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شبکه حقاني و سوداي قدرت در افغانستان
اس��امه بن الدن و مال عمر درگذش��تهاند و اکنون برخی ش��ایعات از مرگ
جالل الدین حقانی حکایت دارند ،مردی که شبکه مخوف حقانی را بنیان نهاد.
ش��بکه حقاني را بدون ش��ک بايد پيچيدهترين و سازمانيافتهترين گروه
شورش��ي پاکستان خواند .خاس��تگاه و پايگاه اين گروه در منطقه کوهستاني
وزيرستان شمالي ،واقع در مناطق قبيلهاي و نيمه خودمختار پاکستان است
که آميزهاي از سنتهاي قومي قبيلهاي پشتونوالي (= پشتونگري) و شريعت
و قانون اساسي آن را تشکيل ميدهد.
اين منطقه استراتژيک ،شمال غربي پاکستان را به جنوب شرقي افغانستان
وص��ل ميکند و دسترس��ي ب��ه آن ،آزادي حرکت فراواني به ش��بکه حقاني
ميدهد .عالوه بر اين ،پش��تيبانيهاي سازمان اطالعاتي پاکستان ( ،)ISIبه
اي��ن گروه اج��ازه ميدهد تا از داخل خاک پاکس��تان در والیت های پکتيا،
پکتيکا ،خوست ،غزني ،وردک و حتي کابل افغانستان فعاليت کند.
رهبر اين گروه ،مولوي جالل الدين حقاني بود اما کهولت سن و بيماري او
را مجبور کرده ،فرماندهي عملياتي را به پسرش ،سراج الدين حقاني بسپارد.
حقان��ي پدر ،يکي از فرماندهان اصلي مجاهدين افغان در جنگ با ش��وروي
ِ
طي دهه  1980بود که در جنگجويي و بيرحمي نامش بر سر زبانها افتاد.
در آن زمان ،از طرف س��ازمان اطالعاتي امريکا ( )CIAو پاکس��تان ()ISI
کمکهاي مالي قابل توجهي به سوي او سرازير ميشد.
خدم��ات جالل الدين حقاني به عن��وان وزير امور قبايل در دولت طالبان،
وي را در مهر ماه س��ال ( 1380س��پتامبر  )2001به سمت فرمانده کل قوا
نيز رس��اند با اين حال ،روابط حقاني با طالبان در سالهاي بعد از پيروزي بر
شوروي ،تحت تأثير رقابتهاي قبيلهاي ،همواره سرد و پرتنش بودهاست.
آشنایی با اعراب حاشیه خلیج فارس
حقانيها اصالتاً از قبيله غلزی هس��تند که خود آنها زيرمجموعه بزرگي از
قبايل پش��تونهاي افغانند و عموماً در زمينهاي شرق قندهار سکونت دارند
ولي قبايل درانی و زيرمجموعههاي آن که هس��ته اصلي طالبان را تش��کيل
ميدهند ،مقيم اطراف و حوالي قندهار هستند.
جالل الدين حقاني بهواسطه تسلط به زبان عربي و از طريق همسرش که
عرب بود ،با کش��ورهاي حوزه خليج فارس نيز ارتباط نزديکي برقرار کرد؛ تا
حدي که بارها به عربستان سعودي و ديگر کشورهاي عرب زبان حوزه خليج
فارس سفر کرده و کمکهاي مالي زيادي طي اين مسافرتها دريافت کرده
است .او حتي تحصيالت دانشگاهي خود را هم در عربستان گذراند و طي اين

مدت با اسامه بن الدن آشنا شد .یکی از نتايج اين دوستي نزديک ،برپا شدن
بسياري از اردوگاههاي آموزشي تروريسم بنالدن در دهه  1980ميالدي در
منطقه تحت نفوذ حقاني بود.
