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 ۷۰1۷۱۰۲۱۰۲           ولید پوپل

 

 ظهور طالبان
 

كه طرف داران قانون اساسى  ، چراایجاد گردیده بودبه خاطر جنگ امروز و بى اتفاقى مردم  انتشكیل طالب
سیاسى  یحركت ها ۵۷ تقریبا  طول در فعلى ظاهر شاه الى حكومت ها محمد  حضرتاعلی افغانستان از زمان
 .وسط تمام ملت این سر زمین بودندكشور سازى ت مختلف در اندیشه  

 با صدراعظممریكا كلینتون ایس جمهور اسبق ئر
خوب در بین همدیگر نیز دوستانه ودر یك فاكولته هم صنفى بودند و روابط خیلى پاكستان بى نظیر بوتو هر دو 

ین ملیارد دالر از طرف سیاست مداران بزرگ غربى و سرمایه گذاران پاییپ نظیر بوتو به دریافت چند بي .داشتند
ورد كه همین پول انگفت باعث گردید تا به چوكى آالین گاز به منظور از بین بردن تنظیم ها افغانى به دست 

یمى در حكومت مستحكم و براى چند سال پایه دار باقى بماند هنگام شروع این سیاست كه ویرانى جنگجویان تنظ
نصرهللا  ،مدآبه میان پاكستان  ظریه ایجاد گروپ نظامى توسط نصرهللا بإبر وزیر داخله  نقبال افغانستان بود نخست 

ن بودند همه باید بابر اول از طریق دفتر شناخت پاس كمشینرى دستور داد تا كسانیكه منصب داران اسبق افغانستا
به دفاتر وزارت داخله براى و مواد اولیه  زندگی روغن  ،ردآنى یع (نش  ر  ) ، و سایر كمك هاتوسط وعده معاش

وري صاحب منصبان متقاعد و بیكار براى آجمح  .نمایندمصاحبه كاریابى باید به خاطر ثبت امتیازات مراجعه 
ثرنصرهللا بإبر چندان جالب  این را دریافتن كه صاحب منصبان  استخبارات پاكستانر عین حال تمام نشد و د و مو 
از سوى دیگر در  .جنگى نیز ندارند اى جلب جذب پاكستان نشان نمى دهند و انگیزه  وقت چندان وفا دارى بر

همان بود كه در جستجو مال ها شدند كه نام و  ،اسالم در هر شرایط تسلیم هستند افغانستان مردم زیادتر به شریعت و
هزار نفر طالب پنجابى و سرحدى  به تعداد" دولت پاكستان قبال .وى یاد نمایدداشته باشند و مردم از خوبى ها  ذنفو

وازه مال عمر در آدر همان شب روز  .كه ایشان اكثریت تبلیغ گر ها اسالم بودند ندماده باش كرده بودآرا تهیه 
با پول گذاف  صادر كرده است استخبارات پاكستانچند نفر را به خاطر بى ناموسئ قندهار بلند شد كه حكم إعدام 

شهر كویته پاكستان و به صورت عاجل جوانان تبلیغى  هه نفع مال عمر را به شدد بلند نمودشروع به تبلیغات مثبت ب
  .همكارى و طرف داراي نظامى خود را در پهلوى مال عمر وانمود ساختند

عم زبه ظاهر گردیده تمام حركات در شهر ها با شالق ها  «منکر از نهی و معروف به امر»نگذشت كه  یدیر
 .ا مى دادندمتهم را جزو غیر اسالمى را به زدن لت كوب خودشان 

خسته شده بودند همه ذهنیت طالبى پیدا كرده و تنظیم ها جنایت كار را دیگر مجاهدین و جنایت مردم كه از جنگ 
قدرت داشته باشند همیشه از رفتار و عدالت طالبان سخن مى گفتند و از سوى دیگر جوانان زیاد از که نمئ خواستند 

، محو حكومت ها ن ذهنیت از قبیل گسترش اسالمیغربى و جنوبى كشور به چنت اهرطرف به خصوص والی
با طالبان یكجا شدند و همچنان جوانان مدرسه ها پاكستانئ هروز با تشویق مالحسن جان در  الرانسا، جنگ تنظیمى

در ممالك شرقى و غربى سرا زیر شد زیاد جوانان حكومت طالبان  وازه  آمى شدند همین طور شامل صفوف طالبان 
مد از طریق دوبى پشاور به آبه رفت مذهبى كه در خارج بزرگ شده بودند یعنى امریكا ویا اروپا و غیره مناطق 

