
  ؟؟؟ کنند یبودند وچه کردند وچه م
  »افغانستان ی

  
ھای داخلی افغانستان گروھی وارد منطقھ سپین بولدک 

ھای  حمایت. نھادند» طلبای کرام تحریک اسالمی

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 

میالدی با ھدف استقرار حکومت اسالمی 

مناطقی را در جنوب  “طالبان”. وارد مبارزه مسلحانھ شد

والیت قندھار چھارمین والیت ، آنھا یک ماه و دو روز پس از اعالم موجودیت

. کابل پایتخت افغانستان را تصرف کردند

رئیس جمھوری پیشین افغانستان و برادرش شاھپور احمدزی را 

ھایشان را در چھارراه آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمھوری افغانستان بھ نمایش 

سپس نام حکومت خود را  “طالبان”. بھ تدریج سھ چھارم خاک افغانستان را تصرف کردند

امارات ، کشورھای پاکستان. امارت اسالمی گذاشتند و تشکیالت خود را از طریق رادیو اعالم نمودند

  . را بھ رسمیت شناختند 

بودند وچه کردند وچه م یک “طالبان
ینظام و یاسیحوادث س و داد ھایرو«

  )استاد صباح(

ھای داخلی افغانستان گروھی وارد منطقھ سپین بولدک   اوج جنگ میالدی در ١٩٩۴اکتبر سال 

تحریک اسالمی«نام خود را  جنوب افغانستان شدند و والیت قندھار در

آنھا را با برداشت انحرافی از شعار جھاد با شرک و  “طالبان”مکرر و القائات پنھان عربستان سعودی از 

کفر و اینکھ ھر کس کشتھ شود بھ بھشت خواھد رفت باعث شد این گروه خیلی زود پیروان زیادی از 

میالدی با ھدف استقرار حکومت اسالمی  ٢٠٠٧ستان در سال پاک “طالبان”. افغانستان و پاکستان پیدا کنند

وارد مبارزه مسلحانھ شد، پاکستان و جاری کردن قوانین شرع در

آنھا یک ماه و دو روز پس از اعالم موجودیت. افغانستان اشغال کردند

کابل پایتخت افغانستان را تصرف کردند ١٩٩۶سپتامبر  ٢۶ “طالبان”. دمھم افغانستان را تصرف کردن

رئیس جمھوری پیشین افغانستان و برادرش شاھپور احمدزی را هللا،   کتر نجیباآنان بھ محض ورود د

ھایشان را در چھارراه آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمھوری افغانستان بھ نمایش  

بھ تدریج سھ چھارم خاک افغانستان را تصرف کردند

امارت اسالمی گذاشتند و تشکیالت خود را از طریق رادیو اعالم نمودند

 “طالبان”عربستان سعودی تنھا کشورھایی بودند کھ 

 ن دوران نبـودید آن روزگارانی كھ ا

 دور دور نـاكسـان و نـاجوانـمــردان نبــود

 افتییھر كجا می رفتی از پاكی نشان می 

طالبان”

اکتبر سال  ١٠ در

والیت قندھار در

مکرر و القائات پنھان عربستان سعودی از 

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

و جاری کردن قوانین شرع در

افغانستان اشغال کردند

مھم افغانستان را تصرف کردن

آنان بھ محض ورود د

  کشتند و جنازه

بھ تدریج سھ چھارم خاک افغانستان را تصرف کردندسپس . گذاشتند

امارت اسالمی گذاشتند و تشکیالت خود را از طریق رادیو اعالم نمودند

عربستان سعودی تنھا کشورھایی بودند کھ  متحده عربی و

د آن روزگارانی كھ اـاد بـای

دور دور نـاكسـان و نـاجوانـمــردان نبــود

ھر كجا می رفتی از پاكی نشان می 
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 دامـان نبـود مردمـان را لكھ ھای ننگ بـر

 گھـر ب و بـدینـانج ـرنـگ بـاز وین قَدر نیا

 ل و ابلھ و نادان نبودیذل ن ھمھ گول ویو

 شد جھان را می گداختیم تا كھ خشمی شعلھ ور

 دندان نبـود، ن را بـر جگـریـان خشمگیبند

 ن حد نداشتیبھره تا ا، م از قساوتیخ چ دژیھ

 ختـن آسان نبـودیبی گنـاھـان را بھ دار آو

 مرھمی بود و بھ شبھا ھمدھی زخمھا را

 بی درمان نبود، دراز و درد، ییشام تنھا

 دان نبردیھركسی مردانھ می آمد بھ م

 ـن و آن قـرآن نبـودیـزه ھای ایاز نبر فـر

 مان بھ خلوت می شدندیا و با نداریمردم د

 ن ھمـھ دكان نبـودیمان این و ایب دیبا فر

 شیدار خویاقتدا می كرد ھر كس بر دل ب

 زان نبودین میان را مفت خواری تا بدیمفت

 ـدیراستـی را آشكارا می توانستنـد د

 بودطان نیش ی ازیپا در پس ھر پرده رد

 ــایـن آریسـرزم، بـود آبـادان سراسر

 ھرطرف آشفتگی و وضع بی سامان نبود

 ان مرز می جستند استقالل رایدر م

 مرزبنـدی بھـر برپـا كردن زندان نبـود

 شرف مردم افغان بھ پاكی شھره بودند و

 شان نبودیا برخی از ھمھ نامردمی در نیا

 و دانشی مرد و زن را چشم و گوشی باز بود

 ھمچون گلّھ دنبالھ رو چوپـان نبـود، لقخ

 را آدم ممتــاز داشت ــاز بــرتــرییامت

 او سلطان نبود، د از راهیھر كسی كھ می رس
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 ـا می فكندینـام افغان لـرزه بـر اندام دن

 دست و پای ما زھول اجنبی لرزان نبود

 بساز یھنیم یدل بسوز و با غم ب یا

  ؟؟؟. نـمـانـد یھنیتو را م، كزبھـر افـتـخــار

ز یگر جنگ و ک خلق افغانستان ویت حزب دموکراتیحاکم ت اتحاد شوروی ویدر زمان موجود

ژی دراز مدتی را طرح ید استراتیبا، منطقھ ن سلطھ دریکا احساس کرد کھ برای تأمیآمر! “مجاھدین”