در نب��رد ب��ا نيروه��اي ائت�لاف ب��ه رهب��ري اي��االت متحده امري��کا در
افغانس��تان ،به مرور ابتکار عمل به دس��ت جوانترهاي قبیله حقاني رس��يد
و بدي��ن ترتيب ،هم��کاري نزديک��ي بين اين گ��روه و مالعم��ر و نيروهاي
طالبان در ش��رق افغانس��تان ش��کل گرفت .اما حقانيها حاضر به گسترش
دامن��ه عملياتي خ��ود به مناطق ديگر نش��دند .ب��ا اين حال ،واس��طهگري
حقانيه��ا در ح��ل و فص��ل ن��زاع بي��ن قباي��ل ش��يعه و س��ني در منطقه
«ک��رم» پاکس��تان در س��ال  ،1390پ��اي آنها را به اي��ن منطقه
قبيل��هاي
َ
باز کرد.طي سالهاي پس از تشکيل اين گروه ،شبکه حقاني حمالت بسياري
عليه نيروهاي امريکا و ناتو در افغانستان سازماندهي کرد که تعدادي از آنها نزد
عموم شناخته شدهاند؛ مانند حمالت سپتامبر  2011به مرکز فرماندهي ناتو
و سفارت امريکا در کابل و همچنين حمله شبانه به «هتل اینترکانتینانتال»
در کاب��ل .البته در اين بين ،نبايد از حمايتهاي  ISIپاکس��تان از حقانيها
چشم پوشید .آنها از سال  2008با عمليات سوءقصد بهجان رئيسجمهوري
حامد کرزاي ،تاکنون مس��تقيماً با ش��بکه حقاني همکاري ميکردند .اما اين
موضوع تا وقتي که يکي از افسران ارشد ارتش امريکا جرأت مطرح کردن آن
را پيدا کرد ،مس��کوت مانده بود .در  22سپتامبر  ،2011مايک مولن ،رئيس
بازنشسته ستاد مشترک ارتش امريکا ،حقيقت را براي کميته نيروهاي مسلح
سنا فاش کرد و از نقش  ISIدر حمايت عملياتي و فراهم کردن منابع براي
ش��بکه حقاني در جنگ با ائتالف امريکا و نيروهاي افغان داخل افغانس��تان
پرده برداشت.
روند بی پایان تروریسم
ام��ا با خروج کام��ل نيروهاي امريکايي از افغانس��تان ،ن��ه تنها خبري از
متوقف ش��دن چنين حمالتي نيس��ت ،بلکه انتظار ميرود تا ب��ر تعداد آنها
افزوده ش��ود .اتحاد نيروهاي ش��به نظامی در افغانستان و پاکستان ،پيروزي
را قريبالوقوع ميبيند و ديگر ،سياس��ت چماق و تشويق ،تحريم ،تهمتزني
علني يا ترغيب مخفيانه هم مسير اين مبارزه بخصوص را تغيير نخواهد داد.
ژنرال اشفاق پرويز کياني ،فرمانده ارتش پاکستان و ژنرال احمد شجاع پاشا،
رئيس  ISIميدانند که دس��تپروردگان آنها در ش��بکه حقاني ،اين ستيزه
را بردهاند.ط��رف امريکاي��ي هم کام ً
ال به شکس��ت خود آگاه اس��ت .آنها كه
بيش از  1400کش��ته و  14ه��زار زخمي در اين جن��گ دادهاند ،در مقابل
ورود «ش��ريعت» به قانون اساس��ي افغانس��تان کوتاه آمدند و حال نيز بايد
ميدان را به طالبان و پاکس��تانيها بدهند .تمام اميدش��ان اين است که يک
راهب��رد مبتني بر حمالت پهپادی و برنامه هوش��مندانه جنگي بتواند دوباره
از تبديل ش��دن افغانستان به پناهگاه امني براي القاعده جلوگيري کند .آنها
ميدانند که تمام بافتههايشان براي تشکيل يک جامعه دموکراتيک مدني با
فرصتهاي تحصيلي و شغلي براي زنان و دختران ،احزاب متعدد ،مداراجويي
و آزاديهاي شخصي حداقلي ،در آستانه پنبه شدن است.
از همی��ن رو اس��ت ک��ه مذاکره سياس��ي ب��ا طالبان و س��ایر گروههای
ش��به نظامی افغانس��تان و پاکس��تان ،جاي پي��روزي نظامي را در دس��تور
کار امري��کا گرفته اس��ت .هي�لاري کلينتون ،وزير امور خارج��ه وقت امريکا
در مالقات��ي ب��ا نماين��دگان مجل��س پاکس��تان در اکتب��ر  ،2011از کمک
 ISIب��ه اي��االت متحده ب��راي برقراري يک گفتوگوي رس��مي با ش��بکه
حقان��ي خبر داد .وي حت��ي اعتراف کرد قبل از حمله حقانيها به س��فارت
کاب��ل ،مقام��ات امريکايي جلس��هاي ب��ا آنها براي آش��نايي بيش��تر برگزار
کرده بودند .انتش��ار خب��ر مرگ مالعمر و احتمال م��رگ جالل الدین حقانی
شاید برای غربیهایی که داعیه مبارزه با تروریسم را دارند خبری مسرت بخش
باشد .اما برای افغانها صرفاً یک خبر است .خبری که تأثیری بر زندگی آنها و
کم شدن خشونت در جامعه آنان نخواهد داشت .حتی اگر جالل الدین حقانی
مرده باش��د نمی توان انتظار داش��ت ،از خش��ونتهای این شبکه کاسته شود.
