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 Political سياسی

  
  مطمئن نظرمحمد:گريسنده و تحلينو
  ٢٠١۵ دسمبر ٠۶

 

  مال اختر محمد منصورت و مرگ يخبر مجروح
 و اھداف پشت پرده

 ی می را عملاید و جداگانه ي جدی صلح برنامه ھایھامذاکره  از روند یريدشمنان صلح ھر بار به خاطر جلوگ

ن، پاكستان و حكومت ي كه در آن گفته شده بود، چفينوازشر و یاشرف غندار يس بعد از ديكنند؛ در شھر پار

د ين ديك روز بعد از اي قاً ي اندازند؛ دقی مجدد شان را به راه می صلح تالش ھایھامذاکره افغانستان به خاطر آغاز 

ب آن خبر ين گروه، جراحت و به تعقيندان طالبان بر رھبر ايك قوم ۀ كابل خبر حملی دولتید روزنامه ھايو بازد

 . دي گردین المللي و بی داخلی از رسانه ھایاريتر اول بسي تی را منتشر كرد كه به زودیمرگ و

 معاون یس جمھور است، اما سخنگوئيان رين مورد سكوت كرده است؛ منظورم دفتر سخنگويارگ ھنوز ھم در ا

نك كه خبر مرگ او را ي دھد و ای خبر ممالاخترمحمد منصوره صورت مكرر در مورد مرگ س جمھور بئياول ر

داد ين رويد اأئي پرداخته و در آن به تایه ين مورد به نشر اعالميه ھم در ائياست اجرايز پخش كردند؛ ھمچنان رين

 . پرداخته است

 دھد و ھمچنان در مورد یح ميصلح ترج جنگ را بر دوستمس جمھور جنرال ئي دانند كه معاون اول ریمردم م

 .  داردیشتريالن بي صلح به جنگ منسبت به شود كه یه ھم گفته مئياست اجراير

  

 مالاخترمحمد منصورت و مرگ يخبر مجروح

ر اطالعات و كلتور دوران ي وزیرخان متقيمالام نوشته كه ی خارجای گزارش رسانه يۀ پژواك بر پایخبرگزار

سد كه طالبان ي نویب آن ميبه تعق. د كرده استأئيق تي عمیت و مرگ اورا در اثر زخم ھايطالبان گزارش مجروح

كه  ني ایعني را از طالبان جدا ساخته؛ یرخان متقيمالامنجا يدر ا.  كندید نمئي را تامالاخترمحمد منصورخبر مرگ 

س ئي طالبان و ری رھبریورا را عضو شیمتق است كه ی داخلین رسانه ھايست؛ اما بازھم ھمينامبرده طالب ن

 .  دانندی آن میون فرھنگيسيكم

م ي است و تحت نظر مستقیون فرھنگيسي كه عضو كمح هللا مجاھديذبز است كه يار شگفت انگين ھمه، بسي با ایول

 دارند كه ی كرده و ابراز می طالبان معرفی را سخنگومجاھد ما ی داخلی كند، اما رسانه ھایت مي فعالیمتق یآقا

سند كه نامبرده خبر مرگ ي نویون است ميسين كميس ھمئي كه ریمتق كند، اما سپس از قول ید نمأئين گزارش را تيا
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ستند و با ھم ي نظر ھمسان نیون دارايسيون و عضو كميسيس كمئين معنا كه ريد كرده است؛ به اأئيرھبر شان را ت

 . ات مخالف دارندينظر

 انجام نداده مصاحبه ای ایچ رسانه ينسو با ھي سال به ا١۴ از یمتق یشتند كه آقا ابراز داایه يطالبان با نشر اعالم

تدپرس به نام ي اسوشیدند، در گزارشي را به عنوان رھبر شان برگزمالاخترمحمد منصور كه طالبان یاست؛ ھنگام

 را انجام داده ایاحبه  با آنھا مصی نبود و نه ومالاخترمحمد منصور از د كه اصالً يز به نشر رسي نای مصاحبه یو

ش مصاحبه انجام داده بودند، حال ھم ممكن است كه ھده بودند و ھمراي سراغ دی را به نام وی جعلیبود، آنھا شخص

 . دي نمامصاحبه ی دستور داده باشد كه در رسانه ھا با استفاده از نام وی به كسیمتق به نام ایژه يحلقات و

داد به وقوع ين رويد اي گوی خبر است كه می بای به اندازه ی آزادیويراد با صحبت در محب هللا به نام یشخص

 ی کلینو.  ذكر كرده اندكچالغز اطالع ندارد كه رسانه ھا محل واقعه را ين نيقت دارد، از اي حقی كلینووسته در يپ