ق دخالت را ش و ھنوز کھ ھنوز است برای خودش حیمستعمرات خو وستھ دریس کھ پیانگل. زی کردیر

کا برای اعاده نفوذ یدر کنار آمر؛ گران محفوظ نگھداشتھ استین مستعمرات سابق خود در امور دیاز ا

، حاتییکمکھای مالی و تسل. ن منطقھء دست ناخورده و پر نعمت دست بکار شدیانگلوساکسونھا درا

 “مجاھدین”بھ . . . نیچ، بخ ھای عریش، ایاسترال، کانادا، فرانسھ، جرمنی، لییاسرا، سیانگل، کایامر

ھمان اول  از. دادیل میکا را تشکیژی آمریقدم اول استرات) ژاندارم منطقھ(ق پاکستان یافغان از طر

کا یآمر ده الیبھ علت قدرت پرستی و اختالفات دوامدار آنھا عامل آ “مجاھدین”دانست کھ یواشنگتن م

ی از گروه خاص دست پرورده ین رو بھره جویاز ا. ند ه نخواھند بودیآآجرای نقش ھا و نقشھ ھای  برای

اسی دخالت واشنگتن یکی از اصول سیبھ عنوان ، کا را برآورده سازدیک آمریژیازھای استراتیای کھ ن

د عناصر یآنھا معتقد بودند کھ با، ه ھای جاسوسی آن کشور قرار داشتیید دستگادر افغانستان مورد تا 

انھ ای انتخاب کرد کھ از نظر چھره و معتقدات مذھبی یتلف خاورمان مردم کشورھای مخیجنگ جو از م

افراد متذکره پس از آموزش در پاکستان و . ی داشتھ باشندیگر و مردم افغانستان ھمگونی و ھمگرایکدیبا 

ھا در ییکاین آمریگزیروی جایتوانند بھ عنوان نیم، ھ شوروی ھایکسب تجربھ در جنگھای داخلی عل

گر جذب و سازماندھی افرادی کھ در ظاھر یبھ عبارت د، گر جھان فعال باشندیط دانھ و نقایخاورم

بھ  ١٩٨٣از سال . سھای جاسوسی اندیانھ ای داشتھ اما در باطن مزدوران سرویت خاورمیت و ملیھو

 شتریده اند کھ بیماٌ آموزش دیافغانستان دا کا در پاکستان ویکارشناسان آمر لھیبھ وس بعد مزدوران مذکور

اسامھ بن . شھ ور بودندیا سوداگر و پیا بصورت محصل یم غرب ین عرب و افغان مقیشان از مھاجر

ت شوروی ھا در افغانستان وارد پشاور شد و بھ خدمت گذاری یپنج سالھ در ھنگام موجود الدن چھل و

  . دیآماده گرد

ٌ بھ وسیارقامی کھ اخ ت ین الدن در مراکز فعالست کھ اسامھ بیچاپ شد حاک) الشرق اال وسط(لھ یرا

  : روی جنگی داشت کھ شامل ینفر ن) ٢٩٠٠(ش در پاکستان و افغانستان یخو
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، نفر سوری ١٦٥، سودانی ١١٥، نفر عراقی ٢٥٥، منیینفر  ٢٩١، نفر اردنی ٤١٠، نفر مصری ٥٩٤

از اتباع کشور ھای  گریینی و تعداد دیفلسط ٣٥، نفر مراکشی ٥٥، فر تونسین ٦٥، ریینفر الجزا ١٧٨

بودند کھ نقش ) ایس(ان جنگھای افغانستان مزدوران یی کھ در جریاز آنجا. ج فارس بوده اندیخل نیر نشیام

 "جھاد"ن جنگ و بنابر آن گروه مذکور بعد از کم رنگ شد، عمدای را در حوادث افغانستان بازی کردند

د از ین نقطھ را نبایولی ا. دا کردندیکا در ظاھر اختالفات پیرون شدن شوروی ھا از افغانستان با آمریو ب

دالر  ١٩٥٠٠٠بعد از تصرف کابل روزانھ بالغ بر  “طالبان”کی امارت یستیاد برد کھ مصارف لوژی

در بانکھای جھانی مصادره  ی ثروت بن الدنیکایکھ بھ گفتھ مقامات آمریدر حال، شدین میی تخمیکایامر

کھ پاکستان ید در صورتیل می گردیاز چھ منبع تمو “طالبان”کی یستین مصارف لوژیپس ا، ده استیگرد

ی و رسانھ ھای گروھی آن یکایگر مقامات امریاز طرف د. ن مصارف را بپردازدیتوانست ایی نمیبھ تنھا

مرکز تجارت مانھاتان و انھدام  ١٩٩٣دربھ گذاری ، ظھران_ ض ایاسامھ بن الدن را در انفجار ھای ر

ز یکا در سودان و افغانستان نیآمر حملھ راکتی، دانندیمتھم م، ایا و تانزانیکا در کنیسفارت خانھ ھای آمر

  . رسدین اتھام مسخره بنظر میکھ ایدر حال. ب وی صورت گرفتیدظاھراً بھ بھانھ تا

ن یا. باقی ھمھ مردم دوستان او است دشمنی دارد و "القاعده"فقط و فقط با  ای بزرگین دنیکا در ایامر

نھا یاز ا. گردد تا وی را غرض مقاصد بعدی کشت شطرنج بدھدیشتر اسامھ وارد میاتھام بخاطر نقش ب

، گفتندیآنان م. در کنار بن الدن مدعی بودند کھ اسالم با حکومت سلطنتی مخالف است “طالبان”، گذشتھ

لھ یکا اخطار داده بود کھ خاک سعودی را تخلیاض و ظھران بھ آمریکھ بن الدن قبل از انفجارھای ر

ت اصلی بن یتا مامور ده استیض کوشیکا با انتشار اخبار ضد و نقیغاتی امریب موج تبلین ترتیبد. کنند

واشنگتن در پرورش  ان را از نقش واقعییرا در پرده ای از ابھام فرو برده و جھان “طالبان”الدن و 

  . د ھا پنھان سازدیمتعصبان فوق از د

بعد از اعالم موجودیت از سوی مال عبدالمنان نیازی سخنگوی رسمی خود در اواخر سال  “طالبان”

ھا و  دست قبایل مختلف و توقف راھزنی آوری سالح از  برگزاری امنیت و ثبات و جمع یالدیم ١٩٩٤

