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بازهم یک زن برای عضویت
در دادگاه عالی معرفی می شود

انشعاب در شورای رهبری طالبان

فیلدمن:

حاال بهترین فرصت برای طالبان است
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مال عمر رفت
رگی به جا ماند شکاف بز
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مال عمر در کجای بازی قرار داشت؟

کرات صلح تاسف وزارت خارجه از تاخیر دومین نشست رسمی مذا

می افزاید: »جمهوری اسالمی افغانستان 
کنونی، زمینه  که در وضعیت  باور دارد 
دیگر  زمان  هر  از  بیشتر  صلح  کرات  مذا
طرف ها  همه  از  لذا  است،  مساعد 
نشستن  ثمر  به  برای  که  می خواهد 
اسالمی  جمهوری  صلح  تالش های 
افغانستان، همکاری صادقانه نمایند.«

پنج شنبه  روز  کستان  پا خارجه  وزارت 
نظر  در  »با  گفت:  اعالمیه  یک  در 
به مرگ مالعمر  راجع  گزارش ها  داشت 
به  و  تکلیفی شده است  به بال که منجر 
دور  افغان،  طالبان  رهبری  درخواست 

در  جوالی   31 برای  که  کرات  مذا دوم 
به  بود،  شده  گرفته  نظر  در  کستان  پا

تعویق افتاده است.«
اعالمیه  این  نشر  از  قبل  ساعاتی 
با  نیز  طالبان  گروه  کستان،  پا حکومت 
کرات  مذا این  مورد  در  اعالمیه ای  نشر 
مجاهد  ذبیح اهلل  کرد.  بی خبری  اظهار 
گروه طالبان در این اعالمیه  سخنگوی 
گفته است: »ما  به رسانه ها فرستاده  که 
که دور دوم  از طریق رسانه ها خبر شدیم 
اداره  و  اسالمی  امارت  میان  کرات  مذا
کستان یا چین برگزار  کابل به زودی در پا

می شود.«
که  می گوید  طالبان  گروه  سخنگوی 
گروه صالحیت ها را به دفتر سیاسی  این 
کرده و این دفتر هم از روند  گذار  خود وا

کرات صلح اطالعی ندارد. مذا
صلح  گفتگوهای  رسمی  دور  نخستین 
نزدیک به سه هفته پیش در شهر مری 

کستان انجام شد. پا

خارجه  امور  وزارت  کابل:  8صبح، 
افغانستان از تاخیر دومین نشست رسمی 
نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در 

کرده است. کستان، ابراز تاسف  پا
که  می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
نهم  جمعه،  روز  نشست  این  بود  قرار 
کستان برگزار شود، اما بدلیل  اسد، در پا
متاسف  نشست  این  برگزاری  در  تاخیر 
کرده  ابراز امیدواری  است. این وزارت 
دولت  میان  رسمی  نشست  دومین  که 
گفتگوهای  افغانستان و طالبان در مورد 
یابد. این وزارت  صلح به زودی تدویر 

مرگ مال عمر برای گفتگوها با طالبان به چه معناست؟
کستان برای مالقات  با آن که آی اس آی فشار فزاینده ای را بر رهبری طالبان در پا
در  مستقر  رسمی  طالبان  سخنگوی  بود،  کرده  وارد  افغانستان  حکومت  با 
که دفتر سیاسی در دوحه »مسوول انجام  کرد  کید  کستان به تاریخ 24 جون تا پا
تمامی فعالیت های سیاسی داخلی و خارجی مرتبط با امارت اسالمی  است.« اما 
کستان را احساس  اختر محمد منصور، معاون رهبری طالبان به تدریج فشار پا مال
کرد و به رهبران ارشد طالبان اجازه داد تا با هیات رسمی  افغانستان در 7 جوالی 

کنند. ج از اسالم آباد، مالقات  گلف در شهر تفریحی مری در خار کلب  در 

این مقام امنیتی می گوید که 
مال قیوم ذاکر نزدیک به هفت 

ماه پیش در نامه  ای نوشته 
بود که مال اخترمحمد منصور و 
مال عبیداهلل، مال عمر را به قتل 

رسانده اند. به گفته ی این مقام 
امنیتی، یک نسخه این نامه که 
به دست امنیت ملی افغانستان 

نیز رسید، در آن آمده بود که 
مال برادر معاون پیشین مال 
عمر نیز توسط مال اخترمحمد 
منصور زندانی شده است. 
این مقام امنیتی هم چنین 

گفت که هرچند مال قیوم ذاکر 
در میان جنگجویان طالبان 

نفوذ کاریزمایی دارد، ولی از 
ترس پاکستانی ها به داخل 

افغانستان گریخته است.
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زی و بازی در سایه کر
افغانستان  در  انکاری  غیر قابل  نفوذ  از  حاضر  حال  در  کرزی  حامد 
آقای  اختالفات  مورد  در  گاردین  گزارش  انتشار  از  است. پس  برخوردار 
کردند و به طور  کرزی با آقای غنی، دو نفر به سرعت با یک دیگر دیدار 
هم چنان،  بود.  مذکور  شایعات  به  دادن  پایان  دیدار  از  هدف  واضح 
به  طالبان  نمایندگان  با  کره  مذا به منظور  که  افغانستان  صلح  هیات 
کرزی رفته تا او را در جریان امور قرار بدهد.  کستان رفته بود، به نزد  پا
است  بهتر  حاضر  حال  که  می کند  احساس  غنی  آقای  ترتیب،  این  به 
کرزی و شبکه سیاسی و قومی  حامی  او را با خود  که در حمایت حامد 

داشته باشد. 4
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زنگ اول


نیروهای  توسط  اسالم آباد  نزدیکی  در  بن الدن  اسامه 
امریکایی ترور شد. منابع استخباراتی می گویند که مال 
جان  کراچی  بیمارستان های  از  یکی  در  هم  محمدعمر 
خبر  پاکستان  استخبارات  کامل  سال  دو  است.  داده 
سازمان  هم چنان  کرد.  پنهان  را  محمدعمر  مال  مرگ 
بن الدن  اسامه  سال  پنج  نظامی  پاکستان،  استخبارات 
داد.  پناه  اسالم آباد  حومه  در  بزرگ  ویالی  یک  در  را 
یازده سپتامبر   از  اسامه بن الدن و مال محمدعمر، پس 
دو تروریست زیر تعقیب بین المللی اعالم شدند. مقادیر 
شد.  تعیین  جایزه  آنان  سر  برای  نقد  وجه  هنگفت 
در  تمام  ده سال  ترور  بین المللی ضد  ایتالف  نیروهای 
اسامه  و  محمدعمر  مال  دنبال  افغانستان  روستاهای 

بن الدن بودند. 
بن الدن  اسامه  بازداشت  آن  هدف  که  عملیات هایی  در 
نیز  افغان  بی گناه  روستایی های  بود،  محمدعمر  مال  و 
کشته شدند. روزنامه نگاران امریکایی در کتاب های شان 
کرده اند.  ثبت  را  افغان  روستاییان  کشته های  آمار 
هم چنان نیروهای ایتالف بین المللی ضدترور شماری از 
شهروندان افغانستان را به ظن تماس با بن الدن و مال 
محمدعمر در زندان نگهداشتند. گزارش هایی وجود دارد 
که یک معمار افغان که در معماری خانه مال محمدعمر 

در قندهار کار کرده بود، مدت طوالنی در زندان ماند. 
باالی  که  نگفت  آی اس آی  به جنرال های  هیچ کسی  اما 
نظامی  استخبارات  سازمان  است.  ابرو  چشمان شان 
در  جهانیان،  چشم  از  دور  را  بن الدن  اسامه   پاکستان 
منطقه اشراف نشین ابیت آباد پناه داد و از مال محمدعمر 
امن خود حفاظت کرد. جنازه های هر دو  در خانه های 
تروریست زیر تعقیب، از خانه های امن آی اس آی بیرون 
کشته  از  پس  امریکا،  رییس جمهور  اوباما،  بارک  شد. 
یک  وجود  بدون  که  کرد  اعالم  بن الدن  اسامه  شدن 
شبکه حمایتی نیرومند، بن الدن نمی توانست در آن ویال 
پنهان شود. رییس جمهور امریکا از اسالم آباد خواست 
که شبکه حمایتی بن الدن را متالشی کند و در مورد آن 
به جهانیان معلومات دهد. اما پاکستان هیچ کاری نکرد. 
هیچ کشوری هم سازمان استخبارات نظامی  پاکستان را 

زیر فشار قرار نداد. 
حاال پاکستان به افغانستان خبر مرگ مال محمدعمر را 
اطالع داد. حتما به دیگر کشورهای جهان هم خبر مرگ 
هیچ  اما  شد،  مخابره  اسالم آباد  از  ابتدا  محمدعمر  مال 
کشوری از پاکستان نپرسید که چرا جنازه های بن الدن 
و مال محمدعمر از خانه های امن آی اس آی بیرون شد. 

انتظار این بود که ایتالف جهانی ضدترور از پاکستان 
می پرسید که چرا تروریست هایی که برای بازداشت آنان، 
جان صدها انسان بی گناه گرفته شد، مهمان سفره های 
نظامی  استخبارات  سازمان  بودند.  آی اس آی  سازمان 
پاکستان در این چهارده سال بازی دوگانه  خونین را با 
مهارت مدیریت کرد، بدون این که زیر فشار قرار گیرد. 
جنرال پرویز مشرف حاکم پیشین پاکستان در گفتگویی 
با روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به روشنی پذیرفت که 

کشورش طالبان را حمایت می کرد. 
در  هم  آی اس آی  پیشین  رییس  درانی،  اسد  جنرال 
مصاحبه ای با الجزیره به جهانیان اعالم کرد که سازمان 
استخبارات نظامی  کشورش به اسامه بن الدن پناه داده 
بود و قصد داشت در بدل او با امریکا و غرب معامله 
آنان  که  می گویند  افتخار  با  پاکستانی  جنرال های  کند. 
بازی دوگانه را به پیش بردند و کاری کردند تا مبارزه 
به  تروریستی  سازمان های  و  شبکه ها  ضد  بر  جهانی 
قرار  فشار جهانی  زیر  پاکستانی ها  اما  برسد.  بن بست 

نگرفتند. 
کشورهای عضو ایتالف جهانی ضدترور که بار بزرگ 
مبارزه با تروریسم را به دوش کشیدند و هزارها کشته 
این  در  پاکستان  ارتش  گرفتن  فشار  زیر  برای  دادند، 
چهارده سال اقدامی  نکردند. این وضعیت موضع آنانی 
را تقویت می کند که می گویند مبارزه جهانی با تروریسم 
در این چهارده سال از یک ابهام استراتژیک رنج می برد. 
چهارده سال  این  در  پاکستان  که:  است  این  ابهام  این 
و  طالبان  متحد  یا  بود  ناتو  عضو  کشورهای  متحد 

القاعده؟ 

چرا پاکستان مورد سوال 
قرار نمی گیرد؟
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ویژه  فرستاده  من  فیلد  دانیل  کابل:  8صبح، 
روز  پاکستان،  و  افغانستان  امور  در  امریکا 
مطبوعاتی  اسد، در یک کنفرانس  جمعه، 10 
شرایط  کابل،  در  امریکا  سفارتخانه  مقر  در 
حاضر را بهترین فرصت برای طالبان توصیف 
کرد. او گفت این بهترین فرصت برای گروه 
دولت  با  صلح  مذاکرات  در  تا  است  طالبان 
افغانستان پیوسته و در کنار نظام مشروع سیاسی 

افغانستان کار نماید.
 همچنین نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان 
نظام  اصالح  کمیسیون  کار  بر  پاکستان،  و 
و  امریکا  برای  را  آن  و  کرد  تاکید  انتخاباتی 
او گفت  مهم خواند.  نهایت  بین المللی  جامعه 
شفاف  انتخابات  برگزاری  از  باید  افغان ها 
اطمینان داشته باشند. او عالوه کرد که امریکا 
دنبال  دقت  به  را  انتخاباتی  نظام  اصالح  روند 

می کند. 
با  افغانستان  به  ورود  بدو  از  من  فیلد  دانیل 
مقامات ارشد دولت افغانستان، اعضای جامعه 
مدنی، اعضای کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی 
عبداهلل  داکتر  گفت  او  است.  کرده  دیدار 
داده که دولت  اطمینان  اجرایی  عبداهلل رییس 
از مذاکرات صلح  به صورت کامل  افغانستان 

بین دولت افغانستان و طالبان حمایت می کند.
گروه  ویژه  به  شورشیان  فعالیت های  آن ها  و 
زیر  جدی  صورت  به  را  افغانستان  در  داعش 
امور  در  امریکا  ویژه  فرستاده  دارند.  نظر 
مالعمر  مرگ  مورد  در  پاکستان  و  افغانستان 
معلومات  که  داشت  اظهار  طالبان  گروه  رهبر 
او به همان منابع که دولت افغانستان بیان داشته 
است خالصه می شود. او گفت اکنون این کار 
منابع استخباراتی است که در باره این موضوع 

تحقیق کنند.
دانیل فیلد من از نقش پاکستان برای اشتراک 
گفت  او  کرد.  ستایش  صلح  گفتگوهای  در 
غنی  جمهور  رییس  که  را  صلحی  روند 
که  است  امیدوار  کرده،  شروع  جدیت  با 
شرایط  او  بگیرد.  سهم  آن  در  نیز  پاکستان 
استثنایی  فرصت  یک  طالبان  برای  را  فعلی 
بیان داشت و تاکید کرد که طالبان باید از این 
به  باید  طالبان  او گفت  کنند.  استفاده  فرصت 
روند صلح بین االفغانی تن در دهد. وی گفت 
هنوز برای امریکا روشن نیست که طالبان بعد 
باره  در  کردی  روی  چه  رهبرشان  مرگ  از 
پیش  در  دیگر  موضوعات  و  صلح  مذاکرات 
خواهند گرفت. او اظهار داشت که طالبان باید 
به  پیوستن  بر  مبنی  افغانستان  دولت  دعوت  به 
روند صلح پاسخ مثبت دهند و بخشی از نظام 

مشروع کنونی شوند. 
و  افغانستان  بین  روابط  بهبود  از  فیلدمن  آقای 
پاکستان به خوبی یاد کرد. او گفت که بهبود 
روابط بین افغانستان و پاکستان نه تنها در بخش 
نظامی،  بخش های  در  بلکه  طالبان  با  مذاکره 
اقتصادی و روابط بین مردم این دو کشور نیز 

مفید می باشد. 

