”ﻃﺎﻟﺒﺎن“ ﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ وﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ وﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟؟؟
»روﯾداد ھﺎ و ﺣوادث ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن«
)اﺳﺗﺎد ﺻﺑﺎح(

در  ١٠اﮐﺗﺑر ﺳﺎل  ١٩٩۴ﻣﯾﻼدی در اوج ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔروھﯽ وارد ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﭘﯾن ﺑوﻟدک
وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر در ﺟﻧوب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷدﻧد و ﻧﺎم ﺧود را »ﺗﺣرﯾﮏ اﺳﻼﻣﯽ طﻠﺑﺎی ﮐرام« ﻧﮭﺎدﻧد .ﺣﻣﺎﯾتھﺎی
ﻣﮑرر و اﻟﻘﺎﺋﺎت ﭘﻧﮭﺎن ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی از ”طﺎﻟﺑﺎن“ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑرداﺷت اﻧﺣراﻓﯽ از ﺷﻌﺎر ﺟﮭﺎد ﺑﺎ ﺷرک و
ﮐﻔر و اﯾﻧﮑﮫ ھر ﮐس ﮐﺷﺗﮫ ﺷود ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺧواھد رﻓت ﺑﺎﻋث ﺷد اﯾن ﮔروه ﺧﯾﻠﯽ زود ﭘﯾروان زﯾﺎدی از
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد” .طﺎﻟﺑﺎن“ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ ھدف اﺳﺗﻘرار ﺣﮑوﻣت اﺳﻼﻣﯽ
و ﺟﺎری ﮐردن ﻗواﻧﯾن ﺷرع در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،وارد ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺷد” .طﺎﻟﺑﺎن“ ﻣﻧﺎطﻘﯽ را در ﺟﻧوب
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺷﻐﺎل ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه و دو روز ﭘس از اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت ،وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر ﭼﮭﺎرﻣﯾن وﻻﯾت
ﻣﮭم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺻرف ﮐردﻧد” .طﺎﻟﺑﺎن“  ٢۶ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  ١٩٩۶ﮐﺎﺑل ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺻرف ﮐردﻧد.
آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺣض ورود داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﭘﯾﺷﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑرادرش ﺷﺎھﭘور اﺣﻣدزی را
ﮐﺷﺗﻧد و ﺟﻧﺎزه ھﺎﯾﺷﺎن را در ﭼﮭﺎرراه آرﯾﺎﻧﺎ در ﻧزدﯾﮑﯽ ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾش
ﮔذاﺷﺗﻧد .ﺳﭘس ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺳﮫ ﭼﮭﺎرم ﺧﺎک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺻرف ﮐردﻧد” .طﺎﻟﺑﺎن“ ﺳﭘس ﻧﺎم ﺣﮑوﻣت ﺧود را
اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧود را از طرﯾق رادﯾو اﻋﻼم ﻧﻣودﻧد .ﮐﺷورھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻣﺎرات
ﻣﺗﺣده ﻋرﺑﯽ و ﻋرﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌودی ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“ را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
ﯾـﺎد ﺑـﺎد آن روزﮔﺎراﻧﯽ ﻛﮫ اﯾن دوران ﻧﺑـود
دور دور ﻧـﺎﻛﺳـﺎن و ﻧـﺎﺟواﻧـﻣــردان ﻧﺑــود
ھر ﻛﺟﺎ ﻣﯽ رﻓﺗﯽ از ﭘﺎﻛﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﯽ
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ﻣردﻣـﺎن را ﻟﻛﮫ ھﺎی ﻧﻧﮓ ﺑـر داﻣـﺎن ﻧﺑـود
اﯾن ﻗدَر ﻧﯾـرﻧـﮓ ﺑـﺎز و ﻧـﺎﻧﺟﯾب و ﺑـد ﮔﮭـر
وﯾن ھﻣﮫ ﮔول و ذﻟﯾل و اﺑﻠﮫ و ﻧﺎدان ﻧﺑود
ﺗﺎ ﻛﮫ ﺧﺷﻣﯽ ﺷﻌﻠﮫ ور ﻣﯾﺷد ﺟﮭﺎن را ﻣﯽ ﮔداﺧت
ﺑﻧدﯾـﺎن ﺧﺷﻣﮕﯾن را ﺑـر ﺟﮕـر ،دﻧدان ﻧﺑـود
ھﯾﭻ دژ ﺧﯾم از ﻗﺳﺎوت ،ﺑﮭره ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻧداﺷت
ﺑﯽ ﮔﻧـﺎھـﺎن را ﺑﮫ دار آوﯾﺧﺗـن آﺳﺎن ﻧﺑـود
زﺧﻣﮭﺎ را ﻣرھﻣﯽ ﺑود و ﺑﮫ ﺷﺑﮭﺎ ھﻣدھﯽ
ﺷﺎم ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ،دراز و درد ،ﺑﯽ درﻣﺎن ﻧﺑود
ھرﻛﺳﯽ ﻣرداﻧﮫ ﻣﯽ آﻣد ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻧﺑرد
ﺑر ﻓـراز ﻧﯾـزه ھﺎی اﯾـن و آن ﻗـرآن ﻧﺑـود
ﻣردم دﯾﻧدار و ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻠوت ﻣﯽ ﺷدﻧد
ﺑﺎ ﻓرﯾب دﯾن و اﯾﻣﺎن اﯾن ھﻣـﮫ دﻛﺎن ﻧﺑـود
اﻗﺗدا ﻣﯽ ﻛرد ھر ﻛس ﺑر دل ﺑﯾدار ﺧوﯾش
ﻣﻔﺗﯾﺎن را ﻣﻔت ﺧواری ﺗﺎ ﺑدﯾن ﻣﯾزان ﻧﺑود
راﺳﺗـﯽ را آﺷﻛﺎرا ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧـد دﯾـد
در ﭘس ھر ﭘرده رد ﭘﺎﯾﯽ از ﺷﯾطﺎن ﻧﺑود
ﺑـود آﺑـﺎدان ﺳراﺳر ،ﺳـرزﻣﯾـن آرﯾــﺎ
ھرطرف آﺷﻔﺗﮕﯽ و وﺿﻊ ﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎن ﻧﺑود
در ﻣﯾﺎن ﻣرز ﻣﯽ ﺟﺳﺗﻧد اﺳﺗﻘﻼل را
ﻣرزﺑﻧـدی ﺑﮭـر ﺑرﭘـﺎ ﻛردن زﻧدان ﻧﺑـود
ﻣردم اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﻛﯽ ﺷﮭره ﺑودﻧد و ﺷرف
اﯾن ھﻣﮫ ﻧﺎﻣردﻣﯽ در ﺑرﺧﯽ از اﯾﺷﺎن ﻧﺑود
ﻣرد و زن را ﭼﺷم و ﮔوﺷﯽ ﺑﺎز ﺑود و داﻧﺷﯽ
ﺧﻠق ،ھﻣﭼون ﮔﻠّﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ رو ﭼوﭘـﺎن ﻧﺑـود
اﻣﺗﯾــﺎز ﺑــرﺗــری را آدم ﻣﻣﺗــﺎز داﺷت
ھر ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﻣﯽ رﺳﯾد از راه ،او ﺳﻠطﺎن ﻧﺑود
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ﻧـﺎم اﻓﻐﺎن ﻟـرزه ﺑـر اﻧدام دﻧﯾـﺎ ﻣﯽ ﻓﻛﻧد
دﺳت و ﭘﺎی ﻣﺎ زھول اﺟﻧﺑﯽ ﻟرزان ﻧﺑود
ای دل ﺑﺳوز و ﺑﺎ ﻏم ﺑﯽ ﻣﯾﮭﻧﯽ ﺑﺳﺎز
ﻛزﺑﮭـر اﻓـﺗـﺧــﺎر ،ﺗو را ﻣﯾﮭﻧﯽ ﻧـﻣـﺎﻧـد .؟؟؟
در زﻣﺎن ﻣوﺟودﯾت اﺗﺣﺎد ﺷوروی و ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﻧﮓ و ﮔرﯾز
”ﻣﺟﺎھدﯾن“! آﻣرﯾﮑﺎ اﺣﺳﺎس ﮐرد ﮐﮫ ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺳﻠطﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑﺎﯾد اﺳﺗراﺗﯾژی دراز ﻣدﺗﯽ را طرح
رﯾزی ﮐرد .اﻧﮕﻠﯾس ﮐﮫ ﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺧوﯾش و ھﻧوز ﮐﮫ ھﻧوز اﺳت ﺑرای ﺧودش ﺣق دﺧﺎﻟت را
از اﯾن ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺳﺎﺑق ﺧود در اﻣور دﯾﮕران ﻣﺣﻔوظ ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫ اﺳت؛ در ﮐﻧﺎر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای اﻋﺎده ﻧﻔوذ
اﻧﮕﻠوﺳﺎﮐﺳوﻧﮭﺎ دراﯾن ﻣﻧطﻘﮫء دﺳت ﻧﺎﺧورده و ﭘر ﻧﻌﻣت دﺳت ﺑﮑﺎر ﺷد .ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ،
اﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯾس ،اﺳراﯾﯾل ،ﺟرﻣﻧﯽ ،ﻓراﻧﺳﮫ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺷﯾﺦ ھﺎی ﻋرب ،ﭼﯾن . . .ﺑﮫ ”ﻣﺟﺎھدﯾن“
اﻓﻐﺎن از طرﯾق ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن )ژاﻧدارم ﻣﻧطﻘﮫ( ﻗدم اول اﺳﺗراﺗﯾژی آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد .از ھﻣﺎن اول
واﺷﻧﮕﺗن ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ ”ﻣﺟﺎھدﯾن“ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻗدرت ﭘرﺳﺗﯽ و اﺧﺗﻼﻓﺎت دواﻣدار آﻧﮭﺎ ﻋﺎﻣل آﯾده ال آﻣرﯾﮑﺎ
ﺑرای آﺟرای ﻧﻘش ھﺎ و ﻧﻘﺷﮫ ھﺎی آﯾﻧد ه ﻧﺧواھﻧد ﺑود .از اﯾن رو ﺑﮭره ﺟوﯾﯽ از ﮔروه ﺧﺎص دﺳت ﭘرورده
ای ﮐﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺑرآورده ﺳﺎزد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از اﺻول ﺳﯾﺎﺳﯽ دﺧﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺗﺎ ﯾﯾد دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ آن ﮐﺷور ﻗرار داﺷت ،آﻧﮭﺎ ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﻧﺎﺻر
ﺟﻧﮓ ﺟو از ﻣﯾﺎن ﻣردم ﮐﺷورھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ای اﻧﺗﺧﺎب ﮐرد ﮐﮫ از ﻧظر ﭼﮭره و ﻣﻌﺗﻘدات ﻣذھﺑﯽ
ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﮕوﻧﯽ و ھﻣﮕراﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻓراد ﻣﺗذﮐره ﭘس از آﻣوزش در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
ﮐﺳب ﺗﺟرﺑﮫ در ﺟﻧﮕﮭﺎی داﺧﻠﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺷوروی ھﺎ ،ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﯾروی ﺟﺎﯾﮕزﯾن آﻣرﯾﮑﺎﯾﯾﮭﺎ در
ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و ﻧﻘﺎط دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ﺟذب و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻓرادی ﮐﮫ در ظﺎھر
ھوﯾت و ﻣﻠﯾت ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ ای داﺷﺗﮫ اﻣﺎ در ﺑﺎطن ﻣزدوران ﺳروﯾﺳﮭﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ اﻧد .از ﺳﺎل  ١٩٨٣ﺑﮫ
ﺑﻌد ﻣزدوران ﻣذﮐور ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن آﻣرﯾﮑﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﯾﻣﺎ ٌ آﻣوزش دﯾده اﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﺷﺎن از ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﻋرب و اﻓﻐﺎن ﻣﻘﯾم ﻏرب ﯾﺎ ﺑﺻورت ﻣﺣﺻل ﯾﺎ ﺳوداﮔر و ﭘﯾﺷﮫ ور ﺑودﻧد .اﺳﺎﻣﮫ ﺑن
ﻻدن ﭼﮭل و ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ در ھﻧﮕﺎم ﻣوﺟودﯾت ﺷوروی ھﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وارد ﭘﺷﺎور ﺷد و ﺑﮫ ﺧدﻣت ﮔذاری
آﻣﺎده ﮔردﯾد.
ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺧﯾرا ٌ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ )اﻟﺷرق اﻻ وﺳط( ﭼﺎپ ﺷد ﺣﺎﮐﯾﺳت ﮐﮫ اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن در ﻣراﮐز ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺧوﯾش در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) (٢٩٠٠ﻧﻔر ﻧﯾروی ﺟﻧﮕﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل :
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 ٥٩٤ﻧﻔر ﻣﺻری ٤١٠ ،ﻧﻔر اردﻧﯽ ٢٩١ ،ﻧﻔر ﯾﻣﻧﯽ ٢٥٥ ،ﻧﻔر ﻋراﻗﯽ ١١٥ ،ﺳوداﻧﯽ ١٦٥ ،ﻧﻔر ﺳوری،
 ١٧٨ﻧﻔر اﻟﺟزاﯾری ٦٥ ،ﻧﻔر ﺗوﻧﺳﯽ ٥٥ ،ﻧﻔر ﻣراﮐﺷﯽ ٣٥ ،ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ و ﺗﻌداد دﯾﮕری از اﺗﺑﺎع ﮐﺷور ھﺎی
اﻣﯾر ﻧﺷﯾن ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﺑوده اﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮕﮭﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣزدوران )ﺳﯾﺎ( ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﻘش
ﻋﻣدای را در ﺣوادث اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزی ﮐردﻧد ،ﺑﻧﺎﺑر آن ﮔروه ﻣذﮐور ﺑﻌد از ﮐم رﻧﮓ ﺷدن ﺟﻧﮓ و "ﺟﮭﺎد"
و ﺑﯾرون ﺷدن ﺷوروی ھﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ آﻣرﯾﮑﺎ در ظﺎھر اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﯾدا ﮐردﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﻧﻘطﮫ را ﻧﺑﺎﯾد از
ﯾﺎد ﺑرد ﮐﮫ ﻣﺻﺎرف ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮑﯽ اﻣﺎرت ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﻌد از ﺗﺻرف ﮐﺎﺑل روزاﻧﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑر  ١٩٥٠٠٠داﻟر
اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯾﺷد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺛروت ﺑن ﻻدن در ﺑﺎﻧﮑﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺻﺎدره
ﮔردﯾده اﺳت ،ﭘس اﯾن ﻣﺻﺎرف ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮑﯽ ”طﺎﻟﺑﺎن“ از ﭼﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺗﻣوﯾل ﻣﯽ ﮔردﯾد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت اﯾن ﻣﺻﺎرف را ﺑﭘردازد .از طرف دﯾﮕر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﮔروھﯽ آن
اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن را در اﻧﻔﺟﺎر ھﺎی رﯾﺎض _ ظﮭران ،درﺑﮫ ﮔذاری  ١٩٩٣ﻣرﮐز ﺗﺟﺎرت ﻣﺎﻧﮭﺎﺗﺎن و اﻧﮭدام
ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﻧﯾﺎ و ﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎ ،ﻣﺗﮭم ﻣﯾداﻧﻧد ،ﺣﻣﻠﮫ راﮐﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳودان و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز
ظﺎھراً ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺎدﯾب وی ﺻورت ﮔرﻓت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن اﺗﮭﺎم ﻣﺳﺧره ﺑﻧظر ﻣﯾرﺳد.
اﻣرﯾﮑﺎ در اﯾن دﻧﯾﺎی ﺑزرگ ﻓﻘط و ﻓﻘط ﺑﺎ "اﻟﻘﺎﻋده" دﺷﻣﻧﯽ دارد و ﺑﺎﻗﯽ ھﻣﮫ ﻣردم دوﺳﺗﺎن او اﺳت .اﯾن
اﺗﮭﺎم ﺑﺧﺎطر ﻧﻘش ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺎﻣﮫ وارد ﻣﯾﮕردد ﺗﺎ وی را ﻏرض ﻣﻘﺎﺻد ﺑﻌدی ﮐﺷت ﺷطرﻧﺞ ﺑدھد .از اﯾﻧﮭﺎ
ﮔذﺷﺗﮫ” ،طﺎﻟﺑﺎن“ در ﮐﻧﺎر ﺑن ﻻدن ﻣدﻋﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻣﺧﺎﻟف اﺳت .آﻧﺎن ﻣﯾﮕﻔﺗﻧد،
ﮐﮫ ﺑن ﻻدن ﻗﺑل از اﻧﻔﺟﺎرھﺎی رﯾﺎض و ظﮭران ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎ اﺧطﺎر داده ﺑود ﮐﮫ ﺧﺎک ﺳﻌودی را ﺗﺧﻠﯾﻠﮫ
ﮐﻧﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣوج ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺷﺎر اﺧﺑﺎر ﺿد و ﻧﻘﯾض ﮐوﺷﯾده اﺳت ﺗﺎ ﻣﺎﻣورﯾت اﺻﻠﯽ ﺑن
ﻻدن و ”طﺎﻟﺑﺎن“ را در ﭘرده ای از اﺑﮭﺎم ﻓرو ﺑرده و ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را از ﻧﻘش واﻗﻌﯽ واﺷﻧﮕﺗن در ﭘرورش
ﻣﺗﻌﺻﺑﺎن ﻓوق از دﯾد ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺳﺎزد.
”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﻌد از اﻋﻼم ﻣوﺟودﯾت از ﺳوی ﻣﻼ ﻋﺑداﻟﻣﻧﺎن ﻧﯾﺎزی ﺳﺧﻧﮕوی رﺳﻣﯽ ﺧود در اواﺧر ﺳﺎل
 ١٩٩٤ﻣﯾﻼدی ﺑرﮔزاری اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت و ﺟﻣﻊ آوری ﺳﻼح از دﺳت ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف و ﺗوﻗف راھزﻧﯽھﺎ و
ﺳرﻗت و ﻏﺎرت را ھدف اﺻﻠﯽ ﻣوﺟودﯾت ﺧود اﻋﻼم ﮐرد ،اﻣﺎ ﻣدﺗﯽ ﺑﻌد ﮐﮫ ﺑر ﺗﻌدادی از وﻻﯾﺎت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﻠط ﺷده و ﻣﺣﺑوﺑﯾت ﻧﺳﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم ﭘﯾدا ﮐرد ،اھداف و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧود را ﺗوﺳﻌﮫ داده
و ﺧواﺳﺗﺎر ﺑرﭘﺎﯾﯽ دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﺷد .اﯾن را ﻣﻼ ﻋﻣر رھﺑر اﯾن ﺟرﯾﺎن در ﻓﺑروری ﺳﺎل  ١٩٩٦ﻣطرح
ﮐرد.
ﺑر اﺳﺎس اﺻﻼﺣﯾﮫ ﺟدﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ”طﺎﻟﺑﺎن“ و اھداف آﻧﺎن ﺑﮫ ﺷرح زﯾر اﺳت :
-ﺑرﻗراری دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ روش ﺧﻠﻔﺎی راﺷدﯾن.
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اﺳﻼم دﯾن ھﻣﮫ ﻣﻠت و دوﻟت ﺑﺎﺷد.ﻗﺎﻧون ﮐﺷور ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از ﺷرﯾﻌت اﺳﻼم ﺑﺎﺷد.ﻋﻠﻣﺎ و اﻓراد ﻣﺗﻌﮭد در ﭘﺳت ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد.رﯾﺷﮫ ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻗوﻣﯽ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﺑرﮐﻧده ﺷود.ﺟﺎن ﻣﺎ و آﺑروی اھل ذﻣﮫ ﺣﻔظ ﺷود و ﻣطﺎﺑق ﺷرﯾﻌت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﺷود.ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﮐﺷورھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ دوﻟتھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣوازﯾن ﺷرع ﺗﻌرﯾف ﺷود.ﺑر ﺣﺟﺎب زن ﺗﺎﮐﯾد ﺷود.ھﯾﺋت ھﺎی اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف ﻧﮭﯽ از ﻣﻧﮑر ]ﺑﻧﺎ ﺑر اﻟﮕوی وھﺎﺑﯾت ﺳﻌودی[ در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﻧﺎطق دوﻟت اﯾﺟﺎدﺷود.
