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) پدران(بابانی  ره ڵ به گه  له]٢[ شتگانه  هه و وتگانه  حهکانی یی گروپه سته ڕ وابه مه له   
رانی و هه ک له پاکستانی و ئ اتانی عه ند ژایی شه  به،بی ره  و   ، چ له ستکارانه رهه ڕی به  در

الیه ن که الیه   ،وه بابانيانه ره ن خودی به  الیه دا و چ له ته ابهم ب زا له ام شاره  به،ن سانی ب
نتی زۆروزه اوکراونه به دۆکوم ۆکی .  وه ته ند ب کخراوه "ی خونانه  و دژه سته وابه) تی يهماه(ک "  ڕ

   بوو، کهئاشکراها ڕسوا و  ، وه وه تکاریيهس هره ڕی به تای شه ره مان سه  هه کان، له جيهادیيه
ک له گه ستی   قوربانی ده ، بوونه م پرسه  ئهقاودانیر  به نيا له کان ته  ئازادیخوازه تييه هسای  که ل

ک له ملهوڕی هه یان  رده بابانی خۆشيان، په ره  به  که یه وه مووی گرنگتر، ئه  هه له.  م گروپانه ند
ۆکی به سه له گيراوی به ر ک يوه کانيان هه  نازداره چکه کر ی  ه ته"لی  رتووکگه  په وه م باره له.  ما

دهموجاه"و " فگانستان  وتراوی ئه اتی نهره سه  به–ورچ  یوسف،  ن بریگيدیر الیه له" نگ يدی ب
شووی  سه   .ناوبانگترینيانن  به]٣[)ISI ( له" فگانستان ی ئه نووسينگه" رۆکی پ

  
تی یان نا، په    ک له سه ی له رده بریگيدیر یوسف ویستب  )ISI(سانی  کانی که  ڕازه ر زۆر
يو هه ت له  و  ده هما ده توانر  ر رامبه به له"  رهبران قيادی-  رکرده سهرانی  ڕابه"نگی   ب
تست ب ده دا به رتووکه و په رچوونی ئه ده نر ک ک که  وهدا"ی ورچ ه ته " وی له. ه    به ره   په  که،س
ر چنگدا بووه ی له" رکرده  سه-ادی جيه رانی ڕابه"دات و  ڕ ده شه    من له: "کات  ده ، قسه ژ

ک کرد  بانگه،کان  پرسهر سه ر بۆ دوان له پيشاوه یارم دابوو به... وازم بۆ کۆنفرانس خۆم  من ب
ۆمه ش بۆ سه  ئه ب کبخه» خوست«ر  فگانستان ه ژکارانی پاکستانی   لهتيپمند  م و چه ر  ڕاو
رمه)وماندانق(شکر  رله سهڵ  گه له اته  ئه  بن ران   بنيادگه ک له ریه شی هه بهی  باره وی له" . و و
ت دا ئاوا ده"CIA "کانی يهتي  یارمه له ژه١٩٨٧  له: "نووس :  بوو مجۆره کان به شی پارته ی به دا ڕ
، %١٥-١٣ »خالص«، %١٨-١٧ »سياف«، %١٩-١٨ »بانی ڕه«، %٢٠-١٨ »تيار حيکمه«
رگرتنی   وه ران به ئاسایی بنياتگه%. ٤-٣ »مجددی«، %١١-١٠ »يالنیگ«، %١٥-١٣ »بی نه«
که ی که وه ڵ ئه گه له" . بوون وه انهومو  ههوویر سه له% ٧٣-٦٧ ان یی  سته  باری وابه  سا

ژی وتۆته را که نی بنياتگهاتاوانبار ی ڕابوردو ل ک به وورت هوش پ، سا وی  ک  -کان  ناپيرۆزه ڕه شه"ن
ونه  ئهفگانستان، ئه اوکرایه»کولی. جان ک« نووسينی  له" یی وه ته مریکا و تيرۆریزمی ن   ، که وه  ب

ی  يدا ڕۆ   رانی ناپاکيان به کان و ڕابه ریيه  پيشاوه کردنی پارته رده روه  په له) ISI(و  )CIA(ت
کراوه ی باوه گه به م  دا ئه ن هه نزیکتری له" یامی ژن په. " ر الدراوه سه لهی  رده ، په وه ڕپ
نه  به ش هرتووک په ن ران ده  خو   .تناس
  

کخراو"واوی  ان ئاسای ته قينی ميزه  ته رنجدان له  سه به    ی کۆپيکرای "ران ڕابه"و "  هڕ
ت ده ری، ده پيشاوه ت، که وه رک به توانر که ، به وانه بوونی ئه  بوون و نه  بکر    ره  فووت

ر   هه ن، له رانيان دابين بکه ندی سه وه رژه ی بتوانن به و کاته هئتا .  ستراوه  به وه کانيانه ييهک ره ده
ک سه بن، به ند ده مه هره ک به  هاوپشتييه جۆره ت که رکه رانيان بۆیان ده الم کات  زیاتر  وه  له و

ش ره ک ئامرازی به رانيان وه ناتوانن نۆکه نن، به کانی خۆیان به بردنی ئامانجهوپ  ئاسانی  کاربه
که وه کی ب يان ده ک شت پ . ن دده ک ف په وه(ت ، »دین گولبه«کانی  بوونی بانده)  ماته  ته ک ت
کخراوه تر له کی یه  و ژماره»سياف« ن  داده ترین نموونه وته رکه  ده کان به  جيهادیيه  ڕ ام  به. نر
کهت ئا تایبه  پاکستان و به وان به یی ئه سته و وابه  »تاليبان«  »شيد د ڕه حمه ئه«   که مریکا، پرس
وی  یدا به که  تازه رتووکه ه پ له  ئاسيای   له ی تازه وره کی گه وت و یاریيه  ئيسالم، نه–تاليبان "ن
ی " ڕاستدا ناوه   .ری  سه دا چووته ٢٠٠٠چاپکراوی سا

  
فگانستان و  ، ئهری کاروباری پاکستان ڕاپۆرتدهنووسی پاکستانی،  شيد ڕۆژنامه د ڕه حمه ئه   

اوکراوه" Ear Eastern Economic Review" و   "Daily Telegraph " ڕاست له ئاسيای ناوه   و ب
کدانه هه.  رت کانی گرنگه وه کانی وی به وه روا ڕاپۆرت و ل و ڕادیۆ و ) CNN ( وام له رده کی به یه  ش
له او ده)BBC(فزیۆنی  ت نه دا ب  . وه کر

http://www.hezhean.blogspot.com/


 
کراو و ئه ی باوه نامه گه ڕووی به  خستنه دا به وکهرتو م په وی له    خۆی   به ی که و شتانه ڕپ
ته ده،  ریان بووه بينه ی سه»تاليبان«ی  شه دان و گه رهه تی سه ر چۆنيه  سه چ کی  ره  و ڕۆ

