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 است؟ رفته قطر به صالحیتی چه با و کیست برادر مال

 
اند. قبالَ ریاست هیئت طالبان را  دیدار و گفتگو کرده های امریکا و طالبان چهار بار باهم  پیش از این هیئت

آتش  ها این هیئت در برخی موضوعات از جمله موضوع   عباس ستانکزی به عهده داشت و براساس گزارش
 بس گفته بود که صالحیت بحث را ندارد.

لبان را افزایش حضور مال عبدالغنی برادر در گفتگوهای قطر احتمال توافق بین ایاالت متحده امریکا و طا
 داده است. امریکا تالش دارد از طریق صلح با طالبان، به جنگ هفده ساله در این کشور پایان دهد.

 
 مال برادر کیست؟

در ولسوالی دهراود والیت ارزگان به دنیا آمد و در دوران جوانی نقش مهمی در  ۱۹۶۸مال برادر در سال 
در   ت. مال برادر علوم دینی را در پاکستان فرا گرفته وجنگ علیه نیروهای شوروی در حوزه قندهار داش

 زمان طالبان معاون مال عمر و فرد شماره دوم این گروه بود.
مولوی قلم الدین، وزیر امر به معروف دوره طالبان، به دویچه وله گفت که مال برادر در دوره طالبان از 

ن تحریک طالبان است و از افراد نزدیک مال سسیؤمال برادر از م»های گسترده برخوردار بود:   صالحیت
 «محمد عمر بود.

 ۲۰۱۰سسان شورای کویته نقش بازی کرد؛ ولی در سال ؤبا شکست طالبان، مال برادر به عنوان یکی از م
های   های ایاالت متحده امریکا برای صلح، و مالقات  در شهر کراچی پاکستان بازداشت شد. به دنبال تالش

 از زندان آزاد شد. ۲۰۱۸د با مقامات پاکستانی، مال برادر در ماه اکتوبر پیهم زلمی خلیلزا
شود که او مهارت  مال برادر در زمان طالبان به عنوان معاون وزیر دفاع این گروه کار کرده و گفته می

 های طالبان داشته است.  خوبی در ایجاد آمدن اجماع بین چهره
 

 معاون ارشد 
ن گروه طالبان، مال برادر پس از آزاد شدن از زندان، معاونت ارشد رهبر براساس اظهارات اعضای پیشی

 این گروه را به عهده گرفته و ریاست کمیته سیاسی طالبان را نیز بر دوش دارد.
گوید مال برادر در حال حاضر از نفوذ خوبی در صفوف طالبان  سید اکبر آغا، عضو پیشین گروه طالبان، می

ثر واقع شود. در بین طالبان او یگانه ؤتواند بسیار م  ادر آخند در این مذاکرات میمال بر»برخوردار است: 
 «ها دارد. فردی است که صالحیت عام و تام در گفتگو

گوید در رده بندی سیاسی گروه طالبان، مال برادر معاون ارشد است و معاونان دیگر حق ندارند  اکبر آغا می
 .های او را رد کنند  ها و فیصله  مشوره

گوید حاال نیز  های بلند قرار داشت. سید اکبر آغا می  از نظر نظامی نیز مال برادر در زمان طالبان در سمت
 مال برادر بر جنگجویان طالبان در افغانستان نفوذ دارد.

دوحه،  گوید با حضور مال برادر در مذاکرات  اسد وحیدی، ژورنالیست و تحلیلگر مسایل سیاسی می
توانیم که با حضور مال برادر موفقیت پروسه   گفته می»ات نیز مشخص خواهد شد: سرنوشت این مذاکر

کند و ممکن است با حضور مال برادر گفتگوهای   نیز صدق می شود. برعکس این موضوع  صلح آغاز می
 «بست روبرو شود. صلح با بن
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افراد با صالحیت گروه به نظر آقای وحیدی در صورتی که در این نشست توافقی بدست آید، به دلیل حضور 
  در صفوف طالبان عملی و قابل قبول خواهد بود.  طالبان، این فیصله

 وضعیت صحی 
ها این بود که او از مرض  کید کرد، یکی از انتقادآوقتی حامد کرزی بر آزادی مال برادر ت ۲۰۱۲در سال 

زندان خود »گوید  می برد و از وضعیت روانی خوبی نیز برخوردار نیست. سید اکبر آغا  شکر رنج می
 های جسمی و روانی بهتری برخوردار است.  است؛ ولی حاال مال برادر از توانایی« مریضی

خواستار رهایی مال برادر از زندان پاکستان شد.  ۲۰۱۲حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در سال 
تواند روند صلح افغانستان   ای او میه  آقای کرزی به این باور بود که مال برادر طرفدار صلح است و تصمیم

 را کمک کند.
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