 والیاتاما مدتی بعد کھ بر تعدادی از ، لی موجودیت خود اعالم کردسرقت و غارت را ھدف اص

ھای خود را توسعھ داده   اھداف و برنامھ، افغانستان مسلط شده و محبوبیت نسبی در میان مردم پیدا کرد

مطرح  ١٩٩٦این را مال عمر رھبر این جریان در فبروری سال . و خواستار برپایی دولت اسالمی شد

  . کرد

  :و اھداف آنان بھ شرح زیر است “طالبان”ھای  بر اساس اصالحیھ جدید برنامھ

 . برقراری دولت اسالمی بھ روش خلفای راشدین -
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 . اسالم دین ھمھ ملت و دولت باشد -

 . قانون کشور برگرفتھ از شریعت اسالم باشد -

 . علما و افراد متعھد در پست ھای دولتی باشند -

 . ومی و قبیلھ ای برکنده شودریشھ تعصبات ق -

 . ھا تعامل شود جان ما و آبروی اھل ذمھ حفظ شود و مطابق شریعت اسالمی با آن -

 . ھای اسالمی افزایش یابد مناسبات با کشورھا و سازمان -

 . ھای اسالمی بر پایھ موازین شرع تعریف شود مناسبات سیاسی با دولت -

 . حجاب زن تاکید شود بر -

در تمامی مناطق دولت ایجاد ] بنا بر الگوی وھابیت سعودی[ی امر بھ معروف نھی از منکر ھا  ھیئت -

 . شود

 . ھا و تصاویر غیر اخالقی شدت گیرد مواد مخدر و فیلم، مبارزه با جرائم اخالقی -

 . ھای شرعی مستقل شود دادگاه -

 . ھا مسلط شود یک روش اسالمی بر مدارس و دانشگاه -

 . اسالمی شود اقتصاد کشور -

 . از کشورھای اسالمی برای بازسازی افغانستان کمک گرفتھ شود -

  . زکات و اموال عمومی در پروژه ھای عام المنفعھ ھزینھ شود -

اما ، کند ای را بھ خود خیره می مفاھیم ناب اسالمی بود کھ در وھلھ اول چشم ھر بیننده، این مفاھیم

ھا جایی برای اجرای واقعی این مفاھیم اصیل  ھای تنگ نظرانھ آن و دیدگاه “طالبان”ی   عملکرد فرقھ

ھای وھابی بود کھ مبتنی بر اصل  برگرفتھ از آموزه “طالبان”بویژه اینکھ ریشھ اصلی . گذاشت باقی نمی

اما ، را ترجیح دادند “طالبان”، ھای داخلی مردم افغانستان بھ علت خستگی ازجنگ. تکفیر غیر است

یدگاھی بستھ و افکاری متفاوت با محیط و جھان برخورد کردند و بھ نوعی با بازگشت بھ با د “طالبان”

ھای افراط گرایانھ مذھبی و با زیر فشار قرار دادن مردم موجبات نارضایتی قشر کثیری از مردم  نگرش

تبدیل نموده آنھا نام حکومت افغانستان از جمھوری اسالمی بھ امارت اسالمی . افغانستان را فراھم ساختند

دادند تا بھ  آنھا بھ زنان اجازه نمی. و رھبر خود مال محمد عمر را بھ عنوان امیرالمؤمنین معرفی نمودند

ریش مردان در . فرستادند مردم را بھ زور برای ادای نماز بھ مساجد می. ھا بیرون روند تنھایی از خانھ

در مدت  “طالبان”. کردند  بایست کوتاه می  بود و موھای سرشان را می  ی باید بلند می“طالبان”نظام 

ھا نسل کشی  یکی از مھم ترین این جنایت، ھای وحشتناکی را مرتکب شد است موجودیت خود جنایت
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در دورٔه  “طالبان”، المللی حقوق بشری ھای نھادھای بین طبق گزارش. مسلمانان شیعھ منطقھ ھزاره بود

عام مردم ھزاره در شھر مزار  قتل. دم شیعھ ھزاره زدندحاکمیت خود دست بھ کشتار ھزاران تن از مر

  . روی داد و ھزاران تن از مردم ھزاره در طی چند روز کشتھ شدند ١٩٩٨شریف در ماه آگوست سال 

ای  گاه دیده نشدند و با رسانھ  دھند کھ تعدادی از آنان ھیچ را کسانی تشکیل می “طالبان”حلقھ رھبری 

از سازماندھی قوی برخوردار نیست و  “طالبان”. است آنان مشاھده نشده صحبت نکردند و تصویری از 

این جنبش ، ھای کاری خود ندارد ھایی برای تنظیم امور داخلی و برنامھ ساختاری اداری واضح و لیست

این جنبش مدعی است کھ . ھای عضویت برای اعضای خود ندارد تا آنھا را سازماندھی کند حتی کارت

با وجود شوراھای . خواھد بھ ساختارھای اداری حزبی پایبند باشد بھ ھمین علت نمی یک حزب نیست و

تصمیمات اصلی را مال ، اما تصمیمات این شوراھا الزام آور نیست، وجود دارد “طالبان”متعددی کھ در 

  . عمر می گیرد و آزادی کامل در رد یا قبول تصمیمات شورای عالی دارد

است کھ  “طالبان”مال محمد عمر رھبر اصلی  :بر اساس ھرم زیر است “طالبان”ساختار قدرت در 

بھ عنوان رھبر  “طالبان”گیری  یعنی از ابتدای شکل ١٩٩٤ وی در سال. ای دارد  اختیارات گسترده

 . نفر از علمای افغانستان با وی بیعت کردند ١٥٠٠ انتخاب شد و “طالبان”

شورایی  “طالبان”در کابل برای مدتی موقت بعد از سقوط کابل بھ دست مالعمر برای اداره امورخود 

این شورا شش نفره بود و ریاست آن را مال ، تاسیس کرد کھ تحت مدیریت مستقیم وی کار می کردند

  . بعد از مرگ وی مال محمد حسن جانشین وی شد، محمد ربانی بر عھده داشت

اما در ، شورا مشخص نیست و اعضای مشخصی ھم نداردتعداد اعضای این  - “طالبان”شورای مرکزی 

نفر آغاز شده است کھ ریاست آن را مال محمد حسن رحمانی والی قندھار بر عھده  ابتدای تاسیس از ھفتاد