ن ي دارد كه ایگر ابراز مي دی آن است؛ در جایروني از محالت بكچالغ یته است ولياز ساحات مربوط شھر كو

 كنند؛ ی كه طالبان به افراد خود به عنوان استخدام شدگان خطاب نمیافراد از طرف ما استخدام شده بودند، در حال

 یندان را به كار نمی خود عنوان قوم كه طالبان برایندان فالن مقام است؛ در حاليد كه او قوم گوی میھمچنان و

 . واالن خود ھستميا اندي و یل دلگوؤوال فالن و مسيد اندي گویبرند بلكه م

ن خبر ي معاون اول ایس جمھور، سخنگوئيان رين بار چرا به عوض دفتر سخنگويز است كه اين ھم پرسش برانگيا

س جمھور در خارج كشور مصروف سفر است، اما ئين درست است كه ري دھد؟ ایرا به دسترس رسانه ھا قرار م

  . را درك كنندوی  یت ھايولؤد مسي بایان ويگروه سخنگو

 ياداور نشده، باالخره طالبان مجبور مالاخترمحمد منصوريد مرګ ئحال استخبارات کشور و پاکستان در تاه تا ب

 پيام رھبر طالبان یزوده د، سخنګوی طالبان در تويتر خود نويشته که بنشدند که صدای رھبر خود را پخش کن

 .پخش خواھد شد

  

  انجامد؟ یكل مان مشيا مرگ رھبران به پايآ

 رو به رو ی با فروپاشبينج كه روس ھا از افغانستان برآمدند و حكومت یكشور معامله گر است؛ زمان پاکستان

شاور ھدف قرار گرفتند و كشته شدند؛ در آن يا پيته و ين در شھر كوي مجاھدۀندانان برجستم كه اكثر قوميديبود؛ ما د

ندانان را به بغاوت  از قومیستان بود؛ ھمچنان پاكستان توانست كه برخر پاكي نخست وزفينوازشرن يز ھميزمان ن

د كه ي نمایز كوشش ميد؛ در حال حاضر پاكستان نيم معامله نمايدر مقابل رھبران شان وادارد و با آنھا به طور مستق

 . رديندانان آنھا را به خدمت گ از قومین طالبان با افگندن نفاق برخيدر ب

 شد، اما ھر ی سال گذشته، تمام موضوعات حل و فصل م٣٧ شد، پس در ین مشكل حل ميان ااگر با مرگ رھبر

ار دشوار، يط بسيدر شرا. دي به درآی امور رھبرۀ توانسته از عھدی به خوبین وي كشته شده، جانشی كه رھبریگاھ

 ی آنھا را زندانۀندانان برجست قوم ازیو شماربرادر اخند  و مالدهللايعبمال از طالبان پاكستان دو تن از رھبران مھم 

د جان شان را از دست ي شدی پاكستان از اثر شكنجه ھای از رھبران طالبان در زندان ھای كه برخیكرد، تا حد

 پاكستان و یف شدند و نه ھم به خواسته ھاي شدند، اما طالبان نه ضعی از آنھا دچار مشكالت صحیدادند و شمار

 . ھادندم نيحكومت افغانستان سرتسل

 پاكستان و حكومت افغانستان تالش ی شد، بعد از مرگ ویكه سمبول وحدت طالبان پنداشته م مجاھد  عمرمالمحمد

د كه بعد از ماه ھا يند، اما آشكار گرديم نماي مختلف تقسی را به راه انداختند كه طالبان را به دسته ھای مشتركیھا
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ند؛ در ي شان را اعالن نمائیع كرده و آنھا جداي كه چند تن را تطمافتنديمول دست أن مي افغان بر ا–حكومت پاك 

 یاد مين ي رھبر طالبان، به عنوان مخالفحيث به اخترمحمدمنصورده شدن ماليل برگزي كه در اوای كه افرادیحال

 . د حضور ندارنديشد، در گروه جد

، محمد صادق اخند، مال  ذاکروميعبدالق، مال عبدالرزاق اخند، مال اخندليعبدالجل، مال ی حسن رحمانمحمدمال

، محمد عباس اخند، مال محمد عمر مجاھدمال برادر عبدالمنان مال،محمد عمر مجاھد مالفرزند عقوبيمحمد  یمولو

ده شد كه يد؛ ندي را اعالن نمایا شود ممكن گروه جداگانه ی از افراد كه گفته میگريشمار د و ب آغاي محمد  طديس

 از آنھا با ین و برخيشان خانه نشي از ایكدام از آنھا اعالن مخالفت نكرده، شمار چي طالبان ھۀدادشي یاز مقام ھا

  . عت كردندياعالم باخترمحمد منصور مال

  