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟراﺋم اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣواد ﻣﺧدر و ﻓﯾﻠمھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر ﻏﯾر اﺧﻼﻗﯽ ﺷدت ﮔﯾرد.دادﮔﺎهھﺎی ﺷرﻋﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺷود.ﯾﮏ روش اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﻣدارس و داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ﻣﺳﻠط ﺷود.اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور اﺳﻼﻣﯽ ﺷود.از ﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.زﮐﺎت و اﻣوال ﻋﻣوﻣﯽ در ﭘروژه ھﺎی ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺷود.اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ،ﻣﻔﺎھﯾم ﻧﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ در وھﻠﮫ اول ﭼﺷم ھر ﺑﯾﻧﻧدهای را ﺑﮫ ﺧود ﺧﯾره ﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ
ﻋﻣﻠﮑرد ﻓرﻗﮫ ی ”طﺎﻟﺑﺎن“ و دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﺗﻧﮓ ﻧظراﻧﮫ آنھﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای اﺟرای واﻗﻌﯽ اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم اﺻﯾل
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﮔذاﺷت .ﺑوﯾژه اﯾﻧﮑﮫ رﯾﺷﮫ اﺻﻠﯽ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑرﮔرﻓﺗﮫ از آﻣوزهھﺎی وھﺎﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر اﺻل
ﺗﮑﻔﯾر ﻏﯾر اﺳت .ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻠت ﺧﺳﺗﮕﯽ ازﺟﻧﮓھﺎی داﺧﻠﯽ” ،طﺎﻟﺑﺎن“ را ﺗرﺟﯾﺢ دادﻧد ،اﻣﺎ
”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﺎ دﯾدﮔﺎھﯽ ﺑﺳﺗﮫ و اﻓﮑﺎری ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﺣﯾط و ﺟﮭﺎن ﺑرﺧورد ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ
ﻧﮕرشھﺎی اﻓراط ﮔراﯾﺎﻧﮫ ﻣذھﺑﯽ و ﺑﺎ زﯾر ﻓﺷﺎر ﻗرار دادن ﻣردم ﻣوﺟﺑﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽ ﻗﺷر ﮐﺛﯾری از ﻣردم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﻣﺎرت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده
و رھﺑر ﺧود ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر را ﺑﮫ ﻋﻧوان اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣودﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﻣﯽدادﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﯾرون روﻧد .ﻣردم را ﺑﮫ زور ﺑرای ادای ﻧﻣﺎز ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺟد ﻣﯽﻓرﺳﺗﺎدﻧد .رﯾش ﻣردان در
ﻧظﺎم ”طﺎﻟﺑﺎن“ی ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﻣﯽ ﺑود و ﻣوھﺎی ﺳرﺷﺎن را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﮐوﺗﺎه ﻣﯽ ﮐردﻧد” .طﺎﻟﺑﺎن“ در ﻣدت
ﻣوﺟودﯾت ﺧود ﺟﻧﺎﯾتھﺎی وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ را ﻣرﺗﮑب ﺷد اﺳت ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭم ﺗرﯾن اﯾن ﺟﻧﺎﯾتھﺎ ﻧﺳل ﮐﺷﯽ
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ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺷﯾﻌﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ھزاره ﺑود .طﺑق ﮔزارشھﺎی ﻧﮭﺎدھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷری” ،طﺎﻟﺑﺎن“ در دور ٔه
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ھزاران ﺗن از ﻣردم ﺷﯾﻌﮫ ھزاره زدﻧد .ﻗﺗلﻋﺎم ﻣردم ھزاره در ﺷﮭر ﻣزار
ﺷرﯾف در ﻣﺎه آﮔوﺳت ﺳﺎل  ١٩٩٨روی داد و ھزاران ﺗن از ﻣردم ھزاره در طﯽ ﭼﻧد روز ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﺣﻠﻘﮫ رھﺑری ”طﺎﻟﺑﺎن“ را ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺗﻌدادی از آﻧﺎن ھﯾﭻ ﮔﺎه دﯾده ﻧﺷدﻧد و ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫای
ﺻﺣﺑت ﻧﮑردﻧد و ﺗﺻوﯾری از آﻧﺎن ﻣﺷﺎھده ﻧﺷده اﺳت” .طﺎﻟﺑﺎن“ از ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻗوی ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت و
ﺳﺎﺧﺗﺎری اداری واﺿﺢ و ﻟﯾﺳتھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗﻧظﯾم اﻣور داﺧﻠﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﮐﺎری ﺧود ﻧدارد ،اﯾن ﺟﻧﺑش
ﺣﺗﯽ ﮐﺎرتھﺎی ﻋﺿوﯾت ﺑرای اﻋﺿﺎی ﺧود ﻧدارد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐﻧد .اﯾن ﺟﻧﺑش ﻣدﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮏ ﺣزب ﻧﯾﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی اداری ﺣزﺑﯽ ﭘﺎﯾﺑﻧد ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ وﺟود ﺷوراھﺎی
ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ در ”طﺎﻟﺑﺎن“ وﺟود دارد ،اﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﯾن ﺷوراھﺎ اﻟزام آور ﻧﯾﺳت ،ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت اﺻﻠﯽ را ﻣﻼ
ﻋﻣر ﻣﯽ ﮔﯾرد و آزادی ﮐﺎﻣل در رد ﯾﺎ ﻗﺑول ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ دارد.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻗدرت در ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑر اﺳﺎس ھرم زﯾر اﺳت :ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر رھﺑر اﺻﻠﯽ ”طﺎﻟﺑﺎن“ اﺳت ﮐﮫ
اﺧﺗﯾﺎرات ﮔﺳﺗرده ای دارد .وی در ﺳﺎل  ١٩٩٤ﯾﻌﻧﯽ از اﺑﺗدای ﺷﮑلﮔﯾری ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑر
”طﺎﻟﺑﺎن“ اﻧﺗﺧﺎب ﺷد و  ١٥٠٠ﻧﻔر از ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ وی ﺑﯾﻌت ﮐردﻧد.
ﻣﻼﻋﻣر ﺑرای اداره اﻣورﺧود در ﮐﺎﺑل ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﻣوﻗت ﺑﻌد از ﺳﻘوط ﮐﺎﺑل ﺑﮫ دﺳت ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺷوراﯾﯽ
ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم وی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد ،اﯾن ﺷورا ﺷش ﻧﻔره ﺑود و رﯾﺎﺳت آن را ﻣﻼ
ﻣﺣﻣد رﺑﺎﻧﯽ ﺑر ﻋﮭده داﺷت ،ﺑﻌد از ﻣرگ وی ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﺟﺎﻧﺷﯾن وی ﺷد.
ﺷورای ﻣرﮐزی ”طﺎﻟﺑﺎن“  -ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی اﯾن ﺷورا ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت و اﻋﺿﺎی ﻣﺷﺧﺻﯽ ھم ﻧدارد ،اﻣﺎ در
اﺑﺗدای ﺗﺎﺳﯾس از ھﻔﺗﺎد ﻧﻔر آﻏﺎز ﺷده اﺳت ﮐﮫ رﯾﺎﺳت آن را ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن رﺣﻣﺎﻧﯽ واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﺑر ﻋﮭده
داﺷت.
ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ”طﺎﻟﺑﺎن“  -ﺗﻣﺎم رھﺑران ﻣﻌروف ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﻋﺿو اﯾن ﺷورا ھﺳﺗﻧد ،اﯾن ﺷورا ﻧﯾز اﻋﺿﺎی
ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻧدارد .ﻣﺣﻣد ﺣﺳن رﺣﻣﺎﻧﯽ ،ﻧوراﻟدﯾن اﻟﺗراﺑﯽ ،إﺣﺳﺎن ﷲ إﺣﺳﺎن ،ﺳﯾد ﻣﺣﻣد ﺣﻘﺎﻧﯽ ،ﯾﺎر ﻣﺣﻣد و
وﻛﯾل أﺣﻣد ﻣﺗوﻛل از ﺟﻣﻠﮫ اﻋﺿﺎی ﻣﺷﮭور اﯾن ﺷورا ھﺳﺗﻧد.
ﺷورای وزﯾران -اﯾن ﺷورا از ﮐﺎرداران وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﮐﮫ ﺟﻠﺳﺎت ھﻔﺗﮕﯽ ﻣﻧظﻣﯽ دارﻧد،
ﺑﯾﺷﺗر اﻋﺿﺎی اﯾن ﺷورا ﺟواﻧﺎن ھﺳﺗﻧد و ﺗﻌداد اﻧدﮐﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد .ﻣﻼ ﻋﻣر ﺑرای
ﮐﺎﺳﺗن از ھزﯾﻧﮫھﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از وزارﺗﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﺑﺎ ھم ادﻏﺎم ﮐرده اﺳت.
دار اﻻﻓﺗﺎء ﻣرﮐزی  -اﯾن ﻣرﮐز ﺷﺎﻣل ﺗﻌدادی از ﻋﻠﻣﺎی وھﺎﺑﯽ ﺑرای ﻓﺗوا دادن در اﻣور ﺷرﻋﯽ اﺳت.