  . داشت

این شورا نیز اعضای ، عضو این شورا ھستند “طالبان”تمام رھبران معروف  - “طالبان”شورای عالی 

ار محمد و ی، ید محمد حقانیس، إحسان هللا إحسانی، ن الترابینورالدی، رحمان محمد حسن. مشخصی ندارد

  . ل أحمد متوكل از جملھ اعضای مشھور این شورا ھستندیوك

، این شورا از کارداران وزارتخانھ ھا تشکیل شده کھ جلسات ھفتگی منظمی دارند -شورای وزیران

مال عمر برای . مانند کی از آنھا بدون تغییر باقی میبیشتر اعضای این شورا جوانان ھستند و تعداد اند

  . ھا را با ھم ادغام کرده است ھا تعداد زیادی از وزارتخانھ کاستن از ھزینھ

. این مرکز شامل تعدادی از علمای وھابی برای فتوا دادن در امور شرعی است -دار االفتاء مرکزی 

شیر علی ، عبدالعلی الدیوبندی. محمد ثاقب است مرکز اصلی آن در قندھاراست و رئیس آن مولوی نور
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ای بھ والیان داده  مال عمراختیارات گسترده. شاه و نظام الدین شامزی از اعضای اصلی این مرکز ھستند

 “طالبان”. ات را درآن بررسی می کندیدارد کھ مسایل مرتبط بھ وال والیتھر والی شورایی برای ، است

ترین آن ھا مال عبیدهللا   گیرد کھ مھم  ادی از فرماندھان نظامی بھره میتعد در مبارزات خارجی خود از

در . محمد نعیم کوچی از لوگر است دفاع و مولوی جالل الدین حقانی فرمانده معروف پکتیا و وزیر

 . دادند را تشکیل می “طالبان”مجموع افراد زیر حلقھ رھبری 

 مال محمد عمر رھبر  •

 اعضای شورای داخلی

 مد ربانیمال مح •

 مال احسان هللا •

 مال محمد •

 مال عباس •

 مال پاسانی •

 اعضای شورای مرکزی

 مال محمد حسن •

 مال نورالدین •

 مال وکیل احمد •

 ملنگ محمد مال شیر •

 مال عبدالرحمن •

 مال عبدالحکیم •

 احمد سردار •

 حاجی محمد غوث •

 . معصوم افغانی •

 . ھای زیر تعیین نمودند تبھ تدریج افراد زیر را در پس “طالبان”

 مال حمد ربانی: رئیس شورای کابل •

 مال محمد غوث: رھبر سیاسی لوگر •

 مال احسان هللا: مسئول سواره مناطق اشغالی •

 مال محمد حسن: والی قندھار •
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 مال یارمحمد: والی ھرات •

 مال کرامت هللا: والی پکتیا •

 مال شیر محمد استانکزی: وزیر خارجھ •

 مال احسان هللا احسان: س بانکرئی •

 مال امیر خان متقی: اطالعات و فرھنگ وزیر •

 مال فاضل احمد: رئیس امنیت ملی •

 . مال عبد الرقیب: وزیر مھاجرین •

چرا کھ معتقدند دموکراسی حق قانون گذاری را بھ ، کنند  استفاده از لفظ دموکراسی را رد می “طالبان”

این گروه ھیچ اھمیتی برای وضع قانون اساسی یا تنظیم . قائل نیست دھد و جایی برای خدا  انسان می

مال عمر . امور دولت برای انسان قائل نیست و معتقد است قرآن و سنت دستورات دولت اسالمی ھستند

شود و مدت زمان مشخصی برای   از سوی اھل حل و عقد انتخاب می “طالبان”خلیفھ و امیرالمومنین 

دھد و ھیئت امر بھ معروف و نھی   اھمیت زیادی بھ ظواھر دین می “طالبان”. تصدی این منصب ندارد

مطابق الگوی وھابیت سعودی برای اعمال برداشت ھای سفت و سخت  “طالبان”از منکر بازوی اجرایی 

اجازه تشکیل احزاب سیاسی جدید را ندارند و احزاب  “طالبان”. این جریان از دین تاسیس شده است

داند و معتقد است کھ این  ای می  این اقدامات را فرقھ گرایی و قبیلھ “طالبان”. پذیرند  نمی موجود را نیز

. کند  اقدامات از تعصبات جاھلی است و مشکالت گوناگون و دشمنی و تفرقھ در جامعھ ایجاد می

شی اساسا دئوبندیسم نگر. از سنت ھای دئوبندی کھ با سنت ھای پشتون در آمیختھ اند متاثر است “طالبان”

تاثیر رو بھ افزایش ھندویسم بر ، گسترش نگرش صوفیانھ، فرھنگی بود کھ در پاسخ بھ رشد سکوالریزم

 و نیز شکست جنبش ھای اسالمی در مقابلھ با اشغالگری انگلیس در سالھای ھجده پنجاه در، مسلمانان

ست یبالغ برب، ه ھند دارندای از مدارس دینی در تمام شبھ قار ھا شبکھ گسترده  دئوبندی. ھند رشد کرد

 . ھزار مدرسھ دینی دئوبندی تنھا در پاکستان وجود دارد

سلفیت بطور کلی یک نگرش سنی است ولی جزء ھیچ کدام از . ایدئولوژی سیاسی داعش سلفیت است

دانند و  ھا خود را غیرمقلد می سلفی. مالکی و حنبلی نیست، شافعی، مذاھب چھار گانھ سنی یعنی حنفی

این نحوه دید بھ شدت . دند کھ برای درک درست از اسالم باید مستقیما بھ قرآن و حدیث مراجعھ کردمعتق

این خودبینی آنھا را از . نخبھ گرایانھ است و نسبت بھ فرق مذھبی دیگر اسالم دید تحقیرآمیزی دارد

 . دارد  داشتن پایگاه اجتماعی نیرومند در جامعھ باز می
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اما دید روشن و مدونی ، بھ دنبال تشکیل دولت اسالمی است “طالبان”گرچھ از نظر استراتژی سیاسی 

اند با  از این جھت کھ سیاسی “طالبان”. ندارد، خواھد در جھان مدرن ایجاد کند  درباره نوع دولتی کھ می

  نیروھای اسالمی سنتی و یا بنیادگرا متفاوتند و از این جھت کھ درک روشنی از دولت ندارند از اسالم

