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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠١
  

  تصادم احتمالی خونين ميان طالبان
 !از ھر طرف کشته شود، خير اسالم است

  

برخورد ھا از واليت زابل آغاز . شود حتمال زد و خورد بيشتر می ا،خبر ھا حاکيست که بين دو جناح متخاصم طالبان

مرگ مال عمر سرآغاز درگيری ھا و تصفيه ھای . شده و در ساير واليات جنوب و شرق افغانستان وسعت خواھد يافت

  . خونين ميان جناح ھای مختلف طالبان خواھد بود

  
از يکسو حاميان مال . ت را ميان طالبان گسترش داده استشد، مرگ مال عمر شقاق و اختالفا که پيش بينی می طوری

اختر محمد منصور رھبر جديد طالبان و از سوی ديگر برادر و پسر مال عمر در مقابل يک ديگر صف آرائی نموده 

متھم به قتل مال عمر نموده که اعضای فاميل مال عمر، مال اختر منصور را مستحق رھبری ندانسته و حتا او را . اند

  .توسط پاکستان رھمنائی شده بود

  وفاداران  اختر منصور به نيروھای مخالف اخطار داده اند که  اگر به مال منصور بيعت نکنند، دشمن شناخته شده و با 

ان را  را با خود طالب" مھم"که مال اختر منصور حمايت يک عده افراد   باوجودی. آنھا منحيث خصم معامله خواھد شد

اند که نوع شکل و  نصب  اختر منصور به رھبری طالبان که  اين گروه گفته " برجستۀ"دارد،  اما تعدادی  از اعضای 

جنگجويان از  تن ۶٠٠شود که بيش از  گفته می.  غير مشروع بوده است، آی اس آی پاکستان را ھم با خود داشتهحمايت

اگر اختر منصور در نزاع فيمابين . بل آمده اند تا با مخالفان تصفيۀ حساب بکنندطالب حامی مال اختر منصور به زا

  . شود که آی اس آی لنگر خود در عقب او انداخته است طالبان پيروز گردد، معلوم می

مکش ميان طالبان به خير مردم افغانستان است تا خدا بخواھد يک ديگر را نابود ساخته و مردم ما را از شر خود شک

  .  آسوده سازند

 

 


