  است  نزدیک  سلفیت  به  شان  های  اندیشه  که  طالبان  از  آنعده  که  میرود  باال  خیلی  احتمال  و  اند  پیوسته  داعشیان

 گروه این امکانات از و نکند پیدا طالبان صف در واقعیش معنی به را خود وقتی هم تعداد شاید و بپیوندند داعش
 طالبان  گروه  میان  اختالف  شدت   که  گفت   میتوان  گفته  کل  در  میدهد.  ادامه  خود  کار  و  داده  داعش  به   دست  نشود  مستفید
 حکومت  با   ضعیف  آدرس  کی  از  را  طالبان  که  بود  خواهد  شکننده  شدت  به  اختالف  این  و  شد  خواهد  آشکار  زود خیلی

 .گرفت خواهد معرفی به
 مبااحترا
    احسان
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