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 قسمت دهم و اخیر
 

 ا سحر بی توـچو شمع، سوختم از شام ت ود، چشم تر بی توـیاسـنش ه، دوـز گری

 ر بی توـیاه تـو، روزم سـوی تـود ز مـب ای نه، که از غم توـدۀ من پـه دیـبی بـش

 ر بی توـه سـا بـا تـشم، از پـدر آب و آت آه چو شمع خوبان اشک وترحمی، که ز 

 ر جگر بی توـود داغ بـه بـو اللـمرا، چ خنده بر دهان بی من ترا، چو غنچه بود

 دمـی ز گـریه، بـر آسـوده ام اگر بی تو ، جز سرشک درد مبادچشم رهینصیب 

 

 :سیف المنصور

 .یکی از قومندان های مجاهدین نصرهللا منصور بود، که علیه قوای شوروی می جنگیدسیف المنصور پسر 

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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میالدی هنگام حملۀ امریکا و  1002در قرغه در سال  انطالب گارنیزیون سیف المنصور معاون قومندان نظامی

 .بود، که به پاکستان پناه برد" اتحاد شمال"

یک هزار مبارز را جمع نماید و تا آخرین رمق علیه امریکا موفق گردید تا حدود میالدی  1001در ماه مارچ 

 .برای نشان دادن تفوق اسالم در افغانستان جنگید

که ( Anaconda) اندامیالدی سرکردگی شورشیان را در منطقۀ گردیز در مقابل عملیات اَنک 1001در ماه می 

هلیکوپتر یک و در آن جا موفق گردید که . ردتوسط امریکایی ها و قوای افغان به راه انداخته شده بود، رهبری ک

، که این عمل وی به وی لقب قهرمان را زدامریکایی ها را که در داخل آن هفت عسکر امریکا بود سرنگون سا

 .شورای رهبری طالبان نامیده شدیک عضو  ،میالدی 1002در ماه مارچ سال . داد

  . میالدی در یک درگیری در پاره چنار کشته شد 1002در ماه جنوری سال 

 

 سیف المنصور

 :میالدی 1022مال محمد رسول در هنگام یک سخنرانی در والیت فراه در سال 

 .میالدی بود 1002ــ  2991ت اسالمی طالبان والی والیت نیمروز از سال امار انمزمال محمد رسول در 

میالدی در  1002ماه نوامبر سال  22به تاریخ . وی از جملۀ یکی از دوستان نزدیک مال محمد عمر گفته می شد

 . هنگام حمالت هوایی امریکایی ها فرار نمود

میالدی شامل شورای رهبری طالبان گردیده و به حیث والی مخفی یا والی موازی طالبان در  1002بعد از سال 

مخالفت  به جای مال محمد عمر میالدی با نامیدن مال اختر محمد منصور 1022در سال . دوالیت فراه نامیده ش

افغانستان را طالبان ت اسالمی شورای عالی اماریک شورا به نام ، و شورای رهبری طالبان را ترک نمود و نموده

 .کرد ایجاد

 .تان را تقاضا نمودخروج تمامی عساکر خارجی از افغانس ،مال رسول قبل از مذاکره برای صلح

 آن هاکه  ندنمود می یدئ، اما تأهگروپ مربوط به مال رسول طرفدار عملیات القاعده و دولت اسالمی در خارج بود

 .دنتحریکات را در افغانستان نمی پذیر دیگر



 

 مال محمد رسول هنگام سخنرانی

 :مال عبدالغنی برادر

بعد از . میالدی بوده است 2991ار تحریک طالبان در سال زگ نبنیا فرد  یکی از جملۀ چهار  مال عبدالغنی برادر

میالدی، به مبارزه به حیث یک شورشی علیۀ حکومت به صفت یکی از  1002حملۀ امریکا در اخیر سال 

 وبوده از جملۀ نزدیکان مال محمد عمر . دادبه فعالیت های خود دوام قومندان های مطمئن و قابل اعتماد طالبان 

میالدی با یک عملیات مشترک امریکایی ها و  1020در ماه فبروری سال . ورای رهبری طالبان بودش شامل

در . میالدی در بارۀ وی حرف زده نشده است 1021تا سال . پاکستانی ها در شهر کراچی در پاکستان دستگیر شد

صلح که شروع های گو و  همین سال دولت افغانستان از وی به عنوان یک شخص  که بسیار الزمی برای گفت

  .ی آزادی وی را از زندان پاکستان از نزد پاکستانی ها نمودو تقاضا یاد نموده خواهد شد، می باشد،

 

 (مال عبدالغنی برادر)

 :مال عبدالرزاق نافذ

میالدی در  1002در زمان حمالت سال . مال عبدالرزاق نافذ یکی از قومندان های نظامی طالبان افغان است

در سال . مناطق شمال کشور عمل می نمود، که در همان جا توسط قوای دوستم دستگیر و دوباره رها گردید

 (.نیستدست  در یاز وی عکس. )اعضای شورای رهبری طالبان گردید زمیالدی یکی ا 1002

 

 (les Sources des photos) :منابع عکس ها

 Wikipediaویکی پیدیا  :ــ مال محمد عمر



  Mapper ,NNDB: ــ مال محمد ربانی

 Getty Image  : ــ مال محمد غوث

 Tolo News: ــ مال حسن رحمانی و مال امیر خان متقی

  ایویکی پید : ، مال دادهللا، عبدالغنی برادر و مال اختر محمد منصور محمد فضلــ 

و مال عبیدهللا  و مولوی دالور هللا خیر خواه، مال نورالدین ترابی، مولوی خیر ــ مال عبدالجلیل حقانی ولی محمد

 Afghan Biographie  (Who is who in Afghanistan) ,افغان بیوگرافی: آخند 

 geovieu.info: ــ عبد الوکیل متوکل

  Monde "  Philip Poupin pour le": ــ مال محمد قلم الدین

     DEA, Drug Enforcement Administration: بشیر نورزی  ــ

  Afghan Human Right Home:  جالل الدین حقانی، عبدالحکیم مجاهد، مال عبدالسالم راکتی   ــ

  Shutter stock: ــ مال عباس آخند

  Face book:  ــ سید عبدالرحمان حقانی

 Reuters: ــ عبداکبیر

 Historica:  و مال عبدالرحمان مال عبدلخالقــ 

  da.azaduradio.com:  مال محمد رسول  ــ

 parstiday.com: ــ مال عبدالغنی برادر

 

 پایان

 
 

 

 


