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 Political  سياسی

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
٢/٢۴/٢٠١٠  

  
  

  ھياھوی بيمورد  در مورد بازداشت مال برادر
  
 

در دست نيرو ھای امنيتی روری در شھر بندری کراچی ب ف١۵تاريخ ه مال برادر فرد شماره دو در دستگاه رھبری طالبان ب

ابه يک کودتا  و حتی آنرا از نگاه اھميتش به مثمقامات امريکائی اين حادثه را يک موفقيت بزرگ دانسته.  پاکستان افتاد

به فعاليت خود نسبت می دھد تا اعتبار از گرفتاری مال برادر را ) آی اس آی( سازمان استخباراتی پاکستان .  پنداشتند

در جنگ  امريکا و خود را متحد واقعیعملکردش تقليل بخشيده حياء نموده  و شکاکيت جھان را به ارتباط  دست رفته را ا

دام افتادن  ه در ابتداء اين نظر حاکم بود که عمليات مشترک سی آی ای و آی اس آی باعث ب.  قلمداد نمايدعليه تروريزم 

اء شدن خبر، مقامات پاکستانی او را نزد خود  داشتند و چند روز بعد ًمال برادر گرديد، اما بعدا معلوم  شد که قبل از افش

من درينجا آن نظرات را .  رات متعددی در مورد دستگيری مال  برادر ارائه شده استنظ.  امريکائيان را در جريان گذاشتند

  .ارزيابی نموده و نتيجه گيری خود را خدمت ھموطنان تقديم خواھم کرد

  

 .کردآی اس آی ود را به منظوری تسليم مال برادر خودش خ •

   . داد سازمان امنيت پاکستان ً عمدا تحويلنظر به کشمکش درونی، رھبری تحريک طالبان در کويته مال برادر را •

 .سی آی ای از موقعيت مال برادر در کراچی مقامات امنيتی پاکستان را آگاه ساخت تا او را دستگير نمايند •

 . دام انداخته مال برادر را بدست آوردن اطالعات دقيق ه با بسازمان مخوف آی اس آی  •

  

  .اينک ھر يک ازين نظرات را بيشتر موشکافی  می نمايم
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ستان طبق . ١ ی پاک سليم مقامات امنيت ه خود را ت ستان و منطق يالن سياسی در افغان ا درنظرداشت م رادر ب نظر اول، مال ب

ام اين اقدامش او را واقعی يا تصنعی .  نمود دۀ نظ رای او در ترکيب آين ائی ب وده و جای پ ان دور نم ری طالب ز رھب از مرک

شنامهزبا.   باز خواھد کرد کابل مستعمراتی ل  داشت مال برادر به يک نماي ه کاب ه او را ب ن است ک  شباھت دارد و ھدف اي

ذيرش آورده و منحيث يک شخص با اھميت در دستگاه رھبری طالبان از وی برای ترغيب و تشويق  شورشيان طالب در پ

ه اصطالح مال برادر  .  طرح آشتی با حکومت مستعمراتی کرزی استفاده نمايند ری ب در رھب ًقسما نسبت به ساير اعضای ک

ود "  نظام نامۀ رفتار و سلوک"در سال گذشته، مال برادر .  وانمود شده است"  معقول تر" جنگجويان طالبان را صادر نم

ور  ب آن چط ه موج ه ب راد ملک ه اف اندن ب دمه رس دکاز ص ب نماين ات را جل ه ج ردم قري ت م وده و محبوبي راز نم .  ی احت

دکه ظامنامه ھمچنان از جنگجويان طالب تقاضا کرد ن ر ضروری دوری جوين م ورد .از عمل خودکشانۀ غي   نظر ديگری ھ

  .ر نيرو ھای امنيتی پاکستان قرار دادوسيلۀ عمال طالبان، خود را در اختياه زبان ھاست که مال برادر از ترس ترور ب

  

عقيده بر آن است که اختالفات ذات البينی ميان کدر رھبری طالبان در حال انکشاف بوده و بی اعتمادی و شکاکيت .  ٢

  در ماه ھای اخير، تعدادی از .افزايش يافته استی قبيله ئطرز کار سياسی و ارتباطات  بر مبنای به يکديگر شان نسبت

ه و نظر به گزارش نيويارک تايمز دنموسوی کراچی فرار ه باز ترس حمالت طيارات بی پيلوت رھبری طالبان گروه 

مال برادر پوپلزائی است در حاليکه اکثريت را ."  چند تن از رھبران طالبان در کراچی ديده شده اند"روری، ب ف١۶مورخۀ 

ر نظرداشت کشمکش ھای ھميشگی بين اين دو قبيلۀ پشتون و با د.  در  گروه رھبری طالبان غلجائی ھا تشکيل ميدھند