اخبار رسانهها نش��ان میدهد ،در طول این سال های اخیر فرماندهی بسیاری
از عملیاتهای این شبکه را نام سراج الدین حقانی ،پسر جالل الدین در دست
داشتهاست .هرچند مردم افغانستان همچنان چشم به مذاکرات صلح با گروههای
ش��به نظامی افغانستان و پاکس��تان دارند و مذاکرات با گروههای شبه نظامی
در افغانس��تان و پاکستان ادامه دارد اما هنوز هستند بازماندگانی متحجر در
ش��بکه حقاني که ميگويند آمادهاند دوباره قدرت را در افغانستان در دست
بگیرند.
٭ منبع / clarionproject :ترجمه :امير مالئي مظفري
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پي��ش از پاي��ان
م��اه رمض��ان ،يکي از
دوستان خانوادگي مال
محمد عمر تماسي غير
منتظره با من گرفت .او
بهتازگي از رازي خبردار
شده بود که فقط حلقه
بس��يار کوچک��ي از
معتمدترين ياران مالعمر از آن اطالع داش��تند:
رهبر طالبان افغانستان در گذشتهاست.
از اواخر سال  2001که مالعمر به خفا رفته
بود ش��ايعات زيادي درباره مرگش ميپيچيد.
آخرين تصوير مستندي که از وي وجود داشت
مرب��وط به زماني اس��ت که مب��ارزان « ائتالف
شمال» تحت حمايت امريکا به قندهار نزديک
ميش��دند .در آن هنگام مالعمر سوار بر ترک
يک موت��ور هوندا به س��مت کوهه��اي اطراف
قنده��ار ميرفت .اما اين بار تماس��ي که با من
گرفته ش��د متفاوت بود .تماس گيرنده خيلي
خوب جا و مکان مالعمر را ميدانست .اظهارات
و ادعاي��ش با جزئيات دقيق هم��راه بود .تقاضا
ک��رد در اين موضوع حس��اس نام��ي از او برده
نش��ود زيرا خود و خانوادهاش به دليل خدمات
بشر دوستانه در قبال جامعه تبعيديان افغان در
پاکستان از احترام بااليي برخوردار است.
منب��ع من گف��ت :مالعم��ر در افغانس��تان
درگذش��ته اس��ت .اغلب تصور ميشد که رهبر
طالبان مثل بسياري ديگر از يارانش به پاکستان
گريخته است ،اما واقعيت اين است که او حاضر
نشد کش��ور زادگاهش را ترک کند .اگر کسي
او را به رفتن از افغانس��تان فرا ميخواند پاسخ
ميداد اگر ميخواهيد به پاکس��تانيها اعتماد
کنيد ،پس شايد سر از امريکا هم دربياوريد.
پیوند پنهان با یاران
او در ع��وض وجه��هاش را ب��ه بهترين وجه
صيقل داد و کوش��يد ب��ا هموطنانش درآميزد.
آنچ��ه در اي��ن راه به او کمک زي��ادي کرد اين
بود که هرگز اجازه نميداد عکس��ي از او گرفته
ش��ود .پس از آنکه طالبان بهعن��وان يک گروه
شورش��ي دوباره س��ازماندهي يافت مالعمر از
طريق يک پيک مخصوص با رهبري طالبان در
ارتب��اط قرار گرفت .او چند ي��ار و متحد وفادار
ياف��ت و به گفته دوس��تان خانوادگ��ي ،آنها را
حت��ي در حمالت و ش��بيخونهاي گاه و بيگاه
عليه اش��غالگران هدايت ميکرد.دو بار جراحت
س��طحي برداشت اما هيچگاه دچار زخم جدي
نش��د.هيچکس نميداند مالعمر براثر چه مرد.