ﻣرﮐز اﺻﻠﯽ آن در ﻗﻧدھﺎراﺳت و رﺋﯾس آن ﻣوﻟوی ﻧور ﻣﺣﻣد ﺛﺎﻗب اﺳت .ﻋﺑداﻟﻌﻠﯽ اﻟدﯾوﺑﻧدی ،ﺷﯾر ﻋﻠﯽ
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ﺷﺎه و ﻧظﺎم اﻟدﯾن ﺷﺎﻣزی از اﻋﺿﺎی اﺻﻠﯽ اﯾن ﻣرﮐز ھﺳﺗﻧد .ﻣﻼ ﻋﻣراﺧﺗﯾﺎرات ﮔﺳﺗردهای ﺑﮫ واﻟﯾﺎن داده
اﺳت ،ھر واﻟﯽ ﺷوراﯾﯽ ﺑرای وﻻﯾت دارد ﮐﮫ ﻣﺳﺎﯾل ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ وﻻﯾﺎت را درآن ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد” .طﺎﻟﺑﺎن“
در ﻣﺑﺎرزات ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود از ﺗﻌدادی از ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮭره ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﻣﮭم ﺗرﯾن آن ھﺎ ﻣﻼ ﻋﺑﯾدﷲ
وزﯾر دﻓﺎع و ﻣوﻟوی ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﻌروف ﭘﮑﺗﯾﺎ و ﻣﺣﻣد ﻧﻌﯾم ﮐوﭼﯽ از ﻟوﮔر اﺳت .در
ﻣﺟﻣوع اﻓراد زﯾر ﺣﻠﻘﮫ رھﺑری ”طﺎﻟﺑﺎن“ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد.
•ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر رھﺑر
اﻋﺿﺎی ﺷورای داﺧﻠﯽ
•ﻣﻼ ﻣﺣﻣد رﺑﺎﻧﯽ
•ﻣﻼ اﺣﺳﺎن ﷲ
•ﻣﻼ ﻣﺣﻣد
•ﻣﻼ ﻋﺑﺎس
•ﻣﻼ ﭘﺎﺳﺎﻧﯽ
اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻣرﮐزی
•ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن
•ﻣﻼ ﻧوراﻟدﯾن
•ﻣﻼ وﮐﯾل اﺣﻣد
•ﻣﻼ ﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﻣﻠﻧﮓ
•ﻣﻼ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن
•ﻣﻼ ﻋﺑداﻟﺣﮑﯾم
•ﺳردار اﺣﻣد
•ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣد ﻏوث
•ﻣﻌﺻوم اﻓﻐﺎﻧﯽ.
”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ اﻓراد زﯾر را در ﭘﺳتھﺎی زﯾر ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣودﻧد.
•رﺋﯾس ﺷورای ﮐﺎﺑل :ﻣﻼ ﺣﻣد رﺑﺎﻧﯽ
•رھﺑر ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻟوﮔر :ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻏوث
•ﻣﺳﺋول ﺳواره ﻣﻧﺎطق اﺷﻐﺎﻟﯽ :ﻣﻼ اﺣﺳﺎن ﷲ
•واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر :ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن
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•واﻟﯽ ھرات :ﻣﻼ ﯾﺎرﻣﺣﻣد
•واﻟﯽ ﭘﮑﺗﯾﺎ :ﻣﻼ ﮐراﻣت ﷲ
•وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ :ﻣﻼ ﺷﯾر ﻣﺣﻣد اﺳﺗﺎﻧﮑزی
•رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ :ﻣﻼ اﺣﺳﺎن ﷲ اﺣﺳﺎن
•وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﻓرھﻧﮓ :ﻣﻼ اﻣﯾر ﺧﺎن ﻣﺗﻘﯽ
•رﺋﯾس اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ :ﻣﻼ ﻓﺎﺿل اﺣﻣد
•وزﯾر ﻣﮭﺎﺟرﯾن :ﻣﻼ ﻋﺑد اﻟرﻗﯾب.
”طﺎﻟﺑﺎن“ اﺳﺗﻔﺎده از ﻟﻔظ دﻣوﮐراﺳﯽ را رد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد دﻣوﮐراﺳﯽ ﺣق ﻗﺎﻧون ﮔذاری را ﺑﮫ
اﻧﺳﺎن ﻣﯽ دھد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺧدا ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳت .اﯾن ﮔروه ھﯾﭻ اھﻣﯾﺗﯽ ﺑرای وﺿﻊ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻧظﯾم
اﻣور دوﻟت ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳت و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﻗرآن و ﺳﻧت دﺳﺗورات دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ ھﺳﺗﻧد .ﻣﻼ ﻋﻣر
ﺧﻠﯾﻔﮫ و اﻣﯾراﻟﻣوﻣﻧﯾن ”طﺎﻟﺑﺎن“ از ﺳوی اھل ﺣل و ﻋﻘد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود و ﻣدت زﻣﺎن ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑرای
ﺗﺻدی اﯾن ﻣﻧﺻب ﻧدارد” .طﺎﻟﺑﺎن“ اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑﮫ ظواھر دﯾن ﻣﯽ دھد و ھﯾﺋت اﻣر ﺑﮫ ﻣﻌروف و ﻧﮭﯽ
از ﻣﻧﮑر ﺑﺎزوی اﺟراﯾﯽ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﻣطﺎﺑق اﻟﮕوی وھﺎﺑﯾت ﺳﻌودی ﺑرای اﻋﻣﺎل ﺑرداﺷت ھﺎی ﺳﻔت و ﺳﺧت
اﯾن ﺟرﯾﺎن از دﯾن ﺗﺎﺳﯾس ﺷده اﺳت” .طﺎﻟﺑﺎن“ اﺟﺎزه ﺗﺷﮑﯾل اﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺟدﯾد را ﻧدارﻧد و اﺣزاب
ﻣوﺟود را ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﭘذﯾرﻧد” .طﺎﻟﺑﺎن“ اﯾن اﻗداﻣﺎت را ﻓرﻗﮫ ﮔراﯾﯽ و ﻗﺑﯾﻠﮫ ای ﻣﯽداﻧد و ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﯾن
اﻗداﻣﺎت از ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺟﺎھﻠﯽ اﺳت و ﻣﺷﮑﻼت ﮔوﻧﺎﮔون و دﺷﻣﻧﯽ و ﺗﻔرﻗﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد.
”طﺎﻟﺑﺎن“ از ﺳﻧت ھﺎی دﺋوﺑﻧدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻧت ھﺎی ﭘﺷﺗون در آﻣﯾﺧﺗﮫ اﻧد ﻣﺗﺎﺛر اﺳت .دﺋوﺑﻧدﯾﺳم ﻧﮕرﺷﯽ اﺳﺎﺳﺎ
ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ رﺷد ﺳﮑوﻻرﯾزم ،ﮔﺳﺗرش ﻧﮕرش ﺻوﻓﯾﺎﻧﮫ ،ﺗﺎﺛﯾر رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ھﻧدوﯾﺳم ﺑر
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ،و ﻧﯾز ﺷﮑﺳت ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕری اﻧﮕﻠﯾس در ﺳﺎﻟﮭﺎی ھﺟده ﭘﻧﺟﺎه در
ھﻧد رﺷد ﮐرد .دﺋوﺑﻧدی ھﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﮔﺳﺗردهای از ﻣدارس دﯾﻧﯽ در ﺗﻣﺎم ﺷﺑﮫ ﻗﺎره ھﻧد دارﻧد ،ﺑﺎﻟﻎ ﺑرﺑﯾﺳت
ھزار ﻣدرﺳﮫ دﯾﻧﯽ دﺋوﺑﻧدی ﺗﻧﮭﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن وﺟود دارد.
اﯾدﺋوﻟوژی ﺳﯾﺎﺳﯽ داﻋش ﺳﻠﻔﯾت اﺳت .ﺳﻠﻔﯾت ﺑطور ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﮕرش ﺳﻧﯽ اﺳت وﻟﯽ ﺟزء ھﯾﭻ ﮐدام از
ﻣذاھب ﭼﮭﺎر ﮔﺎﻧﮫ ﺳﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﻧﻔﯽ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﺣﻧﺑﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﺳﻠﻔﯽھﺎ ﺧود را ﻏﯾرﻣﻘﻠد ﻣﯽداﻧﻧد و
ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺑرای درک درﺳت از اﺳﻼم ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﺑﮫ ﻗرآن و ﺣدﯾث ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد .اﯾن ﻧﺣوه دﯾد ﺑﮫ ﺷدت
ﻧﺧﺑﮫ ﮔراﯾﺎﻧﮫ اﺳت و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓرق ﻣذھﺑﯽ دﯾﮕر اﺳﻼم دﯾد ﺗﺣﻘﯾرآﻣﯾزی دارد .اﯾن ﺧودﺑﯾﻧﯽ آﻧﮭﺎ را از
داﺷﺗن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾروﻣﻧد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد.
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از ﻧظر اﺳﺗراﺗژی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔرﭼﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺷﮑﯾل دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ اﺳت ،اﻣﺎ دﯾد روﺷن و ﻣدوﻧﯽ
درﺑﺎره ﻧوع دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد در ﺟﮭﺎن ﻣدرن اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﻧدارد” .طﺎﻟﺑﺎن“ از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽاﻧد ﺑﺎ
ﻧﯾروھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻧﺗﯽ و ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎدﮔرا ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد و از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ درک روﺷﻧﯽ از دوﻟت ﻧدارﻧد از اﺳﻼم
ﮔراﯾﺎن ﻣﺗﻔﺎوﺗﻧد .از ھﻣﯾن ﺟﮭت ﺗواﻧﺎﺋﯽ آﻧﮭﺎ در اداره ﮐﺷور ﺑوﯾژه در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺣدود
اﺳت.
ﻋواﻣل داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗوﺳﻌﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“
ﻋواﻣل داﺧﻠﯽ -ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ :ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﯾن ﮔروهھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻓﻐﺎن ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗدرت ﯾﮑﯽ از
ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ اﯾﺟﺎد ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑود ،اﯾن ﺟﻧﮓ در طول ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﯾش از ﺻد ھزار ﮐﺷﺗﮫ ﺑر ﺟﺎی ﮔذاﺷت و
ﺧﺳﺎرتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی را ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﮐﺷور وارد ﮐرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑﺧشھﺎی زﯾﺎدی از ﻣردم اﻓﻐﺎن،
”طﺎﻟﺑﺎن“ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺟﻧﺑش ﻧﺟﺎت ﺑﺧش ﺧود ﻣﯽ داﻧﺳﺗﻧد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐردﻧد اﯾن ﺟرﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از
ﻣﺻﯾﺑت ھﺎی ﺟﻧﮓ ﻧﺟﺎت ﻣﯽ دھد و اﻣﻧﯾت و ﺛﺑﺎت داﺧﻠﯽ را در آن اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﮐرد.