اته کانی ئه  ئيسالمييه و گروپه) ISI(ت  تایبه پاکستان، به يه تا ئه.  وه ی ڕوونکردۆته و و    کهی و ج
کراو ڕاگه نامه گه  به ستی به ده واپ ی دایه ی ب ت، ڕۆ    له]٤[ )CIA(مریکا و  ن ئاسای ئه یشتب

گه   . رخستووه دا ده یاندن و پشتيوانيکردنی تاليبان پ
  

وه  به مریکا له ندی ئه زامه کی و ڕه نانه پشگيری په    ی  رایه به ڕ ران، تی تاليبان، ڕۆ پاکستان، ئ
ک له  و هه ڕوسيه هۆشکه سته ره نداوی فارس و قاچاخی که بی که ره  والتانی عه ند و  ر له ی ب

ينه  به یانداته  ده شيد وردبينانه د ڕه حمه  ئه ن، که سانهپر کۆ   .  وه ر ل
  

ژی باسی له شيد به د ڕه حمه رچی ئه گه    ی و ستار رهه ڕی به می شه رده  سه  دوورودر
کی  ره  نۆکه و پارته) ISI ( کان به ریيه  پيشاوه یی پارته سته ت وابه تایبه به ران و والتان کانی ئ
ک ده نجه  په شدا به وه ڵ ئه گه ، له کردووه بی نه ره عه شان  چۆن پاکستان،   که ریخستووه ڕاک
ک له هه ران، بی که ره  والتانی عه ند یوهنداوی فارس و ئ رانی گروپی   ڕابه هت  چاویان ب
ستگرتن  ناو و ده کردنه  کنه ان و بهکاني  شيعه ی دروستکراوی پاکستان و گروپه وتگانه حه
نن، به ده ندی خۆیان هه وه رژه  به  له که ڕه کانی شه وت و ئامانجه ریاندا ڕه سه به   ام به سوڕ
کخراوه"نجامی کاری  ره رچاوگرتنی ڕسوایی و سه به له   ، له شتگانه  هه–وت  هکانی ح" ڕ

نانه  ڕ مه ها له روه  و هه که رتووکه ی ناساندنی په ین و ئاراسته ده ، خۆ الده وه م باره  له ی وته وه ه
ک بنووسينه ره ند په مان باشتر بوو چه، پ وه که یه وه ر ڕوونکردنه هه   مه  و هيوادارین ئه وه گراف
ته اته  پرسه ند به یوه  په یان له خۆ ی که هوان ی، ئه وه  هۆی ئه بب   ت له تایبه بينن و به  ده وه کانی و
ی ئه هه ی ئه  تاوه،دان وه و اتانی کو ڕۆ ندی خۆیان  وه رژه ر به به  له تر، که مریکا، پاکستان و و

ننه ده خۆهه ت، ته رکه فگانستان، بۆ ده  کاروباری ئه قورت ننه که رتووکه قی په واوی ده و ]٥[. وه  بخو
  

  بابر" کدارانی چه"
  

شه د ڕه حمه ئه    ژووی ئه ک له کييه شيد پاش پ کهاتنی ده  م ه فگانستان، پ ندی،  تی ناوه و
ه می ،ودا دوای ئه  و به]٦[ »ثور«ی ٧تای   و دواجار کوده»داود«تی  ڕووخانی دو  ڕوخانی ڕژ

ژه سته ی داروده» کابول« ناو  دا و ڕژانه١٩٩٢   له»لیاشپو« ن تی  راکان و چۆنيه  بنيادگه  خو
  له) NLC ( ست به هیو ناوبانگی پاکستان په دانی تاليبان، ڕووداوی ڕاگرتنی کاروانی به رهه سه
ست   ده ه ڕزگارکردنی لنجام ره تاليبان و سه"  ئاسای فریشته"وتنی  رکه  و ده»لپ تخته«ی  ناوچه

 چۆن  ڕوو، که خاته  دهوێ  لهیان وه ربوونهگ...  و »نصورم«) قوماندان (شکر رله سهپياوانی 
ننه ، تاليبان ده» بابر هنصيرال«و » مامانل وکر«تی  رۆکایه  سه به) ISI(رانی  فسه ئه رشانۆ   سه ه
ت وی ده. کردن قارچک ئاسایان خۆشیکردن شه ی گه مينه  زهو ک  ، یه»قيب ال نه مه«: " نووس ک
. کرد رگری نه کرد، به سی ده  که٢٥٠٠یی  رمانده  فه انی ناو شار، کهشکر رله سه ناسراوترین  له

کی زۆری له  قيب به  نه  هاوکارانی وی، دواتر وتيان که ک له یه ژماره کو  رگرتبوو تاوه وه) ISI(رتيل
زراو دهای پ که هشکری رله  سه ی که نه و به ر ئه سه  له ته به هه.  بدات وه سته ده خۆی به ت ر . ب

ی  وه ره ده ی خۆیدا له که  گونده رگرتن و خۆیشی له یان وه»قيب ال نه مه«تاليبان پياوانی 
  ."نشينيان کرد  خانه»هار ند قه«
  

  تاليبان و دوستم
  

کی گه به) ئيسماعيل خان(و  ئه" ....     ز دل «دا ١٩٩٥تی ی ئاوگوس٢٣   له وه ی ئاماده وره  ه
ر  ی خسته»هار ند قه«ی داگير کرد و »هلمند«کی  یه ند ناوچه ک دواتر چه یه فته  و هه»آرام  ژ
کدا که ام له به.  وه شه ڕه هه که تاليبان هاوینيان به  کات ز، چه نانی وه  پ نی و  مه قه ک، ته  ه

ی  ندی تازه سعودی و ناوهبستانی  ره ن پاکستان و عه الیه له  وه کانی گواستنه ئامرازه
ژکارانی   به  که،شکر رله سه کهاتبوو، برده) ISI( هاوکاری ڕاو زه. ر سه پ » لئيسماعي«کانی  ه
که  تاوه،روا هاوکاری کرد هه) ISI. ( بوون وازه ره پهی دوژمن   ناوچه له وان  کو ڕ نی ن وتنی نه



ت  سه»شيد دوستم ڕه«راڵ  نه تاليبان و ژه کانی  یه»کی ئۆزبه«کانی  کنيککاره  ته»مدوست«. ربگر
ليکۆپته نگييه  خه  فرۆکهو  ئهکو ، تاوه»هارند قه « ناردهخۆی  تای  ره  تاليبان سه ی که رانه  ميگ و ه

نابون، چاک بکه ده  به»هار ند قه«ساڵ له    ." وه نه ستی ه
ی  ج نزیکه ستبه ، ده» خانئيسماعل«ی  شه ڕه ر هه رامبه  به وه ستانه بۆ وه تاليبان له " .... 
   ."کدار کرد  پاکستانی بوون، چه ) متطوع-داوطلب  (ئامادانییان خۆ  زۆربه س، که  که٢٥٠٠٠

  
  