لذا .   انجام کار ھای شايد خودسرانه توسط مال برادر، رھبری طالبان تصميم گرفت که به يک نحوی او را مجازات کند

د ھدايت داده بود مال برادر به زير دستان خو.   امريکا انداخت–رھبری طالبان مال برادر را در دام مقامات امنيتی پاکستان 

مال برادر سال "اليست پاکستانی، قول احمد رشيد ژورنه ب.  با احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی داخل مذاکره شوند که 

ه  اخبار شرق االوسط ب." گذشته، با مقامات رسمی عربستان سعودی و افغان در جريان مراسم حج ديدار ھائی داشت

مال برادر دومين فرد عاليرتبۀ تحريک طالبان حامی صلح و آشتی در افغانستان قبل و "روری گزارش داد که ب ف٢١تاريخ 

 خاص برخوردار بوده که برای ۀمال برادر به تناسب ساير اعضای گروه نخبۀ طالبان از جاذب.   بودبعد از کنفرانس لندن

سی را عقيده بر آن است که  يک تعداد ناظران سيا." پيروانش ھم شخص معروف و دوست داشتنی به شمار ميرفت

و زمينه ساز دستگيری اش ساخت گروه رھبری ی، او را مغضوب  وۀخودسرانو اقدامات مال برادر " خوب"شخصيت 

دام ه  بدوم يعنی ، نظربه اقدامات باال دست زده باشد کدر رھبری در کويته  "استيذان" بدون ً واقعامال برادراگر .  گرديد

    .  می يابدمصداقطالبان  ورای رھبری وسيلۀ شه انداختن وی ب

      

موفقيت "امريکا از گرفتاری مال برادر يکی از قومندانان برجستۀ طالبان اظھار شعف و خرسندی نموده و آنرا .  ٣

تحول "اين حادثه را امريکا ات امنيتی مقامبی بی سی از قول .  دتلقی ميکن پاکستان - برای ھمکاری امريکا" بزرگ

بر حسب گزارشات رسانه ھای مختلف، سی آی ای از مدت ھا بدينسو در صدد يافتن رد پای مال برادر .  اندخو" مھمی

توقيف مال عبدالسالم و مال مير محمد در فيصل آباد "روری گزارش داد که ب ف٢٢تاريخ ه ايشيا تايمز آنالين ب.  بوده است

يک عده از ناظران سياسی معتقد .  يافتن محل تقريبی مال برادر مھيا ساخت جنوری، زمينه را برای ٢۶پاکستان در روز 
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 آگاه ساخت و برای  آی اس آی  برادرکه در حقيقت اين سی آی ای بود که آی اس آی پاکستان را از مکان احتمالی مالاند 

رک تايمز به ارتباط بازداشت مال الکن خبر نيويا.  بوده ھم جز ھمکاری با نيرو ھای مخفی امريکا راه ديگری باقی نماند

غير مستقيم از قبل با مال برادر در تماس بوده و مامورين استخباراتی امريکا و افغانستان "برادر حاکی ازين است که 

پاکستان در جريان اين مذاکرات قرار "خبر ھمچنان ميرساند که ."  پيرامون آشتی و مصالحه با وی مذاکره کردند

واقعيت داشته باشد، پس "  صلح"از جريان  پاکستان ساختن عمدی رش نيويارک تايمز به ارتباط دور اگر گزا."  نداشت

.   استه زير نيم کاسۀوسيلۀ آی اس آی خالف ميل امريکا بوده و يا اينکه کاسه معلوم ميشود که گرفتاری مال برادر ب

يپلمات ھای عاليرتبۀ پاکستان اظھار داشت يکی از د"روری ب ف١٧، مورخۀ  Deutsche Press-Agenturطبق گزارش 

کابل تفويض نموده است به مذاکرات صلح بين طالبان و حکومت که امريکا به اسالم آباد نقش رھبری را در ترتيب دادن 

  پس مشاھده می کنيم که چه توطئه ھا و بازی ھای پشت پرده افغانستان را ".شرط اينکه مال عمر از جريان محروم گردد

  .وی تباھی می کشاندسه ب

  

ًپاکستان با حقه بازی ھای ماھرانه سعی می نمايد که بازداشت مال برادر را کال به فعاليت نيرو ھای امنيتی خود نسبت .  ۴

عمليات توسط سازمان "گزارش داد که روری ب ف١٨تاريخ ه بلک وزير داخلۀ پاکستان ا بی بی سی از قول رحمان م. دھد

تعجب آور اينکه مالک ."  شد و آنرا به عنوان يک شکار بزرگ برای پاکستان توصيف کردانجام ھای امنيتی پاکستان 

