
 

 

 

 

 

 ۰۲۰۲می  ۱۱دوشنبه                                                                مرجان کمال        

 به طالبان طالبان و برگشت برگشت  
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم

 قسمت هفتم

 همه تن چشم شدم خیره به دنـبال تو گشتم بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

 دیـوانـه که بودم[ مادر]شـدم آن  دیدار تـو لبریـز شـد از جام وجودمشوق 

 در نـهان خـانـۀ جانـم ُگل یـاد تو درخشید

 باغ صـد خاطره خـندیـد

 عطر صد خاطره پیچید

 

 :هللا آخندمال عبید

قندهار بوده و از  میالدی تولد شده است؛ یک پشتون از ولسوالی پنجوایی والیت  8691مال عبیدهللا آخند در سال 

 .شاخۀ الکوزی می باشد
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 .وی در جهاد علیه شوروی در حزب اتحاد اسالمی سیاف سهیم بود

بسیار ماهر ( stratège)مال عبیدهللا وزیر دفاع رژیم طالبان، و از نقطۀ نظر فنون نظامی یک شخص رزمی 

 .بسیار فعال بود میالدی یک شخص 7002تا سال  8661بود، و در داخل تحریک طالبان از سال 

او از جملۀ شخصیت های . وی تعداد زیاد خلقی های کمونیست را برای قوی ساختن استخبارات طالبان جذب نمود

 .پالن تخریب نمودن بت های بامیان را تهیه و ترتیب نمود. بسیار مهم طالبان و از نزدیکان مال محمد عمر بود

یته دستگیر و در نوامبر همان سال در مقابل رهایی عساکر میالدی توسط پاکستانی ها در کو 7002در سال 

 .پاکستانی دوباره رها شد، مگر به زودی دوباره دستگیر گردید

 . میالدی در کراچی پاکستان وفات نمود 7080مارچ سال  5مال عبیدهللا در زندان در اثر مریضی قلبی در 

 

 هللا آخندبیدمال ع                                            

 :مال عبدالکبیر

وی شاگرد مدارس . میالدی متولد شده است، و از قوم ځدران است 8696مال عبدالکبیر گفته می شود که در سال 

در والیت سرحدی شمال ـ غرب  ( Akhora Kattak)پاکستان و دارای دیپلوم از دارلعلوم حقانیه از اکورۀ ختک 

 . پاکستان می باشد

 .شوروی به حیث قومندان یک گروپ که مربوط به جالل الدین حقانی بود فعالیت داشتدر زمان اشغال 

، و (والیات کنر، ننگرهار و لغمان)میالدی، و والی مناطق شرق  8661عبدالکبیر  معاون  شورای کابل در سال 

 .معاون رئیس مالیه، و قومندان نظامی درجه دوم در لوای پنجم بود

شهور و از همین طریقه ثروت زیاد به دست آورد، زیرا به حیث والی منطقۀ شرق تمام راه به فساد اداری بسیار م

 .هایی اساسی عبور قاچاق و قاچاقچیان تحت کنترول وی قرار داشت

مانند . و ادارۀ چندین وزارت و سکتور های مهم مالی را تحت رژیم طالبان به عهده داشت مال عبداکبیر نظارت

زراعت، بانک ها، وزارت تجارت، وزارت معادن و صنایع، وزارت انرژی و آب، ادارۀ  وزارت مالیه، وزارت

مرکزی احصائیه، ریاست انکشاف دهات، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، وزارت پالن و وزارت 

 .مخابرات

 .شخص وفادار به مال محمد عمر بود و الکن می توانست تصامیم را خودش اتخاذ نماید



میالدی مسئول دفاع طالبان در اطراف مزار شریف بود، که در همان جا زخمی و  7008مبر سال در ماه نوا

 .توسط دوستم دستگیر شد

 

 مال عبدالکبیر                                            

 :مال اختر محمد منصور

میالدی در منطقۀ بند تیمور در ولسولی میوند والیت قندهار متولد و از قوم اسحاق  8692مال اختر محمد در سال 

 . مال اختر محمد منصور وزیر هوا نوردی ملکی و رئیس هوا نوردی نظامی طالبان بود. زی است

