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 2۸/1۰/2۰1۸              فردوس
 

 مالبرادر چه خواهد کرد؟
 

 عبدالغنی مال .کرد آزاد گروه این زندانیان از دیگر جمعی با را طالبان رهبران از یکی برادر عبدالغنی مال پاکستان
 روایت .کند رها را مال این تا داشت تالش کرزی آقای حکومت .بود شده بازداشت کراچی در 2۰1۰ سال در برادر

 از دو این و بود کرده ایجاد کرزی آقای با تماس کانال یک برادر عبدالغنی مال که بود این کرزی آقای حکومت
 افغانستان امور در متحد ملل سازمان دبیرکلخاص ویژه نمایندهٔ  آیده کای .کردندمی وگوگفت هم با هاواسطه طریق

 از .بود کرده مذاکره دوبی در او با برادر عبدالغنی مال که است نوشته خاطراتش کتاب در هم 2۰1۰ سال در
 تماس کانال وجود مورد در کرزی حامد حکومت روایت هابسیاری است، پوپلزائیبرادر عبدالغنی مال که جاییآن

 با عشایر بزرگان طریق از کرزی که کردندمی تصور ایعده .بودند کرده باور 2۰1۰ سال در را ارگ و او میان
 مال که کردمی اعالم پیوسته 2۰11 و 2۰1۰ هایسال در کرزی آقای حکومت .دارد تماس برادر عبدالغنی مال

 .شد ازداشتب هاپاکستانی توسط بود، کابل با مذاکره دارطرف که این دلیل به برادر عبدالغنی
 

 مال که گرفتند تصمیم هاپاکستانی است، شده ترجدی افغانستان جنگ پایان برای متحده ایاالت هایتالش که حال
 با او که هاییمالقات و لزادخلی زلمی دیپلوماسی نتیجهٔ  در ظاهراً  برادر عبدالغنی مال .کنند آزاد را برادر عبدالغنی

 تا که برادر عبدالغنی که است این مهم سوال اما .است شده آزاد داد انجام طالبان گاننماینده و پاکستان گانبلندپایه
 از برادر عبدالغنی مال قوی احتمال به زد؟ خواهد کاری چه به دست بود، طالبان دوم شماره فرد پیش سال هشت

 آن ارتش به رهایی از پس اند، شده زندانی پاکستان در که طالبان رهبران از عده آن .شد خواهد خارج پاکستان
 توسط سپتامبر 11 حوادث از پس که آباداسالم در مالمحمدعمر سفیر ضعیف عبدالسالم الم .اند نکرده اعتماد کشور

 مال بازداشت با پاکستان .است گفته سخن پاکستان علیه بارها او .نکرد اعتماد پاکستان به دیگر ،شد زندانی پاکستان
 و غل با وپایشدست که را برادر عبدالغنی مال تصاویر پاکستان دولت .کرد تحقیر سخت را او برادر الغنیعبد

 .بود مالبرادر تحقیر نوعی این .ساخت عمومی بود، بسته زنجیر
 

 پاکستان مرکزی استخبارات سازمان مقام چند از نقل به یئامریکا معتبر های روزنامه از یکی 2۰1۰ سال اواخر در
 مذاکره هاجهت از برخی با آیاسآی با مشورت بدون که این دلیل به را برادر عبدالغنی مال سازمان این که نوشت
 .دارد نظر زیر کند،می حمایت آنان از که را نظامیانیشبه خارجی روابط آیاسآی .است کرده ازداشتب بود، کرده

 روابط تسخ اما دهد،نمی گیر زیاد آنان داخلی های اختالف و نظامیانشبه این درون در قدرت مناسبات به آیاسآی
 مرکزی استخبارات سران با مشورت بدون که دهدنمی اجازه نظامیانشبه این به و دارد نظر زیر را آنان خارجی
 او شاید .باشد آیاسآی عالقهٔ  مورد که نیست آدمی برادر عبدالغنی مال این بر بنا .کنند وگوگفت کسی با پاکستان