افغانستان را شروع كردند تا حكومت نظامى إسالمى را از نزدیك تماشا و قدردانى و یا همكارى نمایند كه ان 
زرگ در عقب پرده شروع به جلب جذب دیگر سیاست مداران ب. عالقمندي جوانان دالیل مختلف خود را داشت

دولت اعمارات اسالمى در تندروها از سایر ممالك اسالمى نموده وایشان را توسط شیخ ها عربى تشویق به اعمار 
تعداد زیاد عالقمندان به منظور ساختن كشور اسالمى در افغانستان به طور مهمان ناخواسته شده افغانستان نمودند 
، معاش نیز تعین گردیده بوددالر $ ۷۰۰در عین حال براى هر طالب جنگى ها دعوت گردیدند از طرف خارجى 

به دست احمد شاه مسعود با هم قطارشان و جنرال بابه جان با غند بزرگ قومى كه تفنگ قبل از ورود طالبان 
   . انه تفنگ مى نگریستندهمدیگر را از نش هزاره مى جنگید همه اقوام افغان ، دوستم وگلبدین داشتند و علیه

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilpopal_wilid_zehor_taliban.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplpopal_wilid_zehor_taliban.pdf
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ین و تعقیر مى هت بین خود خیلى بى اتفاق شده بودند هر ملیت یك ملیت دیگر را توادر جریان جنگ مردمان والی
 ،یمردم را ذهنیت پشتونمردم سمت شمال را ذهنیت تاجك گرایي داده بود و گلبدین  احمد شاه مسعود قسما  ، نمودند
درحالیكه تا زمان حكومت داكتر یگر بي اندازند یکددو قشر بزرگ مملكت را دست به یخن  توانستند آنهاهر دو 

تقسیم حزب شان فقط به دو پارچه خلق و پرچم  یاضنداشت و تمام اعنجیب هللا كسى به این شدت اندیشه قوم گرایي 
داخلى خلقى ها  یجنگ هانگذشت  یولى دیر ندهر قوم در هر دو حزب قرار داشتاز ،بودند كه از هر والیتشده 

سیاسى  والیت كه بى غرض و بدون نماینده  یگانه  .پرداختندمسعود  حمایت ازگلبدین و پرچمى ها به  به حمایت از
دون رهبر و هدف باقى مانده مى نمودند بها كه قرن ها در كابل زیست  باقى مانده بودند مردم شهر كابل یعنى كابلى

   . بودند
نشین وفا دار به مزارى و حركت زیاد تر وفا دار به سیاف بودند و مردم دشت برچى و هزاره گرچه مردم پغمان 
غرض و تنها بودند و زیاد تر تعداد زیاد مردم أهل شیعه كه باشنده ها وقت كابل بودند نیز بى اسالمى شده بودند 
یند آظهور طالبان براى تعداد زیاد در كابل خیلى خوش . محمد ظاهر شاه را داشتند مدن دوباره  آمردم كابل انتظار 

ظاهر شاه هستند و شاه را به چوكى اعلیحضرت محمد فراد اطالبان اوازه شده بود كه تمام شد به چندین منظور یعنى 
پایتخت كشور به هدف ها در ر جنگ همین جنگجویان تنظیمى كه از تمام والیت مى نشانند چراكه تمام كابل در اث

ویرانى داخل كابل شده بودند حوصله همه مردم را گرفته بودند ولى هنگامیكه طالبان  ،چور چپاول ،قدرتكسب 
درج بود اما انتظار چنین نجیب نیز در جمع قاتلین براى مردم كابل داكتر نجیب را به قتل رساندند باوجودیكه اسم 

ورده و ایشان از آبزرگ طالبان را به وجود  یپاكستان غالم كشور ها ISIتا وقتیكه همه دانستند حادثه را نداشتند 
، زنان لت كوب مردم به خشونت طالبان علیه مو سفیدان اهسته اهسته نظرخود در قسمت سرنوشت اختیار ندارند 

پیشروى طالبان . عداد انتظار تباهي شان را داشتندبان متنفر گردیده تعداد فرارى و تبیچاره در كابل مردم از طال
باعث گردید تمام تنظیم ها و گروه ها جنگجو را از مناطق مركزى فرار دهد كابل گروپ احمد شاه مسعود در 

