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 تالش برای یک اتحاد نا مقدس دیگر
 

بارک  به امرپیلوت امریکائی در خاک پاکستان  بدونطیارۀ با کشته شدن مال منصور رهبر طالبان در یک حملۀ 

اوباما رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا در بیست و یکم ماه می، پراگندگی و اختالف در گروه طالبان بار دیگر  

در یکسال قبل رخ داد و در نتیجه گروه دیگری  بروز کرد همان طوریکه با اعالم مرگ مال عمر رهبر این گروه

پائینتر این گروه، مال اختر محمد  یاز طالبان به رهبری مال رسول قد علم کرد و تعداد دیگری هم از رده ها

 منصور جانشین مال عمر را یکی از دست نشاندگان پاکستان خواندند. 

کی از دالیل کشته شدن او را رد پیشنهاد مذاکره با یکه بعضی از نظریه پردازان  اکنون کشته شدن مال منصور،

حکومت افغانستان و مخالفت او با چنین مذاکرات و جست و جوی راه حلی از طریق مذاکره میدانند، بروز چنین 

و توجیه دوام جنگ از طرف این گروه به حامیان منطقوی و بین فات و هم ضعیف شدن موقف طالبان اختال

یخ نشین های حوزۀ خلیج، بر روحیۀ رهبری گروه طالبان و صفوف پائینی این گروه المللی آن مخصوصاً ش

 تاثیرات خود را وارد کرده است.

که نخستین اقدام عمده از جانب ایاالت متحدۀ امریکا در خاک پاکستان ب دیگر اقدام به کشتن مال منصور از جان

حمایت گروه  ا به پاکستان است که باید دست ازبعد از کشتن اسامه بن الدن است، اخطار جدی غرب و امریک

های دهشت افگن در خاک این کشور بردارد و برای تامین صلح در افغانستان و منطقه صادقانه همکاری نماید 

زاد سفیر پیشین و نمایندۀ خاص ایاالت متحده برای افغانستان در دوران ریاست قول زلمی خلیلدر غیر آن به 

اکستان یک کوریای شمالی دیگری خواهد بود که با داشتن چند بم ذروی در انزوا به سر پ»جمهوری  جارج بُش 

 «خواهد برد

زه کاری در مبارگانۀ پاکستان در رابطه با افغانستان و هم کاسۀ صبر غرب و امریکا هم باالخره از بازی های دو

 وم میشود آغاز کار خواهد بود و بازمین صلح لبریز گردید و کشتن مال منصور طوریکه معلتأ و با دهشت افگنی

 .هم در پی آن خواهد داشت« اقب دیگریعو»هم به قول خلیلزاد: 

در اینکه گروه های دهشت افگن  در پاکستان، از جمله گروه طالبان، موقفی را که چند سال قبل پیش از کشته 

در صحنۀ بین المللی و چه در  شدن بن الدن و مرگ مال عمر و حاال کشته شدن مال منصور داشتند فعالً چه

منطقه از دست داده اند، شکی نیست و برای اعاده و یا حد اقل حفظ موقف ضعیف فعلی تالش های مزبوحانۀ 
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شان را براه انداخته اند و به هر جانب و خس و خاشاک چون غریقی که آخرین تالش خود را می کند تا از مرگ 

دهشت افگنی ادامه بدهند. جالب اینجاست که و رکاً به کشتار و وحشت نجات یابد، سعی دارند اگر بتوانند مشت

گلبدین حکمتیار هم برای تقویۀ خویش با استفاده از موقع پیشنهاد ائتالف و یا یکجا شدن  یحزب اسالمی به رهبر

 با گروه طالبان را یک هفته قبل نمود. 

یگری برای ادامۀ خونریزی های شان در افغانستان و حاال طالبان و بقایای القاعده سعی دارند اتحاد نا مقدس د

 منطقه تشکیل بدهند.   

