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هاهمهیچگاهدرصدیاصالتاینعکس100درتمامزندگیمالعمر،تنهاسهعکسازاومنتشرشدکهتأیید

جانشین .دانندکهطالبانبرایتصویربرداریقایلندتصویریراحرمتشدیدیمییکیازدالیلاینبی .میسرنشد

 .اومالاخترهمازاینحیث،شرایطیمشابهفرماندهسابقخوددارد

   

مشرق:اعالمخبرمرگمالعمر،رهبراسرارآمیزطالبانکهزمانینامشمترادفخشونتوتروریسمبود،باردیگر

عالمرسمیمرگاوبعدازدوسالهایجهانقرارداد.نکتهقابلتأملاینکهاگروهطالبانرادرسرخطاخباررسانه

گرفت. انجام پاکستان، دولت میزبانی به طالبان، و افغانستان دولت صلح مذاکرات دوم دور آستانه در درست و

سازدوبهواقعمهرتأییدیبرمذاکراتیکهبیشازپیشوروداینگروهراساختارسیاسیرسمیافغانستانمحققمی

قتل؟!(اوتوسططالبان،عرصهسیاسیاینکشوربهحسابمیناپذیریطالبانازحذف تأییدرسمیمرگ)یا با آید.

بالفاصلهفردیبهناممالاخترمنصوربهعنوانجانشیناومعرفیشدتاجلویهرگونهانشعابوانشقاقعمدهدر

ایطالبان،گریزیشبهاسطورهوارهوساختارطالبانگرفتهشود.درسطورپیشروضمنمعرفیمالعمر،رهبرشبح

 .همبهمعرفیرهبرجدیدومعادالتکنونیدرونطالبانخواهیمزد

 

رسانه در که است طالبان سرکرده به منتسب تصاویر تنها تصویر، دو استاین شده منتشر  ها

  

 ترینرهبردنیاتصویربی

درروستایچاههمتدرولسوالیخاکریزوالیتقندهار)زادگاهومرکزیتاصلیگروه1960مالمحمدعمر،متولد

طالبان(درجنوبافغانستان،وازطایفهتومزیازقبیلههوتکازقبایلاصلیقومپشتونبود.

سالپسازتولدمالعمراز5داهایمورداحتراموفاضلمنطقهبودکهحدوازشخصیت«غالمنبی»پدرشمولوی



گزارش به بنا مکانکردند. والیتاوروزگاننقل مرگشبه از بعد او خانواده رفت. مدرسهدنیا در او هایمتعدد،

هایمهمجهادیدرحومهشهرپیشاورپاکستاندرسخواند،همانجاییکهبسیاریازشخصیت«دارالعلومحقانی»

زندگی،بهمنطقه20اند.ظاهرامالعمر،بعدازاتمامدرسدرپیشاور،دراوایلدههکردهافغانستاندرآنجاتحصیل

سنگساردرولسوالیقندهاربازگشتودرآنجایکمدرسهدینیکوچکایجادکردوخودمالیآنشد.بعدازمدتی،

تقردرمرزپاکستانبود.پیوستکهیکیازهفتگروهمجاهدینمسیارگلبدینحکمتاوبهحزباسالمی



یارگلبدینحکمت

ستیهادروهلهنخست،جنگیدنبااشغالگراناتحادشورویبودکهبهحمایتازحکومتحزبکمونیهدفاینگروه

واردجنگ1983اینکشوررااشغالکردهبود.گوییمالعمربهطورجدیاز1979دموکراتیکخلقافغانستان،در

حکومتدست شورویو اتحاد با ریاستدکتر شورویبه نجیبهللانشانده بارمحمد اینجنگچهار در او شد.

درشرححالمالعمرکهاخیراتوسططالبانمنتشرمجروحشدویکیازچشمانخودرابراثرترکشازدستداد.

بودو7جیذکرشدهاست.براساساینمنبع،اواستادبهکارگیریآرپی«7آرپیجی»شده،سالحموردعالقهاو

تعدادزیادیتانکارتششورویتوسطاومنهدمشد.



