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مرجان کمال

برگشت طالبان و برگشت به طالبان
نویسنده :مرجان کمال به زبان فرانسوی
مترجم :فریده نوری

قسمت پنجم
روز هـایـی کـه بـی تو می گذرد

گر چه با توست ثانیه هاش

آرزو بـاز می کشد فریاد

در کنار تو می گذشت ای کاش

مال داد هللا:
مال دادهللا یکی از قومندان های نظامی طالبان بود ،از قوم پشتون و اصیل والیت اُروزگان ،و از جملۀ شخصیت های
مهم در حمله و یورش بر علیه والیت مزار شریف در سپتامبر  7991میالدی به شمار می رفت.

وی متهم به نقض حقوق بشر در والیت مزار شریف در ماه اگست  7991میالدی و حریق یکاولنگ و بامیان در جون
سال  0227میالدی بوده ،در سال  0221میالدی توسط امریکایی ها به قتل رسانیده شد.

مال داد هللا

مال عباس آخند:
مال عباس آخند در سال  7991میالدی در ولسوال خاص اروزگان والیت اروزگان متولد گریده است .از پشتون های
اچکزی ـ درانی سپین بولدک قندهار بود و در والیت اروزگان زندگی می کرد ،شاگرد مدارس افغانستان و پاکستان
بود .در سال  7919میالدی به کویته در پاکستان پناه برد .یکی از قومندان های حزب حرکت انقالب اسالمی به
رهبری محمد نبی محمدی بود.
در هنگام جهاد بر علیۀ شوروی ها سه مراتبه زخمی شد .در سال  0271میالدی توسط ادارۀ کرزی شایعه شد که مال
عباس آخند مسئول دفتر طالبان در دوحه به جای طیب آغا مقرر شده است.
این شایعات که توسط پاکستانی به راه انداخته شد ،غلط بر آمد.
مال عباس در لیست اشخاصی که توسط ملل متحد محکوم شده بودند ،بود.
وی نشان دهندۀ یک شخصیت مهم و با تجربه از نظر سیاسی و یک قومندان درجه اول قبل از سال  0227میالدی
شمرده می شد.
در بین سال های  7991ـ  7999میالدی شاروال قندهار ،بعداً لوی سارنوال و باالخره وزیر صحت عامه در رژیم
طالبان بود .وی در رأس یک کمسیون صحت مسئولیت مذاکره و مبادله با مؤسسات بین المللی در مناطق تحت اثر
طالبان را به عهده داشت تا زمینه را برای واکسین نمودن از یک طرف و همچنان برای تداوی نمودن جنگجویان طالب
که در درگیری ها زخمی شده بودند ،و هم گفتگو برای دادن مرده های طالب به خانواده های شان را داشت .مال عباس
از جملۀ یکی از دیپلومات طالب در نزد جامعۀ بین المللی بود.
بعد تر زمانی که مسئولیت ارتباطات با اسالم از طرف طالبان برایش داده شد وی با پاکستانی ها روابط دوستی را
انکشاف داد.

مال عباس آخند

مولوی دالور:
مولوی دالور در سال  7992میالدی متولد و تعلیمات دینی را در والیت لهوگر شروع و در زمان اشغال افغانستان
توسط شوروی به تدریس علوم دینی در مدارس پاکستانی دارالعلوم حقانیه و ختک ادامه داد.
در سال های  7992میالدی در چوکی های مختلف برای طالبان کار نموده است.
مولوی دالور سفیر طالبان در عربستان سعودی بود .در سال  7991میالدی به دلیل مناقشه در مورد اسامه بن لدن با
عربستان سعودی ،عبدالوهاب جانشین وی گردید.

مولوی دالور

عبدالحکیم مجاهد:
سال تولد وی  7991میالدی و اصیل والیت پکتیا می باشد .از سال  7999الی  7991میالدی به حیث سفیر طالبان
در پاکستان و بعد از آن در سال  7991میالدی نماینده طالبان در ملل متحد بود.
طالبان وی را یک شخصیت فوقالعاده جهت نمایندگی شان در نزد ملل متحد و امریکایی ها تشخیص داده و در سال
 7991میالدی به نیویارک فرستادند .توسط رسانه های غربی به صفت یک طالب "معتدل" شناخته شد.

بعداً از طالبان جدا شده و یک گروپ مخالف و معترض حزب جمعیت خادم الفرقان را ساخته و دفترش را در کابل باز
نمود .در سال  0229میالدی مجاهد کوشش نمود تا حزب خود را در وزارت عدلیه راجستر نماید.
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ادامه دارد

