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برگزیدمصالحه ویا درگیری، یکی را باید      

صور مناخترمحمد الم هبرقبلی شان،ر تأیید مرگطالبها پس از مقامات اطالعات واخبارواصله، طبق      

ویانی وحدت و یگانگی جنگج  و تحکیم  حفظبمنظور  سلسله حرکاتی ۰جدید شان برگزیدندمثابه رهبررا ب

صفوف طالبها   میانبیشتر  شگاف  میباشد تا از پیدایش تکوین  شرف درارتباط میباشند، درکه با القاعده 

تالش ورزیده و برچیدن دامنه جنگ  بمنظوراست که  افغانهر امید این آرزومندی و ۰دیبعمل آجلوگیری 

اندک از بصورت  طالبها  ،با اینحال ۰گردداین متوقف  بیش ازساله ۱۴برخورد های  سعی بخرچ دهد تا 

 بسیار نادر انسانهای  بیگناه  گردید،  باعث  قتل که   شان در افغانستان حاکمیت  در دوره   اشتباهاتی که

شرایط و وضعیت کنونی در ،وجود اینهمه  اما با ۰میورزند مبادرت به طرح  اشتباهات و پوزش خواهی 

گان دولت میان نمایند مین دور مذاکرات دو ،لمأمواین بمنظور ایجاد  ۰به صلح وسلم درکشورباید اندیشید

  ۰افغانستان وطالب ها، چندی قبل در پاکستان انجام پذیرفت

تأخیرانداختن اعالم  خبر وزارت امورخارجه پاکستان طی بیانیه ای اعالم داشت که طالب ها مسأله به    

یادآوری  قابل  ۰نموده بودندمرگ رهبر شان را برای مدت زمانی از جانب مقامات دولت پاکستان تقاضا 

افشأ گردید،  پس از دوسال   طالب ها که رهبر پیشین  مال محمد عمر  گمیباشد که پس از برمالشدن مر

به مال اختر محمد منصور  برخی از آنان  ۰بمیان آمده است  شگاف عمیقی میان سران رهبران این گروه

 ۰دست بکار شدند« شورای امارت اسالمی»زیرنام  بعیت کردند واما شماردیگردر پی ایجاد شورای تازه

میدهند درصورتیکه م و بیشمار با مالاخترمحمد منصوربه وی هشدارشورأ پس ازگفتگوهای پیهکنون این 

به طالب ها خارج نشود، در برابرش   ، رهبری این شورأ را ترک نکند و از مناطق تحت کنترولبزودی

ها میگوید روف آخوند، عضو شورای رهبری طالبدیگر مالعبدال  جانباز ۰پرداخت عمل متقابل خواهند 

بسپارد، در صورت عکس آن، ما  ما  اختیارات خود را به  که به وی فرصت دادیم تا  بزودترین فرصت

اختر   مال عبدالروف ۰کرد خواهیم   خود را معرفیاوضاع، رهبر  موقف خود را گرفته ایم و با توجه به



نمیخواهند و ملت علیه او  مالمنصور را   هم از نظامیان با ما هستند و مردم ادعا دارد که هشتاد درصد 

  ۰قیام کرده اند

، میباشدطالب ها  پی فروپاشی گروه که  سازمان استخباراتی  پاکستان در میورزند  گاهان امور تأکید آ   

این  ۰نموده وجانشین گروه طالب ها گردد  ان تقویتدر افغانست زیرا این سازمان میخواهد گروه داعش را

در مراحل  دیگراننیابت  به  جداگانه  جنگهای نیابتی است که مهره های خصوصیت های  یکی از جمله 

بعدی جا   بازیکن  برای باید انجام رسالت مقرر،نه وموقتی داشته و به مجرد ختم وجداگانه وظایف جداگا

 مأموریت طالب ها به پایان رسیده و کنون وظیفه و ۰طل همچنان تداوم کسب نمایدبااین دور تاخالی نموده 

  ۰وارد میدان بازی گردند باید جمع دیگری بمنظور تداوم جنگ قواعد جنگ نیابتی تقاضا مینماید تاو

مذاکرات ترتیب   سرزنش قرار دادن  شان در مورد  تأبصورت رسمی از قصد ونی ،مقامات طالب ها   

برای گروهی از  مرکز مهمی  گان شان در دفتر قطرکه اساس واما فرستاد ،شده اظهار نظری نمی نمایند

  ۰که آنها از مذاکرات پیشرو کامالٌ اطالع داشته اند طالب ها محسوب میگردد، قبالٌ اعالم داشته اند

  میراث غم انگیز    

کنون  بیش از هر موقع  دیگر مسأله  صلح و مصالحه  بین االفغانی  ،شورش طالب ها سال  ۱۴بدنبال   