ھرج و ﻣرج و ﻧﺎاﻣﻧﯽ :ﺑروز ھرج و ﻣرج در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﯾروھﺎی اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر
ﺷوروی ﺳﺎﺑق از اﯾن ﮐﺷور ﺑﺎﻋث ﺷد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾن ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﮔﯾر ﺗﺟزﯾﮫ ﺷود ،ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
وﺣدت ﮐﺷور دﭼﺎر ﺗﮭدﯾد ﺷد و اھﺎﻟﯽ ﻧﯾز ﺑرای اﯾن ﮐﮫ وﺣدت ﮐﺷور را ﺣﻔظ ﮐرده و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از اﯾن
ﺣﺎﻟت ﺧﺎرج ﮐﻧﻧد ،ﻓﮑر ﮐردﻧد ﮐﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﻣوﻧﮫ ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﺗﺣﺎد و ﻗرار ﮔرﻓﺗن زﯾر ﯾﮏ ﭘرﭼم
ﻗوی ﺑﺎﺷد.
درزﻣﺎن ﺟﻧﮓ ﻋده ی از ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺑﺎ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎدن ﻣﺧﺗﻠف و ﺳﻧﮓھﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ در ﮐﺷور و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت
و اﻧﺑﺎر ﻣﮭﻣﺎت و . . .ﺑﮫ ﺛروت اﻧﺑوھﯽ دﺳت ﭘﯾدا ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺛروﺗﻣﻧدان ﻋﻣدهای ﺗﺑدﯾل ﺷدﻧد
ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن ﻓﻘﯾرﺗرﯾن ﻣﻠتھﺎی دﻧﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ،ﻓﻘر و ﻋﻘده ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺗﻼﻓﺎت طﺑﻘﺎﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣردم
ﺗﻧﮕدﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرﺧﯽ ﻣﻔﺎھﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﻧظﯾر ﻋداﻟت و ﻣﺳﺎوات از ﺳوی ”طﺎﻟﺑﺎن“ از
ﺟﻣﻠﮫ اﻧﮕﯾزهھﺎی ﻣردم ﺑرای ﮔراﯾش ﺑﮫ ﺳﻣت ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑود.
ﻋواﻣل ﺧﺎرﺟﯽ  -ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن :ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھﻣواره ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧﻔوذ در ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧود و ﺗﺳﮭﯾل ﺗﺑﺎدل ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺑﺎ
ﺟﻣﮭوری ھﺎی آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑود ،اﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟتھﺎی رﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺳﻌود ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﮐﻧﺎر ﺑﯾﺎﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ آﻧﮭﺎ وی
را ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ھﻧد ﻣﺗﮭم ﻣﯽﮐردﻧد و رواﺑط ﺧﺻﻣﺎﻧﮫای ﺑﺎ آﻧﮭﺎ داﺷﺗﻧد .اﯾن ﮐﺷور ﺑرای ﺑراﻧدازی
دوﻟتھﺎی ﮐوﭼﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ھﻣﮑﺎری ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر و رﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﮭره ﺑرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑﮫ اذﻋﺎن ﺑﺳﯾﺎری
از ﻧﺎظران ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳروﯾسھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت از ”طﺎﻟﺑﺎن“ را ﮐﻠﯾد ﻧﻔوذ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﻧﺳﺗﻧد.
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آﻣرﯾﮑﺎ :ﻣﻧﺎﻓﻊ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺑرھﮫ ی از زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺗطﺎﺑق داﺷت ،ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﺑود ﮐﮫ در
اﺑﺗدا از ﺑروز آن ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﮑرد و ﺑﻌدھﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﮔﺳﺗرده از اﯾن ﺟﻧﺑش و ﺳرﭘوش ﮔذاﺷﺗن ﺑر
ﺟﻧﺎﯾﺎت آن ﭘرداﺧت .آﻣرﯾﮑﺎ ”طﺎﻟﺑﺎن“ را زﯾر ﺑﺎل و ﭘرﺧود ﻗرار داد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد از آن ﺑﮫ ﻋﻧوان اھرم ﻓﺷﺎری
ﺑرای اﺟرای ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ﺧود درژﺋوﭘﻠﺗﯾﮏ ﺧﺎص ﻣﻧطﻘﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد .ﺟﻠوﮔﯾری ازﺣﺿور ﻣﻧطﻘﮫ ی
اﯾران ،اھرم ﻓﺷﺎر ﺑر روﺳﯾﮫ وﭼﯾن وھﻧد و اﯾﺟﺎد ھرج و ﻣرج ﺧﻼق در آﺳﯾﺎﻧﮫ ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺑر اﺳﺎس طرحھﺎی
ﻣداﺧﻠﮫ ﺟوﯾﺎﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ اﻧﮕﯾزهھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ درﺣﻣﺎﯾت از ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑود.
در دوﻟت ﻛﻠﯾﻧﺗون ،ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت زﯾﺎدى در ﻣورد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺷد ﻛﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ،دو راه ﺣل ﻣطرح ﺷد:
راه ﺣل اول ﻛﮫ از ﺳوى ﻛﺎرل اﯾﻧدرﻓورث ﻣﻌﺎون وزﯾرﺧﺎرﺟﮫ ﻣطرح ﺷده ﺑود ،ﺑر ﺗﻼﺷﮭﺎى ﻋﻣده
دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك ﺑراى ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺟﻧﮓ داﺧﻠﻰ و آﻏﺎز ﯾك دوﻟت اﺗﺣﺎد ﻣﻠﻰ اﺳﺗوار ﺑود ،راه دوم از ﺳوی
رﯾﭼﺎرد ﻛﻼرك و ﺷﯾﮭﺎن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده ﺑود و ﺧواھﺎن آن ﺑود ﻛﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﮔروه ﺣﺎﻣﻰ
ﺗرورﯾﺳم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود و ﺑﮫ طور ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﺷﻣن و رﻗﯾب او ،ﯾﻌﻧﻰ اﺗﺣﺎد ﺷﻣﺎل ﻛﻣك ﺷود ،ﮔزﯾﻧﮫ
دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾك دﯾﮕرى ھم در دﺳﺗرس ﺑود :ﻣطرح ﻛردن ﮔروھﮭﺎى ﺗﺑﻌﯾدى اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾف ﻣﯾﺎﻧﮫ
رو ﺑراى ”طﺎﻟﺑﺎن“ دراواﺧرﺳﺎل ١٩٩٩ﻣﯾﻼدی واﺷﻧﮕﺗن ﻣﻘدﻣﺎت ﮔﻔت و ﮔوى رھﺑران ﺗﺑﻌﯾدى را ﻓراھم
ﻛرد ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺣﻣد ظﺎھر ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺑق ﻣﺳﺗﻘر در روم و ﺣﺎﻣد ﻛرزى ﺑود ،دو ﻣﻘﺎم وزارت اﻣورﺧﺎرﺟﮫ
ﻛﮫ از ﻣﻘﺎوﻣت ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده ﺑودﻧد ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻛردﻧد ﻛﮫ ﺳﻌودى ھﺎ  ٢۵٠ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ﺑﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“
در ﻋوض ﺗﺣوﯾل ﺑن ﻻدن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻛﻧﻧد ،ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدى از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣواﺟﮫ ﺷد ،در وزارت
اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ،اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﯾز ﻣطرح ﺑود ﻛﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﺳﺎزﻣﺎن ﺗرورﯾﺳﺗﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺣﺳوب
ﺷوﻧد ﺗﺎ از طرح ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﻰ رﺳﻣﻰ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﻟت ﺣﺎﻛم ﺟﻠوﮔﯾرى ﺷود ،در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﺧﺳت
ﺗﺷﮑﯾل ”طﺎﻟﺑﺎن“ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔراف ﺗﻘدﯾم ﻣﯾدارﯾم و ﺑﻌد ﻣﯽ ﭘردازﯾم ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ ﻣطﺎﻟب :
ـ ﻣﻼﻣﺣﻣد ﻋﻣر  /رھﺑر /ھوﺗﮏ /ﺗﺣﺻﯾل در ﻣدرﺳﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﻗﻧدھﺎر.
ـ ﻣﻼ رﺑﺎﻧﯽ  /رﺋﯾس ﺷورای ﮐﺎﺑل  /ـﮑﺎﮐر /رﺋﯾس ﺣﮑوﻣت.
ـ ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن  /وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﻌد از ﻧودوھﻔت /از ﻗﻧدھﺎرھوﺗﮏ /ﺗﺣﺻﯾل در ﻣدرﺳﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ در
ﮐوﯾﺗﮫ
ـ ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻏوث  /وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﺎ ﻧود و ھﻔت  /از ﺧوﺷﺎب ﻗﻧدھﺎر ،ﻧورزی /در ﺳﺎل  ٩٧در ﻣزار
دﺳﺗﮕﯾر ﺷد /ﯾﮏ ﭼﺷم ﻧﺎ ﺑﯾﻧﺎ.
ـ ﻣﻼ ﻋﺑداﻟرزاق  /ﮔﻣرﮐﺎت /از ﻗﻧدھﺎر ،ﭘوﭘﻠزی.

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ـ ﻣﻼ ﺳﯾد ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن /وزﯾر ﺗﺣﺻﯾﻼت/از ﻓﺎرﯾﺎب  /ﻓﺎﻗد ﺗﺣﺻﯾﻼت رﺳﻣﯽ ،ﺗﺎﺟر ،ﮔوﺷواره در ﮔوش
دارد.
ـ ﻣﻼ ﺧﯾرﷲ ﺧﯾر ﺧواه  /وزﯾر داﺧﻠﮫ /از ﻗﻧدھﺎرـ ﭘوﭘﻠزی /ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ،ﻣدرﺳﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾﮫ.