ه   دین  هاوکاری گولبه بانی به تی ڕه ڕوخانی دو
  

يدا تا ران بوو بوو، هه نيگه »بانی ڕه«کانی  وتنه رکه  سه پاکستان له"    نگ  رانی جه کو ڕابهو
، بۆ ئه] بانی یارانی ڕه جيهادی نه[ ساالر ش یمانی  ی هاوپه ره ڵ تاليبان به گه ی له وه ڕابک
نن رامبه به کبه الل  جه« شورای  رانی پشتون له ، ڕابه»دوستم«، »تيار حيکمه«، )ISI. (ر کابول پ
کو  واز کرد، تاوه باد بانگهئاالل  ه جۆیان ب»ت حده  وهحزب«رانی   ڕابه ک له یه ها ژماره روه  و هه»بادآ
تی له  یه به کدا گفتوگۆ  له. ن ڵ تاليبان خوازیاریان بکه گه ک ی ١٣ تا ٧  له) مذاکرات( کات

بریوه لوی در سيتز « و » لغاری فاروق«رۆککۆمار  ڵ سه گه نگ ساالران له جهوام بوو،  رده ری به ف
ی پ وێ و به که ک ده یه  چاویان به»نرال جيهانگير کرامت ژه تی سياسی شنياری یهپ   ، لهک

کی هاو وه رده پشتپه رش ژا، که ن بۆ سهشيا هب ه ی ئه  به ر کابول داڕ ،  وه  باشووره  تاليبان له وه پ
رش بکه ، ده وه  باکووره  و دوستم له وه اته  ڕۆژهه تيار له حيکمه ت ه   .ر کابول  سه نه ب

  
ی  به له} نوکاتی پاکستا شالياری ناوخۆی ئه{نصيراله بابر  خۆشی تاليبان ب  مليۆن دۆالری ٣ر د

گهبۆ  شکه» تورغندی« تا  وه ه» چمن«  فگانستان له وبانی خوارووی ئه چاکسازی ڕ   ."شکرد پ
  
  

ه ،  پاکستانکانی حوجره ب   ی پشتی تاليبان ب
  

ی چاالکانه    وی  ڕو ت له  تایبه کانی پاکستان به  ئيسالمييه نووسسازی پارته  و چاره ڕۆ
گيراوانی جه دابينکردنی به نی سياسی و دیپلپۆماتيک بۆ تاليبان، له کر نو ژ و ڕ و  نگی و ڕاو

ننهشيد د ڕه حمه  ئهرنجی  سه ی وه ره ده    له  کهن پرسانه  ڵ گه ردوام له به» الحق سميع«: "  وه  نام
ونه یوه  په  و له ندیدا بووه یوه  په  له»عمر« یاره کات و له کاری دهدا هاو یی وه ته ندی ن    ب

ژکاری ده رعييه شه کخه وی هه. کات کاندا ڕاو ) استخدام(کدارکردنی  کی چه ره ری سه روا ڕ
  له» مزار « پاش شکستی تاليبان له. انسانی تاليب نگ شانبه بۆ جه  له کانه ق پاکستانييه فه

کی تهیا په دا،١٩٩٧ ده وه ه»عمر«  فۆنی له له م . کات تی ده داوای یارمه  گات، که  پ
کانی هاوشانی تاليبان، نارده واوی فه خات و ته  دادهکانی حوجره» الحق سميع« پاش . ڕ  شه ق

وان تاليبان و ١٩٩٨  زار له رداگرتنی مه سه ستبه ڕ بۆ ده شه   ی له  حوجره١٢دا، وی گفتوگۆی ن
کخست، تاوهررسنوو ی سه اوچهن زی پشتيوانکاری ئۆردووی  ر تکو ه کبخر واوی  ته.  تاليبان ڕ

ن و  ی یه  بۆ ماوه  ڕازیبوون که وه کان به حوجره فگانسان   ئه ق ڕوویان له  فه٨٠٠٠ک مانگ ببستر
ن ده ت،  ده  به وه کانی دیوی پاکستانه جره حو  تاليبان له ک که تييه یارمه. ن ن ستی د

ای یارمه ، که کی گرنگه پشتيوانييه گریی و ی ههکان نده تی ناوه  و ه  وا توانن پشتيان  ت، ده دو
  ." ستن پ ببه

کی تری کۆمه به" ی زانستی  ه  کۆمه،»ت علمای اسالم جمعيه« ی زانایانی ئيسالم  ه ش
» کراچی «ی  ناوچه له» بنوری«ی  چکهۆ شار له" » ت العلوم اسالميه معيهج«ئيسالمی 

  وه یه»مولوی محمدیوسف بنوری« کردوون کۆچ الیه  له شه م به  ئه.کات رشتی ده رپه سه
ته فگانی ده دان ئه  سه وانه  لهق  فه٨٠٠٠ و  زراوه دامه کانی   شالياره ک له یه ژماره. خۆی گر

ربوون تاليبان له دا ف ات به٤٥ستگيرۆیی   ده ش به یه م حوجره ئه. و وه  و ت  ده ڕ مامۆستا . بر
ره ده  به ک که یه پاره: " ت ده» مفتی جميل« نين، خ مه.  ن خواوه الیه  له ستی د   ی که وه  له ئ

وه که  ده رده روه تاليبان په رد   ئامانج گه  بۆ به ین و هميشه که  ده ین، شانازی پ یشتنيان و
نين ده وه کانی ئيسالم به کو یاسا تونده وتوون تاوه رکه وان سه  ئه چونکه. خو   له» بنوری«." رن به ڕ

ی به  فه٦٠٠دا، ١٩٩٧   . نارد وه  تاليبانه ست بوون به یوه بستی په مه ق



  
کی جيابووه  ، سوپای »جمعيت علمای اسالم«ی زانایانی ئيسالم  ه ی کۆمهتر ی وه با

ک که رده سه....  یه) SSP (» پاکستان   صحابه  سپاه«ی پاکستانه  صحابه ه  ده م ی  کرده  بهت  و
ی سه، پاش )SSP (رکوتی سه) عمليات( دا، ١٩٩٨  وه ه)SSP(ن  الیه  له دان شيعه کوشتوب
نانی  مپه  که له) SSP(ندامی  دان ئه سه.  کابول نایان برده رانيان په ستا، ڕابه هه  کانی ڕاه

وه  به وه ه»الدن بن« ن تاليبان و الیه  له که» خوست« ندامی  زاران ئه هه.  کران رده روه برا، په ده ڕ
)SSP (نزیک  ی له»بدر«مپی  دا تاليبان که١٩٩٦  له.... ڕیان کرد  تاليبان شهانی ش شانبه 
ن  الیه  له  که»حرکت االنصار«  فگانستان، به  ئه–ووری پاکستان ر سن سه ، له»خوست«
ت، سپارد، که ری ده ڕابه» الرحمن حليل فضل« کی جياوه کر  جمعيت «   له بووی تره  گروپ

زی  خوازی بهندوتيژیر تو به  له ، که»علمای اسالم   ڕ له کانی بۆ شه ندامه  و ئه  ناوبانگه بهه
نيا«، »کشمير«فگانستان،  ئه   .  ناردووه»بۆسنيا« و »چيج
  
  