  و اھداف پشت پردهمال اختر محمد منصور ت و مرگ يخبر مجروح

ش ي ھای خود بپردازد و در چند ماه گذشته بر ناكامیتي امنیروھايت مورال نيكه حكومت افغان به تقو نيا – ١

 .  بگذاردیسرپوش

 برجسته سازد كه تا یارا به اندازه  ن رسانده و آنيقين طالبان را در افكار عامه تا حد ي اختالف بألۀنك مسيا – ٢

  .  رسدیسرحد حمله بر رھبر طالبان م

ام را ين پين ارتباط پرداخته اند، ايمأا با حلقات به تي و  مختلف خفه شدهیر نام ھاي كه زیبه آنعده از طالبان – ٣

 .  توانند رھبر طالبان را ھدف قرار دھندیبرساند كه آنھا م

 ھا یش ھا و نگرانيجاد تشويان افراد طالبان باعث اينك گروه جدا شده از طالبان را قدرتمند جلوه دھد و در ميا – ۴

  . شوند

 ۀ برند و جامعی را منتقل سازد كه رھبران طالبان اكنون ھم در پاكستان به سر مامين پيان ايكه به جھان نيا – ۵

 .  حكومت افغانستان وقع نھدی خواسته ھا و ادعاھاید به برخي بایجھان

 خواھد اگر سران طالبان در خاك پاكستان حضور دارند، یام از پاكستان مين پيكه حكومت افغانستان با چن نيا – ۶

  . د ترور شونديبا

 پاكستان ی برای خوبۀن خبر پرداخته باشد، اكنون بھانيت پاكستان به نشر ايممكن حكومت افغانستان با رضا – ٧

 شود كه طالبان ی باور میان بر آنھا بيد كه جھانيكه ھر طالب را محكوم ساخته و ابراز نما ني دھد و آن ایدست م

 . در خاك پاكستان حضور دارند

 شود یز ميل و تجھين شورا تمويق ايت اتھام بسته كه داعش از طري امنی جرگه بر شورایكه معاون ولس نيا – ٨

 . ر رسانه ھا و افكار عامه را منحرف سازندي خواھند مسیو اكنون آنھا م

جو  و  سكونت آنھا را جستیق محل ھاين طريكه رھبران طالبان به انجام مصاحبه مجبور شوند و از ا نيا – ٩

  .  بردی به سر میدر محل نامعلوماخترمحمد منصور مالند؛ ممكن ينما

ن ي كه در گذشته چنی است؛ در حالین موضوع فوق العاده مھميت رھبر طالبان و ايثيخدشه دار ساختن ح – ١٠

 .  كندیراندازين گروه بر رھبرش تي از ایندان شد كه قومیدا نميتصور حتا پ

 ی داخلی جنگ ھاۀي، تا روحی جنگ داخلی برای گریانستان الب در افغی خارجیروھايدن نيئبه منظور پا  -١١

  .ت گردديتقو
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 و افراد ی مردمۀي بر روحیرات خاصيثأ است كه تیعين خبر در رسانه ھا، طبين شور و غوغا نشر اينبا چ – ١٢

 شان یع شخصز به خاطر منافي كنند كه طالبان نی گردد و مردم عام فكر میطالبان دارد و باعث كاھش باور آنھا م

 .  شوندین آنھا ھم منحرف مي كشند، مانند مجاھدیگر را مي كنند، به خاطر كسب قدرت ھمدیمبارزه م

د ي دھد كه حضور شان را در افغانستان بایان نشان ميكا، ناتو و جھانيب حكومت افغانستان به امرين ترتيبه ا – ١٣

ك مقام ي كه یف شده اند، طوري گروه گروه و تضعنبارا طاليده، زي طالبان قوت بخشیت بخشند، به نابوديتقو

 .  ابراز داشته كه جنگ افغانستان اكنون ھم قابل برد استئیكايامر

دن موسم زمستان حكومت افغانستان برنامه دارد كه حمالت شان را بر طالبان دوام بخشند؛ يممكن با فرارس – ١۴

 شود كه آنھا به خاطر ی گشتند، اكنون گفته می شان بر میرا در گذشته طالبان در موسم زمستان به خانه ھايز

 اردو ی خواھد مورال تعرضین خبر حكومت مي مانند؛ با اعالن ای میحفاظت مناطق تصرف كرده، در منطقه باق

 . ف سازدي طالبان را تضعیده و مورال دفاعيرا قوت بخش

  

  مشابه نادرست و از دست شانس صلح یخبرھا

ده است؛ ي آنھا مشكل زا گردیبرااسامه بن الدن و مالمحمد عمر مجاھد ن باور اند كه مرگ يه اب ېئکايامرمحققان 

شتر يت بيرا مرگ آنھا به تقويكا و ناتو بر آن قادر نشدند؛ زي كه امریزي شدند؛ چیر ميالزم بود كه آنھا زنده اس

