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 « ی »قهرمان ریو مس  یمهد یمولو
 
 

در مورد جامعه ما   یاو چه نکات   یگکه زنده  نمیرا مرور کنم و بب   یمهد  یسرگذشت مولو  کوشمیم  ادداشتی  نیا  در
آن گروه در   تی امن  استیو ر  یبه طالبان، از قوماندان  وستنیتا پ   یاز کودک  یمهد  یرا که مولو  یری. مس دیگویم

 نی. در چندرسدینظر نمو تازه به  گانهیچندان ب مود،یطالبان و کشته شدن به دست آن گروه پ هیعل ستادنیتا ا انیبام
مجبور به   یدر کودک یمهد  یکه مثل مولو  یاند افرادبوده  اری. بسمیادهید  اریرا بس  دستنیاز ا  ییهادهه جنگ، چهره

  اشنوادهبعد از سقوط حکومت طالبان مثل او و خا  ده،یپاکستان مهاجر گرد  ای  ران یشان شده و به او وطن   هیترک قر
 ییقانون و زورگو   تینبود حاکم  لیاند، اما به دلتالش کرده  یعاد  یگاز سر گرفتن زنده  یبرگشته و برا  یبه ملِک پدر
از پشت م  یمنازعات محل  ریدرگ  ی متنفذان محل باندهاانددهیزندان کش  یهاله یشده و سر    ی . بعد در زندان، شکار 

 اند.و جنگ صاحب شهرت شده یکارتبه  انیافراد در جر نیااز  یاند. تعدادشده ستانیکار و ترورتبه
 

اند که نه  بوده  یچون مهد  یگاندوران جهاد و پس از آن روستازاده   یها و متنفذان جنگ بخش کالن از قوماندان   کی
کشور و چندوچون اداره و   تیاند و نه از وضعبوده  یاسیو مرام س  یولوژیدینه صاحب ا  اند،دهید  یآموزش مذهب

اش وارد  نوجوان و خانواده  یچون مهد  یک ی آشوب به    ندر آ  یراه افتاده، زخم  یآشوباند.  داشته  یدرک  یدارمملکت
دست دراز کرده است. آنگاه   ییانتقام به جا  یآنان را غصب کرده بود( و او برا  نیزم  یزورمند  شودیشده )گفته م

معمول قوماندان و »قهرمان«    ریمس  نیاند. اداده   یروان  یهاتیکلدار، مخابره و حما  کل، یبه او تفنگ، موترسا   یکسان
داشت که او را با وجود امکانات کم و    یگژهیچند و  یمهد  یچند سال گذشته بود؛ اما مولووچهل  یهادر جنگ  شدن

خونش را    «،یکشاند که »برادران امارت  یریبه مس  تیدر دستگاه طالب، به شهرت رساند و در نها  نییموقف پا
 داشت.  ی خیو تار یقوم ،یاسیس امیپ انشیاز حام یجمع یاز او نشر کردند که برا ییهاو عکس ختندیر
 

نام   بی. ترکمیانداشته  عهیش  یاما مولو  م،یدار  اریبس  یمدرسه نرفته و نامولو  یهاینبود. مولو  یمولو  ،یمهد  یمولو
  یی نکتا  ا یها چون کاله و دستار  و ارزش   دیها، عقاجنگ دارد که نام  یو مال  یشورش  ،یاستخبارات  تیاز ماه  تیاو حکا

و واسکت  یتفنگ و بشکه مواد انفجار هیاند، درست شبابزار جنگ  بلکه ستند،ین زین  نی. تنها نماداندنینماد یشیو در
 اش یدرجه آموزش مذهب  و  مانینه ا  داد،یاو را نشان م  یاسیجبهه س  ،یبه نام مهد  ی. افزوده شدن عنوان مولویانتحار

و   ینه حام  کنند،یعنوان م  نیاو تحفه داده بودند، چرا که آن گروه خود را صاحب د  یرا طالبان، برا   یرا. مولو
که   یطور. همانستیآنان ن یاسیرهبر آن گروه و منافع س التیجز تما یزیچ عتیکه شر اندی مدافع آن. طالبان مدع

در اداره حق کار    یمکتب بروند و چه کسان  یکه چه کسان  رندیبگ   میاز خداوند تصم  یگ ندهیبه نما  دهندی به خود حق م
خود را صاحب   زیباشد ن  یمولو  یچه کس  کهنیا  نییکشته شوند، در تع  دیبا  هایک  وزنده بمانند    یداشته باشند، چه کسان

کشته    ای  ریطالبان تکف  یاز سو  یمذهبدر مدارس    شدهتی خوانده و تربدرس  یهایمولو  اری. بس خوانندیم  تیصالح
 اند؛ ده ی گرفته در دستگاه طالبان به مقام رس  ی لوها لقب مال و مورفته ها و دانشگاه خواندهها، کارگران، مکتب چوپان   ار ی اند و بسشده 

 . دی رسی طنزآلود به نظر م  اشی و نام مولو  یطالبان   شی بود. دستار، ر ینامولو ی رقی ب  اری بس ی مهد یاما مولو 
 

