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 ۱۲/۰۳/۲۰۱۵         نورزى على انجنیر

 

  "مسولیت پذیرى"

   سالهاى تاریك و بدبختى أفغانستان""

 ششمقسمت 
 

 حكومت شوند، كابل داخل 1996 سبتمبر 26 به مطابق 1375 سال سنبله پنجم تاریخ به طالبان اینكه از قبل
 به و آمده كابل به حكومت حیات آخر هاى روز در كه حكمتیار گلبدین ربانى، الدین برهان رهبرى تحت اسالمى
 كرده ترك را كابل اسالمى، حكومت دفاع وزیر  مسعود شاه احمد و نمود مى  وظیفه ایفاى كشور صدراعظم صفت

 بى مردم برابر در اینكه بدون نمودند، فرار  كشور شرق شمال والیات به بعدا و پنجشیر ولسوالى به آغاز در و
 و دولتى ثروت تمام و گذاشتند خودشان سرنوشت به و تنها را آنها نمایند، احساس را مسؤلیتى كوچكترین كابل دفاع
  .بردند خود با و غصب را مهمات و سالح هاى دیپو

 هاى مشكالت به بنابر و بودند شده بزرگ پاكستان هاى كمپ در افغان پناه سر بى مهاجرین فرزندان كه طالبان
 سازمان حمایت و تربیه تحت آنجا در و شده جذب اسالمى مدارس در داشتند، شان  هاى خانوده كه اقتصادى
 سیاسى هداف به رسیدن بخاطر را آنها پاكستان حكومت بعدأ كه گرفتند قرار  پاكستان  فوج و  اى آس اى جاسوسى

 نظامیان با افغان جوانان این. كردند استخدام  مختلف هاى بهانه به افغانستان داخلى هاى جنگ در خود نظامى و
 اسالمى امارت اعالن كابل اشغال از بعد و شدند كابل داخل 1996 سبتمبر 26 بتاریخ القاعدة نیروهاى و پاكستانى

 رهبر و كردند عوض افغانستان اسالمى امارت به اسالمى جمهورى از را افغانستان حكومت نام طالبان. كردند را
 .نمودند معرفى أمیرالمؤمنین را عمر محمد مال خود،

 دیگر شد، شناخته رسمیت به عربى متحده ایاالت و سعودى عربستان پاكستان، حكومت توسط رسمأ طالبان امارت
 سال در المللى بین نیروهاى توسط طالبان سقوط تا و گرفته فاصله طالبان امارت شناخت از دنیا هاى كشور

 .نشناختند رسمیت به شانرا حكومت, 2001
 را،  مردم هم باز بود، نموده برقرار مردم براى را نسبى جانى و مالى امنیت  والیات و كابل در كه آنهم با طالبان

  اجازه  زنها. بودند داده قرار شكنجه و روحى فشار تحت دیگران از بیشتر را جوان پسران و زنان بخصوص
 بیرون در را كردن كار اجازه. بروند خانه از بیرون تنها و نمایند ترك را خود هاى خانه  محرم مرد بدون نداشتند

 در و باشند داشته دراز ریش بودند مجبور همه ها مرد بود، شده مسدود دخترانه مكاتب  نداشتند، ها خانه محوطه از
 داخل اگر آن غیر در رفتند، مى مساجد به باید داشتند، حضور ها مغازه و ها شهر در كه مردان تمامى  نماز وقت

 مى مجازات" منكر از نهى و بالمعروف امر" بنام گروپى توسط شدند مى دیده ها جاده در یا و تاكسى  ها، مغازه
 تحت كه را خارجیان از تعدادى و گرفتند نادیده را امنیت شوراى مكرر هاى نامه قطع  طالبان حكومت. شدند

 با طالبان. كردند اخراج كشور از داشتند فعالیت خیریه هاى سازمان توسط افغانستان داخل در متحد ملل نظارت
 .بودند مخالف سخت هنرى اثارى دیگر و سازى مجسمه نقاشى، موسیقى، تلویزیون، رادیو،

 
 .بود مركزى شوراى و داخلى شوراى شورا، دو از متشكل طالبان امارت

 
 :بودند زیر قرار داخلى شوراى اعضاى

  
 ربانى محمد مال -
 هللا احسان مال -
 محمد مال -
 عباس مال -
 پاسانى مال -
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 :از متشكل مركزى شوراى اعضاى
  