کرده  دریافت  8صبح  که  اطالعاتی  اساس  به 
وزارت  معین  عنوان  به  اندیشه  نصیر  است، 
اندیشه  نصیر  است.  شده  گماشته  خارجه 
در  افغانستان  سفیر  عنوان  به  حاضر  حال  در 

استرالیا، نیوزیلند و فیجی کار می کند.
از  سیاسی  اقتصاد  ی  رشته  در  اندیشه  نصیر 
و  است  لیسانس  مدرک  دارای  هند  کشور 
مطالعات  در  نیز  را  اش  لیسانس  فوق  دیپلوم 
ماستری  و  نو  دهلی  دانشگاه  از  متحد  ملل 
سیاسی  اقتصاد  و  المللی  بین  امور  در  را  اش 
امریکا  ی  متحده  ایاالت  تکزاس  دانشگاه  از 
به دست آورده است. نصیر اندیشه نزدیک به 
پانزده سال تجربه ی کار در وزارت خارجه ی 

افغانستان را دارا است.

فیلدمن: 
حاال بهترین فرصت برای 

طالبان است

نصیر اندیشه معین اداری 
وزارت خارجه شد

ولسوالی نوزاد دوباره به کنترول دولت درآمد

اهدای زیورات برای بازسازی مسجدی در غور

انفجار بمب در بامیان جان سه کودک را گرفت

بازهم یک زن برای عضویت در دادگاه عالی معرفی می شود

8صبح، کابل: وزارت امور داخله 
ولسوالی  کنترول  که  کرده  اعالم 
نوزاد والیت هلمند در جنوب کشور 
دو باره بدست نیروهای امنیتی آمده 

است.
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق 
در  خبر  این  اعالم  با  داخله،  امور 
خود  فیسبوک  رسمی  صفحه 
صبح  نوزاد  ولسوالی  که  می نویسد 
نیروهای  کنترول  تحت  جمعه  روز 
حمله  در  طالبان  و  درآمد  دولتی 
سنگینی  تلفات  امنیتی  نیروهای 
که  افزوده  صدیقی  آقای  داده اند. 
در این حمله نزدیک به پنجاه تن از 

افراد طالبان کشته شده اند.

جوینده  سیما  هرات:  8صبح، 
را  خود  طالی  گردنبد  غور،  والی 
برای  افغانی،  شصت هزار  ارزش  به 
خاتم االنبیا  جامع  مسجد  بازسازی 
فیروزکوه  شهر  مسجد  بزرگترین 

اهدا کرده است.
پیش از این یکی از علمای دینی در 
غور زنان را ناقص العقل خوانده بود 
سخت  واکنش  با  او  اقدام  این  که 

کابران فیس بوک مواجه شد.
مجلس  سابق  عضو  جوینده  سیما 
غور،  فعلی  والی  و  نمایندگان 
و  حج  اداره  رییس  به  همچنان 
که  داد  وعده  والیت  این  اوقاف 
مبلغ یک صد هزار افغانی از بودجه 

انفجار  نتیجه  در  بامیان:  8صبح، 
ولسوالی  یکه ولنگ  در  بمب  یک 
و  کشته  کودک  سه  بامیان،  والیت 

یک تن دیگر زخمی شدند.
در  پنجشنبه  روز  عصر  انفجار  این 

عبداهلل  داکتر  کابل:  8صبح، 
دیدار  در  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
در  زن  نمایندگان  از  شماری  با 
مدافع  نهادهای  مسووالن  مجلس، 
گفته  مدنی  فعاالن  و  زنان  حقوق 
است که آنان بار دیگر یک زن را 

از  ولسوالی روز چهارشنبه پس  این 
درگیری شدید میان نیروهای امنیتی 
خارج  دولت  کنترول  از  طالبان  و 
شد. به گفته مقام های امنیتی محلی، 
این ولسوالی از یک هفته به این سو 
گرفته  قرار  طالبان  محاصره  تحت 

والیت را نیز برای ترمیم و بازسازی 
این مسجد کمک خواهد کرد.

خانم جوینده کمتر از یک ماه پیش 
به عنوان والی غور تعیین شد.

بر  مبنی  خبرهای  این  از  پیش 

صورت  بهار«  فیروز  »تپه بوم  منطقه 
گرفته است.

پولیس  جنایی  آمر  چمن خان 
انفجار  این  قربانیان  که  گفته  بامیان 
سیزده  تا  نه  سن  بین  کودکانی 

به  برای عضویت در دادگاه عالی، 
مجلس نمایندگان معرفی می کنند.

این اظهارات در حالی بیان می شود 
از  رسولی  انیسه  این  از  پیش  که 
وحدت  حکومت  رهبران  سوی 
ملی برای عضویت در دادگاه عالی 

بود.
در  هلمند  شمال  در  نوزاد  ولسوالی 
درگیری های  شاهد  اخیر  ماه های 
و  امنیتی  نیروهای  میان  زیادی 

جنجگویان طالبان بوده است.

روحانیون  و  علما  مخالفت شورای 
با حکمروایی زنان در  والیت غور 
این والیت منتشر شد، اما این شورا 
خبرهای منتشر شده را دسیسه علیه 

روحانیون این والیت عنوان کرد.

انفجار  این  گفت  وی  بودند.  سال 
در  که  گرفته  صورت  منطقه ی  در 
گروه  میان  جنگ  محل  گذشته 
طالبان و باشندگان محل بوده است.

یکه ولنگ  شهردار  مبارز  محمدنبی 
در  طالبان  گروه  که  می گوید  نیز 
تپه بوم  منطقه  خود  حاکمیت  زمان 
را چندین بار ماین گذاری کرده بود. 
ماین ها  این   از  تعدادی  او،  گفته  به 
از مردم  بین برده نشده و  از  تاکنون 

قربانی می گیرد.
آقای مبارز گفت این کودکان برای 
وی  بودند.  رفته  هیزوم  جمع آوری 
تاکید کرد که احتماال این بمب در 
زمان هیزوم کندن منفجر شده باشد.

شده  معرفی  نمایندگان  مجلس  به 
مجلس  توسط  رسولی  خانم  بود. 
نمایندگان مورد تایید قرار نگرفت.

براین که  تاکید  با  عبداهلل  داکتر 
حکومت وحدت ملی به حمایت از 
مشارکت سیاسی زنان متعهد است، 
مخالفت  رفع  برای  که  می گوید 
معرفی  با  غور  والیت  روحانیون 
یک زن به عنوان والی این والیت 

قدم هایی برداشته شده است.
برخی از فعاالن حقوق زنان در این 
رسولی  انیسه  تایید  عدم  از  دیدار 
ابراز  نمایندگان  مجلس  توسط 
اجرایی  رییس  از  و  کرده  تاسف 
نسبت  انگیزه های سو  تا  خواسته اند 

به زنان را از بین ببرند.

ACKU
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مال عمر رفت
رگی به جا ماند شکاف بز

 ظفرشاه رویی

طالبان،  گروه  توسط  عمر  مال  مرگ  تایید  به دنبال 
افراد  از  منصور  اختر محمد  مال  با  گروه  این  اعضای 
جدید  رهبر  به عنوان  خود  پیشین  رهبر  به  نزدیک 
اخترمحمد  مال  کرده اند.  بیعت  »امیرالمومنین«  و 
تعیین  طالبان  جدید  رهبر  به عنوان  حالی  در  منصور 
منشعب  شاخه های  از  فدایی«  »محاذ  که  می شود 
از مال منصور به عنوان قاتل مال عمر نام  گروه طالبان، 

برده است.
مال  مرگ  اعالمیه ای  در  طالبان  گروه  رهبری  شورای 
مرگ  از  پس  که  می نویسد  کرده  تایید  رسما  را  عمر 
کشور برای  گروه و مشایخ  مال عمر شورای رهبری این 
شورای  شدند.  کار  به  دست  جدید  زعامت  تعیین 
عمر  مال  مرگ  مکان  و  زمان  مورد  در  طالبان  رهبری 
که رهبر پیشین طالبان  گفته  جزییاتی ارایه نکرده اما 

در نتیجه یک بیماری چندی قبل درگذشته است. 
انترنتی  که در صفحه  اعالمیه شورای رهبری طالبان 
مربوط  خبری  سایت های  از  یکی  جهاد«  »صدای 
در  که  است  آمده  آن  در  شده،  منتشر  گروه  این  به 
طوالنی  مشوره های  و  صالح  از  بعد  نشستی  جریان 
رهبر جدید  به عنوان  و عمیق، مال اخترمحمد منصور 
گروه به او بیعت  طالبان انتخاب شده و اعضای این 
وفات  از  »بعد  است:  آمده  اعالمیه  این  در  کرده اند. 
کرام  امارت اسالمی و علمای  ایشان، شورای رهبری 
کشور برای تعیین زعامت جدید دست  جید و مشایخ 
کار شدند، اعضای شورای رهبری امارت اسالمی،  به 
که از اعتبار شرعی اهل الحل و  کرام  مشایخ و علمای 
العقد برخوردار هستند در جریان یک نشستی بعد از 
صالح مشوره های طوالنی و عمیق، دوست و شخص 
نزدیک و قابل اعتماد مال محمد عمر مجاهد و معاون 
پیشین امارت اسالمی را به حیث امیر امارت اسالمی 

کردند.« تعیین 
گروه طالبان در اعالمیه خود می افزاید  شورای رهبری 
که مال اخترمحمد منصور در زمان حیات مال عمر نیز 
شخص قابل اعتماد بود و مسوولیت های سنگینی را 
برای  منصور  مال  گروه،  این  به گفته   می برد.  پیش  به 
سالیان زیادی مسوولیت تمام امور اجرایی طالبان را 
به عهده داشت و از همین رو، شورای رهبری طالبان 
وی را شخص مناسب و مستعد برای رهبری طالبان 
کرده اند.  انتخاب  شرعی«  »امیر  به عنوان  و  دانسته 
گروه طالبان در اعالمیه خود می  افزاید:  شورای رهبری 
کرام، مشایخ  »در جلسه تعیین زعیم از جانب علمای 
منصور  اختر محمد  مال  با  اسالمی  امارت  بزرگان  و 
بیعت  الطاعه  و  علی السمع  امیرالمومنین  بحیث 
گرفت و ایشان را نیز بحیث امیر شرعی، تعهد  صورت 

کردند.« به التزام شریعت 
گروه  پیشین  رهبر  عمر  مال  جانشین  تعیین  جلسه  در 
عمومی  رییس  آخندزاده  هیبت اهلل  مولوی  طالبان، 
حقانی  سراج الدین  و  طالبان  گروه  کم  محا پیشین 
معاونین  به عنوان  نیز  حقانی  تروریستی  شبکه  رییس 

مال اخترمحمد منصور تعیین شده اند.
در همین حال، »محاذ فدایی« از شاخه های جداشده 
به عنوان  منصور  اخترمحمد  مال  از  طالبان،  گروه  از 

کرده است. قاتل مال عمر یاد 
که خود را سخنگوی محاذ فدایی عنوان  قاری حمزه 
که به رسانه ها فرستاده مدعی  می کند، در اعالمیه ای 
به  منصور  اخترمحمد  مال  توسط  عمر  مال  که  است 
خود  اعالمیه   این  در  هم چنین  او  است.  رسیده  قتل 
مورد  را  طالبان  سخنگوی  دیگر  و  مجاهد  ذبیح اهلل 
مجاهد  ذبیح اهلل  که  می گوید  داده  قرار  شدید  انتقاد 

گروه محاذ فدایی منتشر  که توسط  خبر قتل مال عمر را 
اخترمحمد  مال  از  حمزه  قاری  بود.  کرده  رد  شد، 
جاسوسان  به عنوان  امرش  تحت  افراد  و  منصور 
از این مردم  که پس  کرده می افزاید  یاد  »سی آی ای« 
کرد. قاری  به مال منصور اعتماد نخواهند  افغانستان 
حمزه خطاب به مال اخترمحمد منصور می نویسد: »ما 
که قاتالن مال داداهلل و مال  کامل می گوییم  با اعتماد 

محمد عمر شما هستید.«
قاری حمزه نزدیک به دو هفته پیش نیز در اعالمیه ای 
کشته شدن مال عمر خبر داده بود. قاری حمزه در  از 
که مال عمر توسط مال اخترمحمد  گفته بود  اعالمیه ای 
گروه  گل آغا مسوول مالی این  منصور معاون طالبان و 

به شکلی فجیع به قتل رسیده است.
چگونگی مرگ مال

شایعاتی  انتشار  از  پس  اسد،  هفتم  چهارشنبه،  شام 
ریاست جمهوری  دفتر  مالعمر،  مرگ  بر  مبنی  
کرد.  افغانستان رسما مرگ رهبر پیشین طالبان را تایید 
خبری  اعالمیه  یک  انتشار  با  ریاست جمهوری  دفتر 
کوتاه نوشت: »حکومت جمهوری اسالمی افغانستان 
رهبر  محمد عمر،  مال  مرگ  موثق  معلومات  بر اساس 
در   »۲۰۱۳ »اپریل   ۱۳۹۲ حمل  ماه  در  را  طالبان 

کستان، تایید می کند.« پا
را  عمر  مال  مرگ  افغانستان  ریاست جمهوری  دفتر 
دانسته  صلح  گفتگوی  آغاز  برای  مناسب  فرصت 
به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  »حکومت  افزود: 
کرات صلح بیشتر  کنون زمینه مذا که ا این باور است 
گروه های  گردیده، بنابرین از تمام  گذشته مساعد  از 
که با استفاده از این فرصت  مسلح مخالف می خواهد 