ها قبل اختطاف کرده بود. او به جرم  را سال  یاش داشته، کسخانواده  یکه با مخالفان محل ییمتهم بود در دعوا یمهد
و   افتهیبا طالبان را  ییکرده بود. در زندان اما او اصالح نشده، بلکه فرصت آشنا یرا در زندان سپر  یاختطاف مدت
  گناهان یجا بافغانستان منبع شر بودند. در آن   یهاگذشته، زندان   دههدر منجالب فرو رفته بود. در دو    شتریچند بلست ب

و قاچاق وصل شدند. برخورد    ییرباآدم  ،یستیترور  یهابه شبکه   قیاز آن طر  یادی و افراد ز  دندیزجر کش  یاریبس
افراد بدون توجه به  و ناسالم بود. دسته   یاسیس  ان،یافغان با زندان  یهاو مقام  هاییکایامر و    ی اجتماع  عواقبدسته 

مذاکرات   انیدر جر  یهزاران شورش   ی. آزادشدندیجا دوباره رها مو از آن  افتندییاز جامعه به زندان انتقال م  یاسیس
 بود. رانگریدوحه، اوج آن روند و
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بوده است    یو دوران زندانش او در سن  هاییبوده است. در آغاز ماجراجو  ۱۹۸۸متولد سال    یکه مهد  شودیم  گفته
اما  شد؛یخود آگاه م ی اجتماع یهاتیو از جامعه و مسوول  آموختی حرفه م رفت،یدانشگاه م  د،یدیم تیترب  دیکه با

در واقع   یماشه بکشد و دستور مرگ صادر کند. مهد  توانستیقرار گرفته بود که م  یگاهیدر جا  ،یاو در آن خام
رو بود و  که ملت ما با آن روبه  یو استخبارات  یاسیس  یهاکشور، چالش  تیآگاه شدن از وضع  ی برا  یفرصت چندان

در    افتیبود که فرصت    یمحل  یهاگرفتار در عقده  بچه یدهات  کیافغانستان، نداشته است. او    یرانینقش طالبان در و
طالبان نداشته است،    یهایگژهیاز و  ی او درک چندان  ادیکند. به احتمال ز  یباز  انهیتر ظاهر شود و ناشکالن   دانیم

و    یراتاستخبا  پشتوانه  ،یاسیسابقه س  ،یرهبر  بی. ترکخواستیرا نم  عهیش   تیورنه از آن گروه سهم هزاره و رسم
  ر یی دهد. چند ماه حضور او در »امارت« طالبان و تغیرا نم  یکار  نیطالبان اجازه چن  یو اجتماع  یمذهب  گاهیپا

 داشت.  اشیاسیس یاز خام تیکه داد، حکا یموضع
 

 ار یبس  اش،یو مذهب  یتعلق قوم  لیبه دل  یمهد  یخواند. مولو  یآن را جبر اجتماع  توانیهست که م  زین  یگرید  عامل
است و اگر کشور را به هر پهلو   استیس  یستون اصل   تیکه قوم  ی ها قرار گرفت. در کشورزود مورد توجه هزاره 

و اکنون   یاسالم  یطالبان، جمهور   ن،یمجاهد  ها،یق )خل  شوندیم  دانیوارد م  یبا کارت قوم  مداراناستیس   دیبگردان
مذهب،    ن،یچون د  یگریبرتر از همه تعلقات د  تیاست که قوم  افتهی  تیتصور عموم  نیدوباره طالبان(، متاسفانه ا

آن گروه در    یمحل  یهانخست برگشت طالبان، قوماندان  یهاو فرهنگ است. در ماه   یطبقه اجتماع  ،یاسیس  دگاهید
کار نداشتند. کوچ  نیبه ا یلیاما ظاهراً رهبران آن گروه تما بزنند، یقوم  هیکردند که دست به تصف الشت یجا نیچند

تصور   نیطالبان، ا  تیحاکم   یروزها  نیدر نخست  نیزم  یبه بهانه دعوا  نینشگان مناطق هزارهاز باشنده  یبرخ  یاجبار
مناطق امالک و    ینکنند، بلکه بکوشند در برخ  کتفاها اهزاره  یاسیس  یمیرا خلق کرده بود که ممکن طالبان به تسل

 یبه مرکز توجه کشاند. گروه  یمدت  ی را برا  یمهد  ی ترس بود که مولو  نیغصب کنند. هم  زیآنان را ن  یهایی دارا
و دروازه تعامل با رهبران طالبان را به   ردیدست گرا به  یاز متنفذان هزاره دور او جمع شدند و خواستند او رهبر

اتکا بر ن  قیاو را تشو  ی. کساندیهزاره بگشا  یاسیس  ذانمتنف  یرو داشت،    اریکه در اخت  ینظام  یرویکردند تا با 
شدن    لی از احتمال تبد  زی طالبان ن   ی. اما از آن سو ابدی خطر کاهش    ق ی در اداره طالبان شود و از آن طر  شتری خواهان نقش ب 

