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 محمد منصور رهبر طالبان  کشته شد مال اختر

 ،پیلوت امریکائیرسانی غربی مال اختر محمد منصور رهبر طالبان در حملۀ طیارات بدون به گزارش منابع خبر

امروز شنبه بیست و یکم می مطابق  ،ما رئیس جمهور ایاالت متحده داده بودامر این حمله را شخصاً بارک اوباکه 

 کشته شد. در پاکستان در حاشیۀ سرحدی دور افتاده آن کشور اول جوزا 

/ وزارت دفاع ایاالت متحده نیز حمله بر بع خبری کشته شدن مال منصور را گزارش دادند و پنتاگوناگر چه من

مال منصور را طی بیانیۀ تائید کرده ولی می گوید هنوز هم مشغول بر رسی  این حمله است. گفته می شود که 

 درین حمله مال منصور و یک طالب دیگر هدف گرفته  شده بودند.

ت دو سال از طرف پاکستان و گروه مال اختر محمد منصور به جای مال عمر رهبر طالبان که مرگ او برای مد

عاب در گروه خود را رهبر این گروه اعالم نمود که موجب دو پارچگی و انش ،طالبان پنهان ساخته شده بود

 طالبان گردید. 

 ولی حاال چرا؟

 تاجسر کستان پایگاه دارند و حتیایاالت متحدۀ امریکا و جهان میدانستند که مال منصور و گروه طالبان در پا

 عزیز مشاور امور خارجی پاکستان هم اعتراف نموده بود که رهبری طالبان در پاکستان به سر می برد ولی هیچ

 گاهی چنین عملیاتی آن هم به هدایت مستقیم رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا صورت نگرفت.

کستان ینه، همیشه گفته اند که پاامریکا و افغانستان و جهان به شمول حامی و پشتیبان عمده و خالق پاکستان، برتا

باید  به وعده هایش عمل کند و علیه افراط گرایان و شبکه های دهشت افگنی که در پاکستان پایگاه دارند دست 

ده و هر باری که چنین فشار های زیاد ون کمتر به این وعده هایش عمل کربه اقدامات عملی بزند. پاکستان تا کن

را از صف درجه دوم و سوم طالبان به میز مذاکره می آورد و یا یکی  دو فرد غیر  ای میشود یا گروه دستوری

چهار صد و  بعد از آنکه کانگرس امریکا تادیۀ می سازد. اما این بار  شکار ایاالت متحده   ،مهم را از طالبان

بر امات عملی در برارا برای مبارزه با دهشت افگی به پاکستان مشروط به اقد پاکستانپنجاه ملیون دالر کمک 

از جانبی کنفرانس اعضای ناتو و ایاالت متحدۀ امریکا  و افراط گرایان شبکۀ حقانی و سایر دهشت افگنان نمود

بروکسل مبارزه با دهشت افگنی را جدی تر از هر وقت دیگر مورد بر رسی قرار داده و دوام مساعدتهای در 

پاکستان متوجه گردید که دیگر قطعۀ فریب کارانۀ آن   دند،تعهد کرمالی و تخنیکی را به قوای امنیتی افغانستان 

 کار گر نیست و تشت بد نامی او از بام افتاده است. 
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ده برای ایاالت متح سابقخاص رئیس جمهور بوش و سفیر پیشین از جانب دیگر روز شنبه زلمی خلیل زاد نمایندۀ

کوریای شمالی دیگر خواهد شد. یک مملکتی که چند بم اتم پاکستان یک »افغانستان صریحاً اعالم داشت که 

مجبور خواهند شد اینکه باالخره افغانستان و دنیا خواهد داشت اما در انزوا در دنیا زندگی خواهد کرد. دوم 

 «پشت النه های افراطیت در پاکستان حرکت مستقیم بکنند

ای یک بازدید دو روزه و مذاکره با رهبران ف غنی رئیس جمهور افغانستان برزمان روز شنبه اشرعین در 

قطر وارد دوحه گردید. قرار است وی  با رهبران  و سرمایه داران این امیر نشین در بارۀ سرمایه گزاری و 

ه با دفتر برای مذاکرکمک های اقتصادی  به افغانستان مذاکره نماید. قطر میزبان دفتر طالبان نیز هست و این 

دیده بود ولی در زمان حکومت کرزی هیچ نوع مذاکرات قابل اعتباری از آدرس این دفتر سیس گرافغانستان تأ

پنج نفر از رهبران کلیدی گروه طالبان است که دو سال با حکومت کرزی دایر نگردید. همچنان قطر میز بان 

ند خانگی به سر می بردر بازداشت  زندان گوانتانامو آزاد شدند و در قطرقبل در یک تبادله با یک امریکائی از 

 آنها  مال نور هللا نوری، مال عبدالحق وثیق، محمد نبی عمری، مال خیر هللا خیر خواه  و محمد فاضل احمد هستند.

که با افغانستان دارد و با طالبان نیز مناسبات نیک داشته است می  طرفانۀ با مناسبات حسنه و گذشتۀ بیقطر 

تواند نقشی در کشانیدن طالبان به میز مذاکره داشته  باشد مخصوصاً که هم افغانستان و هم ایاالت متحده و سایر 

ش صادق اربه خوبی درک کرده اند که پاکستان در گفت ،کشور های جامعۀ بین المللی دخیل در معضلۀ افغانستان

مساعی  صلح برای افغانستان کار گرفته است. افغانستان  شطرنج در به اصطالح تال چالنیست و تا کنون  از 

 طو دوستان بین المللی اش  به خوبی درک کرده باشند که حکومت ملکی پاکستان حرف آخر را در قضایای مربو

شور ک الخص استخبارات نظامی آنبانظامیان و  بلکه این ،نمی زند به افغانستان در سیاست خارجی این کشور

و این دستگاه مخوف ارتباط نزدیک با همه افراطیون و  می گیرد را نهائی تصمیمآی( است که  –اس  –)آی 

حتی افراد شناخته شده ای طالبان چون حسن حق یار معین  د.نمدارسی دارد که این افراطیون را تولید میکن

 .«حکومت فهمید که پاکستان در روند صلح صادق نیست»می گوید: وزارت معادن رژیم طالبان 

هم در یک سالی که گذشت با وصف آنکه  مخالفین مال اختر محمد منصور همیشه ادعا دارند که  گروه طالبان

تالش کرده خود را به نحوی مستقل از نفوذ نظامیان  ،آی  پاکستان است  –اس  –این رهبری دست نشاندۀ آی 

 پاکستان نمایان سازد. 

 کشته شدن مال اختر محمد منصور درین مقطع زمان می تواند نشانۀ از همکاری دستگاه استخبارات نظامی

 دنبرای رسانیدن اطالعات از حرکات رهبری طالبان به مقامات امریکائی باشد، آن هم برای نشان دا پاکستان

در نتیجۀ فشار های   حرکت جزئی،این است ولی  مبارزه با افراطیون دعا می کند آنچه که اکشور در آن صداقت

کاری ها،  به این فریبباز هم ولی آیا می توان  ،(اگر این حدس درست باشداست )وارده از جامعۀ بین المللی 

 باور نمود؟ 
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