  ی تاوانبار »دین گولبه«ڵ  گه راکانی پاکستان له  بنيادگه و پارته) ISI(ندی  یوه په
  

را  کان و بنيادگه وه  توندڕه و گروپه) ISI(و هاوکاری » تبانی « ند به یوه  په شيد له د ڕه حمه ئه   
سان بۆ شه نجه  په  به،کانی پاکستان ئيسالمييه ) ISI (: "ت   ده ستکارانه رهه ڕی به ڕاک

شوازی هی کۆميته کردن کی پ نا، تاوه) رگرتن وه (یل که شوازی له پ ک که ڕکه  شه کو پ    له  تازه ران
وه نيان بۆ د؛هاتن، بکات  ده ڕ کو به   تاوه،یان بکات و دواتر هانيان بدات رده روه ابين بکات و په شو
ی  پاره. ست بن یوه  په وه»گلبدین«ی ئيسالمی تزۆری گروپی پار ، به وه کانی مجاهيدینه گروپه
گری ن هه الیه  لهوخۆ  ڕاسته یه ه م مامه ئه کۆله. درا  ده وه  سعودیهوا ليور وا«نسی  ره ری فه ل

مه "  به یه ه امهم م  ئه»روی وان سعودیه" ترسی کاری پ ی  و کۆمه» اخوان المسلمين«کان،  ن
  ."درا، ناو برد ند ده یوه  په وه)ISI(ن  الیه  له ئيسالمی پاکستان، که

  
  

گيراوانی بهتاليبان     پاکستانکر
  
هه هه به هکرد رده روه فگانستان و په  ئه له) ISI(قوتاندنی پاکستان و  رحاڵ، خۆت   نی ڕۆ

ش بردنی ئامانجه ره کانی بۆ به نازداره کی ئاشکرایه  سياسييه-  ئابووری وپ   ، که کانی، شت
کجار که هه ک ته سگه ند ن ی شالياریشدا دانی پياده  پله ت له نانه ل م  شيد له د ڕه حمه ئه. ن
ت  ده وه باره ه هن د الیه  لههار نده قه) یدان وه سته ده به(ڕوخانی : "نووس تی پاکستان و  و

وتنی  رکه  هۆی سه به»  بابر نصيراله«.  کرا سته رجه به  وه ه»ی علمای اسالم ه کۆمه«
نا، به ده ی به  ناوبانگ و پایه وه ه»تاليبان« وه سته رانی ڕاگه  هه ت به کی تایبه یه  ش    که،یاند والن

  ".خۆمانن ربه تاليبان سه
  
  

  )CIA(و ) ISI(،  ئوسامه
  
می  هه شی ده ب ن که تانه و بابه یش له»الدن  بن ئوسامه«ب و  ره نگی عه يراوانی جهگرک به
ون به  که رتووکه په  خۆ ی له"الدن  بن ان و ئوسامهک فگانه  ئه–ب  ره جيهادی جيهانی، عه"انی  شن

ی سه»الدن  بن ئوسامه«شيد پاش ناساندنی  د ڕه حمه  ئه. گرتووه سی  هک ک کی وی وه ره  و ڕۆ
دانی وه  ڕه بستانی سعودی له ره کی عه  یه  پله   فگانستان له  ئه رایی له ت و بنيادگه هابيه واج پ
  وه ستانه ر وه به له: "الدن دواتر وای وت: " .... تنووسي لستکاریدا، ده رهه ڕی به وتی شه ڕه
دینه ر ڕوسه رامبه به نه کان منيان وه کان، سعودیه  ب . بژارد فگانستان هه  ئه لهری خۆیان  ک نو

نی رسنووری ئه ی سه  ناوچه  پاکستان له من له بوونم هه  نيشتهفگانستان شو بژارد و  ج
شوازیم له ک پ اتانی  له که) داوطلبانی ( خۆئامادان تری موسولمان و   شانشينی سعودی و و

ک ک ی خۆم له گهوردوۆمين ئ که من یه. هاتن وه ده بييه ره عه ن ن  الیه  له م خۆئامادانه  ئه ه شو



   و پاره وه کانه ریکييهم ن ئه الیه ک له  چه.کران، دانا  ده رده روه  په وه مریکایيه دارانی پاکستان و ئه پله
  ."کرا  دابين ده وه کانه  سعودیيهن  الیه له
  

رانی  نگاوه ه ج ی که و راستييه  و ئه»الدن  بن ئوسامه«ڵ  گه له) ISI(  ندی نزیکی  یوه په" 
نواز «کران،   ده رده روه گرت، هاوکاری و په رده یان وه دسوو» خوست«ی  مپانه م که ميری لهکش

سه ی بۆ واشنگتۆن له که ردانييه  کاتی سه ی له»شریف کی  دا، خسته١٩٩٨ری  مبه  د  بار
ر باری ئه وی خۆی له.  وه دژواره ر بوون و رانی تر ام سه ، به  وه دا دزیيه هم پرس  ژ ی پاکستانی بو

نایه مریکایيه  ئه هاوکاره بيری  به  »الدن بن«ی بابان ره بهردووال  وان هه چۆن ئه  که،  وه کانی خۆیان ه
  یش له»الدن«.   داوهیان»تاليبان«تی  دا یارمه١٩٩٠ی  هه  ده و له١٩٨٠ی  هه  ده له

که کدا په چاوپ گری پاکستان له لی هه دامگهن وامی ئه رده ی بۆ پشتيوانی به نجه وتن  خۆی،  وا
شا ه ده) شعب(کانی  شه  به ک له یه  ژماره وه ند به پاکستانه یوه په له: "ڕاک    به تين، که و
   له المه م وه ئه.  وه ته کی پاکستان داوه ی خه ستی ئيسالميانه  هه اميان به بانی خوا وه ميهره
کيان له الم هه به.  وه هت نگی داوه ردی و هاوکاریدا ڕه هاوده مه.   داوی کافراندا گيریان کردووه ند   ئ

انه گه ی وان بۆ سه وه بۆ گ رد ده ر ڕ نين ی ڕاست، و   ."خو
رشی تاليبان له شداری له فگانی بۆ به  ئه–ب  ره د عه ند سه  ناردنی چه الدن به بن"   و ١٩٩٧   ه

  ره نگاوه م جه ئه. تر کرد ویست ی تاليبان خۆشهران تر الی رابه  باکوور، خۆیان فره  له١٩٩٨
ی هه ، هاوکاری تاليبانيان له هابيانه وه  -ب ره د عه ند سه چه.  باکوور، کرد  له زاران شيعه  کوشتوب
گير بوون و  وه ره  ده  له»ریشخور  «ربازی گای سه پایه   له  کهکفگان ئه  الی  لهی کابول ج
  ." ووهڕیان کرد شه» سعودم« دژی  وه لهکابو

  
  

ه ب   نگی تاليبان ی ئابووری جه هيرۆئين، ب
  
ر ناونيشانی  دا، له که تووکهر می په ههۆشی ن  به له ر بوو له"ژ ی  سته ره  هيرۆئين، که ت