صاحب وزن شود. به    ی ای طالب، پاو  یهای و چارک  هایری س  انی م  در او    خواستندیخبر بودند و نم  یبه مرکز ثقل قوم  یمهد
 . دی حذف گرد زی ن  انی بام تی امن  است ی رو شد و حتا از پست رپله قدرت با مانع روبه   مودنی پ  ی تالش او برا ل،ی دل نی هم

 

را    یدولت جمهور  یمحل  یهابا مقام  ییارویرو  یبزند و خطرها  ییدست به ماجراجو  ، یچون مهد  یک یکه  آن   یبرا
بخرد   ا  یامارت طالبان  ایبه جان  تنها  به چالش بکشد،  نظام    یعنی .  ستین  ی کاف  م،یکرد  ادیکه    ییهایگژهیو  نیرا 

 ، یبا اتکا بر چوک  یو زورمندان محل  ستین  ادالنهمحاکمش ع  دهد،ینورمال نم  یگکه فرصت زنده  یاسیو س  یاجتماع
و    کارتیجنا  یهاساز« است. وجود شبکهعامل »قهرمان  کی  کنند،ی مردم را غارت م  ییتفنگ و پوِل دولت، دارا

که   یو منازعات اجتماع  یقوم  یهاساختن »قهرمان« مهم است. تنش  یبرا  زیکه شعله انتقام را پکه کنند، ن  یمخالف
است.   رگذاریتاث   اریبس  زیفراهم سازند، ن  تیخود حما  یکرده و برا  میها تقسمردم را به صف   انیاجراجوفرصت دهد م

و استخراج    یقاچاق، اخاذ  ،یخارج  یها. کمکسازدی»قهرمان« نم  ایرا قوماندان    یکس   یبدون امکانات مال  هانیاما ا
به آن    یطالبان بود. دسترس  یاز منابع مهم مال  لسنگ بلخاب امسااست. زغال   یپرورمعادن، منابع مشهور قوماندان

که با طالبان بود و    یزمان  ،یبود. مهد  یمهد  یسرنوشت مولو  تیدر هدا  یبلخاب، عامل جد  دیمنابع و کنترل عوا
جمع    ی برا  ادیرا بهانه قرار داده بود و به احتمال ز  عتیدوستان طالبش شر  گریمثل د  د،یجنگ یم  ی مل  ی اردو  هیعل

را به    یچه مهد. اما آن میشنو ی طالب م  یهاقوماندان   گریاست که از د  زدهیم  ینفوذش سخنان  تیتقو  و  رویکردن ن
که در بلخاب او اسب مخالفت با طالب   یبوده است. هنگام یمحل یهاو رقابت نیزم یسمت طالبان رانده بود، دعوا

معادن   دیاما عوا  زد،یم  یو قوم  یهبرا دورش جمع کرده بود، سخن از حقوق مذ  یاریرا سوار شده، جوانان بس
 داشت. ترکنندهنیینقش تع انشی و اطراف یمهد یمولو یسنگ و توسعه قدرت و نفوذ محلزغال 

 

او محبوب م  یهایطلبجو و فرصت جنگ  کی  یهاییماجراجو  هرجا با رنج مردم گره بخورد،  و جمع   شودیاو 
در کشور حاکم    یـ استخبارات  یـ قوم  یگروه مستبد مذهب  کیکه    یطیدر شرا  ،یمهد  ی . مولوستندیایپشتش م  یبزرگ

از ساکنان    یباالتر برود. کتله بزرگ  استیس  یهاله با توسل به ابزار قوم و مذهب در پ  یگندهینما  یبرا  دیشده بود، کوش
ا  زیبلخاب ن  ایه شده،  کشت  یمهد  ی. اکنون مولودندیرا به جان خر  یمانخانهیو ب  یگو رنج آواره   ستادندیکنار او 

ب  یزندان  کنند،یادعا م  یکه برخ  یطورآن  اما  ب  ۶۰۰از    شیطالبان است،  ها بدون  ها و درهدر کوه  پناهی خانواده 
 ییهارا در بخش   یو مذهب  ی احساسات قوم  یاند. جنگ و مرگ مهدسرگردان و مغضوب  یبشر  یهابه کمک  یدسترس

  ی تعلق قوم لیدلطالبان خود را به   یگروهو تک یمذهبتک ،یقومتک تیکه در حاکم ی. آنانختیاز افغانستان برانگ 
و   یدر مبارزات فراقوم  دبخشیانداز امکه چشم  ییاجاز آن   نند،یب یشده و محروم م( حذف  عهی)ش   ی)هزاره( و مذهب

 اند. ناآگاه، قهرمان ساخته یطالب و ماجراجو یجواز آن جنگ  نند،یبینم یفرامذهب
 

دست    را به  تیمحروم  نیاست، اما ا  ریناپذها انکارهزاره  هیو چندال  ژهیو  تیگروه طالبان آشکار و محروم  تعصب
 سوال داده است نیبه ا یپاسخ منف ،یمهد یرفع کرد؟ به نظر من سرگذشت مولو توانیم یطالبان قوم

mailto:maqalat@afghan-german.de

