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 2۲/۶۰/2۶1۲          جمشید آرش

 افسار های که از هم گسیخت

بار دیگر طالبان مسؤولیت حمله تهاجمی منطقه شش درک شهر کابل را به عهده گرفت حملٔه که به گفتٔه مقامات 

تهاجم چهار فرد انتحاری شروع و پس از یک ساعت درگیری به پایان رسید. اینکه صبح از اثر  ۰:۲۶امنیتی ساعت 

این حمله به جز از مهاجمین تلفات دیگری را در پی نداشت مایٔه مسرت است از آن جهت که مردم کشور را نسبت به 

نانچه به گفتٔه مقامات امنیتی نیروهای امنیتی کشور باورمند ساخته و توانایی نیروهای امنیتی را به نمایش می گذارند چ

استفادٔه تروریستان از کارت های جعلی و موترالند کروزر به منظور دخول در ساحه ارگ ریاست جمهوری نیز از 

چشم تیز بین این نیروها مخفی نماندند و در نتیجه این تروریستان شناسایی و از پای در آمدند، این عملکرد به موقع 

ی شود تا اعتماد مردم را باال ببرند، آن هم زمانیکه نیروهای خارجی در آستانٔه خروج از این نیروهای امنیتی باعث م

کشور قرار داشته و مسؤولیت های امنیتی به گونٔه کامل به عهدٔه نیروهای داخلی گذاشته شده اند ولی نگرانی های 

که در اطرافشان به وقوع می پیوندند و یا زیادی نیز مطرح است و مردم حق خود می دانند تا نگران موضوعات باشند 

در حال گردیدن است. هنوز چند روز از افتتاح دفتر طالبان در قطر نمی گذرد، دفتر که ظاهراً به منظور تسریع روند 

گفتگو به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان گشوده شد و در آن نماینده های که از جناح طالبان اشتراک ورزیده 

با کمال افتخار از امارت اسالمی نام برده و پرچم خود را در تعمیر که به آنها اختصاص داده شد، بر افراشتند  بودند،

ولی این عمل با عکی العمل تند دولت، مردم و نهادهای مدنی و سیاسی در افغانستان مواجه شد و شدت عکس العمل 

و پرچم سفید آن گروه را دور کنند هر چند این اقدام باعث شد مقامات قطر و طرفین ذیدخل را واداشتند تا لوحٔه امارت 

که خشم نماینده های طالبان بر انگیخته شوند و تهدید به تعلیق گفتگو کنند ولی اظهارات وزیر خارجٔه ایاالت متحده 

دگی خود را مبنی بر احتمال مسدود شدن دفتر طالبان، باعث شد تا نرمش در سیاست های آن گروه به وجود آید و آما

برای ادامٔه مذاکره با دولت افغانستان، ایاالت متحده امریکا و ... اعالم نمودند و این امر استقبال زیادی را در محافل 

یی و سیاسی به همراه داشت و آن را نشانگر روزنه برای پایان مخاصمات کنونی تلقی کردند ولی حمالت اخیر  رسانه

عکس این موضوع را به اثبات می رسانند هر چند روزیکه دفتر طالبان در قطر  که در شهر کابل به وقوع پیوست

نفر در آن  ۲۶گشایش یافت، کاروان موتر حامل محمد محقق عضو ولسی نیز مورد سوء قصد قرار گرفت و بیش از 

ت و جامعه جهانی حادثه قربانی شدند. حال آنکه مردم انتظار داشتند که با گشایش دفتر طالبان روش آن گروه با دول

خوبتر گردند ولی حمله به محل که در آن دفتر سی آی ای نیز وجود دارد، نشانگر آن است که این گروه کوچکترین 

تعهد نسبت به صلح و مصالحه ندارند و با تمام توان و قدرت در پی تخریب آن اند. آنها جز زبان زور و تفنگ چیزی 

شت کاری را بلد نیستند. آن گروه وابستٔه بدون اراده است که از سوی سازمان را نمی دانند و غیر از خلق وحشت و ده

های استخباراتی و نظامی پاکستان کنترول می گردد و تصمیم نهایی را باید دولتمردان پاکستان در مورد اتخاذ نمایند نه 

آی اس آی افسار های این  خود شان. اکنون با گشایش دفتر طالبان در قطر و عدم سهم دهی به مقامات پاکستان،

 ددصفتان را رها و آن ها را به افغانستان فرستاده اند تا سهمی برای باداران خویش ببرند.

روزنامٔه هشت صبح گزارشی را به نشر رسانید که در آن زندگی و مرگ مال عمر رهبر طالبان در حال  ،باری

آن گزارش از عدم اطاعت مولوی ذاکر یکی از رهبران  از ابهام قرار داشت و نشانگر چند دستگی طالبان بود، در 

طالبان از دستور شفاهی مالعمر مبنی بر تقرر وی به صفت فرمانده یکی از والیات، خبر داده بود و مولوی ذاکر 

پذیرش دستور مال عمر را مشروط و منوط به ارائه اسناد دال بر زنده بودن رهبر آن گروه از سوی شورای کویته 

و از این امر سر پیچی نموده بود و حقانی نیز عین حکایت را داشت. این امر می رساند که تا چه حد انشقاق و دانسته 

تشتت در میان رهبران رده باالی طالبان وجود دارد و مال عمر شاید حضور فزیکی و وجود خارجی نداشته باشد بل 

امر و نهی می کنند و دستور صادر می کنند. بناًء آن یکی از کرنیل های پاکستان در لباس مال عمر، برای آن گروه 

هایی که در دوهه به سر می برند و در موقف نماینده های طالبان اند، به  گفته امرهللا صالح رئیس سابق امنیت ملی از 

د داشت. از سوی مال عمر نمایندگی نه، بل تعداد از آن ها وابسته به آی اس آی اند، بناًء نباید به این دفتر چندان اعتما
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دیگر اینکه تروریستان و دهشت افگنان چگونه به نقاط امن شهر کابل نفوذ می کنند و قادر می شوند تا حمالت تهاجمی 

را سازماندهی کنند، نیز مایه جدی نگرانی مردم را تشکیل می دهند و توده ها از ستون پنجم هراس دارند ستون که در 

را هدایت و سازماندهی می کند، این افراد باید شناسایی و تهدیدات که از این منظر درون نظام رخنه نموده و حمالت 

متوجه نظام، حاکمیت و مردم افغانستان اند، باید جدی گرفته شود و در رفع آن اقدام شود و اال قربانی های بی شمار 

 به مسیر دلخواه هدایت کنند.نیروهای امنیتی به تنهایی نمی توانند پاسخگوی وضعیت موجود باشد و جریان را 

 پایان

 

 
 