هۆشکه ت دا ده" ابووری تاليبانر و ئ ب ه ی ئه نارده ر هه سه باج له: "نووس ب کی  ره ی سه فيون ب
کده داهات و ئابووری جه ت نگی تاليبان پ ن هۆشکه سته ره ی که نارده هه. ه  –ری پاکستان  ی ب

 تا .تی داهاتييه) مریکی  بليۆن دۆالری ئه١٫٣٥ (   بليۆن روپيه٥٠ی  فگانستان، ساالنه نزیکه ئه
ی  ی  سته ره ی که پاره. ر کرا رابه  بليۆن دۆالر، دوو به٣ نرخی   بهی هيرۆئين، نارده ، هه١٩٩٨سا

هۆشکه نه ر هه ب م  ئه. کات ڕی دابين ده نی شه مه ی سووته سته ره نی و که مه قه ک، ته ی چه ز
نانی که ده  بۆ به یه پاره ، بارکردن و  ربازی، دانی مووچه ی خۆراکی، پۆشاکی سه سته ره سته

ت، خه  هیداکانی خۆی د ره ڕکه  شه اليبان بهرانی ت  ڕابه  که،)امتياز(ک  هریي رته  و به وه گواستنه رج  ن
ت ده   ."کر
  

پرسراوی فه»عبدالرشيد«"    زی دژه رمانگه  ل هۆشکهی  سته ره  که ی ه هار  نده  قه ر له ب
ۆکی  شيش   حه بۆ چاندنیرج ندومه  به یه وی بۆی هه.  وه کاته انی خۆی شيدهشر رکی سه هئک

ت، چونکه ت، به ده کار  به وه کان و موسولمانانه يهفگاني ن ئه الیه  له دابن نر  ام تلياک ه
گه» خشخاش« دراوه ڕ ت نه کارده  ڕۆژئاوا به  له وه ن کافرانه الیه  له ، چونکه  پ نر ن  الیه ک له ه
  ."  وه کان یا موسولمانانه فگانييه ئه
مه" ه ئ نن، چونکه» خشخاش«کو  ، تاوه  داوهک  خه تمان به  مۆ کی باش   وه بچ ان قازانج رز
ننس ده به مه. ت د  دژی تاليبان   له ین، چونکه نم بکه  چاندنی گه ار بهچک نا  ناتوانين خه ئ
مه وه ر ئه به له. ڕن په ڕاده نين ده  به وه  پاکستانه نم له نين و گهچ ده» خشخاش «  ئ   ."ست د

  
وا له"    ی خاوی »فيون ئه«ن   ته٢٤٠٠ – ٢٢٠٠ فگانستان ساالنه دا ئه١٩٩٥ و ١٩٩٢ن ن
نانی ئه رهه دا به١٩٩٦  له.  بووه هه ڕایان ) UNDCP(رانی  سه. ن  ته٢٢٥٠  یشته فگانستان گه مه
می قه دا، هه١٩٩٦   له یاند، که گه  هيکتار ٣١٦٠  نيا له  ته به) تی قندهار والیه(هار  نده ر
ناوه ی ده» فيون ئه«ن   ته١٢٠» خشخاش«انی ک ویيه زه نه ی سه شه  گه-  ره   ری له رسوڕه

ی  نرا م ده رهه ویدا به  هيکتار زه٢٤٦٠  ن له  ته٧٩نيا   ته  که مالوه به١٩٩٥سا   ان لهپاش. ه



وه روا  به دا هه١٩٩٧ نانی  رهه ، به وه تی تاليبان کابول و باکووریشی گرته رایه به ڕ ی » ونفي ئه«مه
  ."زیادی کرد% ٢٥فگانستان  ئه
ی چاره مه له    کردن و پهاخچ چاندن، قا له) CIA( و) ISI(رانی  نووسسازی سه ڕ ڕۆ دان  ره ی پ پ
هۆشکه هست ره  که به هۆشکه سته ره بازرگانی فراوانی که: "ن دهر،  ی ب ر چه ر له ی ب تری  ژ

نی ته ی نه ی  ره په) ISI(و ) CIA(ن  الیه دا له فگانستان هکانی ئ واوی مجاهيدینه یاسایی ه
درا کی گرنگ له له. پ سه باره  ڕاپۆرت هۆشکه سته ره تی که نجامی سياسه ره ی ب ری  ی ب
نی و ) عمليات(دا، کرداری ٨٠ی  هه ی ده نده وتی گه  ڕه له : " ، که مریکادا هاتووه ئه نه
هۆشکه سته ره که ابو ر به ی ب ک ئا ک ل ی  سته ره کو که   تاوه، دژوار بوو  فره ون، که جۆر

هۆشکه یی و  ناوچه ئاسایشی  ست به یوه لی زۆر دژواری په  پرسگه ری پاکستان له ب
ته ڕه شه تنام، ئه روه هه.  وه کانی یاخيبوونخوازان جيابکر نه ک ڤ بازرگانی ) CIA ( ی که و شو
هۆشکه سته ره که کراوه  کۆمونيسته دژه) چریک(   ن پارتيزانه الیه ری له ی ب کانی   پشتيوانی ل

دا رته مریکا به یش ئه فگانستان  ئه ، لهگرت  نادیده وان » تبانی«کو   تاوه،ری پ و هاوکاری ن
هۆشکه سته ره مجاهيدین، قاجاخچيانی پاکستانی که ک له ر و که ی ب دا  که مه  سيسته سان

ت نادیده   . بگر
  

واوی  رکردنی ته  ده ناچار به» اختر عبدالرحمن«رال  نه ، ژه)ISI(کی رۆ دا سه١٩٨٣  له....    
هۆشکه سته ره  بازرگانی که بوونيان له ست هه ر ده به له»  کویته«  له) ISI(ندانی  کارمه ر و  ی ب

ردرابوون، بوو وه ه)CIA(ن  الیه  له ی که کانه و چه فرۆشتنی ئه جگرن «دا ١٩٨٦  له.  بو مجاهيدین ن
کدا به  له» الدین آفریدیظهور شاور«   له وه که یه  کيلۆگرام هيرۆئينی پله٢٢٠ کات    وه ه»کراچی پ
هۆشکه سته ره اخی  کهچقا رگرتن به ترین ڕووداوی به وره  گه  به ستگير گرا، که هات، ده ده ر  ی ب
ژووی پاکستاندا داده له ت  م زی هه فسه دوو مانگ دواتر ئه. نر کی ه  »خليل الرحمان«وایی،  ر
گه  هه له یی دانی   ساده وی به. ستگير کرا  ده وه  کيلۆگرام هيرۆئينی تره٢٢٠  وباندا به مان ڕ
نجه مه  ئه نا کهداپيا ردراویی مين فه  پ سپ   ."  بووه ویرمان پ
  
  

  هيرۆئين و والتانی دراوس
  

ن  ک ته ر یه سه تيان بهس فگانستان ده  ئه–وانانی سنووری تاجيکستان  دا پاسه١٩٩٨  له"   
نيوه له. دا گرت  »هيرۆئين« کيلۆگرام  تۆزی ٢٠٠و » فيون ئه« امام علی « دا١٩٩٩ی ر  ج