بعضي ميگويند شايد از سکته قلبي درگذشته
باشد اما فردي که با من تماس گرفت ،ميگويد
در ژانوي��ه  2013ک��ه مالعم��ر فوت ک��رد با
نزديک ترين پزش��کي که بتواند علت مرگ را
تش��خيص دهد فاصله زيادي داشت .گفتهها و
شنيدهها ضد و نقيض است.
مالعمر در زمان مرگ حدود  60س��ال سن
داش��ت .تاريخ تولدش ،حت��ي اگر خود او زمان
دقيقش را ميدانست ،هرگز فاش نشد.
دوس��تان قديم��ي و خويش��انش ميگويند
زماني که پدر و مادر مس��تمندش به اميد پيدا
ک��ردن کار ميان والي��ت اروزگان و قندهار در
ت��ردد بودند مالعمر کنار يکي از جادههاي اين
نواحي به دنيا آمده است .بهخاطر نبود وسايط
نقليه مادرش سوار االغ بود.
وقتي زمان زايمان رس��يد ،م��ادرش از االغ
پي��اده ش��د .بعد از وض��ع حمل ،دوباره س��وار
درازگ��وش ش��د و در حالي که ن��وزاد را تکان
ميداد به س��فر ادامه داد .مادر ش��ک داش��ت
نوزاد زنده بماند.چند دهه بعد وقتي س��رانجام
به خطپايان نزديک ش��د ،مالعمر در کوههاي
ناحيه «نوزاد» واليت هلمند ،منطقهاي متشکل
از چند روس��تاي کوچک موسوم به «تايزيني»
پنهان ش��د .نقش��ههاي اندکي هس��ت که اين
منطقه را ک��ه در صدمايلي قنده��ار قرار دارد
نشان دهد .بنا به روايت منابع من ،يک دوست
خوب همراه مالعمر بود :مالعبدالجبار ،از اهالي

واليت زابل ک��ه در دوره حکومت طالبان والي
واليت بغالن بود .يکي از خويشاوندان عبدالجبار
ميگوي��د که او پس از حمل��ه  2001امريکا به
افغانستان هرگز به خانهاش بازنگشت .در عوض،
چون يک پيک و يار وفادار در کنار مالعمر ماند.
دوس��تان خانوادگي ميگوين��د عبدالجبار تنها
حلقه ارتباطي مالعمر با شوراي کويته ،شوراي
رهبري گروه طالبان بود.
تصمیم گیری در شورای مخفی
مالعمر از قبل به مالعبدالجبار گفته بود که
در صورت بازداش��ت یا مرگش چه بايد بکند و
خواس��تههايش را به مال شيخ عبدالحکيم هم
بگويد .مال حکيم ،يک عالم ديني ،از دوس��تان
قديمي و مشاور مالعمر در کويته سکني دارد.
کويته شهري در جنوب غرب پاکستان و محل
اس��تقرار رهبري طالبان اس��ت .حکيم و جبار
بالفاصله خبر درگذشت مالعمر را به سه چهره
ارشد طالبان رس��اندند .اولي مال اختر منصور،
رئيس ش��وراي کويت��ه بود .ديگ��ري مال قيوم
ذاکر ،رئيس پيشين شوراي طالبان بود .سومي
هم مالعبدالس�لام ،دوست قديمي مالعمر و از
ش��خصيتهاي مذهبي بود .مالعبدالس�لام در
ش��هر «کوچالک» در چن��د کيلومتري کويته،
زندگ��ي ميکن��د و همانجا به وعظ مش��غول
اس��ت.منبع من ميگفت فقط يك نفر ديگر را
ميشناسند كه شايد از مرگ مالعمر باخبر شده
باش��د :مال گل آغا آخوند ،عضو شوراي رهبري
كويته كه در دهه  1980ش��انه به شانه مالعمر
با اش��غال افغانستان توسط شوروي ميجنگيد.
