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روزگار کنونی آبستن  متذکرگردید که افغانستان٬ بخصوص در ایام و باید  ٬مسایل کلی طرح  قبل از     

بررسی و  سهل انگاری در با اندکترین غفلت و تکوین پروسه هایی میباشد که بسی ازحوادث و اتفاقات و

اوضاع و احوال  و حوادث  ۰تفسیر آن٬ ممکن با پیچدگی ها ومعضالت عدیده دیگری روبرو شد تحلیل و

دستخوش  با شتاب غیر قابل تصوری دراماتیکی درحال تغییربوده وبه گونه  ٬در کشور عزیزما افغانستان

دولت  که میگیرد   بخود عملی  تغییرات درحالی صورت  دگرگونی میگردد٬ واقعات٬ حوادث و تحول و

وحدت ملی(٬ ازیکجانب٬ پیچیدگیها و   با ضد ونقیض گویی های هیأت حاکمه )رهبری حکومت افغانستان

وهمچنان مخالفتها و بده بستانهای طالب ها  از جانب دیگر کامالٌ منحصر بفرد جامعه افغانی خصوصیات 

  ۰وسایر مخالفان٬ بیش از پیش به پیچیدگی اوضاع واحوال کشور افزوده است

پس از اعالم  ٬بلمیباشد که چندی ق تذکر این مطلب قابل اهمیت  ٬یادشده مسایل وموضوعات   بارتباط    

قبلی هوانوردی درامارت اسالمی افغانستان(٬ قبلی طالبها٬ مالاخترمنصور)وزیررهبرمرگ مالمحمد عمر

در طی نخستین بیانیه اش که  ٬تبریکی عید قربان مراسم نامبرده در ۰دیتعیین گرد  بمثابه جانشین نامبرده

ج تمامی قوای وافغانستان را بشرح زیرمشخص نمود: خرفورمول صلح در ٬ب ها به نشر رسیدسایت طال

میان افغانستان و ایاالت متحده عقد  ٬ ۲۰۱۴سال   لغو پیمان امنیتی که طی ٬خارجی از افغانستان نظامی 

موضعگیری وموقف  بر تأکید و طالب ها  مپیوستگی همسایل  مبنی بر ٬نامبرده  بدینترتیب ۰ردیده استگ

قف مو۰نشان نمودخاطر را مکرراٌ   ا دولت افغانستانب مورد مسأله انجام مذاکره  درطالب ها  قبلی رهبر

کشور پس از خروج بخش  قضایای  حل وفصل  منطقوی سناریوی از بمثابه عبور ٬بصورت کل  متذکره

محسوب  از افغانستان  ٬ ۲۰۱۴ماه دسامبر سال  ئتالف )ایاالت متحده و ناتو( طی اعظمی از نیروههای ا

سال اجرای عملیات جنگی برعلیه اردوی ملی افغان  ۱۴طالب ها پس از  ٬اما در شرایط کنونی ۰میگردد

ه سیاسی برخوردار بود –توان نظامی  نیرو و طالب ها وحامیان منطقوی آنها( از)بگفته  ٬و قوای ائتالف

  ۰در کابل و درمنطقه٬ بلکه حتی در جامعه جهانی بمثابه نیرویی در نظر گرفته شود نه تنهاکه 



 اسالمی جمهوری  درداخل سرحدات  صرف  که طالب های افغان بعمل آمده   تأکیدبیانیه همچنان در     

افغانستان به فعالیتهای جنگی مبادرت میورزند٬ چنین موضعگیری بخودی خود این مفهوم را میرساند که 

رزمیده اند٬ بنابر موجودیت بسیاری از عوامل٬  خارجی که در سرزمین پاکستان و افغانستان   جنگجویان

٬ شرق نزدیک٬ کیانگ چینمربوط به افغانستان باید به آسیای مرکزی٬ ایالت سین آنها ازسرزمین وقلمرو

شمال کشور٬ بخشی از سناریوی این انتقال  کنونی در مناطق   شوند٬ جنگهای داده  انتقال  ایران و غیره 

