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 نزديکی دوبارۀ طالبان و القاعده: خطر بزرگ
  

اختر محمد  وفاداری خود را به مال  اردن الظواھری فرد شماره يک القاعده که در خفاء فعاليت دًاخيرا شنيده شد که ايم

وفاداری الظواھری شايد بتواند وزن مال اختر منصور را که با يک عدۀ . منصور رھبر جديد طالبان ابراز داشته است

 ين وقت خطر بازگشت القاعده را به افغانستان ھم افاده میعطالبان در جدال قرار دارد، کمی باال ببرد اما در از ديگر 

 .ه عواقب بسيار ناگوار برای کشور و مردم ما خواھد داشتکند ک

که طالبان از داخل در کشمکش و زود خورد اند، اعالن وفاداری تروريست معروف الظواھری به مال اختر  در آوانی

طر  به خاًظاھرا. کند منصور مردم را در ھراس انداخته است که حکايت از بازگشت احتمالی القاعده به افغانستان می

 بر کشور ما تحميل تھزار تن بم بر فرق مردم ما ريخت و افراد کثيف را با پول و رشوصد ھا القاعده بود که امريکا 

موجود بوده است، اما با اعالم احتمال تداوم روابط نزديک و مخفی بين طالبان و القاعده بعد از سرنگونی طالبان . کرد

  .ًوفاداری الظواھری به مال اختر منصور رابطۀ اين دو گروه تروريستی کامال آشکار شده است

 بعد از مرگ مال عمر، طالبان بر سر رھبری در کشمکش جدی افتاده اند که حتا برخورد ھای فزيکی را ھم در بر 

طالبان شايد در آينده به چند دسته تقسيم شده و يک پارچگی خود را از اکثر مبصرين به اين عقيده اند که . داشته است

القاعده ھم بعد از مرگ بن الدن وحدت قبلی خود را از دست . دست بدھند که باعث ناتوانی عملياتی اين گروه خواھد شد

يده بر اين است که طالبان عق. داده و تعدادی از وفاداران آن به سازمان تروريستی داعش و ساير تندروان ملحق شده اند

. و القاعده به کمک و حمايت  يک ديگر ضرورت خواھند داشت تا بتوانند ضعف کميتی و کيفيتی خود را جبران نمايند

  . را در انتظار خواھد داشت تریافغانستان روز ھای تاريکاگر اين برداشت درست باشد، 

 کشور را به سوی تباھی ،سنگر مقاومت باشد، فقدان اين دوتواند بھترين  حفظ وحدت ملی و يک پارچگی مردم ما می

  .     خواھد کشاند

 

 