منشی عمومی پیمان اتالنتیک شمالی، ناتو،  گفته که پیمان ناتو از قوای امنیتی افغانستان  "ینس استولنبرگ"

ملیات د را در عقوای خو» پشتیبانی  خواهد کرد و به بی ثباتی در افغانستان رسیدگی خواهد نمود. او می گوید: 

ها دخیل نمی سازیم ولی بجای آن قوای امنیتی افغانستان را آموزش می دهیم تا به بی ثباتی رسیدگی کنیم و با 

 «هراس افگنی بجنگیم

منابع پیمان ناتو اظهار داشته اند که القاعده در تالش است روابط خود را با طالبان در افغانستان گسترش دهد تا 

رار خواهد ریکا در امان باشد و در عوض تجربه های هراس افگنانۀ خود را در اختیار طالبان قاز حملۀ هوائی ام

 کید می کنند که نه القاعده و نه هم طالبان در امان نخواهند بود.داد. اما همین منابع تأ

می  ،هنعکاس دادسخنگوی قوای امریکا و ناتو در افغانستان نیز این نظر پیمان ناتو را ا "چالز کلیولند"جنرال 

گوید که القاعده تالش دارد با طالبان به توافق برسد که آنها مناطق امنی را برای القاعده فراهم نمایند تا این گروه 

بتواند از حمالت هوائی امریکا در امان باشد و بجای آن القاعده همکاری های هراس افگنانه را با گروه طالبان 

 بیشتر خواهد ساخت.

با کشته شدن مال منصور و تعیین هبت هللا قاضی القضات طالبان بجای او و مال یعقوب پسر مال   ن تالش هایا

عمر و سراج الدین حقانی از شبکۀ دهشت افگن  حقانی به حیث معاونین او، کوششی است برای حفظ اتحاد 

 صفوف طالبان  و تقویۀ موقف این گروه در جنگ در افغانستان.

در عین زمان مذاکرات صلح که بین چهار کشور در چهار دور دایر گردید و همان طوری که تصور شده می 

توانست، نتیجۀ مطلوبی از آن با در نظر داشت سوابق عدم صداقت پاکستان در راه حل غیر نظامی به تالش های 

 "نیلکسن"ای نخستین بار بود که جنرال مخالفین مسلح افغانستان انتظار برده نمی شد، نیز به تعویق افتاده و بر

قوماندان قوای امریکا و ناتو در افغانستان دو روز پیش اظهار داشت که این مذاکرات در آیندۀ نزدیک دایر 

 نخواهد شد.

یکی دیگر از تعویق و یا التوای این مذاکرات بین افغانستان، پاکستان، ایاالت متحدۀ امریکا و چین به حیث تضمین 

ن و حامیان این روند، عدم توافق رهبری طالبان به دوام این مذاکرات است زیرا طوریکه از گزارش ها کنندگا

و تحلیل های آگاهان و مبصرین بر می آید هم شخص هبت هللا رهبر جدید طالبان و هم معاونین او مال یعقوب و 

 ک راه حل از طرق غیر نظامی هستند.مال سراج الدین حقانی مخالف مذاکره با حکومت افغانستان و رسیدن به ی

طالبان برای اینکه قدرت خود را به نمایش بگذارند و نشان دهند که کشته شدن مال منصور تاثیری بر آنها در 

میدان نبرد و فعالیت های دهشت افگنانه نداشته، در چند هفتۀ اخیر به اختطاف ها و حمالت انتحاری شان در 

لیکه این نشانۀ از شکست آنها در جنگ رویاروی با قوای امنیتی افغانستان و عزم و افغانستان افزوده اند در حا
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ارادۀ قوی نیرو های جانباز و فدا کار افغان برای دفاع از خاک، تمامیت ارضی، استقالل و دست آورد های 

 پانزده سال اخیر و جلو گیری از سقوط افغانستان به یک دوران دیگر ظلمت و استبداد است. 

اال که غرب و در راس ایاالت متحدۀ امریکا به ماهیت واقعی عدم صداقت پاکستان در روند صلح در افغانستان ح

بخوبی پی برده و به روی همین منظور کمک های مالی در حدود نهصد ملیون دالر را منوط به تصدیق وزارت 

گنی ساخته و تادیۀ آنرا کانگرس ایاالت دفاع ایاالت متحده به همکاری صادقانۀ پاکستان در مبارزه با دهشت اف

زایند بر پاکستان بیف یر داد، بهتر خواهد بود که ایاالت متحده و ناتو نه تنها بر چنین فشار هایمعطل قرامتحده 

 بلکه در تقویۀ قوای امنیتی افغان و حمایت قاطع شان از مردم افغانستان نیز سخاوتمندی بیشتر نشان دهند. 
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