  ۰محسوب میگردد

گردید که زمان نشر اعالمیه رهبرطالب ها٬ تصادفی انتخاب و تعیین نگردیده٬ بلکه این در متذکر باید     

ماه سپتامبرسال  ۲۸افغانستان ) بمثابه رئیس جمهور  رسیدن اشرف غنی  رتبقد سالگرد  آستانه نخستین 

ایاالت متحده  و پاکستان٬ چین  میانجیگری  حکومت افغانستان و به  پاسخ   تالش جهت ارائه و (۲۰۱۴

   ۰بدور میز مذاکره محسوب میگرددبمنظور قرار گرفتن دولت افغانستان و طالب ها 

 ٬پاکستان –این واضح ومبرهن است که طی سه ماهه اخیرازتالطم وقایع وحوادث درمنطقه افغانستان     

دراین عرصه  جدید بازیکن   منصور بمثابه موجودیت مال  میتوان یکی ازجمله علت ها را  ۰خبری نبود

رسانه ها همزمان در  ٬ماه جوالی سالروان ۳۰بتاریخ   پیدایش "ناگهانی" نامبرده ظهور و ۰بحساب آورد

٬ آنهم در آستانه مذاکرات تدوین با اعالمیه دستگاه سیاست خارجی پاکستان در مورد مرگ مال محمد عمر

گ اما دیالو ٬طالب ها باید انجام میپذ یرفتمیان دولت افغانستان و جوالی سالروان بود که ۳۱شده بتاریخ 

وصورت دادن نیروهایشان وبه رفع اختالفات وضد و وگفتگوها به تعویق افتاد وهرکدام از طرفها به سر 

  ۰نقیض گویی های داخلی شان پرداختند

مال محمد عمر رهبر قبلی طالب ها که  خبر مرگ  ٬پاکستان گزارشهای مطبوعات افغانستان ومطابق     

سانیده همگان ر بود٬ به اطالع  پاکستان درگذشته  بگمان اغلب درسرزمین  ٬ ۲۰۱۳اپریل سال  طی ماه 

فشأ شد که واقعیت متذکره زمانی ا ۰مخفی نگهداشته شد واقعیت مرگ رهبر قبلی طالب ها مدتی ٬اما ۰شد

طالب ها باید آغاز میگردید٬ درنظر است تا با  افغانستان و  صلح میان رهبری دولت  روند دوم مذاکرات

مذاکرات توافق نموده   به اصلو طالب ها  افغانستان کشور٬ دولتخارجی از نظامیان سربازان و خروج 

   ۰ومذاکرات را مجدداٌ از سرگیرند

وسایل  ۰آغاز گردید  پاکستان پایتخت  سالروان در حوالی   ماه جون  یلااو نخستین دور مذاکرات در    

دیپلوماسی   پیروزی  بمثابه  روز آغاز مذاکرات٬ گزارشاتی از آنرا  نخستین جمعی٬ در همان  اطالعات

در قضایای نظامیان آن کشور  نقش  نخست  گام در ٬اما نقش فعال اسالم آباد ۰به تصویر کشیدند پاکستان

که دولت   افغانی گردیده  بطرف  پاکستانی زمامداران   جانبه افغانستان٬ شامل  پیشنهاداتی از ب مربوط 

باید مبادرت ورزد٬ پیشنهادات ذکرشده بر موارد زیر خالصه میگردد:          نهاافغانستان به اجرای آ  

تحویلی رهبر طالبان پاکستان که در افغانستان مخفی میباشد؛     

دسترسی به زندانیان پاکستانی که در افغانستان محبوس میباشند؛      

  ۰وغیره وایجاد ریفورم در خدمات امنیتی افغانستان   

اتحاد شمال وشبه  نارضایتی هایی عده ای را در صفوف  ٬با طالب ها ازماندهی مذاکراتس ٬ضعودر   

آنرا متوقفپروسه  و  جلوگیری نموده  هایکه میتواند ازگفتگوعاملیگانه  اماو آوردهببارنظامیان افغان نیز  