در سالهاي گذشته ،از مال آخوند به عنوان تنها
عض��وي كه در تماس مرتب ب��ا مالعمر بود نام
برده ميشد .اما او هم هرگز موفق نشد با همرزم
سابقش مستقيماً صحبت كند .يكي از همسران
مالعم��ر و چند نف��ر از فرزندانش ني��ز كه در
كراچي و پيشاور تحت حفاظت پاكستان بودند
به دليل بيم از رديابي امريكا هرگز نتوانستند با
مالعمر صحبت كنند .محرمانه و مخفيماندن
ام��ري حياتي بود .امريكاييها  10ميليون دالر

مال عمر ،مرد يک چش��مي ک��ه طالبان روي
انگش��ت او ميچرخيد ،مرده است .اکنون گروه
او در آس��تانه مذاکرات مهمي که سرنوش��ت آن
را رقم ميزند ،باي��د روياروي تصميمگيريهاي
دش��واري قرار گيرد که روزگاري براي اين مرد،
بسادگي تصميمگيري براي حمله به مجسمه بودا
در باميان بود.
خب��ر م��رگ م�لا عم��ر در زماني منتش��ر
شدهاس��ت که اين گروه با چالشه��اي فزاينده
داخل��ي و خارج��ي روبهرو اس��ت و از يک س��و
تحت فش��ارهاي ناش��ي از جنگ قدرت در رأس
آن قرار دارد و از ديگر س��و از قدرتگيري داعش
در افغانس��تان و پيوس��تن تع��دادي از اعض��اي
خود به اين گروه مخوف رنج ميبرد و احس��اس
ضع��ف ميکن��د .با اين ح��ال اي��ن تنشهاي
داخلي و خارجي باعث نش��ده ،طالبان دس��ت از
حمالت خود عليه دولت افغانس��تان بردارد و هر
از چندگاهي شاهد حمالت مرگبار اين گروه در
افغانستان و پيش��رويهاي آن هستيم که نمونه
آن حمله هفته گذشته به پايگاه هوايي تيران در
بدخشان و تصرف آن بود .هرچند که بايد توجه
داش��ت ،حمالت مؤثر اين گروه در يکي دو سال
اخير کاهش چش��مگيري داشته که تحليلگران
معتقدند ،ناشي از غيبت مال عمر در اين سالها
در کادر رهبري گروه بود ه است.
ام��ا نميت��وان اين نظ��ر و تأثي��ر غيبت مال
عم��ر در مي��زان حم�لات طالب��ان را ب��ه طور
صد درصد درس��ت دانست .مال عمر هرگز عادت
نداش��ت خود در حمالت روزان��ه و طراحي آنها
نقشي داشتهباش��د .آناند گوپال ،نويسنده کتاب
«نيکم��ردي بين اي��ن زندگان نيس��ت :امريکا،
طالبان و جن��گ از ديد افغانها» معتقد اس��ت
حضور مال عمر بيش��تر جهت پيوستگي و اتحاد

اعضا بوده اس��ت نه طراحيهاي کالن عملياتي.
اين واقعيت که اين مال عمر بوده که باعث اتحاد
نيروهاي مختلف طالبان بودهاس��ت ،در شرايط
حاضر که خبر مرگ وي منتشر شده اين مسأله
را مطرح ميس��ازد که ح��ال طالبان بدون او و با
وجود جنگ قدرتي که هس��ت ،ميتواند اتحادي
را که مال اختر منصور ،جانشين مال عمر خواهان
آن شدهاست ،حفظ کند؟
طالبان که در فاصله سالهاي  1996تا 2001
کنترل افغانستان را در دست داشت ،متشکل از

مؤسس طالبان ،از تولد در جاده تا مرگ در انزوا

معمایی بهنام
مالعمر
مالعمر مرده است .همه سعي ميكنند
پيشبيني كنند بعداً چه رخ خواهد داد.
آيا وقتي نيروه�اي بدنه طالبان خبر مرگ رهبر
معنوي خود را ميش�نوند ش�ورشها فروكش
ميكند؟ آيا تندروهايي كه به داعش پيوستهاند با
موجي از نيروهاي جديد افغان روبهرو ميشوند؟
آيا دولت كابل ميتواند مانع از انشعابات و جنگ
داخلي و تكرار حوادث دهه  1980پس از خروج
شوروي از افغانستان شود؟

براي سر مالعمر تعيين كرده بودند.
يك هفته پس از آنكه مال جبار خبر درگذشت
مالعم��ر را به كويته برد منصور و ذاكر ،بزرگان
شوراي طالبان ،جلسهاي با دو عالم ديني ديگر
تشكيل دادند .دوستان خانوادگي ميگويند مال
س�لام و مال حكيم رس��ماً عمامه مالعمر را به
مال اختر منصور داده و او را به عنوان جانش��ين
مالعمر منصوب كردند .مال حكيم در تبريكاتش
به مال اختر گفت« :حاال رهبر ما هستي .بايد راه
مالعمر را ادامه دهي».