کی جيهانيدا ڕایگه رۆککۆماری تاجيکستان له سه» رحمانف ی  سته ره  که یاند، که  کۆنفرانس
هۆشکه برێ و   قاچاخ ده ی وی به که  بۆ والته وه فگانستانه  ئه  له ڕۆژانهن  ک ته ی یه  راده ر به ب
ی  یاند له ڕایگه» ازبکستان« .  زیادبووندایه  له وه ستانه ره م که هۆگری به ری  دا بينه١٩٩٨ سا

هۆشکه سته ره رفروانبوونی که به ژه فگانستاندا به  ئه ر له ی ب     ." بووه% ١١ی   ڕ
ته گه  ده نفگانستا  ئه ی بۆ که رچاوه  سه  کهی هيرۆئينندن سه ره په " ت و   سياسه ورۆکه ، ئه وه ڕ

ر کارایی خۆی؛ کۆمه ی خستۆته که واوی ناوچه ئابووری ته خات، ئابووری   کار ده کان له گه  ژ
شتر الواز و شکستخورده ه نی ده پ ک ده ته و کوپ ن و ده کان، ت ی  کی تازه یه سته شک

. کات دروستده ڕۆژی دانيشتوان،  ڕۆژ بهژاری  ر هه رامبه  به اتدارانی هيرۆئين، له سه ده
کی ڕۆژئاوایی له سه هۆشکه سته ره که " ڕوو که خستيه» اسالم آباد«  فير تی  ر سياسه ی ب
ک دیاریده  به که ناوچه شتر هه کات، که جۆر نه  پ مه نووکه هه.  بووه ی نه رگيز و ی  سته ره  که  ئ

هۆشکه اوه شه ڕه ڵ هه گه  لهر ب ب ایی ئيسالمی، تيرۆریزم و ر ک بنيادگه تری وه کانی  ل
زی ئابووری له ی به وه انهش وه هه ک له  هه ه   ."بينين ک ده ک یه دا، وه  م والتانه ند

  
% ٨٠فگانستان  هيرۆئينی ئه: "یاند   رایگه وه رسوڕمانه  سه به» UNDCP«رۆکی  سه» آالرچی«"

مه. کات ر ده به هست دههيرۆئينی جيهان % ٥٠وروپا و  هيرۆئينی ئه ی   نابوودی نيوه  له  قسه ئ
  ."ین که هيرۆئينی جيهان ده

  
ت، که مان له ته م واقيعيه  نابيت ئه ته به هه    ی  سته ره  کهی هيرۆئين و قاچاخ بير بچ

هۆشکه کخسته) "ميراث(ی  بۆماوه ریش له ب بيری   به  که سه  به وه نيا ئه ته.  کانه یه" جيهادی  ڕ



نينهخۆمان ک نازناوی پاشای هيرۆئين   که وه ی ب ای یان به" هيرۆئينسلطان"  ڕۆژان   با
یبوو»گلبدین« تيار  دین حيکمه گولبه: "دا نووسی١٩٩٥ری   ئۆکتۆبه٢٢  له» فرنتيرپست«. دا ب

ک له ری یه رابه کخراوه  حه ک ،  نده مه هره به) ISI( پشتيوانی   له ی مجاهيدین، که که وت ڕ
هۆشکه سته ره ندی که روی ناوه سه له ه ر و هه ی ب   ."ستابوو  وه وه کانه  تيرۆریستييه و
  

  مریکا و تاليبان  ئه
  

نچچاو"ناوی  به،  که رتووکه می په هه شی سيازده به    ناو  ڕ له ڵ تاليبان، شه گه  له) مغازله (او پ
ی لوله شی، ئه ه  خۆشبينی  ند به یوه  په شيد له د ڕه حمه ئه". ١٩٩٩ -١٩٩٧مریکا و تاليبان  ک

وه به: "نووسيت  تاليبان، ده  له و والته مریکا و پشتيوانی ئه ئه  ئاشکرا   به»کلينتۆن«تی  رایه به ڕ
ی سياسه وان له  ئه نگری تاليبان بوو، چونکه الیه رانی واشينگتۆن و هه  ه روا دژی  تی دژی ئ

سانی هه ی لووله ر جۆره ڕاک شی باشو  ه ران  به  که وه ڕاسته  ئاسيایی ناوه وری لهک دا   ئ
په ت، بوون ت یاری مریکا ی ئه کۆنگره. ڕ نی  یه  بوجه ب   به) CIA(بۆ  مليۆن دۆالری ٢٠کی نه
ران دا و تاران، واشينگتۆنی به ستی شله به مه ک له  به  تاوانبار کرد، که وه قاندنی ئ   یه م پاره ش
ک، که تاو–دات   تاليبان ده به   . وه ته  درۆخراوه  به وه ه»واشينگتۆن«ن  الیه  له ميشه  هه انبارکردن
  

ر پاش داگيرکردنی کابول له چه....     مرکا  ی ئه وه ره ی ده ، شاليارگه وه ن تاليبانه  الیه ند کاتژ
ت به  دهندی دیپلۆماتيک یوه  په تاليبانڵ گه ک بۆ کابول له یه  ناردنی شانده  به یاند، که رایگه . ست
ی که ده» گلين دویز«،  وه ره ی ده ری شاليارگه که قسه کی"مریکا   ئه ریب  شياوی شت
به دا له کانی تاليبان  هاویشتراوه هنگاو  هه  له"تی زایه ناڕه کردنی یاسای ئيسالميدا به  ج دی  ج
سناتور «  .ی ناساند مهئمی  رده  سه کو دژه  ڕۆژئاوایی به  دژه ک به وی تاليبانی نه.  کردووه نه

کان   گروپه کيک له  دواجار یه  که یه وه  ڕوویداوه، ئه ی که وه نی باشی ئه الیه: " وتی» هانک براون
گيربۆ  ک له ی ده وه دنهرکج ت ته دا به فگانستان  ئه و   ."رچاو  به  توانا د
  

گومان تاليبان بۆ خزمه: "ر نووسی ڕۆیته    ستی  به  مه مریکا، به ئهتی   سياسه تکردن به ب
ران به کدانی ئ نه دروستکردنی  ت ران و هه سه وی سونی له کی پته یه پشت ها  روه ر سنووری ئ

ی لووله لی بازرگانی و ه ران   کۆتایی بهی،ی بۆ دابينکردنی ئاسایشی ه  چنگ گرتنی ئ
گه سه به ، سه  ناوهی ڕپژئاوایی ئاسياییکانی بازرگان ر ڕ ن   ." داوه ریانهه ڕاستدا د
  

شان بۆ کۆمپانيای به نجه  په شيد  به د ڕه حمه ئه    خات،  ریده ده) Unocal(مریکی  ناوبانگی ئه ڕاک
ه کی به رهاتی کۆمپانيایه سه  به مریکا له  چۆن ئه که  تاليبان  ت ناسياسی، پشتيوانی له ڕوا

