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 کرده است؟ زاده رهبر طالبان افغانستان در کجا زندگی می هللا آخوند مال هبت
 

 2۰۱۶اکتوبر  ۱۰-۱۳۹۵میزان  ۱۹
 

 
 

ر رهبر پیشین طالبان د زاده پس از کشته شدن مال اختر منصور، هللا آخوند هبتتوضیح تصویر، 

 مریکایی، رهبری این گروه را به عهده گرفتا طیاراتحمله 
 

زاده، رهبر طالبان، تا پیش از به عهده گرفتن مسئولیت رهبری این گروه در ماه مه  هللا آخوندهبت

 امسال، در مسجدی در نزدیکی شهر کویته پاکستان آزادانه مشغول تدریس و موعظه بوده است. 

زاری رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشته است که تاکنون جزییاتی در مورد زندگی و محل خبرگ

ساله طالبان منتشر نشده بود اما اکنون رویترز دریافته که او در شهرک  ۵۰بود و باش رهبر 

"کوچلک" در نزدیکی شهر "کویته" مرکز ایالت بلوچستان پاکستان زندگی و در مسجد الحج "مسایل 

 کرده است. دریس میدینی" ت
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اند که  و همکاران رهبر طالبان صحبت کرده است و آنها گفته شاگرداندر این گزارش، رویترز با 

 کرد.  اش زندگی میها در این شهر با خانوادههللا سالمال هبت

نید کتوانید همزمان دین تدریس  حافظ عبدالمجید، مسئول مسجد الحج به رویترز گفته است: "شما نمی

، برای ما و شاگردانو رهبری )حکومت( طالبان را هم به عهد داشته باشید. و این بدون شک برای 

 مدرسه خطرناک بود."

کرد  صبح تا نیمه روز تدریس می ۸هللا پیش از تعیین شدن به عنوان رهبر "از  او گفته که مال هبت

 دالر( بود."  ۱۰۰هزار روپیه پاکستان ) ۱۰اش و حقوق ماهانه

گزارشگر خبرگزاری رویترز که از شهر کوچلک و از محل بود و باش سابق رهبر طالبان دیدن 

که پیراهن و تنبان )شلوار( به تن و عمامه بر سر  شاگردها  ج، دهنویسد: "در مسجد الح کرده، می

شود  شدند. در جریان سفرم اتاقی را دیدم که گفته می های مسایل دینی دیده می دارند، در کالس

کرد؛ قفل بزرگی بر در آهنین زده شده بود و  رهبر طالبان بین ساعات تدریس در آن استراحت می

زاده به صورت خطاطی شده بر  آن کامال پایین کشیده شده بود اما نام آخوند هایهای پنجره پرده

 شد."  روی دیوار آن دیده می

نویسد که وقتی از مسئول مسجد الحج پرسیدم که چگونه امکان دارد چنین  گزارشگر رویترز می

دیث الحود. او شیخمقام مهم طالبان آزادانه در آنجا زندگی کند، او در پاسخ گفت: "او یک مرد متدین ب

 دانیم."  بود. و زمانی که امیر شد، اینجا را ترک کرد. ما همین قدر در این مورد می

هللا پس از  هللا مجاهد، سخنگوی طالبان نیز نقل کرده که مال هبت در این گزارش، رویترز از ذبیح

و او در این زمان  کرده است ها در مسجد و مدرسه کوچلک زندگی می فرار از افغانستان برای سال

 خوانده طالبان بود. القضات خودقاضی

هللا این محل را پس از آنکه معاون گروه طالبان شد، ترک کرد و  اما آقای مجاهد گفته که مال هبت

 کرد.  که به عنوان رهبر طالبان انتخاب شد، در آنجا زندگی نمی زمانی

ایت از طالبان و پناه دادن به آنها در خاک این ها دولت پاکستان را متهم به حم مقامات افغانستان بار

شماری نارضایتی خود را از "عدم برخورد  مریکایی نیز در موارد بیااند و مقامات  کشور کرده

 اند.  شبکه حقانی ابراز کرده خصوصجو به  های ستیزه جدی" پاکستان با گروه

 تواند بر فشار هبر طالبان مینویسد که فاش شدن محل بود و باش سابق ر خبرگزاری رویترز می

 های آمریکا و دیگران بر پاکستان بیفزاید. 