 حسن محمد مال -
 نورالدین مال -
 احمد وكیل مال -
 ملنگ محمد شیر مال -
  عبدالرحمن مال -
 عبدالحكیم مال -
 غوث محمد مال -
 افغان معصوم -

 .بودند
 

 :بود نموده تعیین مختلف هاى پست در را زیر افراد  تدریج به خود حاكمیت دوره در طالبان
 
  أمیرالمؤمنین و رهبر اخوند عمر محمد مال -
 )كابل مركزى، شوراى ریس)  ربانى محمد مال -
 لوگر والیت سیاسى مسول غوث محمد مال -
 اشغالى مناطق سواره مسول هللا، احسان مال -
 قندهار والیت والى حسن، محمد مال -
 هرات والیت والى یارمحمد، مال -
 خارجه وزیر محمد، شیر مال -
 مركزى بأنك ریس حسان، هللا احسان مال -
 فرهنگ و اطالعات وزیر متقى، امیرخان مال -
 ملى امنیت ریس احمد، فاضل مال -
 
 
 خود حاكمیت و كنترول تحت را بغالن و سمنگان فاریاب، جوزجان، بلخ، هاى والیت دوستم جنرال 1998 سال تا

 .داشت
 دوستم جنرال مستقر نیروهاى توسط و نمود حمله مزارشریف شهر باالى مرتبه اولین براى 1997 سال در طالبان
 پهلوان مالك جنرال نیروهاى. شدند متحمل ها نبرد طول در را تلفات بیشترین پهلوان عبدالمالك جنرال قومنده تحت

 طالبان  دوم حمله در. نمودند تیرباران نقاط دیگر و  لیلى دشت در را طالبان رزمنده نیروى هزار چهار حدود در
 تركیه كشور به فرار به وادار را دوستم و داده شكست را دوستم جنرال 1998 سال در مزارشریف شهر باالى

 قنسولگرى كارمندان با را وحدت حزب وابستگان از زیادى تعدادى و نموده اشغال را مزارشریف شهر كردند،
 بغالن، بلخ،  والیات اشغال با طالبان. نمودند تیرباران طالب 4000 مرگ انتقام بخاطر مزارشریف شهر در ایران
 یگانه داشتند، خود كنترول در را افغانستان اراضى از صد در 90 الى 85 تقریبأ شمال والیات دیگر و كندوز

 دره از سرسختانه كه بود مسعود شاه احمد بود، مانده  باقى شمال صفحات در طالبان تحریك برابر در كه مقاومت
 خود حاكمیت دوره در طالبان بشر، حقوق المللى بین هاى نهاد گزارش طبق. میكرد مقاومت و دفاع تخار و پنجشیر

 در و مزارشریف شهر سقوط از بعد 1998 سال در بخصوص اند، زده  هزاره مردم از تن هزاران كشتار به دست
 عام قتل آن از توان مى و كشتند روز چند طول در را هزاره مردم از هزار چندین بامیان سقوط 2001 سال

 به ها هزاره از مزارشریف اشغال از پس زمان آن در طالبان والى  بشر، حقوق دیدبان گزارش طبق. كرد محسوب
 .دانست جایز شانرا أموال غارت و ها آن قتل و كرده یاد كافر عنوان
 بامیان در متر 56 تقریبأ بطول(  بودا هاى مجسمه)  دنیا ایستاده هاى مجسمه بزرگترین نمودن تخریب با طالبان
 قلمروى در انسانى فاجعه بدترین مرتكب و  آورده خشم به را جهانیان تمامى  2001 سال مارچ چهارم بتاریخ

 تمام توسط بامیان هاى بت انفجار و  نبوده افغانها بخشش قابل گز هر طالبان وحشیانه عمل این شدند،  افغانستان
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 تاریخى آثار ارزشمندترین فهرست در را مجسمه دو این یونسكو فرهنگى و علمى سازمان. شد تقبیح دنیا هاى كشور
 .بود نموده ثبت و داده قرار جهان

 مى طالبان صفوف در پاكستانى نظامیان 20000 جمله از و پاكستانى 28000 تقریبأ كه شود مى زده حدس كل در
 40 الى 20 تقریبأ كه بود كرده تاید خود گزارشات از یكى در 1998 سال در هم آمریكا خارجه وزارت. جنگیدند
 .دهد مى تشكیل ها تانىپاكس را طالبان جنگجویان درصد