ـ اﺣﺳﺎن ﷲ اﺣﺳﺎن  /رﺋﯾس ﺑﺎﻧﮏ دوﻟﺗﯽ /از ﻗﻧدھﺎر ﭘﻧﺟواﯾﯽ /واﻟﯽ ﺧوﺳت در ﺳﺎل  ٩٧ﮐﮫ در ﻣزار ﮐﺷﺗﮫ
ﺷد.
ـ ﻣوﻟوی ﻋﺑداﻟﺳﺗﺎر ﺳﻧﺎﯾﯽ /رﺋﯾس داد ﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ /از ﻗﻧدھﺎرـ اﺳﺣﺎق زی /ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده ﻣدرﺳﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ
ﻗﻧدھﺎر.
ـ ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس  /وزﯾر ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ  /از ارزﮔﺎن ـ ھوﺗﮏ /ﻓﺎرع اﻟﺗﺣﺻﯾل ﻣدرﺳﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ زاﺑل.
ـ ﻣﻼ ﻋﺑﯾدﷲ  /وزﯾر دﻓﺎع  /از ﻗﻧدھﺎرـ ھوﺗﮏ /رواﺑط ﺑﯾن )آی اس آی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن( و ”طﺎﻟﺑﺎن“.
ـ ﻣﻼ داد ﷲ …
ـ ﻣﺣﻣد ﷲ آﺧوﻧد  /وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ  /ازﻗﻧدھﺎرـ اﻟﮑوزی  /ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده در ﻣدرﺳﮫ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ ﮐوﯾﺗﮫ.
ـ اﻣﯾر ﺧﺎن ﻣﺗﻘﯽ  /وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور/از ﻟوﮔرـ /ﺗﺣﺻﯾل در ﻣدرﺳﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾﮫ و ﻗوﻣﺎﻧدان ﻧﯾروھﺎی
ﺑﻐﻼن.
ـ ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ﻣﻧﺻور /وزﯾر زراﻋت /از ﭘﮑﺗﯾﺎ /ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده ﻣدرﺳﮫ ﺣﻘﺎﻧﯾﮫ.
ـ ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳﯽ  /وزﯾر آب وﺑرق  /از ﻗﻧدھﺎرـ ھوﺗﮏ.
ـ ﷲ داد آﺧوﻧد /وزﯾر ارﺗﺑﺎطﺎت /از ﻗﻧدھﺎرـ ھوﺗﮏ  /ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ در اﯾﺎﻻت ﺷﻣﺎﻟﻐرﺑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ـ ﻧوراﻟدﯾن ﺗراﺑﯽ /وزﯾر ﻋدﻟﯾﮫ /از ارزﮔﺎن ـ ھوﺗﮏ  /ﯾﮏ ﭼﺷم.
ـ ﺣﻣﯾد ﷲ ﻧﻣﺎﻧﯽ  /وزﯾر ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ /از زاﺑل ـ دﻓﺗﺎﻧﯽ /ﻓﺎﻗد ﺗﺣﺻﯾﻼت رﺳﻣﯽ.
ـ اﺣﻣد ﺟﺎن  /وزﯾر ﻣﻌدن  /از ﭘﮑﺗﯾﺎ ـ /دران /ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده ﺑﺎ ﮐﻣﭘﻧﯽ ھﺎی ﻧﻔﺗﯽ.
ـ ﺟﻼل اﻟدﯾن ﺣﻘﺎﻧﯽ  /وزﯾر اﻣور ﺳرﺣدات /از ﭘﮑﺗﯾﺎ ـ /دران /ﺟﻧﺑش اﺳﻼﻣﯽ را ﻋﻠﯾﮫ داوود ﺧﺎن رھﺑری
ﮐرد،
ـ ﺻﺎدق آﺧوﻧد /وزﯾر ﺗﺟﺎرت ﻗﻧدھﺎر  /از ﻗﺑﯾﻠﮫ وطﺎﯾﻔﮫء ھوﺗﮏ /ﻓﺎﻗد ﺗﺣﺻﯾﻼت ،در ﺗﺳﺧﯾر ﻣزار ﺷرﮐت
داﺷت
ـ ﻗﺎری دﯾن ﻣﺣﻣد /وزﯾر ﭘﻼن /از ﺑدﺧﺷﺎن  /ﻋﺿو ﺑرﺟﺳﺗﮫ در ﺷورا.
ـ ﻣوﻟوی ﻗﻠم اﻟدﯾن  /رﺋﯾس اﻣر ﺑﺎاﻟﻣﻌروف /از ﻟوﮔر /ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده ﻟوﮔر و ﺣﻘﺎﻧﯾﮫ ،ﻣﻧﺷﯽ ﻣوﻟوی ﻧﺑﯽ
ﻣﺣﻣدی.
ـ ﻣوﻟوی ﺟﻠﯾل ﷲ  /ﻋدﻟﯾﮫ /از ھرات  /ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده ﻣدرﺳﮫ دﯾوﺑﻧدی در ھﻧد.
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ـ ﻣﺣﻣد ﺣﺳن /واﻟﯽ وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر /از ارزﮔﺎن ـ اﭼﮑزی  /ﺗﺣﺻﯾﻠﮑرده ﻣدرﺳﮫ دﯾﻧﯽ در ﮐوﯾﺗﮫ.
ـ وﮐﯾل اﺣﻣد /وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ /از ﻗﻧدھﺎرـ ﮐﺎﮐر /ﻣﻧﺷﯽ و دﺳﺗﯾﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻼ ﻋﻣر ،ﺳﺧﻧﮕوی ”طﺎﻟﺑﺎن“.
ـ ﺷﯾر ﻣﺣﻣد ﺳﺗﺎﻧﮑزی/ﻣﻌﺎون وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ /از ﻟوﮔـر ـ ﺳﺎﻧﮑزی/اﻓﺳر ﺳﺎﺑق ﭘوﻟﯾس ،آﻣوزش دﯾده در ھﻧد.
ـ ﻋﺎرف ﷲ ﻋﺎرف /ﻣﻌﺎون وزﯾر ﻣﺎﻟﯾﮫ /از ﭘﮑﺗﯾﺎ /ﺗﺣﺻﯾل ﺗﺎ ﺻﻧف ﺷش ،و ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾل در
ﺣﻘﺎﻧﯾﮫ.
ﻛﻠﯾﻧﺗون طﻰ ﻓرﻣﺎﻧﻰ ،رژﯾم ”طﺎﻟﺑﺎن“ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﺎﻣﻰ ﺗرورﯾﺳم ﺷﻧﺎﺧت ،در اﻛﺗﺑر ھﻣﺎن ﺳﺎل ،طﯽ ﯾك
ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺗﺣرﯾم ھﺎى اﻗﺗﺻﺎدى و ﻣﺳﺎﻓرﺗﻰ ﻋﻠﯾﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“ وﺿﻊ ﻛرد ،ﺑﺎ وﺿﻊ ﺗﺣرﯾم ھﺎ
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﻰ آﻣد ﺗﻼﺷﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻰ رﺳد در ﻧواﻣﺑر ،ﻛﻼرك در ﻧﺎﻣﮫء ﺑﮫ ﺳﻧدى ﺑرﮔر ﻧوﺷت ﻛﮫ ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﻰ رﺳد ”طﺎﻟﺑﺎن“ آﻣﺎده اﻗداﻣﺎﺗﻰ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر در ﺟﻠﺳﮫ دوﻟت ﺧود از اﺣﺗﻣﺎل ﻋزﯾﻣت ﺑن ﻻدن
اﺷﺎره ﻛرده ﺑود ،ﺣدس و ﮔﻣﺎن ھﺎ ﺑر آن ﺑود ﻛﮫ ﻣﻘﺻد ﺑﻌدى ﺑن ﻻدن ،ﺳوﻣﺎﻟﻰ اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﭼﭼن ھم
ﻣدﻧظر ﺑود ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﻼت روﺳﮭﺎ ،اﯾن اﺣﺗﻣﺎل دوم ﺑﺳﯾﺎر ﻛم ﺑود .ﻛﻼرك ﮔﻔت :ﻋراق و ﻟﯾﺑﻰ ھم از ﮔزﯾﻧﮫ
ھﺎى دﯾﮕر ﺑودﻧد اﻣﺎ ﮔﻣﺎن ﻧﻣﻰ رﻓت ﻛﮫ ﺑن ﻻدن ﺑﮫ دﯾﻛﺗﺎﺗورھﺎى ﺳﻛوﻻر ﻋرب ﻣﺎﻧﻧد ﺻدام و ﻗذاﻓﻰ
اطﻣﯾﻧﺎن ﻛﻧد ،ﻛﻼرك ھﻣﭼﻧﯾن از ﯾﻣن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾك ﮔزﯾﻧﮫ دﯾﮕر ﻧﺎم ﺑرد ،اﻣﺎ ھﯾﭻ ﻛدام از ﻓﺷﺎرھﺎى ﺧﺎرﺟﻰ
ﺑرروى ﻣﻼ ﻣﺣﻣدﻋﻣر ﺗﺄﺛﯾرى ﻧداﺷت ﭼون ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺟﺎرت ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﺧﺎرج ﺑﻰ ﻋﻼﻗﮫ ﺑود ،او در واﻗﻊ
ھﯾﭻ ارﺗﺑﺎط دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﻛﻰ ﺑﺎ ﻏرب ﻧداﺷت ،ﭼون از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن اﻣﺗﻧﺎع ﻣﻰ ورزﯾد.