از ھمین جھت توانائی آنھا در اداره کشور بویژه در زمینھ ھای اقتصادی بسیار محدود . گرایان متفاوتند

 . است

  “طالبان”عوامل داخلی و خارجی توسعھ 

ھای مختلف افغان برای دستیابی بھ قدرت یکی از  جنگ داخلی بین گروه :جنگ داخلی -عوامل داخلی

صد ھزار کشتھ بر جای گذاشت و  این جنگ در طول سالھا بیش از، بود “طالبان”عوامل اصلی ایجاد 

، ھای زیادی از مردم افغان بھ ھمین علت بخش. ھای مالی زیادی را نیز بھ این کشور وارد کرد خسارت

کردند این جریان افغانستان را از   دانستند و فکر می  را بھ عنوان جنبش نجات بخش خود می “طالبان”

  .دھد و امنیت و ثبات داخلی را در آن ایجاد خواھد کرد  میھای جنگ نجات   مصیبت

جماھیر  بروز ھرج و مرج در افغانستان بعد از عقب نشینی نیروھای اتحاد :ھرج و مرج و ناامنی

بھ این ترتیب ، تجزیھ شود ھای مختلف درگیر  شوروی سابق از این کشور باعث شد افغانستان بین فرقھ

و اھالی نیز برای این کھ وحدت کشور را حفظ کرده و افغانستان را از این وحدت کشور دچار تھدید شد 

تواند نمونھ خوبی برای اتحاد و قرار گرفتن زیر یک پرچم   می “طالبان”فکر کردند کھ ، حالت خارج کنند

 . قوی باشد

سلیحات ھای قیمتی در کشور و ت ان با دستیابی بھ معادن مختلف و سنگیی از جنگجو  جنگ عده درزمان

ای تبدیل شدند  آنھا بھ تدریج بھ ثروتمندان عمده. انبوھی دست پیدا کردند بھ ثروت. . . و انبار مھمات و

فقر و عقده ناشی از اختالفات طبقاتی در میان مردم ، کردند ھای دنیا زندگی می کھ در میان فقیرترین ملت

از  “طالبان”ی نظیر عدالت و مساوات از سوی تنگدست افغانستان و سوء استفاده از برخی مفاھیم اسالم

  . بود “طالبان”ھای مردم برای گرایش بھ سمت  جملھ انگیزه

پاکستان ھمواره بھ دنبال نفوذ در ھمسایھ شمالی خود و تسھیل تبادل تجارتی با  :پاکستان -  عوامل خارجی

چرا کھ آنھا وی ، انست کنار بیایدتو  ھای ربانی و مسعود نمی اما با دولت، میانھ بود یھای آسیا  جمھوری

این کشور برای براندازی . ای با آنھا داشتند کردند و روابط خصمانھ را بھ ھمکاری با ھند متھم می

بھ ھمین علت بھ اذعان بسیاری . نیز بھره برد یھای کوچک افغانستان از ھمکاری حکمتیار و ربان دولت

  . را کلید نفوذ در افغانستان دانستند “طالبان”ن حمایت از ھای اطالعاتی پاکستا از ناظران سیاسی سرویس
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بھ ھمین علت بود کھ در ، تطابق داشت “طالبان”ی از زمان کامال با منافع   منافع آمریکا در برھھ :آمریکا

ابتدا از بروز آن جلوگیری نکرد و بعدھا نیز بھ حمایت گسترده از این جنبش و سرپوش گذاشتن بر 

را زیر بال و پرخود قرار داد تا بتواند از آن بھ عنوان اھرم فشاری  “طالبان”آمریکا . ختجنایات آن پردا

ی   جلوگیری ازحضور منطقھ. ھای خود درژئوپلتیک خاص منطقھ استفاده کند برای اجرای سیاست

ی ھا ن وھند و ایجاد ھرج و مرج خالق در آسیانھ میانھ بر اساس طرحیاھرم فشار بر روسیھ وچ، ایران

  . بود “طالبان”ھای آمریکا درحمایت از  مداخلھ جویانھ از جملھ انگیزه

  : دو راه حل مطرح شد، تینھا مورد افغانستان انجام شد كھ در ادى دریمباحثات ز، نتونیدولت كل در  

بر تالشھاى عمده ، رخارجھ مطرح شده بودیندرفورث معاون وزیكھ از سوى كارل ا راه حل اول

ی از سو راه دوم، ك دولت اتحاد ملى استوار بودیان دادن بھ جنگ داخلى و آغاز یاپ ك براىیپلماتید

گروه حامى  كیبھ عنوان  “طالبان”شنھاد شده بود و خواھان آن بود كھ یھان پیچارد كالرك و شیر

نھ یگز، كمك شود عنى اتحاد شمال، یب اویانھ بھ دشمن و رقیسم شناختھ شود و بھ طور مخفیترور
انھ یف میك آلترناتیافغان بھ عنوان  دىیمطرح كردن گروھھاى تبع :گرى ھم در دسترس بودیك دیپلماتید

دى را فراھم یگوى رھبران تبع مقدمات گفت و واشنگتنالدی یم١٩٩٩دراواخرسال  “طالبان”رو براى 

دو مقام وزارت امورخارجھ ، حامد كرزى بود در روم و ظاھر پادشاه سابق مستقر كرد كھ شامل محمد

 “طالبان”ون دالر بھ یلیم ٢۵٠شنھاد كردند كھ سعودى ھا یپ، آمده بودند بھ ستوه “طالبان”مقاومت  كھ از

در وزارت ، شنھادى از ھمان ابتدا با مخالفت مواجھ شدین پیچن، شنھاد كنندیالدن پ ل بنیتحوعوض  در

 ستى خارجى محسوبیك سازمان تروریبھ عنوان  “طالبان”ز مطرح بود كھ ینھ نین گزیا، خارجھ امور

نھ نخست ین زمیدر ا، رى شودیبھ عنوان دولت حاكم جلوگ “طالبان”ى رسمى یطرح شناسا شوند تا از

  :م بھ دنبالھ مطالب یم و بعد می پردازیداریم میرا بھ شکل گراف تقد “طالبان”ل یتشک

  . نی قندھاریل در مدرسھ علوم دیتحص/ھوتک / رھبر/ مالمحمد عمر  ـ

  . س حکومتیرئ/ ـکاکر/   س شورای کابلیرئ/ ـ مال ربانی 

نی در یل در مدرسھ علوم دیتحص/ از قندھارھوتک/ ر خارجھ بعد از نودوھفتیوز/ ـ مال محمد حسن 