فردي كه با من تماس گرفت روايت ميكند
كه م�لا ذاكر ميخواس��ت س��ريعاً خبر مرگ
مالعم��ر را اع�لام كند اما ديگ��ران متقاعدش
كردندكه س��خني به زبان نياورد .شوراي كويته
ب��راي حفظ اي��ن راز تا آنجا پي��ش رفت كه با
ص��دور فتوايي هر پرسش��ي درباره سرنوش��ت
مالعم��ر را قدغ��ن كرد و خاطي��ان به محكمه
طالبان فرستاده ميشدند.
چالش های پس از مالعمر
جنگ به مرحله حساسي رسيده بود .باراك
اوبام��ا رئيس جمه��وري امري��كا بتازگي طرح
كاهش نيروهاي رزمي امريكايي در افغانستان را
اعالم كرده بود .درست زماني كه طالبان منتظر
خروج امريكاييها بود مرگ مالعمر مش��كالت
بزرگ��ي براي م�لا منصور به وج��ود آورد .تنها
چيزي ك��ه طالبان را يكپارچه نگه ميداش��ت

وف��اي بيچون و چ��راي جنگجويان طالبان به
مؤسس گروه و رهبري معنويشان بود.
امير جديد طالبان حاال بايد ماش��ين جنگي
اين گروه را كنترل ميكرد .بسياري از نيروهايش
دنياي��ي را نديده بودند كه مالعمر در آن نبوده
باش��د – بگذريم از اينكه آنه��ا هيچ خاطرهاي
از صلح در افغانس��تان نيز نداشتند .مال منصور
بايد به آنها فرصت ميداد كه با وضعيت جديد
كنار بيايند .در ژوئن  2013يعني  6ماه پس از
آنكه مال منصور عمامه مالعمر را گرفت ،طالبان
سرانجام دفتر سياسي خود در قطر را بازگشايي
و صحبت و مذاك��ره با امريكاييها را آغاز كرد.
مذاكرات بالفاصله با شكست مواجه شد.
منابع م��ن ميگويند مال ذاكر ،رهبر نظامي
طالبان ،در عين آنكه لب فرو بسته بود و سخني
از مرگ مالعمر لو نميداد از درگذش��ت رهبر
طالبان آش��فته و افسرده بود .در آوريل ،2014
مال ذاكر باالخره از س��متش كنار رفت .او وضع
نامناسب جسماني و كار زياد را بهانه كرده بود.
هم��ان زمان ،مقامهاي طالبان به من گفتند
كه اين فرمانده تندرو طالبان و مالمنصور س��ر
خواس��ت رهبر شورا (مال منصور) براي صلح در
افغانستان بگو مگو داشتند .اما به گفته دوستان
خانوادگ��ي مال عمر ،مال ذاكر آن قدر پريش��ان
حال بود كه نميتوانس��ت ادامه دهد .ميگفت
ديگر هيچ پست رسمي در كادر رهبري طالبان
نميخواهد« :بدون مالعمر از همه چيز بيزارم».
وقت��ي تماس گيرنده تلف��ن را قطع كرد به
بهترين مناب��ع در طالبان زن��گ زدم يا ايميل
فرس��تادم تا صحت خبر را چ��ك كنم .تدارك
و آمادگي براي مراس��م پايان ماه رمضان باعث
ش��ده بود كه دسترس��ي به بهتري��ن منابع در
طالبان دش��وار شود اما به تالش��م ادامه دادم.
نميدانم برحسب تصادف بود يا چيز ديگر ،زیرا
که دوست خانوادگي مال عمر ( 15ژوئيه – 24
تي��ر) با من تماس گرفت يعني همان روزي كه
طالبان پي��ام تبريك عيدفطر را منتش��ر كرد.