گفتگوهای صلح بپیوندند.« به 
کرده است. کاخ سفید نیز مرگ مال عمر را تایید 

مختلفی  روایت های  عمر  مال  مرگ  مورد  در  هرچند 
به  حکومتی  مقام  یک  اما  است،  شده  قول  و  نقل 
که دولت افغانستان مدت ها  روزنامه 8صبح می گوید 
در  و  بود  گاه شده  آ پیشین طالبان  رهبر  مرگ  از  قبل 
این باره با خارجی ها در تماس بود تا این که تصمیم 
کند. از سوی دیگر  گرفت خبر مرگ مال عمر را اعالم 
کرده  یک منبع امنیتی مرگ مال عمر را مرموز توصیف 
بیماری  یک  به  ابتدا  طالبان  پیشین  رهبر  که  افزود 
کراچی  شهر  در  شفاخانه ای  در  و  شده  مبتال  ساده 
کستان بستری می شود. به گفته  او، جگر مال عمر پس  پا
کامال از بین  کراچی  از تزریق دوا در شفاخانه ای در 
امنیتی  مقام  این  می شود.  وی  مرگ  باعث  و  می رود 
که مرگ  افزود  کرد،  افشای هویتش خودداری  از  که 

جسد  که  گفت  وی  است.  مشهود  عمر  مال  عمدی 
مال عمر مدت ها در داخل یخچال نگهداری شده و 

اخیرا به جای دیگری منتقل شده است.
که مال عمر از  گفت  این مقام امنیتی دولت افغانستان 
از  گروه طالبان  سال 2006 به این سو نقش خود را در 
کستان اعالمیه ها  پا و سازمان استخبارات  دست داد 
کویته  به شورای  کرده  او صادر  نام  به  را  فتواهایی  و 
اخترمحمد  مال  که  گفت  هم چنین  وی  می فرستاد. 
توسط  حاال  که  گروه  این  پیشین  معاون  منصور، 
تعیین  عمر  مال  جانشین  به عنوان  طالبان  از  بخشی 
نقش  طالبان  پیشین  رهبر  مرگ  از  پس  است،  شده 
در  را  خود  نزدیک  افراد  و  گرفت  عهده  به  را  اصلی 
گماشت. به گفته این مقام امنیتی،  کار  جاهای مهم به 
جبه  در  طالبان  گروه  ارشد  رهبران  از  کر  ذا قیوم  مال 
جنگ، مدت ها قبل می خواست با مال عمر دیداری 
این  مانع  منصور  اخترمحمد  مال  اما  باشد،  داشته 
مالقات می شد و در این باره بهانه می آورد. مال اختر 
منصور از مرگ مال عمر به زودی خبر شده بود اما مال 
کر نیز پس از ممانعت مال اختر منصور و بهانه  قیوم ذا
که رهبر  آوردن او برای دیدار با مال عمر، مطمین شد 

طالبان درگذشته است.
نزدیک  کر  ذا قیوم  مال  که  می گوید  امنیتی  مقام  این 
مال  که  بود  نوشته  نامه  ای  در  پیش  ماه  هفت  به 
قتل  به  را  عمر  مال  عبیداهلل،  مال  و  منصور  اخترمحمد 
نسخه  یک  امنیتی،  مقام  این  به گفته ی  رسانده اند. 
که به دست امنیت ملی افغانستان نیز رسید،  این نامه 
که مال برادر معاون پیشین مال عمر نیز  در آن آمده بود 
توسط مال اخترمحمد منصور زندانی شده است. این 
کر  که هرچند مال قیوم ذا گفت  مقام امنیتی هم چنین 
دارد،  کاریزمایی  نفوذ  طالبان  جنگجویان  میان  در 
گریخته  کستانی ها به داخل افغانستان  ولی از ترس پا
در  کر  ذا قیوم  مال  امنیتی،  مقام  این  از  نقل  به  است. 
که مال اخترمحمد منصور با مشوره  گفته بود  نامه خود 
که  کستانی ها نیز می خواهند  کار می کند و پا پنجابی ها 
کنند. مال عمر را به عنوان »شهید« میدان جنگ اعالم 
ارگ  در  دیگر  منبع  یک  همین حال،  در 
مال  مرگ  با  که  گفت  8صبح  به  ریاست جمهوری 
نتیجه  به  برای  افغانستان  دولت  امیدواری  عمر 
رسیدن تالش های صلح بیشتر شده است. این منبع 
بیشتر  طالبان  ارشد  رهبران  میان  اختالفات  که  افزود 
مال  میان  اصلی  اختالفات  او،  گفته  به  است.  شده 
مال  هم چنین  و  کر  ذا قیوم  مال  منصور،  اخترمحمد 

یعقوب پسر و مال منان برادر مال عمر است.

شد.  تایید  طالبان  خیالی  رهبر  مرگ  خبر  سرانجام 
از  پس  طالبان  که  است  این  اساسی  سوال  کنون  ا
چگونه  صلح  و  جنگ  عرصه  در  عمر  مال  مرگ 
ایجاد  عمر  مال  مرگ  اثر  نخستین  می شوند.  ظاهر 
این  گروه می باشد.  این  بدنه  در  شکاف های جدی 
اختالف ها از دیر وقت میان هیات رهبری طالبان آغاز 
که از نزدیک ترین چهره ها  شده بود. مال اختر منصور 
را  امور  به این طرف تمام  از دو سال  بود،  به مال عمر 
این  با  دیگر  برجسته  چهره های  اما  می کند.  کنترول 
نقش اختر منصور شدیدا مخالف اند. مال طیب آغا، 
کر قیوم نیز از جمله چهره های  مال حسن رحمانی و ذا
برجسته مخالف اختر منصور می باشند. مال طیب آغا 
داماد مال عمر بوده و این رابطه می تواند نقش وی را 
در مخالفت ها جدی و برجسته نشان دهد. مال منان 
برادر ناتنی مال عمر و مال یعقوب فرزند مال عمر نیز از 
مربوط  کنون حلقه  ا منصور می باشند.  اختر  مخالفان 
به اختر منصور موفق به تعیین رهبر خود شده اند. اما 
کنون موفق به ایجاد  ا تا  جریان مخالف اختر منصور 

یک محور نشده اند. 
قدرتمند  و  بانفوذ  چهره های  منصور  اختر  مخالفان 
کر یکی از چهره های نظامی  طالبان  می باشند. قیوم ذا
طالبان  فرماندهان  بین  در  کاریزما  نقش  که  است 
کشور  کستان به داخل  کر از مدت ها قبل از پا دارد. ذا
آمده و رابطه نزدیک با رده های میانی طالبان دارد. 
نشان  رسیده  کشور  امنیتی  نهاد های  به  که  اسنادی 
جریان  قبل  ماه  هفت  حداقل  قیوم  کر  ذا که  می دهد 
کرده است.  مرگ مال عمر را به زیردستانش یادآوری 
کر در این نامه به مرگ مال عبیداهلل وزیر دفاع وقت  ذا
کرده است.  طالبان و زندانی شدن مال برادر نیز اشاره 
اختر  مال  همسویی  از  صراحت  به  قیوم  کر  ذا نامه  در 
اختر  مال  کنون  ا است.  شده  یاد  پنجابی ها  با  منصور 
که حمایت اعضای شورای  منصور موفق شده است 
فرماندهان  حمایت  نبود  اما  آورد،  به دست  را  کویته 
وی  نقش  که  می شود  سبب  کشور  داخل  در  طالبان 
زودی  به  که  می رسد  به نظر  شود.  غیرموثر  و  کم رنگ 
کشمکش ها میان مخالفان و موافقان اختر منصور در 
تالش  طرف  دو  هر  شود.  آغاز  کشور  مختلف  نقاط 
کشور  در  را  خود  نفوذ  حوزه  و  قلمرو  تا  کرد  خواهند 

افزایش بخشند. 
جنگ  جبهه های  در  را  طالبان  صفوف  عمر  مال  مرگ 
نیرو های  با  رویارویی  در  آنان  توان  از  و  می کند  متزلزل 
با  منصور  اختر  همه  این  با  می کاهد.  کشور  امنیتی 
حقانی  شبکه  تا  است  شده  موفق  کستان  پا همکاری 
با خود همسو سازد. شبکه حقانی در سال های اخیر  را 
کابل  ک ترین حمله ها را در  گروه طالبان خطرنا موازی با 
کنون مال اختر  کرده است. ا و شهر های دیگر را راه اندازی 
کر قیوم شبکه حقانی را با خود دارد، اما  منصور در نبود ذا
که آیا شبکه حقانی خالی فرماندهان  هنوز معلوم نیست 

معترض علیه اختر منصور را پر می تواند یا خیر؟
دوم  دور  از  قبل  روز  چند  درست  عمر  مال  مرگ 
روند  این  آغاز  با  ظاهرا  شد.  اعالم  صلح  گفتگو های 
دیگر نیاز به موجودیت یک رهبر خیالی نبوده است. 
برای  را  آمادگی شان  ملی  وحدت  حکومت  کنون  ا
اختر  کرده است.  اعالم  رهبر جدید طالبان  با  گفتگو 
گفتگو ها  جدید  دور  شروع  در  اصلی  نقش  منصور 
منصور  به  نزدیک  افراد  نیز  دور  نخستین  در  داشت. 
بخشی  که  می رسد  به نظر  بودند.  شده  کره  مذا وارد 
پیش  در  را  گفتگو  راه  جدید  رویکرد  با  طالبان  از 
می گیرند. اما بخش دیگر از طالبان احتماال به جنگ 
در  را  جدید  راه  داعش  بیرق  زیر  هم  یا  و  داده  ادامه 

گرفت. پیش خواهند 

طالبان پس از 
مرگ مال عمر

 شهریار
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رهبری طالبان
کرزی و بازی در سایه

از  یکی  قیوم  کر  ذا مال  دارد.  هم  طایفه ای  و 
فرماندهان برجسته طالبان و از مخالفان سرسخت 
به  متعلق  منصور  اخترمحمد  درون سازمانی 
نقل  منابع  از  برخی  است.  درانی  علی زی  قبیله 
به  متعلق  که  منصور  اخترمحمد  مال  که  می کنند 
و  صفوف  در  است،  درانی  تیره  اسحاق زی  قبیله 
هم قبیله ای های  طالبان،  فرماندهی  رده های های 

کرده است.  خود را مقرر 
نورزی،  علی زی،  قبایل  به  متعلق  طالبان  امر  این 
کرده است. مال عبدالقیوم  کر و هوتک را ناراضی  کا
کر، مال عبدالمنان هوتک و مال بازمحمد تصور  ذا
گروه طالبان، در  کل منابع و امکانات  که  می کنند 
است.  گرفته  قرار  اسحاق زی  طالب های  اختیار 
رویارویی های  به  کویته،  گر شکاف های شورای  ا
که این رویارویی  نظامی  منجر شود، بدون تردید 
کنترول  زیر  مناطق  را در  قبایلی  نهایت جنگ  در 
که  کسی  نجیب اهلل  مال  زد.  خواهد  دامن  طالبان 
نیز،  فدایی طالبان است  رهبر محاذ  گفته می شود 
مال  او  است.  مخالف  منصور  اخترمحمد  مال  با 
امریکایی ها  با  می کند  متهم  را  منصور  اخترمحمد 
گفته  است.  محمدعمر  مال  قاتل  و  دارد  تماس 
مال  از  قطر،  دفتر  اعضای  بیشتر  که  می شود 
منابع  اما  دارند،  حرف شنوی  منصور  اخترمحمد 
داماد  آغا  طیب  مال  که  می دهند  خبر  مختلف 
را  منصور  مال  رهبری  مشروعیت  عمر،  مالمحمد 

نمی پذیرد. 

اخترمحمد  مال  رهبری  از  که  نیرویی  عمده ترین 
است.  حقانی  شبکه  می کند،  حمایت  منصور 
شبکه حقانی روابط سازمانی ویژه ای با آی اس آی 
منصور  مال  رهبری  از  شبکه  این  حمایت  دارد. 
حضور  مخالف  نیز  آی اس آی  که   می دهد  نشان 
طالبان  رهبری  سکوی  در  منصور  اخترمحمد  مال 
منصور  با  که  طالب هایی  احتماال  نیست. 
مخالف اند، در برابر ولی نعمت شان قرار می گیرند. 
استخباراتی  و  امنیتی  منافع  برخالف  که  طالبانی 
سازمان  خشم  مورد  کنند،  حرکت  کستان  پا
آی اس آی قرار می گیرند. بخشی هایی در روزهای 
آینده، احتماال به ابوبکر البغدادی بیعت خواهند 

کرد. 
کستان به احتمال قوی مال اخترمحمد منصور را  پا
که  کرد. طالبانی  کابل مجبور خواهد  کره با  به مذا
کستان حرکت نکنند، از آن  در خط منافع امنیتی پا
کشور اخراج می شوند. متحدان بیرونی طالبان، از 
قوی  احتمال  به  اسالمی  ازبکستان  حرکت  جمله 
تالش  هم  داعش  کرد.  خواهند  بیعت  داعش  به 
کند.  تا از صفوف طالبان سربازگیری  کرد  خواهد 
جریانی  طالبان  جهانیان  برای  حاضر  حال  در 
که  که باید با آن مصالحه شود، اما جریانی  است 
گروه  بجنگند،  آن  با  دارند  قصد  جهانیان  همه 
گزیر است  کستان هم در نهایت نا داعش است. پا
که  تا به این خواست جهانی تن دهد و طالبانی را 
که  کند. طالبانی  کره  بر آن نفوذ دارد، وارد روند مذا
که تمام  پرچم سیاه را بلند می کنند، نیروی هستند 

دنیا در برابرشان خواهد ایستاد. 

