
 

 

 

 

 

                                                             ۳۲۳۲می  ۳۲شنبه                                                                  مرجان کمال        

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

 فریده نوری: مترجم

 قسمت هشتم
 

 دیده وعقل مست تو چـرخۀ چرخ پست تو
 گوش طرب به دست تـو بی تو به سر نمی شود

 تویی من و منال ُملکماه و جالل من تویی 
 شوده سر نمی ـبی تو ب توییآب زالل من 

 

 
 :مال عبدالخالق

به دلیل  ،قرار داشت عمر که بسیار مورد توجه و تحسین مال محمدبود مال عبدالخالق یکی از قومندان های طالبان 

 داد، و از طرف دیگر در کار های لوژیستکی خیلی به صورت منظم برایش راپور می ینظاماوضاع  ازاین که 

 .مهارت داشت
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 مال عبدالخالق

 :عبدالرازقمال 

اصلیت وی . میالدی بود 1006الی  6991مال عبدالرازق وزیر تجارت امارات اسالمی افغانستان از سال 

مشکوک است، بعضی ها می گفتند که یک پاکستانی از منطقۀ بلوچستان است و بعضی های دیگر وی را یک 

و می شود میالدی دستگیر  1006سال در . در قندهار زندگی می کرده است می دانستند که اچکزی اسپین بولدک

میالدی دوباره توسط قوای نظامی افغان در کوه های  1002در اول اپریل سال  اما، دردگمی به زودی رها 

 (عکس در دست نیست از مال عبدالرازق. )اطراف قندهار  دستگیر شد

 :قاری احمدهللا یا قاری محمد احمدهللا

الیت ووی رئیس استخبارات و والی . میالدی متولد گردیده است 6919گفته می شود که در سال  قاری احمدهللا

از قوم پشتون و اصیل والیت غزنی . ملۀ بامیان توسط وی رهبری می شدحمیالدی  1000در سال . تخار بود

 (ر دست نیستعکس د. )میالدی توسط طیارۀ بدون پیلوت امریکایی کشته شد 1006ست، در ماه دسامبر سال 

 :مال عبدالرحمن زاهد

بعداً در سال های . میالدی تولد و زمانی که شوروی ها افغانستان را اشغال نمودند در دوبی بود 6911در سال 

گر قوای اشغال شدتبسیار وی در منطقۀ خوست به  ،میالدی به جهاد علیه شوروی داخل شد، و در زمان جهاد 00

 .را عقب راند

مال عبدالرحمن زاهد رئیس بانک و یکی از معین های وزارت امور خارجه رژیم طالبان . بعداً به طالبان پیوست

 .بود

در  ها بی ثبات ساختن والیات قندوز، تخار و بدخشان با ماین گذاریعملیات در میالدی  1061ـ  1006در دورۀ 

 .تأسیسات دولتی رول فعال داشتکنار جاده ها و حمالت باالی 

 .میالدی در یک عملیات مشترک قوای ناتو و اردوی آلمان دستگیر گردید 1061در ماه اکتوبر 



 

 مال عبدالرحمن زاهد

 :مال سید غوث الدین آغا

بعضی ها از قوم ازبک و بگفته تعدادی دیگری تاجک  ۀبه گفت. مال سید غوث الدین وزیر حج و اوقاف طالبان بود

 . بود

 . در دورۀ جهاد ضد شوروی ها مال عبدالرحمن در جهاد داخل نبود و در مدرسه مشغول تدریس بود

 .داشت به عهده را وی فرماندهی قوای طالبان در والیت زابل

دسترس  دراز وی عکس . )میالدی در یک حملۀ قوای امریکایی کشته شد 1002در سال  مال سید غوث الدین

 (نیست
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