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 Political سياسی

  
 محمد حيدر اختر

  ٢٠١۵ اگست ٠٧

  مالمحمدعمرآخندزاده کی بود؟
  )مختصری بر زندگی و جنايات تروريستی اش  مرور( 

ای تجاوزگر شوروی سابق و رژيم دست نشاندۀ آن، چندان نام مال محمدعمر در دوران مقاومت و جھاد عليه نيروھ

ندانان جھادی سابق به خصوص در واليت قندھارآشنا بوده نام و چھره اش دربين بعضی از قومشايد . شناخته شده نبود

  .باشد

 ولسوالی در١٩۶٠طالبان به اين عقيده ھستند که مالعمر درسال . محل تولد و جای بود وباش مال عمر نيز دقيق نيست 

 واليت قندھار به دنيا هنودٔقريه   در١٩۵٩ گفته شده که مال عمر درسال ً واليت قندھار متولد شده ولی بعضاخاکريز

ی و دينی  را ھاين ھم گفته شده است که وی تحصيالت اکادميک ومکتبی نداشته، صرف آموزش مسايل فق. آمده است 

وز آموزش آن مدرسه را ھم  به پايان نرسانيده بود يا به اصطالح مال ھن. در يک مدرسۀ دينی ارزگان سپری کرده است

 وارد ١٩٧٩ بيش نبود که به جنگ عليه نيروھای اتحاد جماھيرشوروی سابق که درسال ه ایبچنشده بود و طالب  

 نيک ندان ماللوی محمد يونس خالص وتحت نظر قوم و در تنظيم مو افغانستان شده بودند به صفوف مجاھدين پيوست

  .محمد  جذب شد

 ١٩٨٩زمانی که نيروھای شوروی سابق ناگزير شد در سال تا 

ميالدی از افغانستان خارج شوند، مال عمر مانند ديگرمجاھدين که از 

 امريکا، پاکستان و کشورھای عربی برخوردار ۀحمايت اياالت متحد

 سرانجام حکومت داکتر. بودند، عليه حکومت داکتر نجيب هللا جنگيد

 درآستانه  سقوط ١٩٩٢ شوروی سابق در سال ۀنجيب هللا آخرين مھر

  .قرار گرفت وسرنگون شد

 شوروی تنظيم ھای جھادی قدرت را ۀبعدازسقوط رژيم دست نشاند

به دست گرفته،  ديری نگذشت  که جنگ قدرت ميان تنظيم ھای 

جھادی سابق آغاز گرديد، وشھر کابل ميدان جنگ ميان تنظيم 

تنظيم گلبدين  ، وحدت، جنبش شمال و"رای نظارشو"جمعيت  

دراثر آن تعداد فراوان ازمردم .   گرديد"حزب اسالمی"حکمتيار

گناه به شھادت رسيده وبه اثر باران راکت گلبدين حکمتيار، شھرکابل به يک شھر سوخته وويران مبدل گرديد و تمام بي

  .د ھست و بود افغانستان در بازارھای پاکستان به فروش رسي
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جنگ بين تنطيم ھای جھادی سابق که باخشونت ھای خونين، چورو چپاول اموال عامه وملکيت ھای شخصی ، دست 

درازی به نواميس مردم ، راه گيری ، باج گيری ھا وساختن پاتک ھا را در پی داشت، مشکالت فراوانی را برای 

لبان رابا خوشی استقبال نمودند زيرا حرکت طالبان با شھروندان افغانستان به ميان آورده بود، که ظھور و پيدايش طا

زمستان سال  در ازبين بردن پاتک ھای مجاھدين سابق که باعث رنج و عذاب عبور ومرور مردم گرديده بود شروع و

 ميالدی ازطريق سرحد سپين بولدک داخل خاک افغانستان گرديده و با فتح قندھار به يک نيروی قوی عرض ١٩٩۴

  .د اندام نمو

ی که درافغانستان ئ تنظيم شده بين کشورھاًاطالعات ثقه واسناد نشان دادند که، ظھور طالبان به اساس يک پالن کامال

منافع مشترک داشتند صورت 

اين موضوع را خانم .  گرفت

بينظير بوتو صدراعظم وقت 

 با کانال  ایپاکستان طی مصاحبه

اعتراف نمود که ، ) سی ای ان(

ن دست کشور درساختار طالبا

ھای امريکا، عربستان، انگلستان 

پاکستان می . و پاکستان دخيل بود

 خواست ازيکطرف افرادی در

 واز جانبی ھم راه تجارتی پاکستان به کشور ھای  افغانستان به قدرت برسند که، سرتاپا مطيع وفرمان بردارشان باشند

)  يونيکال وبريداس( ت امريکا، دوشرکت بزرگ نفتی با موافق. آسيای ميانه بدون پرداخت حق العبورھموار گردد