  :گفت

 اينکه چه عللی باعث شده که پاکستان ."  داد که چقدر در نبرد عليه تروريسم صادق و جدی ھستيمنشان اين عمليات  "

االتی را در اذھان ناظران سياسی منطقه خلق يد، سؤران تحريک طالبان اقدام نمادست به گرفتاری مال برادر و ساير رھب

يا پاکستان ميخواھد که طرح : دو نيت پاکستان  خواھد بود  ۀيک عده معتقد اند که بازداشت وی نشاندھند .   کرده است

انيکه ھر زم.  و يا اينکه بيشتر آنرا زير نظارت خود داشته باشدصلح و آشتی حکومت کابل را با طالبان تخريب نمايد 

پاکستان تحت فشار سياسی و اقتصادی امريکا قرار ميگيرد، گاه و بيگاه يک و يا چند طالب سرکش و يا مستقل را تحويل 

.  تعلقاتش با طالبان صدمه ببيندواشنگتن ميدھد تا اعتبار خود را در جنگ عليه ترور نزد امريکا افزايش دھد بدون اينکه 

ً و ضمنا فريبکارانه  خلوص نيت خود را لب صد ھا ميليون دالر از امريکا رشوه ميگيردپاکستان در مقابل تحويلدھی ھر طا

 . د تا از مسير سياسی آينده افغانستان به ارتباط آشتی احتمالی طالبان با کابل دور نماندساز ميظاھربه امريکا و کابل 

 و امنيت اين کشور را به قيام نکننديت اسالم آباد حاکم ضد بهپاکستان ھمچنان تا زمانی عملکرد طالبان را تحمل ميکند که 

پاکستان بيش ازين نميتواند موجوديت طالبان را درين : برادر يک چيز را ثابت ساختبازداشت مال .  خطر مواجه نسازند

پذير باشند می اندازد که آشتی " دامه ب"نظر ديگر ھم اينست که پاکستان ھمان طالبانی را به اصطالح .  کشور انکار نمايد

بيش از .  پاکستان به آسانی طالبان را رھا نميکند.  ترور توسط طالبان مخالف جريان آشتی نجات دھد از خطرآنھا را تا 

.  ورد پاکستان در افغانستان اندآدست  سال است که اين کشور طالبان را رشد و پرورش داده و در حال کنونی مھمترين ٢٠

ين عقيده اند که مقامات استخباراتی  پاکستان درک نمودند که سی آی ای به دنبال مال برادر از ناظران امور به اای عده 

زيرا اگر سی آی ای موفق به .  است تا او را دستگير نمايد، ازينرو آی اس آی پيش دستی نموده و او را بازداشت نمود
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که برای پاکستان ناگوار تمام  را فاش ميکرد  یموضوعات و اسرارد، شايد در جريان تحقيق گرديدستگيری مال برادر مي

  :در به چند ھدف رسيدپاکستان با گرفتاری مال برا.  ميشد

  . مانع افشای روابط زيرزمينی اش با طالبان گرديد-١ 

  . کابل شناسانديگانه وسيلۀ اتصالی طالبان با امريکا و   خود را  -٢  

  .ان و کابل معرفی نمودجريان صلح و آشتی بين طالب" حامی"  خود را -٣ 

   .ختا  خود را وفادار به امريکا و ھمکار اين کشور در جنگ عليه تروريزم وانمود س-۴  

در روياروئی با ھند بعد از خروج احتمالی قوای امريکا تقويت   موقعيت خود را به ارتباط  نفوذش در افغانستان -۵  

  .نمود

  

د علت و يا علل بازداشت مال برادر را بيان کند، با قاطعيت نميتوان اظھار نظر اينکه کدام يک از نظرات فوق الذکر ميتوان

سوی ه که نقش پاکستان را درين حادثه بيشتر تثبيت ميکند، ميالن را باما سير حوادث و مکان گرفتاری مال برادر .  کرد

ظرات را در فضای پر از فتنه و   وقت، ارزش و اھميت ساير نعينالکن نبايد  در .  پذيرش نظر چھارم نشان ميدھد

ه يچ جاه بطالبان در ھ از شدت عمليات و مقاومت مسلحانۀ تا کنون بازداشت مال برادر .   نامطمئن منطقه ناديده گرفت

پرده از يندۀ نه چندان دور آ  .شمول مارجه نکاسته است و طالبان ھم از گرفتاری فرد شماره دوی خود تکانی نخورده اند

  .  وطئه ھا بر خواھد داشت و مردم ما را در درک بھتر حوادث ياری خواھد کردراز ھا و ت

             