افغانستان  در  تروریستی  گروه های  رشد  می رزمند.  افغانستان 
چین  مسلمان نشین  مناطق  به  را  قومی   و  امنیتی  تشنج های 
ایاالت  نبود  در  لحاظ  این  از  و  برده  میانه  آسیای  کشور های  و 
کشور باید آستین برزده و عسکر و طیاره  متحده در منطقه این دو 
لحاظ  همین  روی  بفرستند.  طالب  و  داعش  جان  به  را  خود 
که با وجود اختالفات شدید برسر قضیه اوکراین، روسیه  است 
کرده و شورای  با ایاالت متحده در قضیه اتومی  ایران همکاری 
توافقات  از  حمایت  در  را  مهمی   قطع نامه  ملل  سازمان  امنیت 
تصویب  به  آن  اعضای  تمام  رای  با  تحریم ها  رفع  و  هسته ای 
تهدید  از  قطع  به طور  کرزی  تیم  که  این  با  هم چنان  رساند. 
افغانستان  به دلیل حضور در  منافع روسیه  ایاالت متحده علیه 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  ماموریت  اما  می زنند  حرف 
قبل از سال 2014 میالدی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، با 

رای روسیه و چین، هر سال تمدید می گردید.
حضورانکارناپذیر

در  انکاری  غیر قابل  نفوذ  از  حاضر  حال  در  کرزی  حامد 
در  گاردین  گزارش  انتشار  از  پس  است.  برخوردار  افغانستان 
با  با آقای غنی، دو نفر به سرعت  کرزی  مورد اختالفات آقای 
پایان  دیدار  از  هدف  واضح  به طور  و  کردند  دیدار  دیگر  یک 
دادن به شایعات مذکور بود. هم چنان، هیات صلح افغانستان 
کستان رفته بود، به  کره با نمایندگان طالبان به پا که به منظور مذا
کرزی رفته تا او را در جریان امور قرار بدهد. به این ترتیب،  نزد 
در  که  است  بهتر  حاضر  حال  که  می کند  احساس  غنی  آقای 
کرزی و شبکه سیاسی و قومی  حامی  او را با خود  حمایت حامد 

داشته باشد.
توام  رابطه  این  که  داشت  خاطر  به  باید  حال  عین  در  اما 
نمی پاید.  دیر زمانی  تا  غنی  و  کرزی  میان  رقابت  همکاری/ 
کرزی برخالف اظهارات قبلی اش نه تنها از سیاست  زیرا، آقای 
که  می کند  عمل  به گونه ای  فعال  به طور  بلکه  نکشیده  دست 
ارگ،  الزاما  نه  و  سیاست،  صحنه  به  خود  بازگشت  برای  گویا 
که جایگاه حقوقی  کرزی با این  نقشه بزرگی در سر دارد. آقای 
حکومت  برای  عمده  مسایل  در  ولی  ندارد  روشنی  سیاسی  و 
وانمود می کند  کرزی  آقای  دفتر  نشان می کشد. هرچند  و  خط 
از جایگاه یک شهروند  بیشتر  کرزی  آقای  که موضع گیری های 
کشوری یک شهروند دارای  افغان مطرح می گردد ولی در هیچ 
که از خانه خود برای  آن میزانی از قدرت و مشروعیت نیست 
خارجی اش  سیاست  چگونگی  به  ارتباط  در  مرکزی  حکومت 
به صورت  کرزی  آقای  دفتر  هم چنان،  بکشد.  نشان  و  خط 
صادر  مقاله  و  اعالمیه  عبداهلل  غنی-  حکومت  علیه  فعالی 
برای  یادداشتی  طی  خرم  کریم  آقای  مورد  آخرین  در  می کند. 
گسترش ناامنی ها در افغانستان  سایت »ننن«، حضور داعش و 
و  واشنگتن  میان  امنیتی  همکاری های  سند  امضای  نتیجه  را 

کابل دانست.
کرزی نمی خواهد برای خود یک جایگاه  در حال حاضر، آقای 
سیاسی  سیستم  در  گر  ا کند.  تعریف  حقوقی  و  سیاسی  روشن 
کرزی به دنبال ایجاد حزبی  افغانستان فعال بودند، شاید آقای 
که  دارد  دوست  کرزی  آقای  که  می آید  به نظر  ولی  می آمد.  بر 
سیاسی  بازنشستگی  علی رغم  که  باشد  سایه  در  سیاستمداری 
امنیتی  تفاهم نامه  کستان  پا با  که  می دهد  هشدار  حکومت  به 

را امضا نکند.

رهبری  شورای  در  انشعاب  محمدعمر  مال  مرگ 
گروهی  طالبان را علنی ساخت. پیش از این طالبان 
جریان های  دیگر  برخالف  که  می شدند  تصور 
سیاسی افغانستان، دچار انشعاب و چنددستگی 
سیاسی  جریان های  تمام  تقریبا  نشده اند. 
تا  گرفته  خلق  دموکراتیک  حزب  از  افغانستان، 
طرفدار  دولت  و  شوروی  ضد  بر  که  تنظیم هایی 
شدند.  انشعاب  دچار  همه  می جنگیدند،  مسکو 
که در سیاست افغانستان نقش  حتا خانواده هایی 
داشتند نیز به نحوی دچار انشعاب و تضاد منافع 
کرزی، در انتخابات  شدند. به گونه نمونه خانواده 
شد  تشتت  دچار  گذشته  سال  ریاست جموری 
ستاد های  با  خانواده  این  مختلف  اعضای  و 

مختلف انتخاباتی یکجا شدند. 
هرگز  که  می شدند  تصور  گروهی  طالبان  اما 
غیررسمی  سخنگویان  نمی شود.  انشعاب  دچار 
فرمان های  کسی که  که  می گفتند  همواره   طالبان 
طالبان  تحریک  از  نپذیرد  را  محمدعمر  مال 
آغاجان  مال  به  آنان  می ماند.  تنها  و  می شود  طرد 
در  که  معتصم  آغاجان  می کردند.  اشاره  معتصم 
سال  در  بود،  مالیه  وزیر  طالبان  کمیت  حا زمان 
کرزی  حامد  به  و  شد  جدا  کویته  شورای  از   2009
رییس جمهور وقت پیوست. آن زمان تصور می شد 
در  انشعابی  جریان  یک  معتصم  آغاجان  مال  که 
معتصم  آقای  اما  می آورد،  به وجود  طالبان  میان 

کار نشد.  موفق به این 

اما مرگ مال محمدعمر در صفوف و رهبری طالبان 
مال  مرگ  خبر  اعالم  از  پس  کرد.  ایجاد  انشعاب 
کویته مال  که شورای  محمدعمر بالفاصله اعالم شد 
اخترمحمد منصور را به عنوان رهبر طالبان برگزیده 
گوش رسید  است. اما به دنبال آن خبرهایی هم به 
که مال اخترمحمد منصور مخالفان سرسخت درون 
گون نقل  گونا کویته دارد. منابع  سازمانی در شورای 
که مخالفان درون سازمانی مال اخترمحمد  می کنند 
مال  پسر  محمدیعقوب،  مولوی  اطراف  در  منصور 
رهبری  شایسته  را  او  و  شده اند  جمع  محمدعمر 
که  است  دست  در  اسنادی  می دانند.  طالبان 
کر، فرمانده معروف  نشان می دهد مال عبدالقیوم ذا
را قاتل مال  نظامی  طالبان، مال اخترمحمد منصور 

محمدعمر می داند.
کستانی  پا معروف  خبرنگار  یوسف زی،  رحیم اهلل 
مال  با  بارها  و  دارد  طالبان  از  عمیق  شناخت  که 
که مولوی  کرده بود، می گوید  محمدعمر مصاحبه 
را  پدرش  محمدعمر،  مال  پسر  محمدیعقوب 
که  »شهید« خطاب می کند. این به این معنا است 
از  عناصری  که  می کند  فکر  محمدیعقوب  مولوی 
درون طالبان، مال محمدعمر را به قتل رسانده اند. 
یک  در  کستانی،  پا روزنامه نگار  این  روایت  به 
جانشینی  برای  محمدیعقوب  مولوی  سری  جلسه 

کرده است.  پدرش اعالم آمادگی 
هم  محمدعمر  مال  برادر  هوتک،  عبدالمنان  مال 
است.  مخالف  منصور  اخترمحمد  مال  رهبری  با 
کرده اند.  نقل  گون  گونا منابع  را  موضوع  این 
قبایلی  جنبه  طالبان،  رهبران  اختالف های 

 در این اواخر رسانه های امریکایی و بریتانیایی به طور پیوسته 
کرزی،  حامد  سیاسی  پنهان  بازی های  مورد  در  گزارش هایی 
موضوع  که  رساندند  نشر  به  افغانستان،  سابق  رییس جمهور 
کرزی  توطیه چینی  حتا  و  کارشکنی  نوعی  به  مشترک شان 
فکر  منطقه ای  تحلیلگران  از  برخی  بود.  غنی  حکومت  علیه 
به  که معموال  گزارش رسانه های غربی  که شاید دلیل  می کنند 
کرزی  نقل قول از دیپلومات های غربی مسایلی را در مورد آقای 
کردند، غرب ستیزی رییس جمهور سابق و نزدیکی اش به  طرح 
گزارش  که بر اساس  کشور های قدرتمند منطقه ای باشد. هرچند 
واشنگتن پست، برخی از مقامات دولت غنی اهمیت سفر های 
بازنشسته  سیاستمدار  یک  به عنوان  را  کرزی  آقای  منطقه ای 
کرملین  کاخ  کرزی در  ناچیز می دانند، ولی با این وجود آقای 

گرفت. همانند یک رییس جمهور برحال مورد پذیرایی قرار 
بود.  معنادار  زوایه های مختلفی  از  کرزی  آقای  با  پوتین  دیدار 
که هنوز هم برای برخی از قدرت های  کرزی سیاستمداری است 
کدام دلیلی  منطقه ای از اهمیت و احترام برخوردار است. فعال 
گویا قدرت های منطقه ای مانند روسیه در پی  که  وجود ندارد 
به  کار  این  زیرا،  باشند.  کرزی  آقای  مجدد  آوردن  کار  روی 
که تقریبا  معنای مخالفت با ایاالت متحده در افغانستان است 
بعد از انتخاب رییس جمهور اوباما در سال 2009 میالدی روابط 
گرایید و عدم امضای قرارداد امنیتی  کابل و واشنگتن به تیرگی 
حضور  با  متحده  ایاالت  که  داد  نشان  کرزی  حامد  سوی  از 
بلندمدت  حضور  افغانستان  در  نمی تواند  قدرت  در  کرزی 
داشت  باور  آشکار  به صورت  کرزی  آقای  زیرا،  باشد.  داشته 
برای  سفید  کاخ  بحران آفرینی  نتیجه  افغانستان  در  جنگ  که 

حضور در منطقه است.
کرزی  آقای  دید  طرز  و  موضع گیری  این  از  شاید  پوتین،  آقای 
سیاستمداران  حلقه  به  نیز  را  دیگر  نفر  یک  و  می آید  خوشش 
که  ضد امریکایی خود می افزاید. اما این به معنای آن نیست 
کرزی و یا سایر سیاستمداران افغان، می توانند در بازی داخلی 
باشند.  غرب  با  پکن  یا  و  مسکو  بازی  از  بخشی  منطقه ای  و 
زیرا برخالف جنگ سرد، روسیه و چین، و البته هند، تعریف 
روشنی از جایگاه افغانستان در سیاست خود نداشته و معموال 
کوچک به افغانستان می بینند. افق دید و بازی  از زاویه بسیار 
مسکو به آسیای میانه ختم می شود، و چین در بهترین حالت 
بر اساس سیاست رایج خود در افریقا به دنبال معادن، عبور امن 
افغانستان در سرکوب  یا همکاری دولت  و  میانه  انرژی آسیای 

افراطیون اسالم گرا و جدایی طلبان ایغور در افغانستان است. 
در  بزرگی  بازی  هیچ  کرزی،  جناح  تیوریسن های  برخالف 
کرزی در این بازی منطقه ای برای خود  جریان نیست تا آقای 
رهبران  یا  و  پوتین  قدرتمند  دست  و  کرده  تعریف  جایگاهی 
کارت در بازی های  از این  و  را در پشت خود نگهدارد  چینی 
به  حاضر  روسیه  نه  و  چین  نه  زیرا،  کند.  استفاده  داخلی 
کار  این  و  نیستند  افغانستان  در  متحده  ایاالت  جای  گرفتن 
برای آن ها مسوولیت های مهم مالی، تخنیکی و نظامی  در پی 
امریکا  حمایت  و  پول  به  آینده  سال  چند  در  افغانستان  دارد. 
کشور مذکور  برای تمویل اردو و اقتصاد خود نیازمند است و دو 
به  افغانستان  باالی  را  کالنی  پول  چنین  که  نیستند  حاضر 
خوشحال اند  چین  و  روسیه  حال،  عین  در  برسانند.  مصرف 
در  تروریستی  شبکه های  علیه  فعال  به صورت  امریکایی ها  که 
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به اساس اطالعات منبعی در امنیت ملی، این اداره چندماه پس از 
این که مال عمر جانش را از دست داد، اطالعاتی را در مورد مرگ رهبر 
گروه طالبان به دست آورده بود. این در حالی است که بحث مرگ مال 

عمر تا نه ماه پیش نیز در میان رده های باالیی طالبان مطرح نشده 
بود. برخی از مقامات ارشد طالبان تا دیرگاهی حتا تصور نمی کردند که 
از خبر مرگ مال عمر به دور نگهداشته شوند. اما اکنون چنین به نظر 

می رسد که شماری از افراد در گروه رهبری طالبان نیز از مرگ مال عمر 
مطلع ساخته نشده بودند.

مال عمر در کجای بازی
 قرار داشت؟

سایر فرماندهان طالبان نوشته شده است، بار دیگر از 
برده  نام  فاسد  شخص  به عنوان  منصور  اختر  مولوی 
تجارت های سیاسی می زند  به  است که دست  شده 
داداهلل  منصور  مال  می کند.  استفاده  طالبان  نام  از  و 
است.  طالبان  شاخه های  از  یکی  فدایی،  محاذ  رهبر 
در این نامه هم چنان گفته شده است که مال عبیداهلل 
به اشاره مال اختر منصور در زندان کشته شده است و 
مال برادر هم به اساس اشاره همین فرمانده طالبان در 

زندان به سر می برد. 
اختر  مولوی  است که  واقعیت  این  بیانگر  اسناد  این 
در  عمر  مال  مورد  در  زیادی  اطالعات  منصور 
پنهان  دیگران  از  را  اطالعات  این  و  داشت  اختیار 
نشان می دهد که  اسناد  این  نگه می داشت. هم چنان 
داشته  وجود  بزرگی  درز  طالبان  باالی  رده های  در 
است که ناشی از عدم حضور و رابطه مال عمر با این 

فرماندهان بوده است.
در  چه  سیاستمداران،  که  می رسد  به نظر  چنین 
افغانستان و چه در پاکستان، یا از مرگ مال عمر خبر 
خبر  داشتن  نگه  پنهان  تالش  در  عمدا  یا  و  نداشتند 
مرگ او بودند. با آن که امنیت ملی افغانستان این خبر 
را پیشتر از این در اختیار رسانه ها قرار داده بود، اما 
خبر مرگ مال عمر زمانی توانست فضای رسانه های 
دنیا را اشغال کند که یک هفته پیش از درز کردن 
این خبر از منابع رسمی  دولت افغانستان، شاخه محاذ 
فدایی طالبان خبر مرگ مال عمر را پخش کرد. در 

توانست  افغانستان  حکومت  تایید  وضعیتی،  چنین 
اطمینان زیادی را برای رسانه ها و مردم فراهم بکند.

