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مرجان کمال

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

قسمت دوم

بگذار سر به سینۀ من تـا که بشنوی
بگذار سر به سینۀ من تا بگویمت
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
دلتنگم آن چنـان که اگر بینمت بـه کام
تو آسمان آبی و آرام و روشـنی
بـگذار تـا ببـوسمت ای نوشخند صبح
بیـمار خـنده هـای تـو ام بیشتر بخند

آهنگ اشتیاق دل درد مـند را
اندوه چیست ،عشق کدام است ،غم کـجاست
عمریست در هوای تـو از آشیــان جداست

خـواهم که جاودانـه بنالم بـه دامنت
من چون کبوتری که پـرم در هوای تو

بگذار تا بنوشمـت ای چشمۀ زالل
خورشید آرزوی مـنی گرم تـر بــتاب

(فریدون مشیری)

مرجان در دشت و دامان وطن

مال محمد ربانی:
مال محمد ربانی در سال  1511میالدی در پشمول ،در یک قریه در نزدیکی قندهار که در باالی سرک میوند
موقعیت دارد تولد و در سال  1001میالدی در اثر مریضی سرطان در راولپندی وفات نمود ،مال محمد ربانی

شماره  1از  4صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

از قبیلۀ کاکر بود .وی نیز مانند مال محمد عمر از جملۀ شاگردان مدارس دینی بود و در هنگام اشغال افغانستان
توسط اردوی شوروی به جهاد پیوست.
مال محمد ربانی مربوط حزب اسالمی مولوی خالص بوده و در شورای کابل به صفت یکی از رهبرانش رول
بسیار مهم داشت.
اما نظر به داشتن اختالف نظر با مال محمد عمر از نقش وی کاسته شد.
تضاد او با مال محمد عمر به دلیل این بود که از نزدیک شدن با غرب حمایت می نمود و از طرف دیگر وی
بر خالف حمایت نمودن از اوسامه بن الدن و اطرافیان او بود.
به همین دلیل وی را در جملۀ طالبان معتدل محسوب می کنند.
الکن این صفت وی "معتدل" باالی تطبیق نمودن مطلق شریعت اثر گذار نبود.

مال محمد ربانی

مال محمد غوث:
مال محمد غوث در سال  1591میالدی تولد گردیده است ،وی نیز از شاگردان مدرسه و نیز علیه شوروی ها
جهاد نموده است .در درگیری ها یکی از چشمان خود را از دست داد .یکی از قومندان های حزب اسالمی
مولوی یونس خالص از سال  1595الی  1551میالدی بود .مربوط قبیلۀ درانی از شاخۀ نورزایی والیت
ارزگان بوده و به صفت وزیر خارجۀ طالبان بین سال های 1554ـ  1559میالدی ایفای وظیفه نمود ،دو
مراتبه جهت مالقات با گروپ سرمایه داران پطرول امریکایی به امریکا رفت ،مرتبۀ اول ماه جون ـ جوالی
 1559میالدی و مرتبۀ دوم نوامبر  1559میالدی.
از اهمیت وی در داخل تحریک طالبان به تعقیب ناکامی اش در ماه می سال  1559میالدی در مزار شریف
کاسته شد.
کمک مال محمد غوث به مسئولین امریکایی اجازه داد تا از کمپ تمرینات طالبان دیدار نمایند.
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مال محمد غوث

مال محمد حسن رحمانی:
مال محمد حسن رحمانی از سال  1554تا سال  1559میالدی والی قندهار ،بعداً از  1559میالدی تا سال
 1001میالدی والی منطقۀ جنوب ـ غرب منجمله قندهار بود  .همچنان در شورای کابل نیز مسئولیت داشت.
از قوم پشتون و از قبیلۀ بابر ،شاخۀ اچکزیی ،اصیل قندهار.
در مدارس و مؤسسات مذهبی در پاکستان ،در حقانی دارالعلوم اکورا

ختک( Haqâni Dârul Uloom Akorâ

 )Khattakدر والیت سرحدی شمال ـ غرب ( ،)NWFو فاروقی ( )Farooqiدر کراچی تحصیل نموده است.
در سال  1554میالدی تحصیل خود را رها نمود و با حزب اسالمی مولوی یونس خالص پیوست و یکی از
قومندان های این حزب گردید.
از نزدیکان مال محمد عمر بوده و در خلق نمودن تحریک طالبان وی را کمک نمود.
مال محمد حسن رحمانی در ماه فبروری سال  1019میالدی در اثر مریضی سرطان وفات نمود.

مال محمد حسن رحمانی

مال امیر خان متقی:
مال امیر خان متقی اصیل والیت هلمند می باشد ،در زمان حاکمیت طالبان در وزارت خانه های مانند وزارت
اطالعات و کلتور ،وزارت معارف و رئیس دیپارتمنت اطالعات و کلتور قندهار ،و کمیسیر سیاسی در قندوز
( )commissaire politique à Qunduzبود.
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در سال  1591میالدی در قریۀ شین کلی در ولسوالی زرمت در والیت پکتیا متولد گردیده است.
وی به افراطیت مشهور و نقش مهم از نظر ایدیولوژیکی برای ساختن دولت طالبان داشت .در سال 1559
میالدی به دعوت ( ) UNOCAL Corporationکه یک گروپ سرمایه داران امریکایی است که مقر آن
در  El – Segundoدر کلیفورنیا می باشد ،به امریکا رفت و رهبری گروپ را به عهده داشت.
در سال  1551میالدی از نفوذ وی در قندهار کاسته شد و به صفت کمیسیر سیاسی در قندوز مقرر گردید.
مال محمد حسن متقی حیات دارد.

مال امیر خان متقی

ادامه دارد
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