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مرجان کمال

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

قسمت سوم

هنوز چشم مرادم رخ تـو سـیر ندیده

هوا گرفتی و رفتی ز کف چو مرغ پریده

تو را به روی زمین دیدم و شگفتم و گفتم

که این فرشته بـرای مـن از بهشت رسیده

بیا که چشم و چراغم تو بودی از همه عالم
به دست کوتاه من دامن توکی رسد ای ُگل

خدای را ،بـه کجا رفتی ای فروغ دو دیده
که پای خسته مـن عمـری از پی تو دویده

ترانۀ غزل دلکشم ،مگر نشنیدی

که رام من نشدی آخـر ای غــزال رمیده

(فریدون مشیری)

مال فضل محمد:
گفته می شود که در سال  1691میالدی در والیت ارزگان متول شده است .مال فضل محمد مسئول امنیت
داخلی در رژیم طالبان بود .وی توسط قوای امریکایی دستگیر و به زندان گوانتانمو انتقال داده شده.
در عکس وی که در زندان گوانتانمو است ،نشان دهندۀ این است که با آن ها همکاری نموده است ،زیرا یک
یونیفورم سفید به تن دارد.
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مال فضل محمد
مال عبدالجلیل حقانی ولی محمد:
(معروف به ( )1عبدالجلیل آخند ( )2مال اختر ( )3عبدالجلیل حقانی ( )4نظر جان):
در سال  1693میالدی در قریۀ خواجه ملک ولسوالی ارغنداب والیت قندهار متولد شده است ،از قبیلۀ علی
زیی و برادر عتیق هللا ولی محمد است.
وی در زمان مقاومت علیه اشغال شوروی ها با مال محمد عمر در ارتباط شد.
در رژیم طالبان به حیث مُعین وزارت امور خارجه تقرر یافت و در آن وزارت نفوذش از متوکل و معین
دومی مال ذاهد زیادتر بود .به زبان انگلیسی تکلم می کند و بسیار مؤدب و سنجیده و عاقالنه صحبت می کند.
میانجی بسیار مهم در نزدیک شدن تحریک طالبان با اعراب بود.
بعدتر عضوء شورای عالی طالبان گردید ،و از سال  2001میالدی عضوء کمیسیون اقتصادی شورای طالبان
و مسئول لوژیستیکی طالبان بود ،و از سال  2013میالدی یک شخص بسیار فعال در معامالت و داد و ُس ُتد
معرفی شده است.

مال عبدالجلیل حقانی ولی محمد

عبدالوکیل متوکل:
عبدالوکیل متوکل در سال  1693میالدی در ولسوالی میوند والیت قندهار متولد شده است .پشتون و از قبیلۀ
کاکر می باشد.
در زمان مقاومت علیه روس ها در ابتدا شاگرد مدرسه و بعداً استاد در مدارس پاکستانی (احمدیه ،نورالمدارس
و اشرفیه در بلوچستان) (  )Ahmadia, Noorul Madâres, Ashrafia au Balouchistânبود.
یقینا ً با استخبارات پاکستان ارتباطات دارد.
در سال های  1661و  1661میالدی سخن گوی طالبان و مسئول دیپارتمنت اطالعات و کلتور ،منشی مال
محمد عمر و وزیر امور خارجه تا سال  2001میالدی بود.
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از جملۀ یکی از بزرگترین مسئولین طالبان بود که خود را به قوای امریکایی تسلیم کرد ،برای مدت  11ماه
زندانی بود و در ماه اکتوبر سال  2003میالدی آزاد گردید .رسانه های غربی صفت معتدل را به وی اطالق
نمودند.
در سال  2002میالدی به طالبان مشوره داد که به دولت کرزی بپیوندند.
متوکل بسیار به مال محمد عمر نزدیک و با وی بسیار همکار بود و از جملۀ طرفداران سر سخت سیاسی مال
محمد عمر بود.

عبدالوکیل متوکل

مال محمد قلم الدین:
سال تولد وی  1623میالدی می باشد.
وزیر امر به معروف و نهی از منکر و وزیر عدلیه از سال  1661الی  2001میالدی بود ،بعد از آن طالبان
را ترک کرد.

مال محمد قلم الدین
ادامه دارد
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