اين پيام مثل پيامهاي هرس��اله توسط مالعمر

طالبان در مسير
آيندهاي دشوار
چند گروه و قبيله مختلف اس��ت .اين قبايل هر
يک اعتقادات خود را دارند و در مس��ائل مختلف
ممکن اس��ت داراي اختالف نظر هم باش��ند .اما
مالعمر با ويژگيهاي ش��خصيتي خود توانسته
بود ،اين قباي��ل مختلف را کنار هم جمع کند و
بين آنان اتحاد برقرار کند .اين قبايل به مال عمر
قول داده و س��وگند خورده بودن��د ،هرگز با هم
نس��تيزند .اما اکنون که مال عمر مرده است ،آنها
نيز از قيد و بند اين س��وگند ،آزاد شدهاند .البته
اين اختالفات بيش��تر از آنکه ايدئولوژيک باشند،

استراتژيک هستند و هر گروه تصور ميکند ،راه
و روش خ��ود براي پيروزي بر دولت افغانس��تان
درستتر است .همين طرز تفکر ميتواند باعث از
هم پاشيدگي قبايل طالبان شود.
يکي از عللي که تاکنون مرگ مال عمر مخفي
مانده بود نيز پرهيز از همين باال گرفتن اختالفات
و شکافها بود اما اين شکاف ميتواند باعث اميد
دولت افغانستان باشد ،زيرا با وجود اين تفرقهها
بين طالب��ان مذاکرات صلح ميتوان��د مؤثرتر و
سريعتر پيش رود.
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امضا ش��ده بود .بعضي از اعض��اي طالبان كه با
آنها تم��اس گرفتم تأكيد داش��تند كه مالعمر
نمرده و بزودي خودش آن را علناً ثابت ميكند.
بعض��ي ديگر هم اظهار بياطالعي ميكردند .اما
هي��چ يک از آنها س��عي نميكرد ك��ه وانمود يا
تأكي��د كند كه پيام عيد امس��ال ربطي به زنده
بودن با مرگ مالعمر دارد .س��الها بود كه ياران
قديم��ي اش به اي��ن نتيجه رس��يده بودند كه
اطالعيههاي مالعمر به قدري شسته و رفته شده
كه به نظر نميرس��د توس��ط مؤسس كم سواد
طالبان که بياني الكن دارد نوشته شده باشد.
با هم��ه اينها ،يافت��ن تأييدي��هاي بر مرگ
مالعمر دش��وار بود .حتي پيش از آنكه شوراي
كويته پرسش از سالمت مالعمر را ممنوع كند،
اين موضوع همچنان يك مس��أله خطرساز بود.
يك فرمانده ش��بكه حقاني ب��ه من گفت« :اگر
كسي از وضع سالمتي يا كارش سؤالي ميكرد
انگ خيانت به وي ميچسبيد >.يك جنگجوي
س��ابق طالب��ان ني��ز ميگف��ت« :نميخواهيم
با مطالبه س��ند و مدرك مبني ب��ر زنده بودن
مالعمر او را در معرض خطر قرار دهيم».
قتل یا مرگ طبیعی؟
يك هفت��ه پ��س از تماس تلفني دوس��ت
خانوادگي مالعمر ب��ا من ،گزارش دوم از مرگ
وي در اينترنت منتشر شد .اين گزارش توسط
منبع��ي كه با رهبري طالبان ميانه خوبي ندارد
انتشار يافت :يك فرقه كوچك تندرو جدا شده
از طالبان كه «فدايي محاذ» نام دارد .اين گروه
در س��ال  2013و در اعتراض آشكار به تمايل
مالمنص��ور ب��راي حضور در مذاك��رات صلح از
طالبان جدا ش��د.هفته گذش��ته وبسايت اين
گروه اتهام حساسي را وارد كرد مبني بر اينكه«
مالعمر توس��ط دوس��تان قديمياش مالاختر
منصور و مالگل آغا به شهادت رسيده است ».بنا
به ادعاي فدايي محاذ ،مالعمر در يك مشاجره
خش��ونتآميز با اين دو نفر كشته شد زيرا وي
مخالف مذاكره با امريكا در قطر بود.فدايي محاذ
مدعي شد كه اين قتل در ژوئيه  2013و در ماه
مبارك رمضان صورت گرفته اس��ت .اين گروه
اعالم ك��رد كه تدفين مالعم��ر در واليت زابل
صورت گرفت و بزودي س��ند آن را رو ميكند.
بعد از اي��ن ادعا ،با مالنجي��ب اهلل رهبر فدايي
محاذ تماس گرفتم .او گفت در زمان مناس��ب
جزئيات بيشتر را اعالم خواهد كرد.