  ۰د٬ اعالم قبلی خبرمرگ رهبر سابق طالب ها محسوب میگرددساز

ایت مبهم و مرموزی نهبصورت  ٬میباشد که اصل برسمیت شناختن رهبر جدید طالب ها قابل یادآوری    

ا مال منصور٬ در مورد  شکست  مذاکرات  ب جمعی٬  وسایل اطالعات ز طریق ا گرفت٬ اغلباٌ  صورت 

قوای مسلح افغانستان ظامی مستقل علیه نیروههای ناتو وادامه عملیات نبخصوص درامرمبتنی برپیشبرد و

جانشین رهبر  بمثابه  تعیین آن  دیگر و  به شخص از بعیت  ٬خانواده مال عمر در اول امر ۰میدهند خبر

 ۰جانشین پدرگردد پسر مال عمر٬ باید   مال یعقوب  بودند که ٬ چه متیقن ورزیدند  سابق طالب ها٬ امتناع

انتساب نه٬  ر بعدی آنهابودند تا رهب موجود در صفوف طالب ها در صدد آن  جنگجویان سایر گروههای 

 وسایل  ۰گردید خاموش  ٬موردپس از مدت زمان  بیشتر از دو ماه  جنجال در  ۰انتخاب گردد  باید  بلکه

مال محمد عمردر اثر  سپتامبر سالروان٬ خانواده   ماه ط سطالعات همگانی پاکستان خبر دادند که در اواا

  ۰جدید مال منصور اعالم داشتندفشارهای بیشماری که برآنها وارد گردید٬ حمایت شانرا از رهبری 

 ٬توسط طالب ها در بسیاری از نقاط کشور از جمله در شهر کابلتروریستی   مجدداٌ اقدامات ٬بااینهمه    

کشورانجام  نظامی در بسیاری از نقاط   حمالتی به مراکز خارجیان وحتی به محالت سخت محافظت شده

و گرفته  رئیس جمهوری افغانستان٬ اسالم آباد را نشانه   تا اشرف غنی  سبب گردید  نتیجه در  که گرفت

ین پاکستان پناه ماظهار داشت که حاکمان کنونی پاکستان٬ مخالفان جمهوری اسالمی افغانستان را در سرز

رهبری  کشور افغانها  برعلیه   پاکستان مخالفان را از سرزمین  تخریبی  تحرکات  کلیه اقدامات و داده و

اکستان را جمعی افغانستان نیز چنین اعمال خصمانه پ  وسایل اطالعات ٬دراینباره ۰وسازماندهی مینمایند

  ۰مورد نکوهش قرار دادند

با اقداماتی  ٬امبرسالروان() درآغازماه سپتافغانستان نمودبه  سفری ٬مدت زمانیکه سرتاج عزیزپس از    

افغانستان  ٬اقتصادی –تجاری  درعرصه  ۰گردید رفع   رسانه ها تا اندازه ای  سراسیمگی ٬که انجام داد

سپرده شد تا   مشخص وعده  بصورت داشته و تجارت را دریافت  بسته پیشنهادی بمنظور سهولت درامر

 ٬ ۲۰۱۷میلیارد دالر طی سال  ۵میلیارد دالر به  ۱٬۶دوکشور از   سرحدات طریق  تبادالت وتجارت از

برای  تهدیدی  ٬مخالفان صورتیکه  که در  گردیدهمچنان اظهار  ٬با آن همزمان  ۰نماید  حاصل افزایش 

  ۰جداٌ خودداری میورزداسالم آباد از پشتیبانی آنها  ٬افغانستان پنداشته شوند

صورت وبه  به هیچ  چه اسالم آباد  ٬دایم در حال تغییر میباشد  در مذاکراتاما شیوه و نحوه تاکتیکها     

دایم در  ٬افغانستان ۰بودهیچ نحوه ای از ستراتیژی موجود در مورد همسایه شمالی اش روگردان نخواهد 

  ۰دناولویتهای سیاسی پاکستان قرار داشته و اصالٌ درصدد کاهش نفوذش در کشورما نمیباش

نقیض گویی های  ضد و ید گردید که رهبری جدید طالب ها٬ قادر بدان گردید تا مخالفت ها ومتذکر با    