با این حال، حکومت پاکستان در طی ۲۴ ساعت اول 
انتشار خبر مرگ مال عمر، هیچ واکنشی نشان نداد و 
حتا در یک مورد یکی از سخنگویان وزارت خارجه 
مورد  در  نمی خواهد  کشور  آن  که  گفت  پاکستان 
»شایعات« نظر بدهد. اما حکومت افغانستان به اساس 
کردند،  صحبت  8صبح  روزنامه  با  که  منابعی  گفته 
در جلسه امنیتی ارگ خبر کشته شدن مال عمر را با 
اتکا به اطالعاتی که از منابع رسمی  پاکستان دریافت 

کرده بود، مورد بحث قرار داد. 
عمر  مال  مرگ  از  که  دوماهی  و  سال  دو  طی  در 
بزرگ  سازمان های  در  منبعی  هیچ  می گذرد، 
قادر  دیگران  و  ام آی شش  و  سیا  مانند  استخباراتی 
به دریافت و یا هم افشای خبر مرگ مال عمر نشدند. 
این مساله، دو سوال را ایجاد می کند: اول این که آیا 
در  را  اطالعاتی  تا  نبودند  قادر  هنوز  سازمان ها  این 
مورد مرگ مال عمر به دست بیاورند؟ این مورد بعید 
به نظر می رسد،  زیرا هم امریکایی ها و هم بریتانیایی ها 
استخباراتی  سازمان  با  دیگران  از  نزدیک تر  رابطه 
پاکستان دارند. سوال دوم این است که اگر به فرض 
این نهادها از مرگ مال عمر خبر نداشتند،  آیا پاسخی 
به  پاکستان  استخباراتی  سازمان  از  نهادها  این  که 
دست می آورند چی خواهد بود؟ آیا می پذیرند که 
آی اس آی بازی را به گونه ای طراحی کرده بود که 
حتا قدرتمندترین نهادهای استخباراتی جهان از این 

مساله بی خبر بمانند؟
اما مهم تر از این، مساله رهبری طالبان است. در دو 
نداشت، تشکیالت طالبان  سالی که مال عمر وجود 
چگونه توانست رهبری واحد داشته باشد و چه کسی 
در پشت پرده این همه بازی ها وجود داشت؟  آیا مال 
اختر منصور این قدر شم قوی رهبری و سیاست را در 
کله داشت که بتواند این راز را برای مدت طوالنی 
مسکوت بگذارد؟ گفته می شود که یکی از افسران 
سازمان استخباراتی پاکستان به مال اختر منصور گفته 
بود اگر روزی مال عمر نباشد، شما چگونه می توانید 
طالبان را رهبری کنید؟ احتماال همین سوال توانسته 
یک مقدار مال اختر منصور را یقین بدهد که مال عمر 

دیگر زنده نیست. 
از مردم می خواهند مال  اکنون که خانواده مال عمر 
عمر را ببخشد، اگر کسی حاضر شود از ظلمی  که 
را  همه  و  بپوشد  چشم  است،  دیده  طالبان  گروه  از 
حساب  پس  ببخشد،  و  بگذارد  عمر  مال  حساب  با 
این دو سال و دو ماه جنایت گروه طالبان را که به 
اساس ارقام موجود بیشترین تلفات را از میان مردم 
باید  کسی  چه  حساب  به  است،  غیرنظامی  گرفته 

نوشت؟ مال اختر منصور و یا هم آی اس آی؟
سال های  زندگی  استخباراتی  مختلف  دستگاه های 
در  که  می دانند  واقعیتی  را  عمر  مال  مرگ  و  اخیر 
افتاده است. شریک های استراتژیک  اتفاق  پاکستان 
با  برخوردی  چه  این  از  پس  پاکستان  منطقه ای 
پنهان  را  اسامه  گاهی  که  داشت  خواهند  کشوری 
می کند و گاهی مال عمر را و شاید هم فردا ابوبکر 
تروریستی  گروه های  سایر  رهبران  و  البغدادی 
ترور  علیه  جنگ  ماموریت  در  که  کشورهایی  را؟ 
اکنون  کردند،  قربانی  افغانستان  در  را  سربازان شان 
حساب شان را از کی خواهند گرفت و چه پاسخی 

برای افکار عمومی  خویش خواهند داشت؟
در  جنگ  و  صلح  آینده  که  می رسد  به نظر  چنین 
منطقه، در دست پاکستان است و این کشور باید بهای 
خون های ریخته شده در منطقه را یک روز بپردازد. 
حامیان بین المللی پاکستان نیز باید پس از این متوجه 
می تواند  پاکستان  ترور  و  جنگ  سیاست  که  باشند 
دامن هر کدام شان را در فردای این بازی های سیاسی 
ضدشان  بر  را  عمومی  ملت های شان  افکار  و  بگیرد 
یا هر کس دیگر فقط در بستر  بسیج کند. مال عمر 
باقی  جنگ  مجری  و  می شوند  علم  بازی ها  این 
می مانند، جنگی که پاکستان طراحی می کند و منابع 
مالی کافی هم برایش از همپیمانانش فراهم می کند.
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خبر مرگ مال عمر به دور نگهداشته شوند. اما اکنون 
گروه  در  افراد  از  شماری  که  می رسد  به نظر  چنین 
رهبری طالبان نیز از مرگ مال عمر مطلع ساخته نشده 

بودند. 
قرار  افغانستان  ملی  امنیت  اختیار  در  که  سند  یک 
دارد،  نشان می دهد که مال منصور داداهلل و مال قیوم 
از عملکرد  ارشد طالبان  فرماندهان  از  تن  ذاکر، دو 
مال اختر منصور که معاون مال عمر خوانده می شود، 
فرمانده  این  برابر  در  قیام  خواهان  و  نیستند  راضی 
طالبان  فرماندهان  میان  که  نامه ها  این  در  شده اند. 
تبادله شده است، از مال اختر منصور به عنوان کسی 
یاد شده است که قصد کشتن مال عمر را در مشورت 

با عناصری در حکومت پاکستان داشته است. 
فرمانده  به عنوان  او  از  که  ذاکر  عبدالقیوم  مولوی 
اصلی جنگ نام برده می شود، نه ماه پیش در نامه ای 
»مفسد،  را  منصور  اختر  مال  طالبان  اعضای  سایر  به 
خاین و جاسوس« خوانده است و گفته است که مال 
اختر منصور به سبب برخی از رابطه های شخصی و 
تغییرات گسترده ای در  تعیینات و  به  سیاسی، دست 
اشاره  به  را  کار  این  و  است  زده  طالبان  تشکیالت 
برخی از منابع استخباراتی انجام داده است. منبعی در 
امنیت ملی افغانستان به نگارنده این سطور گفت که 
این نامه را منابع این اداره نه ماه پیش از والیت کندز 

به دست آورده اند. 
در یک نامه دیگر که از سوی مال منصور داداهلل به 

چگونگی مرگ مال عمر به معمایی می ماند که تنها 
و  استخباراتی  بازی های  از الی  را  می توان جوابش 
حاکم  سیاسی  بازی های  بستر  از  نه  دریافت،   امنیتی 
اسامه بن الدن،  از  بر روابط کشورها. مال عمر، پس 
ریشه های  که  است  بزرگ  تروریست  دومین 
هم  اسامه  می شود.  یافت  پاکستان  در  بودوباشش 
دستگاه های  نظر  زیر  و  پاکستان  در  عمر  مال  مانند 

امنیتی و استخباراتی آن کشور به سر می برد. 
به نقل از واشنگتن پست، باری در اوایل سال ۲۰۱۱ 
امریکا  مرکزی  استخبارات  سازمان  رییس  پنتا  لیون 
)سیا( به رییس جمهور پاکستان گفته بود که سازمانش 
اطالعاتی را در اختیار دارد که نشان می دهد مال عمر 
در بیمارستانی در شهر کراچی پاکستان درمان شده 
است. مقامات پاکستانی آن زمان و پس از آن، پیهم 

حضور مال عمر در پاکستان را رد کردند. 
امنیتی  جلسه  در  گزارش ها  اساس  به  این،  از  پیش 
کاخ سفید که در حضور مقامات پاکستانی برگزار 
شده بود، یکی از مقامات ارشد نظامی  امریکا گفته 
پایگاه های  حضور  همواره  پاکستان  آن که  با  بود 
مقامات  اما  می کند،  رد  را  در خاکش  تروریست ها 
ارشد شورای کویته در فاصله میان کویته و کراچی 

زندگی می کنند. 
احتمال  این  از  پیش  ماه ها  هم  افغانستان  ملی  امنیت 
مرگ مال عمر را مطرح کرده بود. لطف اهلل مشعل، 
سخنگوی قبلی این نهاد به خبرنگاران گفته بود که 
مال عمر دیگر زنده نیست. حتا یکبار رییس عمومی 
قضیه  نیز  نبیل  رحمت اهلل  افغانستان،  ملی   امنیت 
مرگ مال عمر را در پارلمان افغانستان و در حضور 

نمایندگان مردم مطرح کرد. 
اداره  این  ملی،  امنیت  در  منبعی  اطالعات  اساس  به 
دست  از  را  جانش  عمر  مال  این که  از  پس  چندماه 
داد، اطالعاتی را در مورد مرگ رهبر گروه طالبان 
بحث  که  است  حالی  در  این  بود.  آورده  به دست 
رده های  میان  در  نیز  پیش  ماه  نه  تا  عمر  مال  مرگ 
مقامات  از  برخی  بود.  نشده  مطرح  طالبان  باالیی 
ارشد طالبان تا دیرگاهی حتا تصور نمی کردند که از 

 سیروس 
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فکری و تشکیالتی آن را حفظ کند. بسیاری از افراد این 
او شناخت  از  نه هم  و  بودند  را دیده  نه مال عمر  گروه 

دقیقی داشتند. 
مال عمر برای بخش مهمی  از صفوف خود چهره مقدس 
و اطاعت آور بود. کسی که نه تصویر داشت و نه می شد 
به آسانی با او صحبت کرد. در طی زندگی سیاسی خود 
مال عمر فقط دو بار سخنرانی رادیویی داشت و تنها یک 
تصویر مغشوش از او در رسانه ها نشر می شد. می گویند 
زمانی هم که در قندهار رهبری طالبان را به دست داشت، 
می کرد. حاال  دیگران گفتگو  با  پرده ای  دیوار  پشت  از 
نگاه  واقعه  این  با  چگونه  می توان  طالبان  رهبر  مرگ  با 
کرد و سیاست های خود را مشخص ساخت؟ اگر مرگ 
مال عمر دو و یا سه سال پیش اتفاق افتاده باشد، پس در 
این سال ها کی به جای او اعالمیه صادر کرده و رهبری 
عمر  مال  مرگ  است؟  داده  انجام  عمال  را  گروه  این 
می تواند بر سیاست های دولت افغانستان تاثیرات خود را 
وارد کند. حاال این گروه آن قدرت رهبری گذشته را 
در اختیار ندارد که بتواند انسجام درونی خود را پا برجا 
به تمکین بی چون و چرا فرا  نگه دارد و صفوف خود را 
ساختاری  و  تشکیالتی  انسجام  عمر  مال  مرگ  بخواند. 
ورطه  به  را  آن  و  می زند  آسیب  به شدت  را  این گروه 
پراکندگی و پارچه شدن سوق می دهد. احتمال این که 
تقسیم  به گروه های مختلف  این  از  صفوف طالبان پس 

کاسته شود. حال وزیر خارجه ایران در مقاله خود انگشت 
اتهام را به سوی اسراییل و همین طور کشورهای خارج 
از معاهده ان پی تی یا پیمان منع گسترش سالح های اتمی 
گرفته و می گوید که حال نوبت آنهاست که فاصله میان 

خود و کشورهای امضاکننده ان پی تی را پر کنند.
که  است  آن  »وقت  می دهد:  ادامه  ظریف  محمدجواد 
بیایند  این واقعیت حیاتی کنار  با  اتمی  دارندگان سالح 
که امروزه ما در فضای امنیت جهانی زندگی می کنیم.« 
درست«  جهت  »در  گام  یک  ظریف،  آقای  اعتقاد  به 
پیمان  به  رسیدن  برای  گفت وگوهایی  آغاز  می تواند 
»با پشتوانه نظارت  پیمانی  حذف سالح های اتمی باشد، 

قوی و سازوکار راستی آزمایی«.
که  سرد  جنگ  دوره  پایان  حدود  یعنی   ۱۹۸۶ سال  از 
دنیا  از ۶۵ هزار کالهک هسته ای در  بیش  گفته می شد 
وجود دارد، قدرت های اتمی دنیا زرادخانه های خود را 
کوچک کرده اند. در حال حاضر، آن طور که روزنامه 
گاردین نوشته است، کمتر از ۱۶ هزار کالهک هسته ای 
در دنیا هست که از این میان نزدیک به ۱۵ هزار در دست 

امریکا و روسیه است.

