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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٢۶
 

  اکرات صلحذ ھم خوردن مکشته شدن اختر منصور و به

  
  مال ھيبت هللا

ريکا، جريان مذاکرات صلح را با طالبان حد اقل در شود که کشته شدن اختر منصور رھبر طالبان توسط ام شنيده می

طالبان در صدد آنند تا انتقام مرگ رھبر خود را بگيرند و ضربات خود را بر قوای امريکا . ھم خواھد زده حال کنونی ب

ای فعاليت با انتخاب ھيبت هللا آخند به حيث رھبر جديد، طالبان خود را بر. و يا قوای دولت مستعمراتی کابل وارد آورند

  .ھای مرگبار ديگر آماده می سازند

يک عده از صاحب نظران افغانستان معتقد اند که کشته شدن اختر منصور نه تنھا مذاکرات صلح را کمک نمی کند، 

مقامات امريکائی و ناتو معقتد اند که اختر منصور مانع عمده در راه مذاکرات صلح . بلکه آن را بيشتر صدمه خواھد زد

دستگاه استخباراتی دولت مستعمراتی کابل با . از بين بردن وی جريان مذاکرات صلح را تسريع خواھد کردبود و 

حمايت از جناح مال رسول از يک جانب می خواھد که تحريک طالبان را تضعيف نمايد و از جانب ديگر مذاکرات 

الکن ناظران سياسی به اين عقيده اند که امريکا و . صلح را با يک عده طالبان به پيش ببرد که تا حال نتيجه نداده است

  .دولت مستعمراتی کابل با خشونت بيشتر مواجه خواھد شد

ک بار که طالبان به دور رھبر جديد حلقه زنند و صفوف خود را فشرده سازند، احتمال فزونی خشونت برای مدتی ي 

کند، غلبه بر طالبان و آنھا را متقاعد به  تی فکر میکه امريکا و دولت مستعمرا آنطوری.  اجتناب ناپذير خواھد بود

ين که آيا نابودی اختر منصور صرف به خاطر حاضر اال درؤس. نشستن به دور مذاکرات صلح کار آسانی نخواھد بود

، که داليل ديگر در ميان باشد که دليل و يا داليل ديگر ھم داشته است؟ در صورتی نشدن به مذاکرات صلح بود و يا اين

  .تداوم و يا عدم تدوام مذاکرات صلح برای امريکا ھم ارزش نخواھد داشت
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تواند يک ضربۀ مھلک بر طالبان محسوب گردد، اما  به ھيچ وجه نقطۀ ختم بر فعاليت  کشته شدن اختر منصور می

  . تحريک طالبان نخواھد بود

  

  

  

 

 

 

 

 
 