کردنيان به کردوووه يداوه ، ههفگانستاندا راپای ئه ر سه سه  و بۆ زا ت وی دهها  روه هه.  و : نووس
ک که له) جنراتور ( و)کسف(ک   ، وه)Unocal( تری کانی دیاریيه" دا، بۆ تاليبان، کات    کۆتایی سا

،   تاليبانی داوه  به)Unocal(  ی که و شته ر ئه هه."  هۆی ڕسوایيان  ئاشکرا بوو، بووه که شته
ران و ڕوسي ی دژه ره به نایه ه تاليبان و ئ    به پاره) Unocal( کۆمپانيای  ی، که و رایه ر ئه  سه ی ه

  ی  باره  له)Unocal(دواتر .  وه خسته درۆ  توندی به کانی به ته  تۆمه)Unocal(. دات تاليبان ده
ی ١٩٩٩  له» جان املی «)Unocal(رۆکی  سه.  وه  بۆی ڕوونکردمه وه یه که رجی پرۆژه خه دا پ
مه: "وتم دا  »Cent Gas«ی   پرۆژه  لهمان مليۆن دۆالر٢٠-١٥ی   نزیکه ، که  الندومانهم  خه ئ
دراوان، په رزه له  بوومه  به تی مرۆڤدۆستانه  یارمه رجانه م خه ئه.  رجکردووه خه کردن بۆ  رده روه  ل
نانی شاره ده به ی وه زگه ندێ ده رمان و هه  فه زایی له سته ک، )فکس و جنراتور(ک  ی نو
ته ده   ." وه گر
  

شتر گيرۆده سياسه    ک که.  بوو ه ی هه ی گریمانه تی ئامریکا پ مين جار پاش  که  من بۆ یه کات
 ئيسالم ئاباد،  مریکا له تی ئه فاره  سه کان له ڵ دیپلۆماته گه دا له١٩٩٤  وتنی تاليبان له رکه ده

خۆش بوون م کرد، ئه قسه ردانی  سه  مریکی که  دیپلۆماتی ئه ک له یه  ژماره تاليبان به. وان د
ران«وان دژی   ئه  که،یان کردبوو، وتبوو»هار نده قه« ک بۆ چاندنی خه» ئ شخاش و  ن؛ سنوور
نانی هيرۆئين داده رهه به ن، ئه مه فگانستانن،  کانی ئه  دانيشتووه واوی بيانييه  ته وان دژ به ن
ه ست یا فه ده الت گرتنه سه  ده کيان به دیيهن یوه کان و هيچ په فگانه ئه-ب ره ش عه وانه له وایی  رمان



اته يانوابوو، که مریکييه  ئه دیپلۆماته ....   نييه وه و   مریکا له کانی ئه تييه ڕه  بنه  تاليبان ئامانجه کان پ
کی ئه  وته  به-فگانستاندا ئه شتنی که مریکی نه ی دیپلۆمات هۆشکه سته ره ه ر و  ی ب

ننه ه د-چاوچنۆکان دا و ١٩٩٥   له وه ن تاليبانه  الیه له» هيرات«ر  سه ستگرتن به پاش ده. دی ه
ه ی هه وه ره ده کردنه رگه  له زاران کيژۆ   مریکاوه ن ئه الیه کيش له یه خنه ت ڕه نانه کان، ته  ف
ک  یان وه»هيرات«ی پاکستان، گيرانی )ISI (مریکا هاوشانی اسيدا ئهڕ  له. رابيست نه
ۆقه وه  و توندکردنه)Unocal(  ک به تييه هیارم ران، ده ی چوارده ی ئاب ئامانجی . زانی وری ئ

ۆقه ر بنه سه واشنگتۆن له ران، کورتبينانه مای سوودی تاليبان بۆ ئاب    به مه  ئه  بوو، چونکه دنی ئ
ران لهواتای  شتون،  اپه دژی ن شتون له  و په  دژی شيعه ، سونی له دژی پاکستان بزواندنی ئ
ک که. بوو پته  تاليبان له کات ر کارایی  له) CIA(ی گرت، » کابول«دا ١٩٩٦ری  مبه  س  ژ

کدانه يوابوو، که) ISI(کانی  وه ل ستا گرتن و ده دا، پ  و   توانادایه رداگرتنی والت له سه ست به  ئ
ن تاليبان و   الیه  له لوی کابرکوتی ژنان ڕ سه مه مریکا له ئه. گات نجام ده  ئه  به)Unocal(ی  پرۆژه

ده ڕه ی شه وه توندبوونه داگرتنه  به »رافل«ردا خاتوو  مبه  نۆڤه له. بژارد ی هه نگه کان، ب  داوای  وه  پ
اتان کرد، تاوه له ک نه ڵ تاليبان گه ندی وان له یوه کو په  گشت و تاليبان زیاتر : " وی وتی. ن ده دا ت
ات سه  دوو له له ی و وه  بهر س زی مانه کی ئه فگانين، خه بات، وان ئه ده ڕ ن و ه یان  وه و

ک له وان، مه ی ئه وه تی ناکام مانه ڕه ی بنه رچاوه سه.  نيشانداوه ت  تایبه کان، به فگانه  ئه یلی زۆر
کۆیيه ڕه هۆی شه کو به تاوهکان  شتونه په سه وه کانه  ب  ئاشتی و ی ندازه  ئهر رامبه یی به ره وبه ره ، ب

  ناوبردنی تاليبان نه له.  وه نه ام بده وهتی،  ایه ندی تووندی کۆمه  کۆتوبه ت به نانه ئاسایش، ته
مه ندی هيچکام له وه رژه به  له  و نه فگانستانه ندی ئه وه رژه به له   ."  ئ
  

   )Unocal( نن، وه ر به  باوه،یانویست مریکا ده و ئه ت و به هک رده  تاليبان سه  که به ی  و پ
کدانه يانوابوو، که) ISI(کانی  وه ل و  مریکی به دارانی ئه تمه ناشيترین سياسه. ون که رده  سه پ
دا ١٩٢٠ی  هه  ده بستانی سعودی له ره مریکا و عه ندی ئه یوه  تاليبان السایی په  بوون، که هيوایه

کی ئه.  هو کاته ده . ن هکب  شه کان گه ک سعودیيه روه بان هه تالي یه وانه له: "مریکی وتی دیپلۆمات
ی لووله»Aramco « ليره ک له بوونی پارله ک، نه یه خانزادهکيشی،  ، ه  یاساکان  مان و زۆر
يناتو دا ده م بارودۆخه ڵ ئه گه له. بن رعی ده شه رجاوگرتنی گومان و  به  له به." نين بساز

شبينی وان، چاوه ران و روسيه- تاليبان ی دژه ره ه ب بوو، که کراو نه ڕوان نه پ  )Unocal(ی  ، پرۆژه  ئ
رچاو  به  تاليبان، له و کليلی پشتوانی له) CIA (-مریکا   ی ئه وه ره تی ده کی سياسه ک چه روه هه
ه ڵ ده گه  له)Unocal(ندی  یوه په. بگرن کی زۆرتی  بابه  بووه،مریکا تی ئه و شبينی و گومان .  پ
کده وه  یونۆکال به  نووسيبووی، که»ڕیچارد ميکنزی«مریکی،   ئهکی یه وه ره ل کخراو  یه ش کی ڕ
  . وه ناوه هاته) ISI(و ) CIA(ن  الیه له
  