ﺷوراى وزﯾران ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﺎ اﻛﺛرﯾت آرا ،رأى ﺑﮫ اﯾن داد ﻛﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺑن ﻻدن ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد و او را ﺗﺣوﯾل
ﻧﻣﻰ دھﻧد و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑﮫ ھﻣﻛﺎرى ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ﭘرداﺧت؛ ﻛﺷورى ﻛﮫ در ﺣﺎل ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟداﯾﻰ ”طﺎﻟﺑﺎن“
ﭼﭼن ﺑود ﻛﮫ از ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﻰ اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ﺑﮭره ﻣﻧد ﺑودﻧد ،آﻣرﯾﻛﺎ ﺗواﻧﺳت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد را
ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧد ﺗﺎ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ  ١٣٣٣ﺷوراى اﻣﻧﯾت را ﺻﺎدر ﻛﻧد ،طﺑق اﯾن ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ” ،طﺎﻟﺑﺎن“ ﺗﺣرﯾم ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﻰ ﻣﻰ
ﺷدﻧد ،ھدف ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﺿرﺑﮫ زدن ﺑﮫ ”طﺎﻟﺑﺎن“ در ﺣﺳﺎس ﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺑود ،ﯾﻌﻧﻰ ﺻﺣﻧﮫ ﻧﺑرد ﺑﺎ اﺗﺣﺎد ﺷﻣﺎل
و ﻣﻣﺎﻧﻌت ﻛردن از ﺗﺣوﯾل ﺳﻼح ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ،ﯾﻌﻧﻰ ﻛﺎرى ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن آن را اﻧﺟﺎم ﻣﻰ داد ،اﻟﺑﺗﮫ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮫ ﻧﮫ
اﺛرى ﺑر ﻣﻼ ﻣﺣﻣد ﻋﻣر ﮔذاﺷت و ﻧﮫ ﺟرﯾﺎن ھﻣﻛﺎرى ﻧظﺎﻣﻰ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ﻣﺗوﻗف ﻛرد ﻣﻘﺎﻣﺎت
آﻣرﯾﻛﺎﯾﻰ ﻣﺟدداً ﺑراى ﺗرﻏﯾب ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﻣﻛﺎرى ﺗﻼش ﻛردﻧد ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻛﻠﯾﻧﺗون در ﺟون
١٩٩٩ﻣﯾﻼدی ﻣﺟدداً ﺑﺎ ﻧواز ﺷرﯾف ﺗﻣﺎس ﺑرﻗرار ﻛرد و ﺑﺎ او درﺑﺎره ﺑﺣران ﺑﺎ ھﻧد ﺑﮫ ﮔﻔت و ﮔو ﭘرداﺧت
اﻣﺎ در ﻣﮭﻣﺗرﯾن اﻣر از او ﺑﮫ ﺷدﯾد ﺗرﯾن وﺟﮫ ﺧواﺳت ﺗﺎ ”طﺎﻟﺑﺎن“ را ﺑﮫ اﺧراج ﺑن ﻻدن ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻧد ،ﻛﻠﯾﻧﺗون
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داد ﻛﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن از ﻛﻧﺗرول ﺧود ﺑر ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻔت ”طﺎﻟﺑﺎن“ و ﺻﺎدرات اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از طرﯾق ﺑﻧدر
ﻛراﭼﻰ ﺑراى وارد آوردن ﻓﺷﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧد ،ﻧواز ﺷرﯾف در ﻣﻘﺎﺑل ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد داد ﻛﮫ ﻧﯾروھﺎى ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻰ
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راﺳﺎ ً ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾرى ﺑن ﻻدن اﻗدام ﻛﻧﻧد ،اﮔر ﭼﮫ ﻛﻣﺗرﻛﺳﻰ در واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﻛﺎر اﻋﺗﻘﺎد داﺷت ،اﻣﺎ
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻛﻠﯾﻧﺗون ﺑﺎ اﯾن اﯾده ﻣواﻓﻘت ﻛرد ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻛﻠﯾﻧﺗون در اواﯾل ﺟوﻻى ﻣﺟدداً ﺑﺎ
ﻧوازﺷرﯾف در واﺷﻧﮕﺗن ﻣﻼﻗﺎت ﻛرد ،در اﯾن دﯾدار ،ﻛﻠﯾﻧﺗون از ﺷﻛﺳت ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن در اﻧﺟﺎم اﻗدام ﻣؤﺛر در
راﺑطﮫ ﺑﺎ ”طﺎﻟﺑﺎن“ و ﺑن ﻻدن ﺷﻛﺎﯾت ﻛرد ،ﺷرﯾف ﻣﺟدداً ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺗﺄﻛﯾد ﻛرد او ﺗواﻧﺳت ﻣواﻓﻘت
ﻛﻠﯾﻧﺗون را ﺑراى آﻣوزش ﻧﯾروھﺎى وﯾژه ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻰ ﺑراى دﺳﺗﮕﯾرى ﺑن ﻻدن ﻛﺳب ﻛﻧد ،در اﻛﺗﺑر ١٩٩٩
ﻣﯾﻼدی ﻧواز ﺷرﯾف ﺗوﺳط ﭘروﯾز ﻣﺷرف ﺧﻠﻊ و آن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﯾز ﻟﻐو ﺷد ،در اﺑﺗدا دوﻟت ﻛﻠﯾﻧﺗون اﻣﯾدوار ﺑود
ﻛﮫ ﻛودﺗﺎى ﭘروﯾز ﻣﺷرف ﻣﻣﻛن اﺳت راه را ﺑراى اﻗدام ﻋﻠﯾﮫ ﺑن ﻻدن ﺑﺎز ﻛﻧد ،اﻣﺎ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻧﺷد و در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ١٩٩٩ﻣﯾﻼدی ﯾﻛﺳﺎل ﭘس از ﺑﻣب ﮔذارى ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻼش ھﺎ ﺑﺎ
”طﺎﻟﺑﺎن“ ﺑﮫ ﺛﻣر ﻧرﺳﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺎﺳﺧﻰ ﺑﮫ ﺑﻣﺑﮕذارى ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ،ﻛﻠﯾﻧﺗون ﺑﮫ ﺳﯾﺎ اﯾن اﺟﺎزه را داد ﺗﺎ از
طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑﻠﻰ ﺧود ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾرى ﺑن ﻻدن و ﯾﺎراﻧش ﺑﭘردازد ،ﻛﻠﯾﻧﺗون ھﻣﭼﻧﯾن اﺟﺎزه ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺑن ﻻدن
از راھﮭﺎى دﯾﮕر را ھم داد.
طﺑق ﻓرﻣﺎن وﯾژه اى ھم ﺗﻣﺎﻣﻰ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺑن ﻻدن ﺿﺑط ﺷد ،ﺳﯾﺎ از داﻧش ﺧود ﺑراى ﻣﺧﺗل
ﻛردن ھﺳﺗﮫ ھﺎى اﻟﻘﺎﻋده اﺳﺗﻔﺎده ﻛرد ،ﺑﺎ ھﻣﻛﺎرى ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻟﺑﺎﻧﻰ ،ﺳﯾﺎ ﻣوﻓق ﺷد ﺗﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﺎﻋده را در
ﺗﯾراﻧﺎ ،ﺧﻧﺛﻰ ﻛﻧد و ﭼﻧد ﺳﻠول ﺗرورﯾﺳﺗﻰ را از ﺑﯾن ﺑﺑرد ،ﭘس از ﺑﻣب ﮔذارى ھﺎى ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ،اﻓراد
ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده در ﺟﻣﮭورى آذرﺑﺎﯾﺟﺎن ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ دﺳﺗﮕﯾر ﺷدﻧد .ﺳﯾﺎ ﺑﺎ ھﻣﻛﺎرى اف .ﺑﻰ .آى
ﺗواﻧﺳت از ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت آﻣرﯾﻛﺎ در اوﮔﺎﻧدا ﻣﻣﺎﻧﻌت ﺑﮫ ﻋﻣل آورد و ﻣظﻧوﻧﺎن را دﺳﺗﮕﯾر ﻛﻧد ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ ۴
ﻧوﻣﺑر ١٩٩٨ﻣﯾﻼدی ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯾوﯾﺎرك ﺟﻧوﺑﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﺑن ﻻدن اﻗﺎﻣﮫ دﻋوى ﻛرد ،اﺳﺎﻣﮫ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻻدن ﻣﺗﮭم
ﺷده ﺑود ﻛﮫ ﺑﺎ ﺳودان ،اﯾران و ﺣزب ﷲ ﻣﺗﺣد ﺷده اﺳت.
ﺑﺎ دﺧﺎﻟت ﻧظﺎﻣﯽ اﻣرﯾﻛﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻛﺗﺑر  ،٢٠٠١ﺑن ﻻدن رھﺑر اﻟﻘﺎﻋده ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﺑرای
ھﻣﻛﺎری ﺑﺎ ”طﺎﻟﺑﺎن“ ،ﻣﻼ ﻋﻣر و ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﻛﻣﺗﯾﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾداد ،ھﻣﭼﻧﯾن اﻟﻘﺎﻋده
ﺑﮫ ھﻣﻛﺎری ﺧود ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﺻﺣﺎﺑﮫ ،ﻟﺷﻛر ﺟﻧﮕوی ،ﻟﺷﻛر طﯾﺑﮫ ،ﺟﯾش ﻣﺣﻣد ،ﺣرﻛت ال“ﻣﺟﺎھدﯾن“ و
ﮔروهھﺎی دﯾﮕر ﭘﺎﻛﺳﺗﺎﻧﯽ اداﻣﮫ ﻣﯾدھد ،ﺑﺎ ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎ و ﮔروه ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن ﻛﮫ ﻣرﻛز اﻟﻘﺎﻋده را ﻣورد ھدف ﻗرار دادﻧد ،اﻟﻘﺎﻋده ﺑﯾش از ﭘﯾش ﻣرﻛزﯾت ﺧود را از
دﺳت داد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ ﮔروه ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اﻟﻘﺎﻋده ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺳﻔر ﻣﯾﮑﻧﻧد و اﯾن ﺣﻣﻼت را ﺑﺎ ھﺳﺗﮫ
ﻣرﻛزی در ﺟﻧوب ھﻣﺎھﻧﮓ ﻣﯾﺳﺎزﻧد ،اﻋﺿﺎی اﻟﻘﺎﻋده ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه ﻛﮫ راﻏب اﺳت ﺣﺿورش در دﻧﯾﺎ را
اﺛﺑﺎت ﻛﻧد ،روی ﺷﺑﻛﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ھﻣﻔﻛران ﺧود در ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ آﺳﯾﺎ ،ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ،ﺷﺎخ آﻓرﯾﻘﺎ ،ﺧﺎورﻣﯾﺎﻧﮫ و
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ﻗﻔﻘﺎز ﺗﻛﯾﮫ دارد ﺗﺎ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺷﻣﻧﺎن ﺿرﺑﮫ ﺑزﻧد ﺣﻣﻼت در ﻛﻧﯾﺎ ،اﻧدوﻧزﯾﺎ ،ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن،
ﻛوﯾت و ﯾﻣن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺟﺑران از دﺳت دادن و ﻧﺑود ﻓﺿﺎ و ﻓرﺻت ﻣﻧﺎﺳب در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯾﭘذﯾرد.