 .نماند پاکستان در طوالنی مدت
 

 هدف که هاییتالش در برادر عبدالغنی مال که دارند انتظار دیگر های جهت از برخی شاید و کابل متحده، ایاالت
 بر رهبران .کند بینانهخوش قضاوت کسی مورد این در که است زود هنوز اما .کند همکاری است، جنگ پایان آن

 فکر ایدیولوژیک دالیل به آنان .کنندنمی حس را نظامی و سیاسی فشار کنند،می گیزنده پاکستان در که طالبان حال
 در طالبان گروه .کندمی حمایت رهبران این از هم پاکستان .یابندمی دست نظامی پیروزی به باالخره که کنندمی

 جنگ توانندمی که کنند فکر طالبان رهبران از بسیاری که است شده سبب امر این .دارد ستراتژیک عقبهٔ  پاکستان
 و مالی فشار زیر که شرایطی در طالبان حال بر رهبران که است بعید بسیار این بر بنا .دهند ادامه هادهه تا را

 میز در که باشند فکر این به شاید آنان .دکنن فکر سیاسی حل راه یک یافتن طریق از جنگ پایان به نیستند، نظامی
 رهبران .سازد فراهم آنان امارت گیریشکل برای را زمینه و کند اعالم جنگ میدان پیروز را طالبان امریکا، مذاکره
 بر رهبران .اند نکرده اذعان هم دولت این مشروعیت به و ندارند باور تانافغانس دولت با مذاکره به حال تا طالبان
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 دیگر، تاثیرگذار سیاسی نیروهای و افغانستان دولت منافع به توجه بدون امریکا که کنندنمی درک طالبان حال
 .کند ایفا مهمی نقش بتواند برادر عبدالغنی مال که است بعید وضعیتی چنین در .کند صلح آنان با تواندنمی

 

 تغییر خوشدست او ایدیولوژیک افکار آیا کند؟می فکر چه جنگ پایان مورد در مالبرادر که داندنمی کسی حال تا
 برادر عبدالغنی مال که نیست روشن هم این دارد؟ باور طالبان ایدیولوژیک هایآرمان به هم هنوز یا است شده

 طالبان رهبری و صفوف بر او نفوذ میزان نه؟ یا است معتقد سیاسی حلراه یک یافتن و جنگ پایان به هم امروز
 مال که داندنمی کسی .کرد تغییر طالبان رهبری دوبار بود، زندان در مالبرادر که سالی هشت .نیست روشن هم

 مخالف برادر عبدالغنی مال اگر دارد؟ نفوذ طالبان رهبران و جویانجنگ بر چقدر حاضر حال در برادر عبدالغنی
 بر رهبران نظرات با تقابل در نظرش صورت آن در کند، حل وگوگفت راه از را مشکل بخواهد و باشد جنگ دوام
 که این یا بنشیند عزلت کنج در که این از غیر ندارد راهی مالبرادر صورت آن در .گرفت خواهد قرار طالبان حال
  .کند درست طالبان از انشعابی شاخهٔ  یک

 

 آقاجان الم .کنند ایجاد انشعابی شاخهٔ  توانندنمی شوند،می جدا طالبان گروه از که افرادی است داده نشان تجربه
 از .داد دست از وضعیت با را خود ربط هم رسول مال انشعابی شاخهٔ  .کند ایجاد انشعابی شاخه نتوانست هم معتصم

 درست طالبان از انشعابی شاخهٔ  یک بتواند که است بعید است، بوده انزوا در و زندان در هاسال مالبرادر که جاییآن
 گامی توانیممی را برادر عبدالغنی مال یئرها .آورد میان به گروه این رهبری و صفوف در محسوس ریزش و کند
 زبانعرب کشورهای از یکی به برادر عبدالغنی مال که دارد وجود مه آن احتمال .کنیم تفسیر هم اعتمادسازی راه در

 .باشد نداشته صلح و جنگ به کاری دیگر و برود امارات یا قطر مثل
 

 پایان
 

 صبح۸تشکر از روزنانهٔ ملی با 
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