 

.تاندرجمهوریدموکراتیکخلقکهبهدستطالباناعدامشدهللا،هفتمینرئیسجمهورافغانسمحمدنجیب

،افغانستانعمالمیانفرماندهانجهادیدورانمبارزهباشوروی،1992باسقوطحکومتمحمدنجیبهللادرآوریل

ازهاوآزارهایفراوانیازضعفقدرتمرکزیودستبتقسیمشد.مردمافغانستانظلم«جنگساالران»موسومبه

سالاشغالنظامیاینکشوروجنگباقدرت9هاینفوذایشاندیدند.بهواقعبعدازحدودجنگساالراندرحوزه

هایمجاهدین،عمالافغانستانرابهویرانهتبدیلکردهوروحوجسمملتافغانستانخارجی،جنگداخلیمیانگروه

ازمجاهدینوالیتاورزگانبههمپیوستندتاعلیهظلموآزار،شماری1993رافرسودهساختهبود.دراواخرسال

گروه کنند. جنگساالرانقیام وگروه پیوستند اولیه اینهسته به شکلگرفت.«تحریکطالبان»هایدیگرینیز

بهوجودهایمحلیهمحولهایافغانمدارسدینیپیشاوربودند.برخیداستانتقریباهمهاعضایاینگروه،ازطلبه

 بهار اینکهدر ازجمله دارد، وجود نوجوانازیکیازروستاهای1994آمدنگروه دودختر مالعمرکهشنید ،

اند،خونشبهجوشآمدوبههمراهاطرافشهرقندهاردزدیدهشدهوبهاردوییکیازجنگساالرانمحلیبردهشده

ردهوضمننجاتآندودخترنوجوان،جنگساالرمزبورراازشماریازمجاهدینهمفکرخود،بهآناردوحملهک

آیاس-اطالعاتارتشپاکستاندهدتریهموجودداردکهنشانمیهایقابلتأمللولهتانکدارزدند.البتهگزارش

،ازخألقدرتنظیربوتوبیبهفرماننخستوزیروقت،-)اینجا(تردرگزارشمشرقمعرفیشدهاستآیکهپیش

مرکزیدرافغانستاناستفادهکردتاباتشکیلیکگروهقدرتمندازطالبافغانمدارسدینیپاکستان،نفوذپاکستانرا

 سال اوایل همان در تحریکطالبان، وجود اعالم اولین گویی تثبیتکند. افغانستان آزادسازی94در عملیات در ،

پاکستانبهترکمنستان،انجامگرفتکهاینکاروانتوسطیکیازجنگساالرانهایارسالیازکاروانیازکامیون

 محلیتوقیفشدهبود.داستاندارزدنازلولهتانکدربارههمینجنگساالرهموجوددارد.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/348950/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/348950/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1


 

 نظیربوتوبی

نفرهازافرادتحتامرش،یکپستمرزبانی،بههمراهیکانبار200،مالعمروگروهی1994بههرحال،دراکتبر

ازطالبافغانمدارسپاکستان،بههزارنفره12،گروهیحدودا1994اسلحه،رابهتصرفدرآوردند.دردسامبر

همراهشماریازداوطلبانپاکستانیبهگروهمالعمرپیوستندکهبهناگهانمعادالتقوارابهنفعاینگروهبههمزد

درقضیهپررنگمی هیچمزاحمتی،)بسیجنیروییکهبازنقشپاکستانرا طالباندرهمانماه،بدونتقریبا کند(.

یافت،قوانینخاصخودازشریعتراایکهتسلطمیررابهتصرفخوددرآورد.اینگروهبرهرمنطقهوالیتقندها

هاواجباریگرفت:ازجملهبستنمدارسدخترانه،منعکارزناندربیرونازخانه،نابودکردنتلویزیونبهکارمی

بخشعمده که است ذکر به الزم مردان. برای بلند محاسن آشفتگیکردن از شدت به که افغانستان ومردم ها

هایاریهایجنگداخلیخستهوپژمردهبودند،دربرابرتسلططالبانمقاومتینکردندوحتیبعضابهآنسامانیبی

 رساندند.