شود، بسیار زیاد وجود دارد. از سوی دیگر گفتگوهای 
و  رنگ  می تواند  آن  رهبر  سنگین  سایه  بدون  نیز  صلح 
بوی تازه بگیرد. حاال هیات افغانستان از پایگاه استداللی 
نیرومند تر از گذشته می تواند وارد این گفتگوها شود. اما 
گروه  رهبری  نیافته،  قطعی  پاسخ  هنوز  که  دیگر  سوال 
این  واقعا  آیا  اوست.  مرگ  از  پس  سال های  در  طالبان 
او  به مال عمر در عدم حضور  نزدیک  افرادی  را  گروه 
رهبری می کرده اند و یا این که نقش استخبارات پاکستان 
این  دیگر چگونه  از جانب  است؟  بوده  برجسته  آن  در 
گروه توانسته ظرف دو و یا سه سال مرگ رهبر خود را 
چنان پنهان نگه دارد که حتا مهم ترین فرماندهان آن نیز 
نتوانند از آن با خبر شوند. اما نکته ای که برای ما حایز 
اهمیت می نماید این است که چرا مرگ مال عمر حاال 
پس از گذشت چند سال از سوی نهاد های امنیتی کشور 

تایید و اعالم می شود. 
کشور  ملی  امنیت  ریاست  گزارش ها  برخی  براساس 
کشور  در  اطالعاتی  و  رسمی  استخباراتی  نهاد  نخستین 
تایید و اعالم  بوده که مرگ رهبر طالبان را در گذشته 
رییس  به ویژه  و  امنیتی  نهاد  این  است. تالش های  کرده 
است.  ستایش برانگیز  و  ستودنی  نبیل  رحمت اهلل  آن 
تالش  پیشین  دولت  در  کی ها  که  این جاست  سوال  اما 
و  نرسد  مردم  به  اطالعات  و  گزارش ها  این  که  کردند 
این بزرگی را  به  پنهان نگه داشته شود. خبری  هم چنان 
باید  فقط  باشند،  داشته  دست  در  اطالعاتی  منابع  وقتی 
مخفی  می توان  کالن تر  و  بزرگ تر  اهداف  به  توجه  با 
نشان  می تواند  پیشین  دولت  رهبری  آیا  داشت.  نگه 
مهم  دست آورد  یک  که  را  عمر  مال  مرگ  که  دهد 
بوده و می توانست در وضعیت  استخباراتی  و  اطالعاتی 
جنگی تغییرات چشم گیری را رونما سازد، به دلیل کدام 
افغانستان  دولت  است؟  کرده  پنهان  بزرگ  هدف های 
باید از رهبری امنیت ملی کشور ستایش کند و کارکرد 
آن را به دیده قدر بنگرد. آنچه را که این نهاد به عنوان 
اما  رسانده  بسر  شک  بدون  می داد  انجام  باید  وظیفه 
دیگران  از  را  آن  آگاهانه  به صورت  حلقه هایی  که  این 
پوشیده نگه داشته اند باید در هدف ها و برنامه های آن ها 
اما نکته حایز اهمیت در این سرگذشت،  جستجو کرد. 
پاکستان در مورد حادثه مرگ مال عمر  نقش و موقف 
بوده می تواند. آیا واقعا مقام های پاکستانی از این موضوع 
استخبارات  رابطه ی  و  نفوذ  به  توجه  با  بوده اند؟  بی خبر 
پاکستان با طالبان نمی توان بی اطالعی آن ها را از مرگ 
پاکستانی  مقام های  شک  بدون  کرد.  تایید  طالبان  رهبر 
تعمد  روی  از  و  می دانسته اند  مورد  این  در  چیزهایی 
مسایل  این  وجود  با  آیا  بودند.  داشته  نگه  پنهان  را  آن 
مذاکرات  میزبانی  در  پاکستانی ها  صداقت  به  می توان 
صلح شک نکرد؟ این کشور یک بار دیگر نشان داد که 
صداقت الزم را ندارد و نمی خواهد در تعامل با افغانستان 

همکاری صادقانه داشته باشد.

تایید مرگ مال عمر، رهبر گروه طالبان، از سوی شورای 
امنیت ملی کشور بدون شک در آرایش وضعیت سیاسی 
می تواند تاثیرات خود را به جا گذارد. شورای امنیت ملی 
و  کرد  تایید  را  عمر  مال  مرگ  اعالمیه  یک  در  کشور 
گفت که احتمال او دو و یا سه سال پیش درگذشته است. 
هر چند تا هنوز علت مرگ رهبر گروه طالبان مشخص 
طوالنی  مدت  از  او  که  می دهند  نشان  قراین  اما  نشده، 
بود.  شده  حذف  سیاسی  نظامی  و  صحنه  از  این سو  به 
به عنوان  طالبان  گروه  رهبری  در  عمر  مال  حضور  عدم 
نگاهی  ضرورت  افغانستان  در  جنگی  گروه  مهم ترین 
این که  به ویژه  می سازد،  مطرح  را  سیاست ها  به  دوباره 
پاکستان  اسالم آباد  در  دوم  بار  برای  افغانستان  دولت 

مشغول انجام گفتگوهای صلح با این گروه است. 
رهبری  به  آن،  ایدیولوژیک  بافتار  به دلیل  طالبان  گروه 
شاهرگ  مثابه  به  عمر  مال  چون  فردی  کاریزماتیک 
حیاتی خود احساس نیاز می کرد. گروه ها و سازمان های 
خود  کاریزماتیک  رهبری های  با  عمدتا  ایدیولوژیک 
می توانند به رشد و بقا ادامه دهند. رهبری کاریزماتیک 
را  خود  هدف های  که  می دهد  امکان  گروه ها  این  به 
آن ها  از  یا  و  دارند  نگه  مخفی  پیشوا  و  رهبر  سایه  در 
دهه  دو  به دلیل  عمر  مال  کنند.  ارایه  مقدس  تعبیر های 
کاریزمایی  شخصیتی  به  طالبان  گروه  بال منازع  رهبری 
برای این گروه تبدیل شده بود، که می توانست انسجام 

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در مقاله ای که 
روز جمعه، نهم اسد، در روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر 
شد چنین اظهار نظر کرد که توافق اتمی وین میان ایران 
و گروه ۱+۵ جایگاه ایران را به عنوان منطقه ای عاری از 
باقی خاورمیانه  تثبیت می کند و حال نوبت  اتمی  سالح 
حال  ظریف،  آقای  گفته  به  بپیوندد.  ایران  به  که  است 
نوبت کشورهایی چون اسراییل است که دست از سالح 

اتمی خود بشویند.
وین  اتمی  توافق  با  آن  عالی رتبه  مقامات  که  اسراییل 
کامال مخالفت کرده اند هرگز اذعان نکرده که زرادخانه 
هسته ای دارد و سال هاست که سیاست »ابهام هسته ای« را 
اتمی دارد  تایید می کند که سالح  نه  پیشه کرده است، 
و نه رد. با این حال آن طور که روزنامه گاردین نوشته 
است، کارشناسان بر این عقیده اند که اسرائیل دست کم 

۸۰ کالهک هسته ای دارد.
ایران و طرف مقابلش یعنی گروه ۱+۵ روز ۲۳ سرطان 
گذشته در وین، پایتخت اتریش، رسما اعالم کردند که 
پس از سال ها مذاکره به توافق رسیده اند که از یک سو 
فعالیت گسترده در زمینه هسته ای دست بکشد  از  ایران 
و در مقابل از بار تحریم هایی که بر تهران تحمیل شده 

زندگی  قندهار  در  خانواده ای 
می کرد که طبق معمول خیلی فقیر و 
خداشناس بود. پدر خانواده هروقت 
تقاضا  مادر خانواده  از  خسته می شد 
اما  بیاورد؛  به دنیا  می کرد که مال را 
تجربه  خانواده  مادر  که  آنجایی  از 
به  نداشت،  را  مال  آوردن  دنیا  به 
کشی  وقت  مختلف  بهانه های 
می کرد. تا این که یک روز بزرگی از 
راه رسید و طلب آب کرد. مادر مال 
به بزرگ آب داد و مشکل خود را 
با او درمیان گذاشت. بزرگ گفت: 
»مال به دنیا نمی آید، مگر اینکه شما 
ابراهیم  اسم  به  پاکستانی  داکتر  از 
یا همان آی اس آی،  افتخار،  سکندر 
بزرگ  مشوره  به  مادر  بگیرید.«  دوا 
عمل کرد و هنوز سه ماه نگذشته بود 

که مال چشم به جهان گشود. 
در روز تولد مال، بزرگ دوباره از راه 
رسید و همین که از تشریف آوردن 
او  به  مال خبر شد، رفت در گهواره 
پدر  گریست.  زار  زار  و  کرد  بیعت 
علتش  دید،  را  بزرگ  مال که گریه 
که  »امروز  گفت:  بزرگ  پرسید.  را 
دارد،  چشم  است،  آمده  جهان  به 
می رود،  که  روزی  و  ندارد؛  پشم 
کس  هیچ  ندارد.«  چشم  دارد،  پشم 
مال  می گوید.  چه  بزرگ  نفهمید 
از  سالگی  پنج  در  و  شد  بزرگ 
پالستیکی  تفنگچه  تقاضای  پدرش 
چین  و  پاکستان  وقت ها  آن  کرد. 
هنوز تفنگچه پالستیکی به افغانستان 
پدر  دلیل  همین  به  نمی کرد.  صادر 
آر پی جی  طفلش  برای  شد  مجبور 
خیلی  طفولیت  از  مال  بخرد.  هفت 
هر طرف  به شوخی  بود.  طبع  شوخ 
شلیک  راکت  می شد،  دلش  که 
هفت  در  می زیست.  شاد  و  می کرد 
اگر  که  کرد  درک  مال  سالگی 
بدهد،  گسترش  را  طبعی اش  شوخ 
می تواند افغانستان را به تصرف خود 
باشد.  امیر  مومنین  برای  و  درآورد 
مال شب وروز تالش کرد. در همین 
داد  از دست  را  راستا یک چشمش 
و یک مقدار پشم به دست آورد. از 
لحاظ فکری، مال هیچ وقت از هفت 

سالگی عبور نکرد. 
سکندر  ابراهیم  داکتر  بعد  سال ها 
برای  او  دوای  که  برد  پی  افتخار 
اگر  و  نبوده  ناطق  حیوانات  استفاده 
شود،  خبر  او  اشتباه  این  از  کسی 
حرفه طبابتش به خطر می افتد. مال را 
دوباره پیدا کرد، در گودال انداخت 
و سه سال بعد اعالن کرد که مالیی 
است  سخت  هرچند  نبوده.  کار  در 
اما  کند؛  قبول  را  داستان  این  آدم 
با دو انگشت پا  واقعیت را نمی توان 

پنهان کرد.  

زندگینامه
لویمالصاحب

دای چوپانی

طالباِنبدونمالعمر

ظریف:
 ایران به توافق اتمی رسید؛ حال نوبت اسراییل است 
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از  می خوانند،  امیرالمومنین  را  وی  طالبان  که  عمر  مال 
زمان فرار از قندهار بر پشت یک موتورسایکل در دسامبر 
2001 هرگز در انظار عمومی  ظاهر نشد. اگر وی تالش 
کرده بود تا از دست تعقیب کنندگان بگریزد، موفق شده 
متحده  ایاالت  دالری  میلیون  ده  پیشنهاد  بود: هیچ کس 
افشای محل  برای  برای عدالت«  »برنامه جایزه  را تحت 
وی نپذیرفت. وی علنا با پیروانش و جهان تنها از طریق 
اعالمیه هایی که دوبار در سال در عیدهای فطر در پایان 
ماه رمضان و عید اضحی در حج منتشر می شدند، ارتباط 
برقرار می کرد. چه مال عمر خود این اعالمیه ها را نوشته 
و یا تایید کرده باشد یا خیر، تازه ترین اعالمیه اش توجهی 
بیشتر از حد معمول را جلب کرد چرا که از مذاکرات 
کرده  حمایت  افغانستان  در  منازعه  به  دادن  پایان  برای 
بود؛ گفتگوهایی که به نظر می رسید در مالقاتی در مری 
به  طالبان  و  افغانستان  حکومت  هیات های  بین  پاکستان 
تاریخ 7 جوالی شروع شدند. اما بعد به تاریخ 29 جوالی 
خبرهایی پخش شدند از منابع مختلف که مال عمر بیش 
با  بنابراین چه کسی  است.  است در گذشته  از دو سال 
کدام  تحت  و  بود  کرده  مذاکره  افغانستان  حکومت 

صالحیت؟
ایاالت متحده امریکا نشست های ادواری را با کمیسیون 
برگزار  تا جنوری 2012  نوامبر 2010  از  طالبان  سیاسی 
سیاسی  این کمیسیون  به  عمر  مال  طبق گزارش ها  کرد. 
که در سال 2008 ایجاد شده بود، اجازه داده بود تا هم 
گفتگوهای بین المللی و هم داخلی را پیش ببرد. طالبان 
این گفتگوها را در ماه مارچ 2012 بعد از آن که رابرت 
به شمول 9 کودک  را  نفر  امریکا 16  ارتش  افسر  بیلز، 
در اتاق خواب شان در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار 
به  کشت،  است،  طالبان  رهبران  از  بسیاری  زادگاه  که 
دفتری  گشایش  برای  تالش ها  درآوردند.  تعلیق  حالت 
 18 تاریخ  به  قطر  دوحه  در  سیاسی  این کمیسیون  برای 
از  نشانه هایی  طالبان  که  وقتی  ماند.  ناکام   2013 جون 
این  گشایش  مراسم  در  را  خود  شده  ساقط  حکومت 
دفتر به نمایش گذاردند، ایاالت متحده از قطر خواست 
تا آن را ببندد. این کمیسیون در دوحه باقی ماند گرچند 

به شکل غیررسمی  فعال بود. 
نماینده  دابینز،  با  همراه  من   2013 جون   25 تاریخ  به 
پاکستان  و  افغانستان  برای  امریکا  متحده  ایاالت  خاص 
افغانستان  سفیر  زمان  آن  در  داوودزی که  با محمدعمر 
ارشد  مشاور  )من  کردم.  مالقات  بود،  پاکستان  در 
نماینده خاص از زمان ریچارد هالبروک فقید بودم، که 
اول مسوولیت این پست را بر عهده داشت و من را در 
بسته شدن دفتر قطر  با  بود(  به آن جا آورده  سال 2009 
تالش  ادامه  چگونگی  درباره  را  ایده هایی  داوودزی 
برای یک توافق سیاسی مطرح کرد. وی مردی با ریشی 
پیشنهادهایش  و  بود  مزاح  تند  احساس  و  شده  کوتاه 
مالقاتی  ترتیب  جهت  پاکستان  ارتش  ترغیب  برای  را 
پاکستان،  در  طالبان  رهبران  و  افغانستان  حکومت  بین 
برشمرد. وی گفت که پاکستانی ها ادعا دارند که طالبان 
با گفتن این که  را کنترول نمی کنند. داوودزی آن ها را 
این امر خیلی ساده است ترغیب کرد. وی گفت طالبانی 
شما  از  و  کنید  کنترول  ابدا  نمی توانید  شما  که  هستند 
نفرت دارند. طالبانی هستند که شما بر آن ها نفوذ دارید 
اگرچه به شما اعتماد ندارند. و برخی طالبانی هستند که 
شما بر آن ها کنترول ندارید. داوودزی حداقل خواستار 
افغانستان و برخی طالبانی  بین حکومت  ترتیب مالقاتی 
می رسید  به نظر  می کردند.  کنترول  پاکستانی ها  که  شد 
این چیزی بود که پاکستان در 7 جوالی 2015 انجام داد. 
یک  از  بعد   2014 سپتامبر   29 تاریخ  به  اشرف غنی 