 یك طالبان امارت بین در  الظواهري أیمن و الدن بن اسامه رهبرى تحت القاعدة 2001 الى 1996 سال از
 جبهات تمامى در و داشتند سهم مستقیم شمال ائتالف نیروهاى علیه بر ها جنگ در و  داده تشكیل را موازى حكومت

 داخل در كه جنگجو نیروهاى 45000 جمله از. رزمیدند مى طالبان كنار در القاعدة جنگجویان ها، نبرد و
 بر آخر تا كه بود شخصى یگانه مسعود شاه احمد. بودند ها افغان آن 14000 حدود در تقریبأ جنگیدند مى افغانستان

 به همصاحب بهانه به عرب ژورنالست دو توسط مسعود 09.09.2001 بتاریخ. نمود مقاومت القاعدة و طالبان علیه
 بتاریخ مسعود شاه احمد مرگ از بعد روز دو و شد كشته تخار والیت در مسعود خود اطرافیان كمك

 مركز هاى برج به را طیاره دو ربوده، آمریكا در را مسافربرى طیاره چهار القاعدة ترورستان 11.09.2001
 مى كار تجارتى هاى برج در كه گناه بى  هاى انسان 3000 تقریبأ مرگ باعث كه دادند انفجار نیویارك در تجارتى
 و دادند سقوط Airlington ( Virginia) در آمریكا دفاع وزارت بر پنتاگون، بر را دیگر طیاره یك. شدند كردند،
 از قبل و شده مانع مسافرین توسط بدهند، سقوط سفید قصر باال سى دى واشنگتن در خواستند مى را چهارم طیاره
 .شود مى داده سقوط Pennsylvania منطقه در برسد هدف به اینكه

 و القاعدة علیه بر را جنگ اعالن وقفه بدون آمریكا اسبق جمهور ریس بوش جورج رهبرى تحت آمریكا حكومت
 الدن بن  عاجل چه هر ارسال خواستار طالبان اسالمى امارت از و نموده اعالن الدن بن  اسامه آن رهبر بخصوص

 .شدند آمریكا به را
 1368 شماره فصیله با امنیت شوراى و متحد ملل القاعدة، ترورستان توسط 2001 سبتمبر یازدهم حمله از بعد

 آن متحد هاى كشور دیگر و آمریكا براى و نموده صادر را خودى دفاع حق 12.09.2001 تاریخ به خود
 .نمود صادر رسمأ  افغانستان باالى را نظامى حمالت صالحیت

 بن اسامه شرط و قید بدون ارسال  خواستارى طالبان حكومت از متحد ملل امنیت وراىش 19.09.2001 بتاریخ
 بن اسامه تا داده، رد جواب امنیت شوراى و آمریكا خواست در به طالبان  22.09.2001 بتاریخ. شدند را  الدن
 .نمایند اخراج افغانستان از را وى یا و كنند تسلیم آنها به را  الدن

 Operation  نام تحت خود هوائى حمالت به آن متحدین و آمریكا متحده ایاالت 07.10.2001 بتاریخ
Enduring Freedom قطعات بعدأ و نموده آغاز را راكتى و هوائى حمالت نخست. كردند آغاز افغانستان در را 

 را طالبان و داده سقوط را طالبان حكومت شمال، ائتالف نیروهاى كنار در و شده افغانستان داخل هم شان زمینى
 دستگیر را طالب جنگجویان زیادى تعداد نمود، فرار پاكستان به عمر محمد مال طالبان رهبر ساختند، مار و تار

 و افغانى طالبان از یكتعداد بعدأ و نموده قید اویل در افغانستان داخل در مخصوص هاى زندان در را آنها و كردند
 .دادند انتقال كیوبا جزیره به گونتونامو زندان به را القاعدة اعضاى

 آن در و شد دایر بیترسبیرگ كأخ در بن شهر در آلمان فدرال جمهورى در صلح كنفرانس  2001 سال آخر در
 از بعد و گرفته سهم خان ظاهر محمد اسبق پادشاه  طرفداران و وحدت حزب مجاهدین، شمال، ائتالف هاى نماینده
  دولت ریس صفت به را كرزى حامد توانستند  ها آمریكاى فشار به نظر بالخره زدن چانه و دعوا روز چندین
 .بدارند اعالن افغانستان در را موقت حكومت و نمایند انتخاب سال دو براى موقت

 
 ششم قسمت پایان

 دارد ادامه
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