  تھیکو

 در مزار ٩٧سال  در/ نورزی، از خوشاب قندھار/  ھفت و ر خارجھ تا نودیوز/ ـ مال محمد غوث   

  . نایک چشم نا بی/ ر شدیدستگ

  . پوپلزی ، قندھار از/  گمرکات/   دالرزاقـ مال عب
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شواره در گوش وگ، تاجر، الت رسمییفاقد تحص /اب یاز فار/التیر تحصیوز/ نیاث الدیغ دیس ـ مال  

  . دارد

  . ھیمدرسھ حقان، لیفارغ التحص/ پوپلزی  از قندھارـ/ ر داخلھیوز/ ر خواه یرهللا خیخ ـ مال

کھ در مزار کشتھ  ٩٧ سال والی خوست در  /ییاپنجو ز قندھارا/س بانک دولتی یرئ/ ـ احسان هللا احسان 

  . شد

نی یلکرده مدرسھ علوم دیتحص/ از قندھارـ اسحاق زی/ س داد گاه عالییرئ/ ییسنا ـ مولوی عبدالستار

  . قندھار

  . نی زابلیل مدرسھ علوم دیفارع التحص/ از ارزگان ـ ھوتک/ ر صحت عامھ یوز/ ـ مال محمد عباس 

  . “طالبان”و ) آی اس آی پاکستان(ن یروابط ب /از قندھارـ ھوتک/  ر دفاعیوز /دهللا یـ مال عب

  …مال داد هللا  ـ  

  . تھینی کویلکرده در مدرسھ علوم دیتحص / زیوازقندھارـ الک/ ھ یر مالیوز/ ـ محمد هللا آخوند   

روھای یان نقوماند ھ ویمدرسھ حقان ل دریتحص /از لوگرـ/اطالعات و کلتور ریوز/ ر خان متقی یـ ام

  . بغالن

  . ھیلکرده مدرسھ حقانیتحص/  ایاز پکت/ ر زراعتیوز/ ف منصوریطلـ عبدال

  . ھوتک قندھارـ از /ر آب وبرق یوز/ سی یـ محمد ع

  االت شمالغربی پاکستانینی در ایعلوم د/ از قندھارـ ھوتک  /ر ارتباطاتیوز/ ـ هللا داد آخوند

  . ک چشمی/ ھوتک  ـ اناز ارزگ/ ھیر عدلیوز/ ن ترابیینورالد ـ  

   .  الت رسمییفاقد تحص/ دفتانی از زابل ـ/ الت عالییر تحصیوز/ د هللا نمانی یـ حم

  . مذاکره کننده با کمپنی ھای نفتی /رانځد ـ ایاز پکت/ ر معدن یوز/ ـ احمد جان 

خان رھبری  دوھ داویجنبش اسالمی را عل/ رانځدـ  ایاز پکت/  ر امور سرحداتیوز/ ن حقانی یـ جالل الد

  ، کرد

ر مزار شرکت یدر تسخ، التیفاقد تحص/ ھوتک فھءیلھ وطایقب از/  ر تجارت قندھاریوز/ ـ صادق آخوند  

  داشت

  . عضو برجستھ در شورا/ از بدخشان /ر پالن یوز/ ن محمدیـ قاری د  

وی نبی منشی مول، ھیلکرده لوگر و حقانیتحص/ از لوگر/  س امر باالمعروفیرئ/ ن یـ مولوی قلم الد  

  . محمدی

  . وبندی در ھندیلکرده مدرسھ دیتحص/  از ھرات/ ھیعدل/ ل هللا یـ مولوی جل  
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  . تھیکو نی دریلکرده مدرسھ دیتحص/ اچکزی  ارزگان ـ از/ت قندھار یوالی وال/ ـ محمد حسن

  . “طالبان”سخنگوی ، اصلی مال عمر اریمنشی و دست /از قندھارـ کاکر/ر خارجھ یوز/ ل احمدیـ وک  

  . ھند ده دریآموزش د، سیافسر سابق پول/سانکزی از لوگـر ـ/ ر خارجھیمعاون وز/ر محمد ستانکزییـ ش  

ل در یو چھارده سال تحص، ل تا صنف ششیتحص/ا یاز پکت/ ھیر مالیمعاون وز/ ـ عارف هللا عارف

  . ھیحقان

 كیطی ، تبر ھمان سالدر اك، سم شناختیرا بھ عنوان حامى ترور “طالبان”م یرژ، طى فرمانى نتونیكل  

م ھا یتحر با وضع، وضع كرد “طالبان”ھ یم ھاى اقتصادى و مسافرتى علیسازمان ملل متحد تحر، قطعنامھ

سندى برگر نوشت كھ بھ نظر  كالرك در نامھء بھ، در نوامبر جھ مى رسدیبھ نظر مى آمد تالشھا بھ نت

مت بن الدن یدولت خود از احتمال عز سھجل عمر در محمد مال، آماده اقداماتى ھستند “طالبان”مى رسد 

البتھ چچن ھم ، سومالى است، بعدى بن الدن حدس و گمان ھا بر آن بود كھ مقصد، اشاره كرده بود

نھ یبى ھم از گزیعراق و ل: كالرك گفت. ار كم بودیدوم بس ن احتمالیا، اما با حمالت روسھا، مدنظر بود

كتاتورھاى سكوالر عرب مانند صدام و قذافى یالدن بھ درفت كھ بن  گر بودند اما گمان نمىیھاى د

خارجى  چ كدام از فشارھاىیاما ھ، گر نام بردینھ دیك گزیمن بھ عنوان ین از یھمچن كالرك، نان كندیاطم

او در واقع ، بود رى نداشت چون نسبت بھ تجارت با جھان خارج بى عالقھیبرروى مال محمدعمر تأث

  . دیمسلمانان امتناع مى ورز ریچون از مالقات با غ، غرب نداشت كى بایپلماتیچ ارتباط دیھ

ل یخواھند ماند و او را تحو ن داد كھ آنھا با بن الدنیرأى بھ ا، ت آرایبا اكثر“ طالبان”ران یشوراى وز 