تا مقاومت و مخالفت  شدند   ٬ اما اغلب کسان در صدد آننماید  فصل جنگجویانش را حل و  موجود میان

طالب ها اظهار   جدید خویش تغییر دهند٬ اما رهبری   توازن قوأ را بنفع شکسته ودیگران را در مورد٬ 

مستقل داده نشده   فعالیت و یا اجرای اقدامات  بهیچوجه به قوماندانان خودسر و جداگانه اجازه  داشت که

«دولت اسالمی»تا   گردد  هدایت ری واز مرکز واحدی رهب کلیه فعالیتها و اقدامات  ودر نظر دارند تا   

 موضعگیری میباشد که  یادآوری  قابل  ۰نگردد  قادر به اقدامی در مورد٬ بمنظور رهبری آنها (داعش) 

در سال  میباشد که  مشابه  حامد کرزی٬ رئیس جمهور قبلی افغانستان   های موضعگیری با  مال منصور

چنین  ٬شرایط کنونیدر ۰ا ایاالت متحده امتناع ورزیداز امضای هرنوع پیمان سیاسی ـ امنیتی ب ٬ ۲۰۱۴



موارد ذیل   به طالب ها  بادادن امتیازات مشخص و بیشماری ئیس جمهور اشرف غنی بنظر میرسد که ر

 را بدست آورده ونصیب گردید: 

نامبرده با چنین اعمالش درانزوا قرار گرفت٬ وی مورد تائید وپشتیبانی طالب ها قرار نگرفته وحمایت    

پیگیری منافع ملی اش٬ در جهت  یگیربصورت پ  اسالم آباد ۰اپوزیسیون داخل کشور را نیز از دست داد

  ۰تالشهای وسیع و تب آلودی را انجام میدهد

مورد مسأله افغانستان پرداخت٬ اما وتغییر موقفش در اسالم آباد به اصالح موضعگیری ٬در این اواخر   

نیز توسط بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده در اواسط ماه سپتامبر سالروان  م قیبهانه های غیرمست

واشنگتن به  ی که اداره وسایل اطالعات جمع  به سواالت در پاسخ  نامبرده  ۰بحث قرار داده شد مطرح 

میپردازد٬ طفره رفته ودرعوض٬ رهبر اداره امریکایی  (داعش)« دولت اسالمی»حمایت وارائه کمک به 

در  ۰از خشونت روزانه بنیادگرایان وپخش و گسترش فعالیتهتی اینچنینی به سایر مناطق جهان هشدار داد

پنداشته ( داعش) « دولت اسالمی»سوریه وسازمان  ٬مرکز زلزله چنین فعالیتها ٬شرایط و وضعیت کنونی

  ۰دنمیشو

چند سال قبل٬ چنین   ٬ مانند آنکهپاکستان –منطقه افغان  به   دهشتگرایی  موجودیت شدن اتهام  وارد     

از گسترش  ٬ ناشی از نگرانی ایاالت متحده وارد آورد دردناکی به پاکستان   اتهامی به اسالم آباد٬ ضربه

میباشد تا این کشور را خرد  در افغانستان  (داعش) «دولت اسالمی»سوگند خورده به  نیروهها و قوتهای 

میباشد تا  ایاالت متحده در صدد آن  ٬وضعیتی در چنین یک  مردمش را بشکنند که   نموده وعزموخمیر 

 شرایط  ٬بدین  وسیله تا سازند   منصرف افغان  طالب های  پشتیبانی  پاکستانی را از حمایت و  جنراالن 

 مستقالنه   اداره  قادر به  کنونی  مساعد و حاکمیت خارجی از افغانستان  قوتهای نظامی  بمنظور خروج 

           ۰این سرزمین بالکشیده گرددی صلح آمیز باشندگان گحمایت از زند کشور و

         

  ۲۰۱۵هفتم ماه اکتبر سال مورخ                                                                            

         

   

 

                                                       

 


