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 پس از مال منان بر سِر گروه طالبان چه خواهد آمد؟
 

نوزاد هلمند  یدر ولسوال یخارج یروهاین یئحمله هوا کیشب گذشته در  مشهور به مال منان شبنه میمحمدرح مال
هلمند و  یمحل یها اجرا شده است. مقام تپیلو  یب طیارهٔ  کی یحمله از سو نیکشته شد. گفته شده است که ا

گروه طالبان در افغانستان را به عهده داشت.  ینظام قومندان میکه مال محمدرح ندیگو یکشور م یتیامن ینهادها
 نی. گروه طالبان کشته شدن اکرد یم تیفعال تیوال نیهلمند در ا یگروه برا نینهاد ا نام یبه عنوان وال یچنان و هم

 کرده است. دیئخود را تأ ینظام قومندان
 

 
 

 یها تیمختلف کشور از جمله هلمند و وال یها تیدر وال یادیکه مال منان در حمالت ز دیگو یداخله م وزارت
 ینشست مطبوعات کیوزارت امور داخله، در  یدانش، سخنگو بیجوار با هلمند دست داشت. نج شرق کشور و هم

است که پس از کشته شدن  یاز معلومات یا مجموعه نی. اکرد یقاچاق م زیچنان گفت که مال منان، مواد مخدر ن هم
 ها مخابره شده است. گروه طالبان به رسانه ینظام قومندان نیا
 

گروه  تهیوک یشورا یاند که رهبر ادعا کرده یتیامن یها گروه طالبان در کشور است. بارها مقام یاصل گاهیپا هلمند
جنوب،  یها  تیدر وال خصوصها در افغانستان، به  جنگ تر شیاند. ب بوده تیوال نیوآمد به ا  طالبان در حال رفت

 شده است. یرهبر تیوال نیشرق و غرب کشور از هم جنوب
 

کوکنار و مواد مخدر افغانستان است. در کنار گروه طالبان،  دیمنبع تول نیتر حال بزرگ نیدر ع تیوال نیا
 یطوالن یها سال یبرا گر،ی. از جانب دکنند یم تیفعال یجنوب تیوال نیبزرگ قاچاق مواد مخدر در ا یها شبکه

منبع بزرگ درآمد گروه  نی. معادن، دومشود یاز معادن هلمند توسط گروه طالبان استخراج م یاست که شمار
 ، پس از مواد مخدر، در هلمند است.طالبان

 

ها است  سال تیوال نیا یبرخوردار است. چند ولسوال کیستراتژ تیگروه طالبان از موقع یحال، هلمند برا نیا با
 نیبساط طالبان از ا دنیبرچ یبرا یو خارج یداخل یروهاین یها که در کنترول گروه طالبان قرار دارد. تالش

آن از  هیهمسا تیپنج وال ت،یوال نیا کیستراتژ تیوقعه است. گروه طالبان با استفاده از متاکنون ناکام بود تیوال
 نیاز حمالت ا یاریو غور را ناامن ساخته است. بس یکندیاز دا ییها و بخش مروزیجمله ارزگان، قندهار، فراه، ن
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 ،با پاکستان یداشتن مرز طوالن لیچنان به دل . همشود یو اجرا م یده سازمان تیوال نیاز هم ها تیوال نیگروه به ا
شکل وارد کردن سالح و  نیآسان است، به هم اریگروه به پاکستان بس نیا انیجو  وآمد رهبران و جنگ  امکان رفت

بعضاً  ها تیوال ریرو، گروه طالبان در سا نیمهمات و برعکس انتقال مواد مخدر و قاچاق معادن به پاکستان. از ا
 است. ستادهیا شیپا یرا متقبل شده است، اما در هلمند با هر بار ضربه، دوباره رو ینیسنگ یها  شکست

 

مهم بوده است. او به  اریگروه طالبان بس یبرا یتیوال نیمشهور به مال منان در چن میحال، نقش مالمحمد رح نیا با
 دیتول یرقانونیمنابع غ نیتر به سر برده است که بزرگ یتیسال در وال نیچند یگروه برا نیا یجنگ قومندانعنوان 

