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مرجان کمال

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

قسمت ششم
می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود
می خواهم و میخواستمت تا نفسم بود
عشق تـو بسم بود که این شعلۀ بی داد

روشن گر شب های بلند قفسم بود

دست من و آغوش تـو هیهات که یک عمر

تنها نفسی با تو نشستن هوسم بود

باهلل که به جز یاد تو ،گر هیچ کسم است

حاشا که به جز عشق تو گر هیچ کسم بود

سید الرحمان حقانی:
سید الرحمان حقانی در سال  1591میالدی تولد گردیده و مربوط به یک قبیله از لغمان بوده و با نورستانی ها
وصلت نموده بود.

تعلیمات دینی را در مدرسۀ حقانیه در والیت سرحدی شمال ـ غرب پاکستان آموخته و در سال  1551میالدی به
حیث دیپلومات در اسالم آباد فرستاده شد ،و در جملۀ ماموران سویه متوسط طالب ها بشمار می رفت.

مال سید الرحمان حقانی
مال عبدالغنی برادر:
مال برادر یک پشتون بوده و در سال  1591میالدی در والیت ارزگان متولد گردیده و از قبیلۀ پوپلزایی درانی می
باشد .وی یکی از قومندان های نظامی طالبان بود و همچنان مال برادر یکی از بنیاد گذاران تحریک طالبان در
سال  1551میالدی بود .وی را مغز متفکر تحریک طالبان می نامند .به مال محمد عمر خیلی نزدیک بود.
علوم اسالمی و شریعت اسالمی را در مدارس پاکستانی آموخت.
در سال  0212میالدی پاکستانی ها وی را دستگیر و به زندان فرستادند.

مال عبدالغنی برادر
مال عبدالسالم راکتی:
مال عبدالسالم راکتی یک پشتون آکاخیل از شاخۀ سلیمان خیل ،ولسوالی نوبهار والیت زابل می باشد ،گفته می شود
که در سال  1591میالدی تولد گردیده است.
در خزان سال  1551میالدی به طالبان پیوست .در دورۀ جهاد در مقابل شوروی ها به حزب اتحاد اسالمی سیاف
مربوط ،و از جملۀ قومندان هائی بود که زیادتر مشهور به راکت اندازی و اختطاف در مناطق قبایلی پاکستان بود.
این راکت اندازی و اختطاف مامورین پاکستانی برای به دست آوردن رهایی برادرش بود که به دلیل فروش یک
استنگر( ،)Stingerدر نزد پاکستانی ها زندانی بود.
در دورۀ رژیم طالبان قومندان در جالل آباد و مناطق شرقی افغانستان بود.

در سال  0220میالدی مدت هشت ماه نزد امریکایی ها زندانی بود .در سال  0229میالدی از تحریک طالبان
کناره گیری نموده به کابل آمد و در داخل دولت افغانستان در صدد دریافت نمودن یک موقعیت رسمی گردید.
باالخره در انتخابات ولسی جرگه موفق ،و وکیل شورا در والیت زابل شد.

مال عبدالسالم راکتی