 

گرفتیافت،قوانینخاصخودازشریعترابهکارمیایکهتسلطمیاینگروهبرهرمنطقه

،برایاولینبارگروهقصدحملهبه1995یلوالیتکشورسلطهیافتند.دراوا31والیتاز12ظرفسهماه،آنانبر

ازبک، مشهور فرمانده فرماندهی به ربانی، الدین برهان رییسجمهور نیروهای توسط اما حمله این کرد. کابل

اینشکستباعثشدکهکهتعدادوالیاتتحتکنترلطالبانبه بودکه8احمدشاهمسعود،دفعشد. اینجا برسد.

تریپاکستانی(ازایاالتشمالیپاکستان)وزیرستان(بهسویقندهارزارطلبهافغان)وتعدادکمه20سیلیازحدود

جاریشد.خیلیزود،باسازماندهیدوبارهوتجدیدوتقویتنیروها،طالباندرماهمیکنترلشهرمهمهراترابه

 دستگرفت.



 

اسالمیبرهان بیداری کنفرانس در ربانی  الدین

طالبانودرجلسه ،توسطعاملانتحاریاینگروهبهایباحضورفرستادگانطالبانویدراوجمذاکراتصلحبا

شهادترسید

مالیپشتونتشکیلشدکهبعدازحدوددوهفتهبحث1200،بافراخوانمالعمر،یکشوراازحدود1996دربهار

،بعدازچندبارحملهبه1996سپتامبر16شبانهروزی،اورابهعنوانامیرالمؤمنینانتخابکرد.درنهایت،در

مسعوددرشمالکابل-البانموفقبهورودبهکابلشدند.درحالیکههنوزنیروهایدرحالعقبنشینیربانیکابل،ط

جنگیدند،طالباندراقدامیوحشیانه،دکترمحمدنجیبهللارییسجمهورسابقاینکشوروبرادرشراکهدرمقرمی

هاندوراازپلیدرنزدیکیارگریاستجمهوریآویختند.آنسازمانمللدرکابلپناهگرفتهبودند،کشتندوجنازهآ

هایایرانیتکرارکردندکهتفصیلآندراینجادوسالبعد،چنینجنایتیرادرشهرمزارشریفودربرابردیپلمات

نمی دیپلماتگنجد کشتن که شد آشکار شواهدی بعدها پ)البته برنامه یک اسالمی جمهوری خبرنگار و یچیدهها

امنیتیبرایدرگیرکردنایراندرباتالقافغانستانبودکهتوسطاطالعاتارتشپاکستانوبدوناطالع-اطالعاتی

 .مقاماتاصلیطالبانانجامگرفت(



 

هللارئیسجمهورراکهدرمقرسازمانمللپناهگرفتهبود،بهدارآویختطالبانپسازورودبهکابلبالفاصلهنجیب

نفرهبرایادارهامورواِعمالقوانین6بههرروی،تقریبابالفاصلهبعدازتسلطبرکابل،مالعمریکشورایموقت

هایعمومیتوسططالبانمورداستفادهقرارشکیلداد.طولینکشیدکهاستادیومفوتبالکابلبرایاعدامشریعتت

شدند،دربهعنوانزناکارشناختهمی«امارتاسالمیافغانستان»گرفت.عمدتازنانومردانیکهازسویحکومت

البتهدرمواردزیادیسنگسارهمتوسطاینگروهشدندوایناستادیوموباشلیککالشینکفازپشتسراعداممی

گزارش بعدها که، این تأمل قابل نکته گرفت. بردهانجام تجارتو موثقبسیاریاز فرماندهانها جنسیتوسط گی

