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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ دسمبر ٠۶
 
 

 و خورد در کدر رھبری طالبان زد
  

رساند که تصادمات شديدی ميان اعضای کدر رھبری طالبان به وقوع پيوسته که به اثر آن يک  خبر ھای خوش می

اين واقعاً يک حادثۀ ھيجان انگيز برای مردم ماست که .  کشته و يا زخمی شده اند منصوراخترتعداد به شمول مال 

از ھر طرف : "ھمان ضرب المثل قديم است که می گفتند. چگونه بتوانند از شر حيوان صفتان طالب رھائی يابند

  . در ھمين جا مصداق می يابد" کشته شود، خير اسالم آست

ھبری طالبان در جريان جلسه با ھم بی  اتفاق شده که بعداً  فير ھا از ھر سو بلند شد و قصه ازينقرار است که کدر ر

 مورد ھدف قرار گرفت و به شدت عبدهللا سرحدی رھبر ساخت پاکستان توسط مال اختر منصوردر نتيجه مال 

ئيد می أرا تيک خبر کشته شدن او . رسد  میاختر منصورخبر ھای ضد و نقيض از حالت وخيم . زخمی گرديد

ھم اکنون از . نمايد،  اما خبر ديگر صرف از زخمی شدنش حکايت می کند که به زودی صحت ياب خواھد شد

تعيين جانشينی خود . شود  صحبت میاختر منصور به حيث جانشين ھيبت هللا آخوند زادهشخص ديگری به نام مال 

ش بيسار وخيم است که بار ديگر در رأس که وضع  کشته شده و يا ايناختر منصوربيان کنندۀ اين حالت است که يا 

 را در رھبری حقانی ۀخواھد که شبک بی بی سی گزارش داد که پاکستان می. رھبری طالبان قرار نخواھد گرفت

ند و  احترام می گذارحقانیھر دو جناح طالبان به شبکۀ . طالبان جا دھد تا از اختالفات درونی طالبان کاسته شود

کشمکش در کدر رھبری طالبان در آوانی صورت می گيرد . ھمچنان به آی اس آی پاکستان ھم بسيار نرديک است

که آغاز دوبارۀ  مذاکرات صلح بين طالبان و دولت مستعمراتی کابل قوت می گيرد که اين خود منازعات درونی را 

تخباراتی پاکستان در صدد است که طالبان سرکش و که دستگاه اس يا اين. در کدر رھبری طالبان سبب گرديده است

 .ناگفت را سبق بدھد تا ديگران تنبيه شوند

 طالبان باعث شود که اين گروه تاريک انديش آھسته آھسته به نابودی کشانيده شده یاميد که تغييرات در کدر رھبر

  .تا ملت ما از شر اين ميھن فروشان آسوده گردند

 

  

  

  