عهده داشت و شامل  شورای  میالدی یک رول بسیار مهم را هنگامی که داخل افغانستان شد، به 7009از سال 

 .عضو بود، گردید که در والیات خوست، پکتیا و پکتیکا بسیار فعالیت داشتند 81عالی که دارای 

همچنان وی در قاچاق مواد مخدر و در حمالت علیۀ مراکز ولسوالی ها و هماهنگی حمله های انتحاری که سبب  

 .دی گردید، دست داشتمیال 7001کشته شدن بسیار زیاد افراد ملکی در سال 

مال اختر محمد منصور از طرف مال محمد عمر بعد از آن که مال برادر در کراچی دستگیر شد، برای جانشینی 

 .وی انتخاب گردید

میالدی در پاکستان زمانی به وقوع پیوست که در بین طالبان تفرقۀ  7082مرگ مال محمد عمر در ماه اپریل سال 

طالبان از یک طرف و ظهور دیگر گروپ های رقیب مانند دولت اسالمی یا داعش  عمیق بین گروپ های مختلف

 .از طرف دیگر، رونما گردید

در تحرکت طالبان رقابت و مبارزه بین مال محمد اختر منصور و پسر بزرگ مال محمد عمر مال محمد یعقوب به 

ال اختر محمد منصور را به حیث شف و میالدی م 7085ماه جوالی  28شورای عالی طالبان به تاریخ . وجود آمد

 .رهبر نو تحریک طالبان یک روز بعد از انتشار خبر مرگ رهبر طالبان مال محمد عمر اعالن نمودند

 .مال اختر محمد معاون مال محمد عمر و مسئول امور سیاسی و نظامی تحریک طالبان بود

یر والیت هلمند، که بعضی منابع وی را اصیل اصیل ولسوالی گرم س)مولوی شیخ الحدیث هیبت هللا آخندزاده 

به ( پسر جالل الدین حقانی)می گویند و مولوی سراج الدین حقانی ( منطقۀ سپروند ولسولی پنجوایی والیت قندهار

 .حیث معاونین مال اختر محمد منصور انتخاب شدند

طالبان والی قندهار بود اشاره می کند که مال محمد منصور  اما مال محمد حسن رحمانی که در وقت حکمروایی

توسط یک گروپ خورد طالب ها با وجود مخالفت مسئولین بسیار مهم طالبان مانند مال عبدالرازق و مال عبد القیوم 



سال  72رحمانی عالوه می کند که وی میخواست که مولوی یعقوب پسر مال محمد عمر که . ذاکر نامیده شده است

مر دارد، انتخاب گردد، اما دیگران مال یعقوب را برای این مسئولیت بسیار جوان از مال منصور ارزیابی ع

 .به تعقیب این تصمیم مخالفت ها و مشکالت بین مال اختر محمد منصور و مال داد هللا منصور به وجود آمد. نمودند

قه خاک افغان در زابل برای مبارزه در مقابل نفر مسلح را در منط 900مال اختر محمد منصور رهبرجدید، حدود 

 (.میالدی 7085ماه اگست  71)طرفداران مال داد هللا منصور آماده ساخت، 

مال اختر محمد منصور در یک درگیری بین قومندان های طالبان در پاکستان شدیداً زخمی و در شفاخانه بستری 

 .شد

میالدی اعالن نمودند که یکی از طیارات بی پیلوت آن ها  7089ماه می  78به تعقیب آن قوای امریکایی به تاریخ 

به احتمال بسیار قوی مال اختر محمد منصور را در یک منطقۀ کامالً منزوی در پاکستان در نزدیک سرحد 

به قرار راپور ها سراج الدین . به تعقیب آن مرگ رهبر طالبان تائید شد. افغانستان در بلوچستان از بین برده است

قانی، مال هیبت هللا آخند زاده، مال قیوم، مال عبداقیوم ذاکر، مال شرین، برادر مال محمد عمر، مال عبدالمنان ح

 .کاندید های قابل قبول به جای مال اختر محمد منصور می باشند

 

 

 مال اختر محمد منصور

 

 ادامه دارد

 


