
 

 

 

 

 

                                                                                                  ۰۴۰۴جون  ۴۰پنجشنبه                                                             مرجان کمال       

 به طالبانطالبان و برگشت  برگشت  

 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده
 فریده نوری: مترجم

 قسمت نهم

 منم ،ودا زدۀ چشم تو بوده ستـآن که س

 صد چشمه گشوده ست منم ،وانکه از هر مژه

 اسازی بختـه نـر گشته کـده، سـره مان، آن ز

 منمنمود ست ـه سر منزل وصلش نـه بر

 وییـوشم از دیده ربوده ست تـآن که خواب خ

 منم[ و ستـوسۀ تـه یک بـب تاجـمح]ه ـو آن ک

 کشیدی چون اشک ی،ای که از چشم رهی پا

 ن که چون آه به دنبال تو بوده ست منمآ
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 :میالدی 1022ـ  1002شخصیت های مهم طالبان از سال 

" شمال اتحاد"قوای ائتالف به سرکردگی امریکا و چنگ که از  میالدی طالبان   1001بعد از سال 

مال محمد عمر رهبر طالبان بود که در آن جا به  ،یکی از آن ها .به پاکستان پناه بردند ،نجات یافتند

بعداً تعداد آن زیاد  بود و در شروع دارای ده عضواین شورا .  تشکیل شورای کویته پرداخت

 .و تا به سی و سه عضو رسید دگردی

بود میالدی مال محمد عمر یک شورای دومی را خلق نمود که دارای سیزده عضو  1002در سال 

 .بودی اولی اعضا شامل ومی شد یاد  و به نام مجلس الشورا

ء، والی ها و تشکیل دادند، که دارای وزرا در افغانستان را" دولت موازی "تحریک طالبان یک 

 .بود ولسوال ها

میالدی در اثر مریضی در یکی  1022اپریل سال  12در  ،منابع دست داشته رمال محمد عمر قرا

در . میالدی آشکار می گردد 1022خبر مرگ وی در سال . از شفاخانه های کراچی وفات نمود

تا زمان حیات مال محمد . شورا، رهبری می شد ۀی باقی ماندتمام این مدت تحریک توسط اعضا

 .حریک طالبان یک پارچه بودعمر ت

 :مال عبیدهللا آخند

از . از جملۀ شخصیت های مهم و برجستۀ طالبان و نزدیک به مال محمد عمر بودمال عبیدهللا آخند 

میالدی به بعد اهمیت زیادتر کسب نمود، زیرا نمایندۀ دائمی مال محمد عمر در  1001 سال

 .کرده است پالن تخریب نمودن بت های بامیان را تهیه. شورای رهبری بود

ر عین سال آزادی خود را با رهایی  د میالدی در کویته پاکستان دستگیر و بعداً  1002در سال 

 1002در ماه فبروری سال . ان دستگیر شده بودند، مبادله نمودعساکر پاکستانی که توسط طالب

 یک قلبی در میالدی در اثر مریضی  1020 میالدی دوباره دستگیر و در  پنجم ماه مارچ سال

  .وفات نمود در شهر کراچی پاکستان زندان

  :اختر محمد عثمانی

رهبری نظامی  1002اخیر سال اختر محمد عثمانی یکی از قومندان های نظامی طالبان بود، در 

افتاد، به  "لااتحداد شم"بعد از این که مزار شریف، قندوز و کابل به دست  ،طالبان را در قندهار

طالبان مبدل می شود و همچنان در شورای رهبری در ماه عهده داشت، و به یک رهبر نظامی 

 .میالدی شامل می گردد 1002مارچ سال 



، برای مال محمد عمر ستکه مال دادهللا نیز قومندانی نظامی را می خوامال دادهللا،  بارقابت وی 

 میالدی تحت فرماندهی جالل 1002و سبب می شود که هر دو را در سال  گردیدهمأیوس کننده 

 .جا بسازدالدین حقانی جاب

د میالدی در اثر حملۀ هوایی امریکا در والیت هلمن 1002مال محمد اختر عثمانی در دسامبر سال 

 .کشته شد

 

       

 

 

 

 

 اختر محمد عثمانی

 :مال اختر محمد منصور

میالدی رول بسیار مهم در رهبری شورا داشت، مال اختر  1002از سال  منصور مال اختر محمد

 .الیات خوست، پکتیا و پکتیکا خیلی فعال بودومحمد منصور در 

بعد از اعالن مرگ مال محمد عمر، شورا وی را برای رهبری تحریک طالبان یک روز بعد از 

 . اعالن مرگ مال محمد عمر برگزید

بعضی منابع  نظر بهاز ولسوالی گرمسیر والیت هلمند و )مولوی شیخ الحدیث هیبت هللا آخند زاده 

به ( پسر جالل الدین حقاتی)حقانی  و مولوی سراج الدین( دیگر از ولسوالی پنجوایی والیت قندهار

 .حیث معاونین وی نامیده شدند

یکی از  میالدی، امریکایی ها اعالن نمودند که به احتمال زیاد 1022ماه می سال  12به تاریخ 

نزدیک  ،طیاره های بدون پیلوت شان سبب کشته شدن مال اختر محمد منصور در منطقۀ بلوچستان

 .عداً توسط رهبران طالب تأیید شدکه ب. سرحد افغانستان گردید

  :مال جالل الدین حقانی

 .جالل الدین حقانی یکی از اعضایی شورای رهبری طالبان از شروع تشکیل آن بود



 و نظر به هدایت مال محمد عمر،میالدی به بعد به صفت یک قومندان عسکری  1002از سال 

ی که در بین شان موجود بود، نظارت می اختر محمد منصور و مال داد هللا را، نظر به رقابت ها

 .کرد

 :المجیدحافظ عبد

یک شخصیت سیاسی . میالدی تولد شده است 2722المجید گفته وی شود که حوالی سال حافظ عبد

 .و یک شف نظامی می باشد

میالدی، زندگی وی را  2777گفته می شود که هنگام یک حمله باالی مال محمد عمر در سال 

 .نجات داده است

 .می بعد تر از آن وی شف پولیس انتخاب می شودک

مشورتی  عضوبه حیث یک  میالدی از طرف شورای اداره و سر پرستی طالبان، 1002در سال 

 (دسترس نیست درعکس )   .نامیده می شود شورای رهبری طالبان

       

 