 قرار گرفتندپنچشیر براى مدت طوالنى در محاصره 
اسالمى در افغانستان زیادتر  انبا كمك پاكستان تصرف نمودند ورود تند رو راستان تمام افغان طالبان تقریبا  بالخره 

و هر كس كه بزرگ عقب پرده فقط در جستجو اشخاص عالقمند به رژیم اسالمى افغانستان بودند  یشده و دولت ها
تا اه مى گردیدند خارجى داخل افغانستان مى شدند از طرف استخبارات بین الملى درج لست سی یبا پاسپورت ها
 آغاز گردیدطالبان بم بارى علیه  ه و طالبانرا مقصر دانستهامریکا القاعدحکومت  .سپتمبر رخ داد 11وقتیكه حادثه 
داخلى  یتمام جنگ هاافغانستان به خاطر هدف شان خاک ناتو با داخل شدن در  یاز هم پاشید قوت هاو رژیم شان 

مت شمال را طورى تشویق ن وحشت بى خبر انداخته تفنگ داران سآدر گیر بود خود را از بین مجاهدین  كه قبال  
تنها با طالبان در جنگ بودند یعنى قبل ، حزب اسالمى حزب وحدت و غیره مسعود، رشید دوستمافراد  نمودند گویا

سیاست مداران خارجى یك عمل تصادفى در افغانستان بود از طالبان هیچ مشكل در بین شان نبود و ظهور طالبان 
افغان ها هر دو طرف رشد نمود نظامى  تربیه  از بعد نمودند  یوستن صفوف دولتفغانستان را تشویق به پاجوانان 

دولت مركزى كابل و گروپ دوم (عالقمندان قانون اساسى)مد یكى آدر نتیجه دو قوت بزرگ در افغانستان به میان 
و جنگ . رفتند قوى ترشده ،اکمال میشدند و تجهیز ،تربیه ، ایرانكه توسط پاكستان (طالبان)یعنى  تندروان مذهبی

 موقعیتو معادن و  یزیر زمین یدر كشور به خاطر داشته ها ستان عزیزبه منظور خاكستر ساختن افغان دایمیتش آ
فغان با ذهنیت مختلف در مقابل اجناح سیا براى همیش افروخته شد كه امروز هردو آداشتن افغانستان در بین 

و فرزندان شان در جامعه یتیم  شوندها كشته شده مى  هر دو طرف افغان نبرد دامه  او در اثر همدیگر مبارزه دارند 
كشتار و ممكن خواهد بود  برای همیشهشان در ذهنیت همرایي شان  یمیراث باقى خواهد ماند خشم قاتلین پدر ها

 .قتل تا سرحد برسد كه وحشت قرن ها وقت اروپا را مردم فراموش خواهد كرد
بازى دارند همیشه دیده شده كه توسط اندیشه خود یك مردم در یك امروز سیاست مداران خارجى خیلى دقیق به این 

هر  ان پالن خود شتوسط ویا شكایت دارند داخل شده ایشان را خوب تقویه نموده و بعدا   كه خود شان پیشنهاد  قضیه 
ر با تدریس و كنالوژئ در دنیا خیلئ پیش رفته شده و فاكولته ها بهتهمان طوریكه ت. ز بین مى برنددو طرف را ا

علم كه فكر ما افغان ها از این پیشرفت ها چندان با خبر نیست همین طور تجربه ها با اخرین تحقیق روى كار است 
وم سیاسى روز سیاست نیز اخرین تجریه ها و تحقیقات را روى دست دارند پیشرفت ما افغان ها از معلومات عل

  . خیلى عقب مانده است
 !رخ مى دهد مشكل است كه بدانیمع یانستان چى واقدر افغ اینكه بعدا  

 .ى شود ما تاریخ خود را نمى سازیمكه تاریخ ما نوشته م چرا
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از خلقى پرچمى اندیشه واحد قرار گیرند توكل به خداوند ج مى نمایم امید مئ رود مردم افغانستان همه تحت یك 
 .همه باید یكجا شوند اخوانى وغیره ،هگرفته تا مجاهدین ،شعل

و سایر خیال پردازى ها  ،مذهبیحزبى ،زبانى ،به نجات ضرورت دارد بهتر است ذهنیت ها قومئامروز افغانستان 
 باشیم(من)، ما دیگر نباید منطقوى و بین الملى خالص نمایمبازی بزرگ را براى مدت كنار بگذاریم و كشور را از 

  .باشیم ( ما)ضرورت مى رود كه 