 . ديان آنھا انجاميحام

مذاکره  گردد، ممكن آغاز مجدد یگري دۀديچيث بروز مشكالت پممكن باع ،به قتل برسد اخترمحمد منصوراگر مال

 .  نباشدیسانآ صلح كار یھا

 رسانه ھا و حكومت افغانستان را مخدوش ساخته است اگر ۀده كه وجھي به نشر رسیز اخبار نادرستيدر گذشته ھا ن

مردم را بر حكومت و رسانه  رسد، ممكن باور ی به نشر مئی شده رسانه یزين قوت برنامه ري با چنین اخباريچن

  . ش كاھش دھديش از پيھا ب

 ١٧ قبل گفته شد كه طالبان ید، سال ھاي كندز طالبان به نشر رسی نه چندان دور خبر مرگ والی ھایكيدر نزد

 دند كه بعداً ي پرداخته بودند، سر بریكوبي به رقص و پایت ھلمند در محفل خوشين والي سنگی ولسوالجوان را كه در

 ی گروھی حقانۀن گروه كه شبكي به صورت كامل دروغ از آب درآمد؛ خبر جدا شدن طالبان به چندی گزارشنيچن

ت و از طالبان يكه دفتر قطر طالبان فاقد صالح نين نبوده؛ اي ثابت شد كه چند؛ مگر بعداً ي گردیجداگانه از آن تلق

ر طالبان در گوانتنامو صورت ي با پنج مقام اسئیكايك سرباز امري ۀبادلم دفتر قطر ی كند، اما از سوی نمیندگينما

ز ين كنفرانس بنده ني پرداخت؛ در امذاکرهم با حكومت افغانستان به يكه طالبان در جاپان به صورت مستق نيگرفت؛ ا

 یكه در مورد گرفتار نين خبر نادرست بود؛ اي صورت نگرفت و ایزين چي كه چنیحضور داشت، در حال

كه با استفاده از نام  نيده، اي به نشر رسیدر اوقات مختلف اخبار مطمئن یعبدالح و ح هللا مجاھديذب، یرخان متقيام

ز به دست آورده و باالخره قتل استاد ي نیادي در ارگ بوده و پول زی مھمان كرزیشخصاخترمحمد منصور مال

 .  نامعلوم طالبۀنديله نماي به وسیربان

ز ي نیتر وي توۀ قبل صفحین مرتبه استفاده كرده و چندي چندی استخباراتیكه ھا شبح هللا مجاھديذبل آدرس يمياز ا

 مال ۀوند به مصاحبي رسد و در پیبه نشر ممنصور اخترمحمد مالا مرگ يت و ياكنون كه خبر مجروح. بالك شد

  شود، تا چه سرحد مورد باور و اعتماد خواھد بود؟ ی اشاره میرخان متقيام
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دست گرفته ي روئی برنامه ھایخته نشود، به خاطر صلح واقعين ري جنگ بنزی بر شعله ھاگريكه د نيد ايبه ام

كا و نه ھم مردم يشود، انشعاب طالبان نه به منفعت طالب، نه حكومت افغانستان، نه پاكستان، نه ھند، نه امر

 . گ است بزریدھاي از لزوم دیكيافغانستان بوده، به خاطر استقرار صلح صف متحد و واحد طالب 

را ندارد، به مردم بدون كدام ھراس ابراز كند كه به خاطر   آنۀست و اراديحكومت افغانستان اگر متعھد به صلح ن

 یگر در پيد كه بارديد به مردم افغانستان بگويست باي صلح نۀ دھد، طالب اگر آمادیگان جنگ را ادامه مگانيب

  .  استیحكومت انحصار

 ی است كه حزب اسالمیند، تكرار اشتباھاتيد نمايكأف بر جنگ تاطرا از ی برود، برخن مرتبه شانس از دستياگر ا

 ۀلي باالخره به وسبينجن بود كه داكتر ي مرتكب آن شد و اشتباه حكومت آن وقت ابي نجدر ھنگام حكومت داكتر

نك ما بازھم يشد، كه ا یريز قدرت جلوگي پناھنده شد و از انتقال صلح آم متحد در دفتر سازمان مللدوستمجنرال 

 . مير جنگ و منازعه ھستيگر درگي سال د٢٣

سه شود، به ين مقاي و حمالت طالبان با حمالت مجاھدبينج با حكومت داكتر یغنس جمھور ئياگر حكومت ر

 از تجربه و اشتباھات گذشته درس یغن و طالبكه  نيد اي ھمان دوره است، به امیر تكراريصورت كامل تصو

 . ن گذشته تكرار نشوديگر بحران خوني بارداموزند ويب

  

  

  