  نفت از ترکمنستان ، ازطريق افغانستان به پاکستان بود تا دست آزاد به دريافت نفت داشته باشد، وۀخواھان امداد لول

و وزير ) ی آآی اس (سازمان جاسوسی پاکستان يعنی .  نفتی از طريق کشور ايران عبورنمايدۀنمی خواست اين لول

 پاکستان نصيرهللا بابر با ھمکاری مولوی فضل الرحمن  رھبرجماعت اسالمی پاکستان ، به منسجم ساختن طلبه ھا ۀداخل

به دست را نده طالبان نيزقوم) آی اس آی ( ه ونظامی ھای و گروه طالبان را تشکيل دادپرداختهاز مدارس پاکستان 

  .گرفت 

 سپين بولدک  داخل قندھار شده، بعدازتسخير قندھار راه کابل را در پيش  قسمی که گفته آمديم ، گروه طالبان ازطريق

گلبدين گرفتند و به سرعت تمام  مناطق را يکی پی ديگر با ھمکاری بعضی از تنظيم ھای جھادی، به خصوص تنظيم 

  .پاکستان داشت و دارد، در تصرف خويش درآوردند) آی اس آی (  گی عام وتام بهحکمتيار که وابست

 خلق باند به ۀپاکستان، و نيروی ھای نظامی  آن کشور و بعضی از اعضای شاخ) ی آآی اس (روه طالبان با حمايت گ

 داکتر  در اولين اقدام. ميالدی کنترول کابل را به دست گرفت ١٩٩۶اصطالح دموکراتيک خلق  افغانستان، در سال 

جنگجويان . تر ملل متحد خارج ساخته  به قتل رساندندنجيب هللا، رئيس جمھور اسبق افغانستان وبرادرش را از دف

را يعنی مال محمد عمر را  شان رھبره ای را تشکيل داده بودند، طی جلس" امارت اسالمی طالبان"طالبان که 

  .منين لقب دادندؤاميرالم

 ميالدی درحدود نود ١٩٩٨اما درواقع با نظارت مستقيم پاکستان، تا سال  ًگروه طالبان ظاھرا زير حاکميت مال عمر،

  . خود از شريعت اسالمی را نافذ کردۀگيران درصد خاک افغانستان را زير کنترول خود درآورد و برداشت سخت

تاک ھای انگور شمالی، کوچ دادن  گروه طالبان با تصرف کابل به نقض حقوق بشر و قتل عام، آتش زدن به مزارع و

ی زنان و ئحقوق ابتدا. کاشانه ھای شان و ھم قتل عام در شمال افغانستان، متھم شد اجباری مردم شمالی از خانه و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

دروازه ھای مکاتب مسدود گرديد، سازو . ھا گرفته شد دختران به شمول کار در بيرون از خانه و رفتن به مکتب از آن

نام فرھنگ وجود داشت ھمه ه ه بموسيقی را حرام اعالم و تلويزيون ھا به پايه ھای برق آويزان شد، آنچه ک آواز و

ًظاھرا . داری مال عمربود که افغانستان تبديل به پناھگاه امن القاعده گرديدزمامازھمه مھمتر در زمان . ازبين رفت

يشاوندی با مال عمر ونزديک وحتی خای کرد، و رابطه   القاعده در قندھار زندگی میۀاسامه بن الدن، رھبرمقتول شبک

  .برقرارکرد

اط مالعمر با القاعده و رھبر سابق آن برای گروه طالبان حياتی بود، زيرا القاعده در بدل به دست آوردن پناھگاه، ارتب

 ميالدی درامريکا اتفاق افتاد، ٢٠٠١بعد از اين که حمالت يازدھم سپتمبر. کرد به رژيم طالبان کمک مالی فراھم می

. ی دانست، اياالت متحده خواستار تسليمی بن الدن از مال عمر شد تروريستۀول حادثؤوامريکا اسامه بن الدن را  مس

 امريکا عليه رژيم طالبان درافغانستان حمله ۀمال عمر به اين تقاضای امريکا  پاسخ منفی داد و در نتيجه، اياالت متحد

  .کرد که سرآغاز يک جنگ طوالنی ديگر برای مال عمر و افرادش به وجود آمد 

 ميالدی، رژيم طالبان درافغانستان سقوط نموده و ٢٠٠١ عليه طالبان و القاعده درافغانستان درسال بعداز حملۀ امريکا

 جا حمالت عليه نيروھای ناتو،  ًظاھرا او از آن. سران گروه طالبان به مناطق قبايلی پاکستان فرار کردند و مال عمر