هایطالبانمنتشرشد.یعنیازیکسوزنانبهجرمزناسنگسار،ازسویدیگربهعنوانپاداشجهادوعملیات

 شدند!دراختیاراعضاقراردادهمیموردنظر،





9هاازیکشورایرهبری،قوهقضاییهوساختارسازمانیاینگروهچندانپیچیدهنبودهونیستوبنابهگزارش

کمیسیوناجرایی،ویکشورایفرماندهاننظامی،تشکیلشدهاست.درزمانیامارتمالعمربرافغانستان،قندهار

انبود.بااینحالاینبهاصطالحامیرالمؤمنین،حتیدرزماناوجقدرتخودهمچندانازمرکزاصلیحکومتطالب

(،چهره1996-2001هاوفیلمهایخبرینشد.دردورهحکومتطالبان)سایهبیروننیامد،وهیچگاهسوژهعکس

ماتیکوبهواقعوزیرخارجهمسؤولامورخارجیودیپل«وکیلاحمدمتوکل»ایوفردجلویصحنهگروه،رسانه

 طالبانبود.

 

وکیلاحمدمتوکلوزیرخارجهطالبانبود

هاهمهیچگاهمیسردرصدیاصالتاینعکس100عکسازاومنتشرشدکهتأیید3درکلزندگیمالعمر،تنها

بی این دالیل از یکی حرمتشدیدیمینشد. را قایلندتصویری برایتصویربرداری طالبان که دانند حسین. محمد

اینجعفریان است. دیده چشم به را مالعمر استکه جهان کل در خبرنگاران نفر( سه دو )شاید معدود از یکی ،

خبرنگارومستندسازبرجستهجنگ،بههمراههمکارشرضابرجی،درزمانسلطهطالبان،بهاینکشورسفرکرده

دهدید.بهگفتهجعفریاناومردیبسیاربودوبهطوراتفاقیمالعمر،رهبراسرارآمیزومخوفطالبان،رادرجا

کرد،بلندقد)حدودادومتری(رابایکچشمویکپایآسیبدیده،دیدکهبهتنهاییدریکلندکروزدوکابینهترددمی

 بدونحتییکمحافظ.



 

 هایایرانیدرمزارشریفروایتمحمدحسینجعفریانازمالقاتبامالعمروحادثهتروردیپلمات

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/5/15/1156868_615.flv


  

کردند.منابعنزدیکبهطالبانکهاوراازنزدیکدیدهبودند،اورارهبریبهشدتکاریزماتیکوخونسردمعرفیمی

رفت.بهعالوهاوتقریباهیچگاهازکورهدرنمیدادوکسیکهبااحترامبسیاربهسخنافرادتحتفرمانشگوشمی

دانستندکهبهامورنظامیواطالعاتیتسلطباالییداشت.البتههمینکهپردازماهرمیرادرزمینهنظامییکتاکتیک

ساالرانسالدرکمالناشناسیودرسایهتشکیالتیبهگستردگیطالبانرا)کهتقریبابهطورکاملازجنگ15حدود

 داد.وجنگجویانبدویومحلیتشکیلشدهاست(ادارهکردهبود،اینتسلطرابهخوبینشانمی

 

ازمالعمرتنهاسهعکستأییدنشدهوجوددارد

ازجملهکریستینامانپورخبرنگارمعروف-خبرنگار19و«اِمابونینو»،وقتیکمیسونراروپا1997درسپتامبر

یغربیعلیهطالبانبهپاخاست.هاوامدادگرانغربیتوسططالبانبازداشتشدند،موجانتقاداترسانه-انانسی

میلنبود،ناچاربهاعتراضحتیدولتکلینتونکهدراوایلرویکارآمدنطالبان،نسبتبهایجادثباتتوسطآنبی

4000کشتهو330هایآمریکادرکنیاوتانزانیاتوسطالقاعدهمنفجرشدکهحدود،سفارتخانه1998شد.درسال

هایالقاعدهدرافغانستانراهدفقرارداد.امامالعمرباهایکروزاردوگاهآمریکاباموشکمجروحدرپیداشت.

 هاست،ازتحویلدادناوخودداریکرد.بیاناینکهاسامهبنالدنمهمانافغان



 



     

 

 