ﭘس از اﯾﻧﻛﮫ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﻛﺎ و ﻣﺗﺣدان آن در ھﻔت اﻛﺗﺑر ﺳﺎل ٢٠٠١در اﻣور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣداﺧﻠﮫ ﻛردﻧد،
ﻋراق ﺑﮫ ﯾك ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻟﻘﺎﻋده ﺗﺑدﯾل ﺷد ﮔروهھﺎ ی آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯾدی ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾك ﻧﻣﺎﯾش ﺟدﯾد دارﻧد
ﺗﺎ از ﻧظر رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﻓﯾزﯾﻛﯽ ،اﻓرادی را ﻛﮫ ﺑﮫ ﻓﻧون ﺟﻧﮕﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد ،ﺗرﺑﯾت ﻛﻧﻧد اﻟﻘﺎﻋده ﺟﮭت
اﯾﺟﺎد ﻣﺷﻛل ﺑرای دﺷﻣﻧﺎﻧش ،ﺑﮫ طور ﻣداوم ﺗﺎﻛﺗﯾكھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،ﻣﺗد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻛﻧﯾك ﺷﺎﯾﻌﮫ ﭘراﻛﻧﯽ
ﺟدﯾدی را در ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﺑداع ﻛرده اﺳت ،ﺑﮫ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﻏرب ﺻد و ﭘﻧﺟﺎه ﻣﯾﻠﯾون داﻟر ،داراﯾﯽ اﻟﻘﺎﻋده
را در ﭼﮭﺎر ﻣﺎه اول ﭘس از ﯾﺎزده ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﺿﺑط ﻛرد ،اﻣﺎ اﻟﻘﺎﻋده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺧود را ﺗﻐﯾﯾر داد ،ﺑرای
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ھر ﺗﮭدﯾدی ،ﭘﻧﺗﺎﮔون ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻧظﺎﻣﯾﯽ و ﺳﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧودﺷﺎن را اﻓزاﯾش دادهاﻧد ،ﺗﺎاﮐﻧون
ﭼﻧدﯾن ﻋﺿو اﻟﻘﺎﻋده و ”طﺎﻟﺑﺎن“ دﺳﺗﮕﯾر و ﻛﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ،ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ از ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾم،
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾد ،در ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻛوﺷد .ﻣﻠل ﻏرﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺟﺎی ﺣرف زدن ﻋﻣل ﻛﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد،
ﺑﺎ ﮔروهھﺎی ﻛﮫ از ﻧظر ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻣﺳﺎﺋل ﺣﺎﺷﯾﮫ ای اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ،و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود،
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ اﺳﻼم ﺗﻧدرو ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن دﻧﯾﺎ ﻛﮫ ﯾك ﭘﻧﺟم ﻧﻔوس دﻧﯾﺎ را ﺗﺷﻛﯾل ﻣﯽ دھﻧد ،آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷود.
اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن در ﻣﯾﺎن اﻓراطﮕراﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ طرﻓداران زﯾﺎدی ﯾﺎﻓت و ﻋﻠﯾرﻏم اﯾﻧﮑﮫ دﺳﺗش ﺑﮫ ﺧون
ھزاران ﻧﻔر آﻟوده ﺑود ،اﻓراطﮕراﯾﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ از او طرﻓداری ﻣﯽ ﮐردﻧد در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ
دوﻟت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﺿور وی را در ﺧﺎک ﺧود ﺗﮑذﯾب ﮐرده و ﻣﯽ ﮔﻔﺗﻧد ﺑن ﻻدن ھﻧوز در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳر ﻣﯽ ﺑرد .ﺑﺎرھﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺑن ﻻدن ﺧﺑر
دادﻧد .دوم ﻣﮫ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ در ﺷب ﻗﺑل از آن ﺑﮫ وﻗت آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ ﻣرگ اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن را
اﻋﻼم ﮐرد ،ﮐﻠﯾﮫ روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎن ﺗﯾﺗر ﯾﮏ ﺧود را ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ اﺧﺗﺻﺎص دادﻧد .ﺣﺗﯽ روزﻧﺎﻣﮫ
ﺳﺎﻣوآآﺑزرور ﮐﮫ در ﺟزاﯾر ﺳﺎﻣوآ در اﻗﯾﺎﻧوس آرام ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﺷود .ﻛرزی از ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن رھﺑر ﺷﺑﻛﮫ
اﻟﻘﺎﻋده اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻛرد و آن را ﯾك ﭘﯾروزی در ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗرورﯾزم ﺧواﻧد .ﻛرزی ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﻛﮫ اﺳﺎﻣﮫ ﺑن
ﻻدن ،ﻋﺎﻣل ﻛﺷﺗﺎر ھزاران اﻧﺳﺎن ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ،ﺷﺎﻣل ﻛودﻛﺎن ،زﻧﺎن ،ﺳﺎﻟﺧوردﮔﺎن و ﺟواﻧﺎن ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻛﮫ در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ﺑود .رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺎر دﯾﮕر از ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺑﺎﻧﮫ ،ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻧﺎزل و ﻋﻣﻠﯾﺎت در روﺳﺗﺎھﺎی ﻛﺷور را ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد .او ﮔﻔت ﺑرای
ﻧﺎﺑودی ﺗرورﯾزم ،در ھر ﺟﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﺷد ،آﻣﺎده ھﻣﻛﺎری اﺳت .ﺑﺎرك اوﺑﺎﻣﺎ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﻣرﯾﻛﺎ اﻋﻼم ﻛرد
ﻛﮫ اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن در ﯾك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔروه ﻛوﭼﻛﯽ از ﻛﻣﺎﻧدوھﺎی اﻣرﯾﻛﺎﯾﯽ در ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺧود در ﺧﺎك ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن
ﻛﺷﺗﮫ ﺷد .اوﺑﺎﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺟﺳد اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن ھم اﻛﻧون در اﺧﺗﯾﺎر اﻣرﯾﻛﺎ ﻗرار دارد.
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ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارﺷﮭﺎ ﺻدھﺎ ﺗن از ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن واﺷﻧﮕﺗن ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻣرﯾﻛﺎ در اطراف ﻛﺎخ ﺳﻔﯾد ﺗﺟﻣﻊ و ﺑﮫ اﺑراز
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗﺟﻣﻊ در ﻧزدﯾﻛﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﮔزارش ﺷده ﻛﮫ ﺑرج ھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ و ﻣرﻛز ﺗﺟﺎرت ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻧﯾوﯾﺎرك
در آن ﻗرار داﺷت و در ﻣﺎه ﺳﭘﻣﺗﺑر ﺳﺎل  ٢٠٠١ھدف ﺣﻣﻼت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ﻛﮫ ﺷﺑﻛﮫ اﻟﻘﺎﻋده
طراح آن اﻋﻼم ﺷد.
ﯾك ﻣﺎه ﭘس از ھدف ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺷﮭرھﺎی ﻧﯾوﯾﺎرك و واﺷﻧﮕﺗن در اﻣرﯾﻛﺎ ،اﺋﺗﻼف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ رھﺑری
اﻣرﯾﻛﺎ و ﺑﺎ ﻣﺟوز ﺷورای اﻣﻧﯾت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﺣﻣﻼت ﺧود را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھدف ﺳرﻧﮕوﻧﯽ
رژﯾم ”طﺎﻟﺑﺎن“ آﻏﺎز ﻛردﻧد.
اوﺑﺎﻣﺎ در ﺳﺧﻧﺎن ﺧود ﭘس از ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑن ﻻدن ﺗﺄﻛﯾد ﻛرد ﻛﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺧود ،دﺳﺗﮕﯾری و ﯾﺎ ﻛﺷﺗن رھﺑر اﯾن ﺷﺑﻛﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ را ازاوﻟوﯾت
ھﺎی دوﻟت ﺧود اﻋﻼم ﻛرده ﺑود.
رﯾﯾس ﺟﻣﮭور اﻣرﯾﻛﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ اﺳﺎﻣﮫ ﺑن ﻻدن رھﺑر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻧﺑود ،ﺑﻠﻛﮫ او ﻋﺎﻣل ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﺑود
و ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده ،ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻧﯾﺳت .ﺟورج ﺑوش رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﭘﯾﺷﯾن اﻣرﯾﻛﺎ ﻛﮫ ﺣﻣﻼت ﯾﺎزده
ﺳﭘﻣﺗﺑر در زﻣﺎن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری او اﻧﺟﺎم ﺷد ،ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑن ﻻدن را دﺳﺗﺎورد ﻣﮭم ﺑرای اﻣرﯾﻛﺎ و
ﭘﯾروزی ﺑرای ﺻﻠﺢ دوﺳﺗﺎن ﺟﮭﺎن و ﻛﺳﺎﻧﯽ ﺧواﻧد ﻛﮫ واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺧود را در ﺣﻣﻼت ﻧﯾوﯾﺎرك از دﺳت داده
اﻧد .ﺟوﻟﯾﺎ ﮔﯾﻼرد ﻧﺧﺳت وزﯾر اﺳﺗراﻟﯾﺎ ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﻛﺷورش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و
ﻛﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑن ﻻدن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﺗرورﯾزم ﻧﯾﺳت .ﺧﺎﻧم ﮔﯾﻼرد ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﻛﮫ ﺟﻧﮓ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋده
ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و ﻧﯾروھﺎی ﻛﺷورش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﻣورﯾت ﺧود در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷورﺷﯾﺎن اداﻣﮫ
ﻣﯽ دھﻧد.
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