 “طالبان”ى یحال مبارزه با جدا ھ پرداخت؛ كشورى كھ دریروس االت متحده بھ ھمكارى بایا و نمى دھند

كا توانست سازمان ملل متحد را یآمر، بانى اسامھ بن الدن بھره مند بودندیپشت ت ویكھ از حماچچن بود 

حاتى مى یتسل میتحر “طالبان”، ن قطعنامھیطبق ا، ت را صادر كندیشوراى امن ١٣٣٣كند تا قطعنامھ  قانع

با اتحاد شمال  صحنھ نبرد عنى، ین نقطھ بودیدر حساس تر “طالبان”ھدف قطعنامھ ضربھ زدن بھ ، شدند

البتھ قطعنامھ نھ ، پاكستان آن را انجام مى داد عنى كارى كھ، یل سالح بھ آنھایو ممانعت كردن از تحو

متوقف كرد مقامات  “طالبان”ان ھمكارى نظامى پاكستان را با یجر گذاشت و نھ عمر مال محمد اثرى بر

جون  نتون دریس جمھور كلیئر، ب پاكستان بھ ھمكارى تالش كردندیترغ ى مجدداً براىیكایآمر

گو پرداخت  ف تماس برقرار كرد و با او درباره بحران با ھند بھ گفت وینواز شر مجدداً باالدی یم١٩٩٩

نتون یكل، كند را بھ اخراج بن الدن قانع “طالبان”ن وجھ خواست تا ید ترین امر از او بھ شدیمھمتر اما در

ق بندر یافغانستان از طر و صادرات “طالبان”ن نفت یمكنترول خود بر تأ شنھاد داد كھ پاكستان ازیپ

روھاى پاكستانى یشنھاد داد كھ نیپ، مقابل ف درینواز شر، استفاده كند كراچى براى وارد آوردن فشار
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اما ، اعتقاد داشت ن كاریواشنگتن بھ انجام ا چھ كمتركسى در اگر، رى بن الدن اقدام كنندیراساً بھ دستگ

ل جوالى مجدداً با یاوا نتون دریكل س جمھوریرئ، ده موافقت كردین ایا نتون بایكل س جمھوریرئ

 رنتون از شكست پاكستان در انجام اقدام مؤثر دیكل، دارین دیدر ا، واشنگتن مالقات كرد ف درینوازشر

او توانست موافقت  د كردیف مجدداً بر برنامھ خود تأكیشر، ت كردیو بن الدن شكا “طالبان”رابطھ با 

 ١٩٩٩ اكتبر در، كسب كند رى بن الدنیژه پاكستانى براى دستگیروھاى ویرا براى آموزش ننتون یكل

دوار بود ینتون امیدر ابتدا دولت كل، لغو شد زیمشرف خلع و آن برنامھ ن زیف توسط پروینواز شرالدی یم

ان یدر پا نگونھ نشد ویاما ا، كند ھ بن الدن بازیبراى اقدام عل مشرف ممكن است راه را زیكھ كودتاى پرو

پلماسى با پاكستان بھ مانند تالش ھا با ید، از بمب گذارى سفارتخانھ ھا كسال پسیالدی یم١٩٩٩سال 

تا از  ن اجازه را دادیا اینتون بھ سیكل، د بھ عنوان پاسخى بھ بمبگذارى سفارتخانھینرس بھ ثمر “طالبان”

ن اجازه حملھ بھ بن الدن ینتون ھمچنیكل ،ارانش بپردازدیرى بن الدن و یق برنامھ قبلى خود بھ دستگیطر

  . داد گر را ھمیاز راھھاى د

ا از دانش خود براى مختل یس، ژه اى ھم تمامى منابع مالى مرتبط با بن الدن ضبط شدیطبق فرمان و

ات القاعده را در یا موفق شد تا عملیس، مقامات آلبانى با ھمكارى، كردن ھستھ ھاى القاعده استفاده كرد

افراد ، پس از بمب گذارى ھاى سفارتخانھ، ن ببردیستى را از بیترور خنثى كند و چند سلول، رانایت

 آى. بى. ا با ھمكارى افیس. ر شدندیا دستگیتانیا و بریتالیا، جانیدر جمھورى آذربا مرتبط با القاعده

 ۴خ یبتار، كند ریگكا در اوگاندا ممانعت بھ عمل آورد و مظنونان را دستیتوانست از حملھ بھ سفارت آمر

بن الدن متھم اسامھ محمد ، اقامھ دعوى كرد ھ بن الدنیارك جنوبى علیوینالدی قاضی یم١٩٩٨نومبر 

  . ران و حزب هللا متحد شده استیا، شده بود كھ با سودان

 یلقاعده تمام تالش خود را براا بن الدن رھبر، ٢٠٠١ اكتبر كا درافغانستان دریمرنظامی ا دخالت با  

ن القاعده یھمچن، اددیمار در افغانستان انجام یحكمت نیگلبد یعمر و حزب اسالم مال، “طالبان”با  یھمكار

و  “مجاھدین“حركت ال، ش محمدیج، بھیلشكر طی، لشكر جنگو، خود با سپاه صحابھ یبھ ھمكار

 در یالعاتاط و یتیامن یھا  كا و گروهیآمر یروھاین با حضور، دھدیم ادامھ یگر پاكستانید یھا گروه

خود را از  تیش مركزیپ ش ازیالقاعده ب، القاعده را مورد ھدف قرار دادند پاكستان كھ مركز افغانستان و

حمالت را با ھستھ  نیو اکنند یم القاعده بھ نقاط مختلف سفر یاتیكھ گروه عمل یحال در، داددست 

ا را یاست حضورش در دن راغب القاعده بھ ھمان اندازه كھ یاعضا، سازندیم در جنوب ھماھنگ یمركز

انھ و یخاورم، قایشاخ آفر، ایجنوب آس، ایآس یشرق ھمفكران خود در جنوب یشبكھ جھان یرو، اثبات كند
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، پاكستان، ھندوستان، ایاندونز، ایبھ دشمنان ضربھ بزند حمالت در كن لھ آنھایھ دارد تا بھ وسیقفقاز تك

  . ردیپذیم ضا و فرصت مناسب در افغانستان انجامل جبران از دست دادن و نبود فیمن بھ دلی ت ویكو

، در امور افغانستان مداخلھ كردند ٢٠٠١ھفت اكتبر سال كا و متحدان آن دریآمر یروھاینكھ نیپس از ا  