رویترز در این گزارش نوشته است که مقامات نظامی پاکستان حاضر نشدند در این مورد ابراز 

نظر کنند اما سرفراز بوگتی، وزیر داخله ایالت بلوچستان پاکستان حضور طالبان در این ایالت را 

 کرده است. به صورت کامل رد 

گی ها مهاجر افغانی که در این کشور زند تواند جستجو کند که میلیوناو گفته که مقامات پاکستان نمی

بینی کنیم چه کسی از میان پناهجویان  توانیم پیش شوند: "ما نمی اند، بعدا مشغول چه کار می کرده

 شود یا رهبر طالبان این کشور."  افغان رئیس جمهوری افغانستان می

 

 مال عبدالغنی برادر کیست؟
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 2۰۱۰تصویر مال غنی برادر هنگام بازداشت در سال  توضیح تصویر،
 

گروه  ۱۹۹۴مال عبدالغنی برادر چهل و پنج سال دارد و یکی از چهار نفری است که در سال 

 طالبان به رهبری مال عمر را تاسیس کردند.

کنند او در پیروان گروه طالبان از مال برادر به عنوان یکی از مغزهای متفکر این گروه یاد می

 طالبان جنگیده است.مدارس پاکستان مسایل دینی خوانده و مدتی در گروه 

مال برادر پس از سقوط امارت اسالمی طالبان، شورای کویته، مهم ترین تشکل طالبان پس از سقوط 

 کرد. این گروه را رهبری می

ن در جنوب افغانستان متولد شد. در ولسوالی دهراوود والیت ارزگا ۱۹۶۸عبدالغنی برادر در سال 

 تعلیمات دینی را "به پایان نرسانده است."و در مدارس دینی درس خوانده اما به ا



برادر مشهور است و گفته می شود که با قبیله پوپلزایی از قبایل قندهار )جایی که حامد  او به مال

 کرزی رئیس جمهوری افغانستان متولد شده( نسبت دارد.

 کرزی کهولی کرزی برادر حامد  پیشتر گزارش هایی وجود داشت که مال عبدالغنی برادر با احمد

 رئیس شورای والیتی قندهار بود در ارتباط بوده است. 2۰۱۱تا  2۰۰۵از سال 

در سالهایی که گروه های مجاهدین علیه نیروهای شوروی سابق و دولت تحت حمایتش در کابل می 

 جنگیدند مال برادر عضو حزب اسالمی به رهبری مولوی یونس خالص بود.

له مال محمد عمر، گروه طالبان را اساس گذاشت و برای با سه نفر دیگر از جم ۱۹۹۴در سال 

 پیروزی این گروه در خطوط مقدم نبرد در غرب افغانستان و نیز کابل پایتخت، جنگید.

پس از سقوط  مریکا و متحدانش به گروه طالبان او معاون وزارت دفاع طالبان بود.ادر زمان حمله 

 حمد عمر شد.مریکا، او معاون مال ماگروه طالبان به دست 

، در شهر 2۰۱۰شد که در سال  مال برادر از فرماندهان مورد اعتماد رهبر گروه طالبان شناخته می

 کراچی در جنوب پاکستان بازداشت و روانه زندان شد.

قبل از این که بازداشت شود، چندین بیانیه عمومی داشته است. در یک مورد دیدگاه خود را از طریق 

 " شریک کرده است.ایمیل با "نیوزویک

در آخرین اظهارات خود گفته بود که مال محمد عمر از سالمتی کامل برخوردار است و در پاکستان 

 نیست.

او در پاسخ به ایمیل نیوزویک در مورد شرط اصلی برقراری صلح در افغانستان، خروج نیروهای 

 بین المللی از افغانستان را شرط اصلی خوانده بود.

نخواسته اند نامشان فاش شود گفته اند که "خواهرش همسر مال محمد عمر رهبر گروه منابع آگاه که 

 طالبان است و همسر او خواهر مال عمر".

نام او در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که حق مسافرت و استفاده از 

 خدمات بانکی را ندارد.

دتی که زندانی بوده دچار "ناراحتی عصبی" شده است، افراد نزدیک به طالبان گفته اند که در م

 م بسیار باالست.میزان قند خون او ه
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