  .کرد دھی می  را سازمانی و افغانستانئامريکا

 حقانی و تحريک طالبان پاکستانی ۀی، مانند شبکئ ھای مليشه ديگر گروهی بقای خويش اتحادی را با برا مالمحمدعمر

دھی  ھای طالبان را در افغانستان سازمان  تروريستی فعاليتۀاين شبک. نيز تشکيل گرديد" شورای کويته"ايجاد کرده و 

اين سازمان جاسوسی . برخوردار بود) آی اس آی(ن مال عمر از حمايت قوی سازمان استخبارات نظامی پاکستا.  کند می

  .از گروه طالبان به عنوان نايب خود در مقابله با نفوذ ھندوستان در افغانستان استفاده کرده و می کند 

پاکستان ، تاکتيک جنگی اش را به اعمال ) آی اس آی(   ميالدی نظر به ھدايت٢٠٠١نيروھای مالعمر بعد از سال 

ھا جاسازی  ًر داده و غالبا حمالت انتحاری انجام داده ومی دھند يا مواد انفجاری را در کنار جادهتروريستی  تغيي

نيروھای  قوای امنيتی افغانستان و ول بخش اکثر تلفات مردم بی گناه و بی دفاع وؤاين حمالت طالبان مس. کنند می

  .خارجی بوده است

 افغانستان دعوت ۀر را به بازگشت به ميز مذاکره برای حل منازعحکومت افغانستان برای چندين سال متوالی مال عم

شد که جنگ تا زمان خروج  کيد میأھای منتسب به مالعمر ت در پيام. کرد، اما ھيچ گاھی پاسخ مثبت او را دريافت نکرد

  .نيروھای خارجی جريان دارد، حاضر به مذاکره نمی شوند

ھنوز . ان حاضر شدند با نماينده ھای دولت افغانستان به ميز مذاکره بنشيندبخشی از طالب باالخره اوضاع تغيير کرده و

 يا کشته شدن مال محمد عمر رھبر طالبان از طريق رسانه  خبر مرگ وً صورت نگرفته بود که دفعتاهچند دور از مذاکر

  .  انتشار يافت ھا

.  برای مردم افغانستان نداشتیثيرأ کدام تھمان قسم که زندگی جنايت بار مال محمد عمر درخفا گذشت خبر مرگش ھم

درگزارشی . زيرا تاکنون خبرموثقی که بتواند مرگ اوراتثبيت کند که در چه زمانی صورت گرفته انتشار نيافته است 

 خبری ً ميالدی  توسط مالاختر محمد منصور به قتل رسيده است و بعدا٢٠١٣آمده است که مالمحمد عمر در ماه اپريل 

ذبيح هللا مجاھد که به . افت که وی دوسال قبل دريکی از بيمارستان ھای شھر کراچی پاکستان در گذشته است انتشار ي

يد کرده ولی نمی گويد که مال عمر أئاصطالح سخن گوی طالبان خود را معرفی می کند خبر مرگ مال محمد عمر را ت

  .چه وقت و درکجا ازبين رفته است 

 ميالدی درگذشته باشد برای دولت حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی ٢٠١٣ماه اپريل ًاگر واقعا مالمحمد عمر در

 وبارگاه، وبه خصوص افراد طالبان ه امکانات امنيتی دم و دستگاه ، آرگاۀبسيار خجالت آورخواھد بود، که با داشتن ھم
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.  عمر اطالع حاصل نماينددر دورو پيش شان قرار داشته و دريک غوری نان می خورند، نتوانستند ازمرگ مالکه 

از .  جھانی استفاده نمايدۀولی درمقابل حکومت پاکستان با زرنگی توانست از نام مالمحمد عمر از افغانستان و جامع

نام مقابله با دھشت ه  جھانی بۀنام مالعمر درکابل، وازجامعه ی بئافغانستان به خاطر روند صلح و رفت وآمد نماينده ھا

  . ھنگفتی دريافت کرده است ۀ سرمايافگنی و تروريزيم

اری ز تمجيد و سپاسگ مالعمرۀاين که محمداشرف غنی  بعداز ادای نماز عيد با عذر وزاری از پيام دوستان ازھمه بدتر

  .که مالمحمد عمری در دنيا وجود ظاھری نداشت  درحالی. نمود

ثری را به بارنياورده است اما برای أ تخبر در گذشت مال محمد عمر برای اکثر مردم افغانستان به ھيچ صورت

اين که چرا تاکنون اشرف غنی وياران و دارو دسته . طرفداران طالبان به خصوص ارگ نشينان کابل خبرخوشی نبود

اش سه روز ماتم ملی را درافغانستان اعالم نکردند وبيرق ھای افغانستان را برای قاتل ھزاران ھموطن ما نيم افراشته 

  .ال برانگيزاستؤ س،نساختند

  

  

 

 