تمامی   تا  داد  پیشنهاد  داده شود. وی  پایان  نشده«  اعالم 
نگرانی هایی را که ارتش پاکستان درباره افغانستان دارد، 
مورد توجه قرار دهد. غنی درخواست سلف خود برای 
از هند را به حالت تعلیق  درخواست سالح های سنگین 
را  بی پیشینه ای  همکاری  و  شفافیت  پیشنهاد  و  درآورد 
میان ارتش ها و دستگاه های استخبارات دو کشور مطرح 
کرد. وی به ارتش افغانستان دستور ورود به نبرد بر ضد 
عناصر طالبان پاکستانی را داد که به افغانستان پناه آورده 
برای  افغانستان  از  پاکستان  دیرپای  تقاضای  با  و  بودند 
اکادمی  اردوی  در  آموزش  نظامی  برای  افسران  اعزام 
هم چنین  وی  کرد.  موافقت  آباد،  ابوت  در  پاکستان 
پیشنهاد مراکز مشترک مرزی را داد تا رفت و آمد منظم 

مردم و کاالها بهبود یابد. 
با  افغانستان  مردم  عامه  انتظار  از  فراتر  امتیازها  این 
بی اعتمادی فطری و خشم آن ها از اردوی پاکستان بود. 
چنان که حکمت کرزی، معین وزارت خارجه افغانستان 
گفته است، »مردم در افغانستان بر این باورند هر کسی که 
انجام  امنیتی  نیروهای  علیه  بر  افغانستان  در  را  حمالتی 
آتش  را  مدارس  و  می کشد،  را  قبایل  بزرگان  می دهد، 
می زند، ریشه در پاکستان دارد و مردم این حمالت را به 
حیث جنگ اعالم نشده، می بینند.« غنی البته ضرورت به 
امتیازهای برابر از پاکستان داشت از جمله عملیات هایی 
نظامی  و استخباراتی تا از تهاجم بهاری پالن شده طالبان 
با حکومت  بر این گروه برای مذاکره مستقیم  بکاهد و 

افغانستان، فشار بیاورد. 
درخواست  جواب  و  کرد  خودداری  طالبان  رهبری  اما 
حکومت  با  مستقیم  صحبت  به  ورود  برای  را  پاکستان 
افغانستان، به تعویق انداخت. موقف پایدار آن ها این بود 
از جمله حکومت  افغان ها«  »دیگر  با  وارد گفتگوها  که 
از  ایاالت متحده  با  اعتمادساز  از تکمیل تدابیر  بعد  تنها 
نام  کردن  خارج  و  سیاسی  رسمی  دفتر  گشایش  جمله 
طالبان از فهرست هایی مثل جایزه برای عدالت، می شوند. 
امسال  اپریل   24 در  پاکستان  از  اطاعت  به جای  طالبان 
مخالفت  کدام  بدون  را  بهاری شان  تهاجم  بزرگ ترین 
کرزی،  حامد  کردند.  اعالم  پاکستان  سوی  از  آشکار 
غنی  نظر  مورد  تفاهم  یادداشت  پیشین  رییس جمهور 
درباره همکاری استخباراتی با پاکستان را »یک خیانت 
زننده به مردم افغانستان« خواند. نواز شریف، صدراعظم 
با  پاکستان  اردوی  فرمانده  شریف،  راحیل  و  پاکستان 
عجله به تاریخ 12 می  در تالش برای جلوگیری از بدتر 

شدن سریع روابط دو کشور به کابل آمدند. 
سازمان استخبارات پاکستان )آی اس آی( سراسیمه آنچه 
 2013 سال  در  افغانستان  سفیر  داوودزی،  عمر  که  را 
تقاضا کرده بود انجام داد: این سازمان سه تن از رهبران 

انتخابات جنجالی که تنها با پادرمیانی جان کری، وزیر 
حکومت  یک  ایجاد  برای  متحده  ایاالت  خارجه  امور 
عبداهلل، حل  عبداهلل  رقیبش  و  غنی  بین  قدرت  تشریک 
اسالمی  جمهوری  رییس جمهور  دومین  حیث  به  شد، 
در  مطالعه  برای  را  کابل  غنی  شد.  تحلیف   افغانستان 
دانشگاه امریکایی بیروت و بعد دانشگاه کلمبیا جایی که 
وی داکترای انسان شناسی را به دست آورد، ترک کرده 
بود. وی یکی از دو نویسنده کتاب »بازسازی دولت های 
ناکام« بود که بر اساس تجاربش از کار در بانک جهانی 

و به حیث مشاور خاص سازمان ملل نوشته شده بود. 
غنی به چالش صلح در افغانستان در گام نخست به حیث 
یک چالش بین دولت ها توجه کرد. غنی به مخاطبان در 
واشنگتن در مارچ 2015 گفت که مشکل، اساسا درباره 
بین  صلح  درباره  اساسا  مشکل،  نیست،  طالبان  با  صلح 
پاکستان و افغانستان است. وی فورا اقدام به آماده ساختن 

فضا برای مذاکرات با پاکستان کرد. 
بیشترین  با  کشور  دو  از  غنی  رسمی  نخست  دیدار  دو 
نفوذ بر پاکستان صورت گرفت. دو کشوری که به برنامه 
تخنیکی  و  مالی  کمک  کشور  آن  هسته ای  سالح های 
فراهم کرده بودند. وی کم تر از یک ماه بعد از مراسم 
تحلیفش به عربستان سعودی رفت، کشوری که جنگی 
داخلی را بر علیه القاعده نزدیک ده سال می شد به پیش 
طالبان  تشویق  با  را  این گروه  که  می خواست  و  می برد 
غنی  سازد.  ضعیف تر  آن،  با  اتحاد  از  شدن  خارج  به 
چند روز بعد به چین رفت؛ جایی که منطقه خودمختار 
سین کیانگ، محل حمالت هراس افگنانه مرتبط با یک 
در  جنگجویانش  از  برخی  که  بود  جدایی طلب  جنبش 
پاکستان و افغانستان آموزش دیده بودند. چین متعاقبا به 
این نتیجه رسید که ثبات افغانستان برای امنیت داخلی و 
همین طور آینده اقتصادی اش حیاتی است. نخستین موج 
رشد چین مبتنی بر صادرات کار شدید از منطقه ساحلی 
اقیانوس آرام بود، ولی با کند شدن این موج، رهبری این 
کشور در جستجوی آن شد تا در مناطق مرکزی و غربی 
کشور از جمله سین کیانگ هم سرمایه گذاری کند. این 
مناطق محاط به خشکه بدون دسترسی مستقیم به انرژی 
و مواد خام از طریق مسیرهایی که بی ثباتی در افغانستان 
یا پاکستان می توانست آن ها را مختل کند، امکان توسعه 
بین غنی و شی شین  این نشست  نداشتند. چین در ختم 
روند  یک  از  تا  کرد  تعهد   2014 اکتوبر  ماه  در  پینگ 
افغان ها«  مالکیت  و  رهبری  »تحت  مصالحه  و  صلح 

حمایت کند. 
که  جایی  کرد؛  دیدار  پاکستان  از  غنی  بعدتر  هفته  دو 
گفت  کشور  آن  ارتش  رییس  شریف،  راحیل  به  وی 
که اینک زمان آن فرا رسیده که به »سی سال خصومت 

چین،  ارومچی  به  خود  کنترول  تحت  را  طالبان  پیشین 
مالعبدالجلیل،  یعنی  سه  این  برد.  کیانگ  سین  مرکز 
به  قبال  مالعبدالرزاق،  و  رحمانی  محمد حسن  مال 
و  قندهار  والی  خارجه،  وزارت  معینان  حیث  به  ترتیب 
وزیر داخله کار کرده بودند، ولی ارتباطی با کمیسیون 
سیاسی طالبان و در حال حاضر نفوذی در سلسله مراتب 
آی اس آی  نظارت  می  با   19 تاریخ  به  نداشتند.  طالبان 
کابل  از  هیاتی  با  آن ها  چین،  دولتی  امنیت  وزارت  و 
انکار  را  نشست  این  سرعت  به  طالبان  کردند.  مالقات 
کردند و بیانیه ای رسمی  روی وبسایت شان گذاشتند که 
»شایعه ها« درباره مالقات یک »هیات از امارت اسالمی 
 با نمایندگان شورای صلح تقلبی اداره کابل در ارومچی 

چین« را رد می کرد. 
با آن که آی اس آی فشار فزاینده ای را بر رهبری طالبان 
در پاکستان برای مالقات با حکومت افغانستان وارد کرده 
بود، سخنگوی رسمی  طالبان مستقر در پاکستان به تاریخ 
24 جون تاکید کرد که دفتر سیاسی در دوحه »مسوول 
خارجی  و  داخلی  سیاسی  فعالیت های  تمامی  انجام 
محمد  مالاختر  اما  اسالمی  است.«  امارت  با  مرتبط 
پاکستان  فشار  تدریج  به  طالبان  رهبری  معاون  منصور، 
را احساس کرد و به رهبران ارشد طالبان اجازه داد تا با 
هیات رسمی  افغانستان در 7 جوالی در کلب گلف در 
شهر تفریحی مری در خارج از اسالم آباد، مالقات کنند. 
محقق،  محمد  حاجی  عهده  بر  افغانستان  هیات  رهبری 
بود. طالبان حاضر  یک عضو ارشد شورای عالی صلح 
در جلسه عبارت بودند از مال عباس آخوند که رهبری 
ابراهیم  بر عهده داشت، عبدالطیف منصور، و  هیات را 
حقانی. عباس و لطیف منصور مشهور بود که به کمیته 
بودند در حالی که  متعلق  با آی اس آی  طالبان  ارتباطی 
گروه حقانی هم به حیث بخشی از طالبان در این نشست 
نماینده داشت؛ همان گروهی که دریادار مایک مولن، 
فرمانده ستاد مشترک ارتش امریکا در جلسه پرسش و 
پاسخ کنگره در 22 سپتامبر 2011 آن را »بازوی راستین 
عضو  هیچ  بود.  خوانده  پاکستان«  استخبارات  دستگاه 
نداشت.  اشتراک  نشست  این  در  طالبان  سیاسی  دفتر 
ریاست این نشست را یک دیپلومات پاکستانی بر عهده 
ناظران  و  بلندرتبه آی اس آی  افراد  از  ناظرانی  با  داشت 

سطح متوسطی از ایاالت متحده و چین. 
به گفته حکومت های افغانستان و پاکستان، دو طرف بر 
دیگری  دیدار  ترتیب  و  اعتمادسازی  تدابیر  ضرورت 
متحده  ایاالت  توافق کردند. چین،  رمضان  ماه  از  بعد 
مهم  پیشرفت  یک  را  نشست  این  ملل  سازمان  و 
توصیف کردند: نخستین مالقات مستقیم بین هیات های 
سخنگوی  طالبان.  و  افغانستان  حکومت  »باصالحیت« 
طالبان مستقر در پاکستان در این باره اظهار نظری نکرد. 
اعالم  طالبان  دیدار،  این  از  بعد  روز  یک  عوض  در 
قدرت  و  »صالحیت  سیاسی،  کمیسیون  به  که  کردند 
شده  داده  مذاکرات  با  ارتباط  در  کامل«  نمایندگی 
است. این کمیسیون بعدا در تویتی اعالم کرد که تنها 
خود صالحیت مذاکرات را دارد و با نمایندگان »اداره 
سخنگوی  وردک،  نعیم  است.  نکرده  مالقات  کابل« 
زبان  پشتو  سایت  ویب  با  مصاحبه ای  در  کمیسیون 
نام ننی آسیا )آسیا تودی( گفت که  طرفدار طالبان به 
هیات های طالبان در این گفتگوها به حیث »گروگان« 
پاکستان اشتراک کرده اند. به تاریخ 9 جوالی مقاله ای 
در وبسایت طالبان نشر شد که تنها 4 ساعت بعد برداشته 
نشیند«  فرو  غبار  که  »وقتی  عنوان  با  مقاله  این  شد. 
مقامات  بین  تحسین آمیز  بسیار  »گفتگوهای  می نویسد: 
طالبان و مقامات اداره غنی در اسالم آباد، چیزی به جز 
از این را نشان نمی دهد که پاکستان افراد معدودی از 
به  امارت اسالمی  را برای صحبت از طرف خودشان، 
اند.« کمیسیون سیاسی هم طرفدار  این مذاکرات برده 
بدون دخالت  و  طالبان  با شرایط  ولی  است  مذاکرات 

پاکستان.
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Hasht e Subh

سازمان  سابق  رییس  درانی،  اسداهلل  مصاحبه 
عمق  الجزیره،  تلویزیون  با  پاکستان  استخباراتی 
نمایش  به  را  طالبان  بر  پاکستان  اثرگذاری  و  نفوذ 
گذاشت. اسداهلل درانی، چند ماه قبل در برنامه ای در 
تلویزیون الجزیره رسما اعتراف کرد که طالبان در 
بوده اند که  این همه سال مجری سیاست های  طول 
پاکستان در منطقه اعمال می کرده است. حتا درانی 
به صراحت گفت که در عرصه مبارزه با تروریزم، 
را  خود  غربی  متحد  نزدیک ترین  امریکا  پاکستان، 
نیز فریب داده است. پاکستان نه تنها در شکل دهی 
و قوت گیری طالبان نقش اساسی داشت که حتا در 
رویکرد طالبان نسبت به مسایل داخلی افغانستان هم 
تا  از کشتن داکتر نجیب   نفوذ کامل داشت.  اعمال 
بقایای  سیاست زمین سوخته و متالشی کردن تمام 
نظام افغانستان و تخریب ارزش های تاریخی همه به 