 )Unocal( و  ی نييه  بۆ تاليبان بوجهدا نی مه قه ک و ته رکردنی چه به سته  ده له) CIA(ر چی  گه   
گه مریکا له الم ئه به تاليبان نادات،  تی به ربازیدا یارمه  بواری سه له تی  ی پشتيوانانی سونه  ڕ

 بۆ  ک و پاره رکردنی چه به سته  ده  ڕازیبوون به بستانی سعودی ، به ره  پاکستان و عه–تاليبان 
اته ن ئه الیه تاليبان له   ."کات ، پشتيوانی ده وه و دوو و

  
کم خستهمن پرس: "مریکا، وتی  ی ئه دامی کۆنگرهن ئه»  بچر دانا روهره«    م   ئایا ئه ڕوو، که ار
وه به ه{ تييه رایه به ڕ نی هه سياسه} مریکا تی ئه دو ز بکات و ئه به تاليبان  ، که یه تی نه م  ه

تهمخت بـ ر ته سه کو له توانا بکات تاوه  به ييه نگه  جه وه بزووتنه   ندی فره یوه مریکا په ئه.  وه ن
ری کردن،  بری رابه  له هو داخه ام به ، به یه  و پاکستان ههبستانی سعودی ره ڵ عه گه نزیکی له

ه ، تاوه ده  دهناتي مۆ مه کو سياسه ین   "ن ری بکه  ڕابه تی ئ
  
  
ز په   :کان هراو
  
-) ISI (گه"کردن و  رده روه  په له کی  رانی جيهادی و تاليبان ی ڕابه"یاندن پ دا، ڕۆ

اوه چاره کدا به  په له» انتونی دیویس«،  م پرسه هرنجدان ل  سه به.  نووسسازی گ وی رتوک  ن
ت ده" گانستان و تاليبانف رایی؟ ئه ی بنيادگه زایينی دووباره" ک له یه: "نووس ، )ISI(رانی   سه ک
کی فراوان  نی بازرگانييه اوه خ ، پشتونی، که)نازناوی سلطان امير (»امام«.  بوو»کرنل امام«



فگانستان،  کانی ئه  باشووریه ڵ موجاهيدینی ناوچه گه  له رو سنووری سه  ندیگرتنی یوه  په ، بهبوو
کی گرنگی له ک   وهدا وه ای ئهدو  به و، کهوب دا هه وتنی تاليبان رکه ن و سهدا رهه  سه ڕۆ

ی دا،   هيرات ری پاکستان له رۆکی کۆنسۆلگه سه ا ڕۆ ش ئه سه. گ اک    قۆناخه  له ، که یه وه رنج
نا و له رمانی خۆی به دا فه"ت تی خزمه ی تایبه سته ده " یدا، له که رکه ئهکانی  یيهتا ره سه ه   ج

بوون له  نيشته دا به١٩٨٣-١٩٨٢ ته ج ی په  سه  کو . فگانی بوو کردنی موجاهيدینی ئه رده روه رقا
و ئه له یار بوو له دا، که م موجاهيدینانه ن ک له سته ن، ده ڕ بکه فگانستاندا شه  ئه  ب ی   فه گل ق

حرکت "یونس خالص و " حزبی اسالمی " ندیان به یوه گشتی په  به  کهبوون، ر ئاماده کۆچه
کدا، به گه سته  ده  له وه  زۆر باره ام له به. بوو نبی محمدی، هه" انقالب وه ل کی دیار  یه  ش

شينانی بزووتنه –" طالبان" بوو بۆ ڕزگارکردنی والت  دا ده جياواز رجی فره لومه  هه  له  که که وه پ
بده هه رده-ن و   )م."(کرد کران و چاالکييان ده  ف

  
  
  
اوکراوه، ٢٠٠٠ری  ئۆکتۆبه ،) زنییام هپ(ی ٥٣   ژماره  له ته م بابه ئه ]١[ ی ژنانی  ه کۆمه(ی  ب

ی ئه که ، که رگيراوه وه) فگانستان شۆڕشگ م  ی ئه که ڕاستييه. شيد د ڕه حمه ی ئه که تووکه  بۆ په  ناساندن
اوبوونه  نيوه م به نووسنيه ی، هاوکاتی ب ا، بهمر ی وه وه  و ناچ ستم  ندێ گرفت ده ر هه به وکات له ام ئه گ

هه که دا به نهم ڕۆژا گرت و له ل م   هه م، چونکه واوی بکه باشم زانی ته ری و به  سه وه مهووت، چو ڕ
اوکراوه ی  وه ووتنهسوراوانی بز  هه ، به)انستانفغ زنان ا جمعيت انقالبی( و ) نیام ز په(ی  ناساندنی ب

نه شيد، به د ڕه حمه ی ئه که  نایابه رتووکه م ناساندنی په  کوردستان و هه کسانی ژن و پياو له یه رانی   خو
زانه فگانستان و ئه کانی ئه  ئيسالمييه رچی باشتر ناسينی گروپه ستی هه به  مه  بهکورد   ی که و ه
گه ووسسازهن  چاره م ساته ، له گرتووه  سروشيان وه وه وانه له   و راستييه تی و ئه ی خۆیه ی کوردستاندا، ج
، که سه ده ن کو چيتر الوانی ئاسۆل و نائاگای کوردستان،  ، تاوه  خۆشه وه  دووره هۆڵ له نگی ده  ده لم
چيری بانده بنه نه   ک. و.کان ييه نگه  جه  ن

 
ن کۆماری  الیه  له  بوون، که  سونی و شيعانه و گروپه  ئه، شتگانه  و هه وتگانه  گروپی حه]٢[

ران و پاسایه  سونی  وتگانه گروپی حه. ، دروسکرابوون وه بستانی سعودیه ره تی عه ئيسالمی ئ
 بوون و  ، شيعه شتگانه ردا گروپی هه رامبه به  بوون، له بوون و دروستکراوی پاکستان و سعودیه

ران قوتی کردبوونه   .ک.و.  وه ئ
 

]٣[ )ISI (گری پاکستانی ی هه زگه ده   .ک.و. وا
 

]٤[ )CIA (گری ئه ی هه زگه ده   .ک. و.مریکی وا
 

دراوه  وه وه یه»عبدالودود ظفری«ن   الیه  له رتووکه م په ئه ]٥[   .ک.و .ر فارسی  سه ته رگ
 

ان،-ر اردیبهشت رامبه بهثور (ثور  ]٦[ نامه  له ههار می  به  مانگی دووه گو رانيدا  سا  و ی ئ
نامه ی له  مه–مانگی ئایار     .ک.و )دا ی زایينی  سا

 
کان   ناوه ی پاشگر و ڕاناوی لکاوی کوردی له وه م بۆ جياکردنه وانه م جووت که  ئه«» ]٧[
ناوه به    .ک.و.  کاره
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