با اعالم رسمی خبر مرگ  ۰محسوب میگردد  بمثابه اولویتهای کاری اش بخودی خود برای اشرف غنی 

مناسبات طبعاٌ میتواند عوارض جدیدی را درکادر رهبری طالب ها تکوین پذیرفته و تغییراتی در عمر،مال

جنجالها و   ایجاد و تعمیق  مالعمر، باعث گردید که خبر مرگ متذکر باید  ۰گردد اعثب  منطقوی  معین

اختالفات میان گروهها و دستجات مختلف طالبان خواهد گردید، بخصوص اختالفات میان آنانیکه طرفدار 

ذبیح  ۰دیگرانی که به تداوم مبارزه مسلحانه تأکید میورزندصلح با دولت افغانستان میباشند ومذاکرات 

اما  ۰«پوشید دراثر مریضی چشم از جهان مالعمر»اظهار داشت که  ،هللا مجاهد سخنگوی طالب ها

  ۰واقعیت مرگ نامبرده با وجود اینهمه، در هاله ای از ابهام قرار دارد

کراچی  شهرواقع در در شفاخانه ای  ۲۰۱۳بسال  گ مالعمرمر داشتند کهاظهارکابل مقامات دولتی در   

در  ۰متذکره مینماید  قضیه مشکوک   أهیتگی از منمایند ،عدم  توضیح  بیشتر دراینباره اام ،اتفاق افتاده

  ۰گ رهبر قبلی طالبان هنوز وضاحت داده نشده استمورد بسیاری جهات قضیه مر

   اما آغاز کند مذاکرات ،درامه بلند باال     

مشمول شورای طالبان در  طالب ها اظهار داشت که گروهی از افراد بلند پایه   از جمله مسوولینکی ی   

 ۰برگزیدند رهبر قبلی شان   جانشین  بمثابه  مال عمر را مال اختر محمد منصور همکار سابقه   پاکستان

میگردید، اما انتخاب نامبرده سر و  جانشین مالعمر محسوب  مالمنصور قبالٌ نیز از کاندیدهای احتمالی 

  ۰ی را میان گروهها و دستجات مختلف طالب ها موجب گردیدصداهای

، جنگجویان طالب، مالمنصور را به قتل رهبرقبلی شان متهم مینمایند، چه مالمنصور مرگ مالعمربا    

بعضی از   رهبران ۰میباشد پاکستان ها اظهار داشته  که  فرد بسیار نزدیک  به  حاکمان  قدرت  در بار

فعالیتهای اطالعاتی پاکستان،  درست و قابل قبول  انجام   طالب ها، از جمله در قطر به گروهبندی های 

اظهار میدارند که سرگیجی   امور و همچنان رهبران سیاسی در کابلتحلیل گران  ۰ندارند اصالٌ اعتماد 



افغانستان  مرگ مالعمر، ممکن آرزوها و امیدواری ها در مورد صلح در بعلت   پراگندگی آنها طالبان و

اکنون  ،صلح و مصالحه در قضایای کشور  دستیابی به قابل تذکار میباشد که  ۰نماید یکسان   را با خاک

آن بیش از پیش احساس  مهمی برخوردار بوده و ضرورت   بیش از هرموقع دیگر از اهمیت فوق العاده

  ۰میگردد

شبکه ای  ،همچنان یادآور باید شد که مقام دوم در رهبری طالب ها به شبکه حقانی اختصاص داده شد   

به سفارت ایاالت متحده در کابل متهم  ۲۰۱۱که با القاعده ارتباطاتی داشته و جنگجویانش در حمله سال 

خویش  در اسارت  ۰۰۹۲از سال  را امریکایی  بریگدال خورد ضابط  نامبرده همچنان  شبکه ۰میباشند

افغانستان ناپدید گردیده و  واقع در شرق   امریکایی از پایگاه حین اجرای وظیفه  نگهداشته بود، نامبرده 

با گروهی از زندانیان  یگدالبر ۰گردیدآشکار شبکه حقانی  از ،بمثابه اسیر چندی بعد سروگردن نامبرده

  ۰مبادله گردیدطالب ها که در گوانتانامو در حبس بودند، 

ردید ه اند، وضع برای گعدیده ای مواجه  طالب ها با مصایب و مشکالت  ،در اوضاع و احوال کنونی   

گروه از گذشته بسیار متفاوت میباشد، اوضاع طوری تکوین میپذیرد که  تداوم نبرد جنگجویان اینادامه و

در قبال  طالب ها  یگانه و واحد  عاجلتر باید موقف   داد و هرچه بیش از این فرصت را از دست  نباید 

     ۰مذاکرات صلح و ایجاد مصالحه در کشور واضح و روشن گردد

   

  

     

 

        

 

 

 