اشاره پاکستان صورت گرفته است. 
پاکستانی ها نه تنها طالبان را تمویل می کردند که حتا 
در جبهات جنگ نیز در کنار طالبان می جنگیدند. و 
را  پاکستان  مدارس  شاگردان  که  این  کنار  در  حتا 
که تبعه این کشور بودند برای جنگ علیه افغانستان 
پاکستانی  سربازان  الزم  مواقع  در  می کردند،  بسیج 
جبهه های  به  مستقیما  را  آنان  به گفته  فوج  همان  یا 
پاکستانی  نویسنده  رشید،  احمد  می فرستادند.  نبرد 
در  که  است  گفته  طالبان  نام  به  خود  کتاب  در 
فرماندهان  از  اسماعیل خان  که  زمانی   1374 سال 
مقتدر جهادی مربوط به حزب جمعیت اسالمی که 
غرب افغانستان را در قبضه داشت، نبرد را به پشت 
از  بسیاری  و  نزدیک کرد  قندهار  دروازه های شهر 
شدند،  پاکستان  سوی  به  فرار  آماده  طالبان  رهبران 
این کشور نه تنها با آتش توپخانه مجهزش جلو پیش 
روی نیرو های وفادار به اسماعیل خان را گرفت که 
جبهه  به سمت  نیز  را  کویته  در  مستقر  اردوی  قول 

جنگ سوق داد. 
زیاد  آنقدر  طالبان  میان  در  پاکستانی  اتباع  حضور 
بسیار مشکل می شد.  افغان  بود که تشخیص طالبان 
را  خود  سپتامبر،  یازدهم  حادثه  از  پس  پاکستان 
به عنوان متحد امریکا در مبارزه علیه تروریزم اعالم 
کرد. بیش از یازده فرودگاه این کشور در خدمت 
نیرو های درگیر جنگ با طالبان بود. در همان زمان 
تعدادی زیادی از طالبان در پاکستان بازداشت شده 
و به نیرو های امریکایی تحویل داده شدند. ولی در 
کنار این همه پاکستان هم چنان از طالبانی که از نبرد 
با جامعه جهانی فرار کرده بودند پناه داد. برای آن 

پایگاه های آموزشی در پاکستان ایجاد کرد و آنان 
نشان  اجمالی  نگاه  یک  ساخت.  مسلح  دوباره  را 
بزرگ  تروریستی  حمالت  بیشتر  در  که  می دهد 
است.  بوده  متبارز  شکلی  به  پاکستان  نقش  جهان، 
حتا در حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر هم نقش 

پاکستان مشخص است. 
در کنار این که تروریستانی که حادثه یازده سپتامبر 
رفت وآمد  افغانستان  به  پاکستان  از  دادند  شکل  را 
رییس  با  افریقا  در  افراد  این  از  یکی  می کردند، 
گفتگو  و  دیدار  پاکستان  استخباراتی  سازمان  وقت 
مال  مرگ  دالیل  مورد  در  این که  با  است.  داشته 
از  یکی  ولی  است  نقیض  و  ضد  گزارش ها  عمر 
پاکستان  نظامیان  که  است  این  قوی  روایت های 
مال عمر را که نمی خواست به طور قاطع فرمانبردار 
یک  در  قبل  سال  نیم  دو  حدود  باشند،  پاکستان 

شفاخانه ای در کراچی به قتل رسانده اند. 
قبال  در  ملی  وحدت  حکومت  سیاست های  تغییر 
این  پاکستان  به  فراوان  امتیاز های  اعطای  و  پاکستان 
کشور را ملزم ساخت تا برای گفتگو های صلح میان 
افغانستان تالش بیشتر کنند. یکی از  طالبان و دولت 
دالیل که پاکستان باالخره مرگ مال عمر را آشکار 
ساخت این بود که دولت پاکستان باید اجماع عمومی 
به دست  افغانستان   دولت  گفتگو،  برای  را  طالبان 
می آورد. به نظر می رسد واکنش های متعدد در محافل 
سیاسی در داخل افغانستان در مورد سکوت مال عمر 
در قبال گفتگو های صلح و تردید در تایید صالحیت 
پاکستان  صلح  گفتگو های  در  حاضر  طالبان  هیات 
به رسانه ها درز  را  را مجبور ساخت مرگ مال عمر 
حرف  منصور،  اخترمحمد  مال  می شود  گفته  دهد. 
و طرفدار صلح هم  دارد  پاکستان  از  بیشتری  شنوی 
قرار گرفتن  پاکستان  دید  از  دلیل  به همین  می باشد. 
آنان  طالبان،  گروه  راس  در  منصور  اخترمحمد  مال 
قدرتمندتر  طالبان  بر  خواسته های شان  اعمال  در  را 
پاکستان  فشار  زیر  احتماال  دلیل  همین  به  می سازد. 
طالبان در ظرف کم تر از یک روز از تایید مرگ مال 

عمر، رهبر جدید خود را انتخاب کردند. 
این  از  کویته  شورای  درون  در  تعدادی  هرچند 
این حال مشخص  با  نخواهند کرد.  اطاعت  رهبری 
طالبان  بر  قدرتمندی  نفوذ  چنان  پاکستان  که  است 
و  نیست  عمر  مال  نبود  نگران  هم  زیاد  که  دارد 
که  می رود  را  راهی  همان  عمر  مال  بدون  پاکستان 
قبل ها رفته بود ولی این بار با پاهای مال اخترمحمد 

منصور. 

پاکستان و رهبری جدید طالبان

پکن میزبان المپیک زمستانی ۲۰۲۲ خواهد بود

در سال 2022  زمستانی  المپیک  بازی های  میزبانی  قرعه 
نخستین  ترتیب  این  به  پکن  افتاد.  چین  پایتخت  نام  به 
شهری است که تاکنون افتخار میزبانی بازی های المپیک 

تابستانی و زمستانی را به دست آورده است. 
ماند،  محروم  آن  به  رسیدن  از  مونیخ  شهر  که  افتخاری 
جهانی  کمیته  است.  شده  چین،  پایتخت  پکن،  نصیب 
المپیک روز جمعه 9 اسد در اجالس خود در کواالالمپور، 
از  را  سبقت  پکن گوی  که  کرد  اعالم  مالزی،  پایتخت 
دیگر نامزدها ربوده و میزبانی المپیک زمستانی 2022 را 
قزاقستان  پایتخت  برعهده خواهد گرفت.  شهر آلماتی، 
نیز از شانس میزبانی برخوردار بود، اما در نهایت نتوانست 

آرای الزم را برای این مقصود به دست آورد. 

توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک میزبانی پکن 
را اعالم می کند. پکن نخستین شهری است که تا کنون 
افتخار آن را داشته که میزبان بازی های المپیک تابستانی 
)سال 2008( و بازی های المپیک زمستانی )2022( باشد. 
تابستانی  المپیک  میزبان   1972 سال  در  که  مونیخ  شهر 
المپیک زمستانی سال 2018 را  بود، کوشید که میزبانی 
در  پیونگ  چانگ  شهر  با  رقابت  در  اما  آورد،  به دست 
طی  در  ترتیب  این  به  جنوبی شکست خورد.   کوریای 
سال های 2018 تا سال 2022 این قاره آسیا است که از 
لحاظ میزبانی المپیک حرف اول را می زند، زیرا میزبانی 
المپیک تابستانی سال 2020 نیز بر عهده توکیو، پایتخت 

جاپان است.
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به  دادن  پایان  برای  که  طالبان  بار  نخستین  برای 
چنددستگی ها ایجاد شده بودند، با صداهای مختلفی 
صحبت می کردند، برخی آشکارتر از همیشه توسط 
فقط  که  آن جا  از  بودند.  شده  دستکاری  پاکستان 
بود  طالبان  واقعی  صدای  تنها  که  غایب  عمر  مال 
پرسش  کند،  حل  را  موضوع  این  که  می توانست 
طالبان  رهبران  برخی  بود.  مبرم  نیاز  وی  صالحیت 
به ویژه ذاکر، رقیب اخترمحمد منصور که وی را از 
فرماندهی نظامی  در اپریل 2014 برکنار کرده بود، 
سال ها ادعای منصور برای رهبری به نام مال عمر را 
به چالش کشیده بود. به تاریخ اول جوالی حرکت 
اسالمی  ازبکستان که از مدت ها به این سو مال عمر را 
امیر خود شناخته بود، در بیانیه ای علنی اظهار داشت 
که مال عمر مرده است و با داعش بیعت کرده است. 
در تاریخ 23 جوالی یک گروه جدا شده از طالبان 
به نام محاذ فدایی، در فیسبوک نوشت که مال عمر 
اسحاق زی،  گل آغا  و  منصور  اخترمحمد  توسط 
مسوول مالی طالبان در سال 2013 کشته شده است.

افغان و رسانه ها  هم گزارش دادند که  منبع  چندین 
کرده اند  تقاضا  کویته  شورای  اعضای  »اکثریت 
با  برای مالقات  را  نمایندگان آن ها  باید  که منصور 
و  زنده  وی  این که  درباره  تردیدها  تا  ببرد«  مالعمر 
 29 در  شوند:  برطرف  دارد،  عهده  بر  را  فرماندهی 
و  افغانستان  از  متعددی  گزارش های  در  جوالی 
ادعا شد که مال عمر در یک شفاخانه در  پاکستان 
است.  درگذشته   2013 سال  در  پاکستان  کراچی 
شورای کویته طبق گزارش ها قرار است تا مالقاتی 
ولی  کند،  انتخاب  را  وی  جانشین  و  داده  ترتیب 
تردید این است که آیا هر جانشینی به ویژه جانشینی 
انتخاب می شود، در حالی که یک  که در پاکستان 
چنین رهبری از سوی آی اس آی تحت فشار است، 

به حیث یک جانشین مشروع، پذیرفته خواهد شد. 
در میانه این جروبحث ها به نظر می آید که افغانستان و 
پاکستان درباره مکان دیدارهای بعدی در کشمکش 
کرد  اعالم  صلح  عالی  شورای  سخنگوی  یک  اند. 
به تاریخ 30 یا 31  که احتماال دور بعدی گفتگوها 
سرانجام  ولی  شد،  خواهد  برگزار  چین  در  جوالی 
پاکستان اعالم کرد که این گفتگوها در روز جمعه 
برگزاری  بود.  خواهد  پاکستان  در  جوالی   31
که  را  این  احتمال  پاکستان  از  خارج  در  گفتگوها 
اشتراک  آن  در  طالبان  سیاسی  کمیسیون  اعضای 
بیشتر  سازد،  اعتبارتر  با  را  طالبان  هیات  و  کنند، 
می کند. این مساله ممکن است که نیاز باشد تا برخی 
کاستن  نوعی  شوند؛  محقق  غنی  اصلی  اهداف  از 

مثل یک آتش بس. یک آتش بس حتا  از خشونت 
محدود ممکن است که غنی را قادر سازد تا به مردم 
که  دهد  نشان  افغانستان  بدبین  اما  جنگ  از  نگران 
آن ها از امتیازات مصالحه منفعت خواهند برد. اعتبار 
بسیاری  که  چنان  اگر  شد  خواهد  کم تر  هیات  این 
از مردم افغانستان فکر می کنند، این آی اس آی و نه 
رهبری طالبان است که عملیات های نظامی طالبان را 
کنترول می کند. در این صورت، پاکستان می تواند 
که خود آتش بسی را برای حفظ آبروی یک توافق، 

محقق کند. 
امکان  پاکستان  به  که  است  ممکن  عمر  مال  مرگ 
می کند  کنترول  کشور  این  که  را  رهبرانی  تا  دهد 
مسوول تام طالبان سازد. این مساله هم چنین می تواند 
سبب شود تا طالبان تجزیه شوند. برخی ممکن است 
و وارد سیستم شوند، در حالی  را بس کنند  جنگ 
که دیگران ممکن است به گروه های حتا افراطی تر 
و  افغانستان  دولت های  با  و  بپیوندند  داعش  مثل 
پاکستان بجنگند. اگر دو دولت نتوانند که اشتراک 
کنند،  روند صلح جلب  در  را  طالبان  بیشتر  دلخواه 
کابل ممکن است که از اسالم آباد بخواهد تا به شکل 
مستقیم از زور برای بستن آن بخش از ماشین نظامی 
طالبان که این کشور کنترول می کند، استفاده کند. 
وضع  اثر  در  حاال  همین  از  که  پاکستان  اردوی  اما 
جنگی اش در برابر هند، و نبردها با طالبان پاکستانی، 
ملی گرایان بلوچ و باندهای مسلح در کراچی تحت 
این گروه  با  نبرد  برای  اقدام  به  تمایلی  است،  فشار 
از  دارد  امید  کشور  این  که  افغان  جنگ آزموده 
برخی از اعضای آن به حیث جاسوسان نفوذی آینده 

استفاده کند، ندارد. 
این مسایل ممکن است که کم از کم به شکل موقت 
دوباره  را  امریکا  باالی  سطوح  تصمیم گیران  توجه 
درخواهند  آن ها  که  جایی  کند،  افغانستان  متوجه 
یافت اکنون نیاز است تا از نزدیک با چین همکاری 
 2009 در  واشنگتن  که  رسیده  به نظر  تاکنون  کنند. 
و جدول  نیروها  شمار  مصروف  کامال  است،  مانده 
زمانی که مقامات سطوح میانی امریکایی تهیه و از این 
گفتگوها حمایت کردند ولی در سطوح باالی اداره 
افغانستان به  به نظر می رسد هنوز مصالحه در  امریکا 
حیث یک استراتژی خروج از ناحیه ای دیده می شود 
که منافع مان متناسب با شمار نیروهای مان در آن در 
حال افول است. اگر مرگ مال عمر توجه زیادی را 
باشد، واشنگتن ممکن است  افغانستان کرده  متوجه 
درک کند که اجرای »سیاست توجه به آسیا« بدون 

ادامه حضور در افغانستان غیرممکن است.

مرگ مال عمر برای گفتگوها با...
  آژند 

 از صفحه7

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7-8 d



