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  کشته شد" اختر منصور"مال 

  
 رھبر تحريک سياه انديش طالبان در يک حملۀ درون در "اختر منصور"خبر گزاری ھای مختلف گزارش دادند که مال 

اگر اين خبر واقعيت داشته باشد، جنگ ھای افغانستان يا شديد خواھد شد و يا .  کشته شده استصوبۀ بلوچستان پاکستان

 صادر شده "اوباما"شود که امر حمله از جانب  گفته می. د آوردکه طالبان مانند حزب اسالمی سر تسليم فرو خواھن اين

  . دھند تا به جمھوری خواھان بفھماند که دموکرات ھا در مقابله با تروريسم نرمش نشان نمی

دولت مستعمراتی کابل و افرادی که از .  انعکاس وسيعی در داخل کشور داشته است"اختر منصور"کشته شدن مال 

طالبان و حاميان شان قسم ياد کرده که انتقام کشته شدن رھبر .  ن رسيده اند، اظھار خوشی می کننددست طالبان به جا

 رھبر خود ساختۀ طالبان به اثر "اختر منصور"ئيد کردند که مال أمقامات وزارت دفاع امريکا ت. شان را خواھند گرفت

که،  اول اين.  داشته باشداساسیتواند دو دليل   می"اختر منصور"قتل .  به قتل رسيده استدالبندينحمالت درون در 

دوم .  حمالت خطرناکی را در چند ماه اخير به راه انداخته اندًشبکۀ حقانی نزديک شده و مشترکاطالبان درين اواخر با 

 يا اينکه، کله شخی طالبان درجريان مذاکرات صلح ھم باعث شده است که امريکا درسی به طالبان بدھد که يا صلح و

 برای مبارزات انتخاباتی امريکا "اختر منصور"ناظران اوضاع کشور به اين عقيده اند که قتل مال .  اين قسم معامله

جمھوری خواھان کماکان دموکرات ھا را در نرمش در مقابل تروريسم و مخالفان امريکا متھم . معنی خاص دارد

 به جمھوری خواھان می فھماند که ادعای شان "اختر منصور"حمله بر مال دستور ھم با صدور "اوباما". ساخته اند

 به نفع مبارزات "باماوا" است، می تواند ازين موفقيت ادارۀ "اوباما" که پيرو روش "ھلری کلنتن". نادرست است

 . انتخاباتی خود استفاده نمايد

ز نزول سريع انسان کشان طالب کشته شدن مال اختر منصور را به فال نيک می نگريم و اميد که اين حادثه سرآغا

 .گردد