بر مواد مخدر در  قاچاق نیتر ادعا دارند، بزرگ یتیامن ینهادهاداشته است. مال منان آن گونه که  اریپول را در اخت
ه ک ستین دیافگن را به عهده داشته است، بع گروه هراس کی ینظام قومندانکه  یکس یبوده است. برا زیهلمند ن

 آبمثل  یفرد نیچن یبرا زیشکل، استخراج و قاچاق معادن هلمند ن نیقاچاق مواد مخدر انجام داده باشد. به هم
گروه طالبان به  کریضربه مهلک به پ کیکشته شدن مال منان،  ن،یمباهات. بنا بر ا هیما دیخوردن بوده است و شا

و در  لیبد یها ب در کشتار آدم دی. باستین سریم یهر فرد یآن برا ینظام قومندانکه  یگروه د؛یآ یحساب م
تا  یروهایگروه در برابر ن نیجنگ ا قومندانماهر بود تا به  اریبس یا و جبهه یکیچر یها جنگ تیریو مد یطراح

در  یجهت کارنامه موفق نیکه مال منان از ا رسد ی. به نظر مدیدر افغانستان رس یو خارج یبه دندان مسلح داخل
 نیا انیدر م یو سردرگم یگ ها باعث سرخورده است که تا مدت یبیه طالبان داشته است و کشته شدن او آسنزد گرو

 شد. خواهدگروه 
 

 ،یکشته شدن و یدر پ کرد، یم یگروه طالبان در هلمند رهبر قومندان نیرا که ا یبران شبکه قاچاق گر،یجانب د از
زمان خواهد  اریاست و بس یشبکه کار دشوار نیخواهد شد. سامان دادن دوباره به ا یمتالش یمدت طوالن یبرا

 داتیاست و دو منبع بزرگ از عا دهید بیگروه طالبان در هلمند آس زین ثیح نیبرد تا مثل گذشته فعال شود. از ا
گروه  نیا یداتیگ عاکه واضح است، مواد مخدر و معادن دو چشمه بزر . چنانندیب یخود را اکنون در مخاطره م

روزگار  تواند یمال منان م یرهبر ریشبکه قاچاق ز ی. فروپاشکند یم هیها تغذ ادامه جنگ از آن یاست که برا
 فراهم سازد. تر شیگروه ب نیباخت ا یرا برا دانیببرد و م یاهیبه س اگروه طالبان ر

 

آن است که  امیپ نیدارد. ا زین گریروشن د امیپ کیگروه طالبان،  یبرا آمدها یپ نیشدن مال منان در کنار ا کشته
گروه در  نیا یپدر معنو الحق عیموالنا سم شیپ یگروه طالبان در حال تنگ شدن است. چند یبقا یفضا برا

طالبان  یاصل گاهقرارکشته شده است که  ییدر جا انگروه در افغانست نیا ینظام قومندانبار  نیپاکستان کشته شد. ا
شود. در  دیتشد ندهیآ یگروه طالبان در روزها هیعل ینظام یفشارها رود ی. احتمال مدیآ یبه حساب مدر افغانستان 

دارد.  انیجر زیصلح با دولت افغانستان ن یگروه برا نیمتقاعد کردن ا یها برا تالش نیزمان با ا که هم یحال
مواضع گروه طالبان  هیعل ینیو زم ییدستور داده است تا حمالت هوا یگ افغانستان به تازه یمل تیامن یشورا
خروج  یجنگ در افغانستان هستند و برا دنیبخش انیاند که در تالش پا گفته زین کایشود. ناتو و امر تر یتهاجم

از  یتر شیب یفشارها ریکه گروه طالبان ز استدهنده آن   نشان ها  نیندارند. ا یا کشور برنامه نیاز ا شان  یروهاین
 یگریبه دنبال د یکی زیگروه ن نیا گرید یاسیو س یخواهد گرفت. به دنبال مال منان، سران نظامقرار  ینگاه نظام

 شنهادیدر برابر پ نیتمک یگروه برا نیتا ا ردیگ یآن صورت م یها برا تالش نیا یبرداشته خواهد شد. تمام انیاز م
 داده شود. انیدار افغانستان پا ساله و کشاله نیبه جنگ چند بیترت نیافغانستان متقاعد شود و به ا لتصلح دو

 
 پایان
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