در ط��ول هفته بعد ،ادعاه��اي اين گروه در
توئيتر ،فيسبوك و س��اير شبكههاي اجتماعي
بازتاب گس��تردهاي يافت .تا اينكه چهارش��نبه
هفته گذشته آژانس اطالعات افغانستان به اين
ماجرا پيوست .عبدالحسيب صديقي ،سخنگوي
اداره امنيت ملي افغانستان به خبرنگاران گفت
ك��ه مالعمر به طور قطع مرده اس��ت .صديقي
به روزنامه وال اس��تريت ژورن��ال گفت < :رهبر
طالب��ان در آوري��ل  2013در بيمارس��تاني در
كراچي به طرز مرموزي درگذشته است».
ي��ك مقام ديگر اطالعاتي افغانس��تان نيز با
بي��ان اينكه مالعمر از يك بيماري رنج ميبرده
ب��ه روزنامه نيويورك تايمز گف��ت < :نميدانيم
محل دفن او كجاس��ت و در كجا مراسمي براي
او گرفته شده است ».دوست خانوادگي مالعمر
اي��ن روايت را ميپذيرد .او ميگويد كه مالعمر
در ژانوي��ه  2013در واليت هلمند درگذش��ته
است.او در ناحيه نوزاد ،جايي كه زندگياش به
پايان رس��يد ،دفن شد .فقط سه يا چهار نفر در
مراسم تدفين حضور داشتند .اين تنها راهي بود
كه ميشد مرگ وي را مثل يك راز نگه داشت.
ای��ن روايتهاي متفاوت در يك چيز اش��تراك
دارند :مالعمر مرده اس��ت .همه سعي ميكنند
پيشبيني كنند بعداً چه رخ خواهد داد .آيا وقتي
نيروهاي بدن��ه طالبان خبر مرگ رهبر معنوي
خود را ميش��نوند شورشها فروكش ميكند؟
آيا تندروهايي كه به داعش پيوستهاند با موجي
از نيروه��اي جديد افغان روبهرو ميش��وند؟ آيا
دولت كابل ميتواند مانع از انش��عابات و جنگ
داخل��ي و تكرار ح��وادث ده��ه  1980پس از
خروج شوروي از افغانستان شود؟
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نشانههاي اين شکافها را ميتوان براحتي در
انتصاب مال اختر منصور ب��ه عنوان رهبر جديد
طالبان مشاهده کرد .به زعم بسياري از تحليلگران،
انتقال قدرت در طالبان ميتواند ،بس��يار خونين
باشد و به تسويه حسابهاي درون تشکيالتي و
مرگ تعداد زيادي از اعضاي طالبان منجر شود.
منابع اطالعاتي پاکس��تان ميگويند هرچند مال
اختر منصور برآم��ده از بزرگترين قبيله طالبان
اس��ت اما گروهها و قبايل ديگر را نبايد دستکم
گرفت .تعدادي از اي��ن قبايل از رهبري يعقوب،
برادر مال عمر حمايت ميکنند و افراد زيادي نيز
حامي رهبري مال عبد القيوم ذاکر ،زنداني پيشين
گوانتانامو هس��تند که بش��دت با مذاکرات صلح
مخالف است.
طالب��ان در آين��ده بجز چالشهاي��ي که در
ارتب��اط با رهبري گروه مجب��ور به مواجهه با آن
خواهد بود ،يک مش��کل رو به افزايش ديگر هم
دارد ،داعش وارد افغانستان شدهاست و با قدرت
در حال س��ربازگيري از شبه نظاميان گروههاي
قديمي حاضر در اين کشور است.
بعد از مرگ مال عمر نيز حافظ س��عيد خان،
س��خنگوي داع��ش در افغانس��تان ي��ا آنگونه
ک��ه خ��ود مينامن��د ،در «خوراس��ان» طالبان
را اب��زار دس��ت س��ازمان اطالع��ات و امني��ت
پاکس��تان خواند .اختالفات دروني بين طالبان
در آين��ده ميتوان��د باع��ث جل��ب ش��دن نظر
بخش��ي از اعض��اي طالبان به چني��ن ادعاهايي
و جداي��ي آنه��ا از گ��روه خ��ود و پيوس��تن به
داع��ش ش��ود .در اين ص��ورت ميت��وان ضمن
پيشبيني ضعيف ش��دن طالبان در افغانستان،
انتظ��ار افزاي��ش ق��درت داعش در اين کش��ور
را داشت.
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