د دارند یش جدینما كیاز بھ ین یدیبا ناامی آنھا  ھا ل شد گروهیالقاعده تبد یگاه مناسب برایك پای عراق بھ

القاعده جھت  ت كنندیترب، دارند ییآشنا یجنگ را كھ بھ فنون یافرادی، كیزیو ف ینشناستا از نظر روا

 یپراكن  عھیك شایو تكن یت مالیمتد حمای، نظام یھا كیتاكت بھ طور مداوم، دشمنانش یجاد مشكل برایا

لقاعده ا ییدارا، الرون دیلیم پنجاه و غرب صد نکھیابھ رغم ، ابداع كرده است را در سال گذشتھ یدیجد

 یبرا، ر دادییخود را تغ یاما القاعده برنامھ مال، كردضبط ، ازده سپتامبری را در چھار ماه اول پس از

تااکنون ، اند ش دادهیخودشان را افزا یاطالعات ییتوانا ایو سیی نظام ییپنتاگون توانای، دیمقابلھ با ھر تھد

، میمبارزه مطمئن شو نیت اینكھ از موفقیا یبرا، ر و كشتھ شدندیدستگ “طالبان”عضو القاعده و  نیچند

، دیبا، حرف زدن عمل كنند ید بھ جایبا یملل غرب. افغانستان بكوشد یدر بازساز، دیبا یالملل  نیجامعھ ب

، مبارزه پرداختھ شود  بھا ی و، كنند  یجاد میا یا  ھیمسائل حاش یاقتصاد و یاسیكھ از نظر س یھا با گروه

  . ختھ شودیآم، دھند  یل میا را تشكیدن پنجم نفوس  ك یا كھ ید با مسلمانان دنینباھ اسالم تندرو یمبارزه عل

میان افراطگرایان پاکستانی طرفداران زیادی یافت و علیرغم اینکھ دستش بھ خون  اسامھ بن الدن در

 افراطگرایان پاکستانی از او طرفداری می کردند در عین حال بارھا و بارھا، ھزاران نفر آلوده بود

دولت ھای مختلف پاکستان حضور وی را در خاک خود تکذیب کرده و می گفتند بن الدن ھنوز در 

بارھا منابع مختلفی از حمایت پنھانی سازمان اطالعات پاکستان از بن الدن خبر . افغانستان بسر می برد

مھ بن الدن را باراک اوباما مرگ اسا، دوم مھ پس از اینکھ در شب قبل از آن بھ وقت آمریکا. دادند

حتی روزنامھ . کلیھ روزنامھ ھای جھان تیتر یک خود را بھ این مسئلھ اختصاص دادند، اعالم کرد

از كشتھ شدن رھبر شبكھ  یكرز. ساموآآبزرور کھ در جزایر ساموآ در اقیانوس آرام منتشر می شود

ن گفت كھ اسامھ بن یھمچن یكرز. زم خواندیدر جنگ با ترور یروزیك پیالقاعده استقبال كرد و آن را 

نھ تنھا در ، سالخوردگان و جوانان، زنان، شامل كودكان، گناه یعامل كشتار ھزاران انسان ب، الدن

مستقر در افغانستان  ین المللیب یروھایگر از نیس جمھور بار دییر. كھ در سراسر جھان بود، افغانستان

 یاو گفت برا. ان دھندیكشور را پا یوستاھاات در ریمنازل و عمل یبازرس، ات شبانھیخواست تا عمل

كا اعالم كرد یس جمھور امرییبارك اوباما ر. است یآماده ھمكار، كھ باشد ییدر ھر جا، زمیترور ینابود

در پناھگاه خود در خاك پاكستان  ییكایامر یاز كماندوھا یات گروه كوچكیك عملیكھ اسامھ بن الدن در 

 . كا قرار داردیار امریست كھ جسد اسامھ بن الدن ھم اكنون در اختن گفتھ ایاوباما ھمچن. كشتھ شد
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د تجمع و بھ ابراز یكا در اطراف كاخ سفیتخت امریبنابر گزارشھا صدھا تن از باشندگان واشنگتن پا

 . پرداختھ اند یشادمان

ارك یویدر ن یدوگانھ و مركز تجارت جھان یگزارش شده كھ برج ھا یمحل یكین از تجمع در نزدیھمچن

قرار گرفت كھ شبكھ القاعده  یستیھدف حمالت ترور ٢٠٠١در آن قرار داشت و در ماه سپمتبر سال 

  . طراح آن اعالم شد

 یبھ رھبر ین المللیائتالف ب، كایارك و واشنگتن در امریوین یك ماه پس از ھدف قرار گرفتن شھرھای

 یت خود را در افغانستان بھ ھدف سرنگونحمال، ت سازمان ملل متحدیامن یكا و با مجوز شورایامر

 . آغاز كردند “طالبان”م یرژ

ابد و ی ید كرد كھ جنگ با القاعده ھمچنان ادامھ میسخنان خود پس از كشتھ شدن بن الدن تأك اوباما در

ت یرا ازاولو یستین شبكھ تروریا كشتن رھبر ایو  یریدستگ، خود یاست جمھوریھمزمان با آغاز ر

  . اعالم كرده بوددولت خود  یھا

بلكھ او عامل قتل عام مسلمانان بود ، مسلمان نبود د كھ اسامھ بن الدن رھبریگو یكا میس جمھور امرییر

ازده یكا كھ حمالت ین امریشیپ س جمھورییجورج بوش ر. ستیجنگ با مسلمانان ن، و جنگ با القاعده

كا و یامر یرا دستاورد مھم براكشتھ شدن بن الدن ، او انجام شد یاست جمھوریسپمتبر در زمان ر

ارك از دست داده یویخواند كھ وابستگان خود را در حمالت ن یصلح دوستان جھان و كسان یبرا یروزیپ

ابد و ی یت كشورش در افغانستان ادامھ میز گفتھ است كھ ماموریا نیر استرالیالرد نخست وزیا گیجول. اند

الرد گفتھ است كھ جنگ با القاعده یخانم گ. ستیزم نیوران جنگ با تریپا یكشتھ شدن بن الدن بھ معنا

ان ادامھ یت خود در مبارزه با شورشیكشورش در افغانستان بھ مامور یروھایابد و نی یھمچنان ادامھ م
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