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 را تأسیس( مکتب الخدمات)به کمک عبدهللا اََنس دفتر خدمات  عزاممیالدی عبدهللا  4891در سال 

ازدواج می کند و داخل افغانستان در منطقۀ قبایلی  عزامعبدهللا انس همرای دختر عبدهللا . می کند

 (.Filu, 2008 : 214. )مسعود می شود

ساس و ا الدندر حاِل که تعداد داوطلبان به یک کتلۀ عظیم تبدیل می شود، اسامه بن  4891بعد از 

 .تأسیس می کند (the Lion’s Den)پایگاه مختص به خودش را در شرق والیت خوست 

حمایت می شد، انتخاب می کند، اََنس ( ISI)که توسط آی اس آی را ایمن الظواهری نظام قراوِل 

 .قبایلی مسعود باقی می مانددر منطقۀ 

میالدی القاعده تهداب خود را در پاکستان به حیث اولین تشکیالِت که کامالً به  4899در سال 

 .جهاد ُکلی اختصاص داده بود، گذاشت

میالدی اسامه بن  4881در ماه اگست . م قربانی یک سوء قصد گردیدزاعیک سال بعد تر عبدهللا 

 .اماکن مقدس اعالن نمود دن جهاد را علیه امریکا به دلیل اشغالال

دن و ایمن الظواهری  اعالن به راه انداختن جبهۀ جهاد میالدی اسامه بن ال 4889در ماه فبروری 

وظیفۀ همه نمودند و افزودند که اشتراک به جهاد ُکلی اسالمی جهانی را علیه یهود ها و صلیبی ها 

 .مسلمانان می باشد

(Gilles Dorronsoro : 2003, p.114 ) :  

«In these terms, the connection between Bin Laden and the Taliban 

was largely coincidental in the social background and strategy of the 

two movements different significantly  ».  

میالدی، پول هنگفتی در منطقه سرازیر و  4891به صورت عمومی در زمان جهاِد سال های 

هم  FATAsجذب گردید که دلیل خیلی مهم در ترکیب دوبارۀ سیاسی ـ اجتماعی در سه ولسوالی 

 .سرحد با افغانستان گردید

 .مورد استفاده قرار گرفت ،این سه ولسوالی هم سرحد به دهلیز عبوری اسلحه و مهمات

در شمال وزیرستان در مناطق قبیلوی مسعود، وزیر و احمدزی، جالل الدین حقانی اولین تهداب 

، خیبر اجنسی و منطقۀ افریدی ُکَرم ،خود را گذاشت که به تعقیب آن در مناطق دیگر مانند خوست

 .وسعت یافتها 

ین شینواری ها نیز چون یک راه عبوری سرک را به عهده داشتند، و همچنافریدی ها کنترول 

بسیار مهم از برکت لندی کوتل، جایی که از آن تعداد زیاد اسلحه و مهمات به آدرس مبارزین 



و بعداً دوباره به پاکستان بر می گردد و دوباره در بازار های محلی در  گردیدهداخل افغانستان 

 .پاکستان فروخته می شود

میالدی در داخل قلمرو افغانستان ساخته شد و  4881یل تریاک در سال اولین البراتوار تولید و تبد

 .از طریق همین ولسوالی ها به بازار های بین المللی فرستاده شد

میالدی در باالی جناح مقابل سلسله کوه که سرحد  4881 کمپ تمرینات توره بوره در سال های

دخولی بسیار خوب از طریق  ۀافغانستان را از پاکستان جدا می کند موقعیت داشته و یک نقط

( واردات و صادرات)اتحاد بین رهبران قبایلی که در تجارت  به علت .گردنه لندی کوتل می باشد

ند و را کنترول و حق العبور اخذ می کن ور و مروکه راه عب متخصص می باشد و اهالی قبایلی

میالدی  4891، این مناطق بعد از سال های ملیشه های عرب که آورندۀ یک ایدیولوژی نو هستند

 .داقعی تغییرات اجتماعی مبدل می شوبه یک آزمایشگاه و

 پاکستانپاکستان و همدستی و تفاهم اردوی  دولترئیس دادن و چشم پوشی  هدر حقیقت با اجاز

از بین رفتن  وسببامعه را در این مناطق آسان ساخت انکشاف به خصوص غیر قبایلی ساختن ج

معامله ادارۀ درگیری ها  وتشکیالت قبایلی و ناتوانی وبی کفایتی از وظایف شان برای مذاکره 

لی پدیدۀ غیر قبایلی ساختن حاصل بطی و تدریجی تضعیف و کاهش ساختار های اقتدر مح. گردید

مخصوصاً و مشخصاً از زمان استعمار   FATAsدر والیت شمال غرب و در ولسوالی های

یح داده شده ضتوسط مریم ابوالذهب به صورت بسیار مشرح تو عملیه  این. )یس ها می باشدلانگ

 (.است

با خلع ملک ها که رول میانجی را و میالدی با از بین رفتن سریع تشکیالت قبایلی  4891در سال 

 .تمام شدبه نفع مال ها  ، اوضاعبین قبیله و دولت بازی می کردند

وجود آمدن یک فرهنگ سیاسی واقعی که ارزش ها را بباالخره این تغییرات سیاسی و اجتماعی 

 یک جهاد دوباره که در آن ارزشدر شروع توسط بازیگران قبایلی نو . می باشد همرایی می کند

همچنین یک شکل نو اداره که در آن رابطۀ قوت حاکم بوده نه  ها را در صف اول قرار دادند، و

 .رابطۀ بزرگان و خوردان

یک هایی که در دراز مدت باعث پیدایش منابع نو درآمد از مدینامؤلف با خاطر نشان ساختن 

 نتیجۀ آن میالدی در ممالک ُگلف، که 4891برکت مهاجرت های اقتصادی در سال های 

به همین ترتیب در زمان جهاد علیه . داشت هبه همراسرنگونی سلسلۀ مراتب در اجتماع را 

مستقر شدن شبکۀ اعراب فراملتی و گرفتن اقتدار در ساحه سیاسی توسط  شوروی ها در افغانستان



 Jamyat-e Ulema- e)از شبکه های مدارس جمعیت العلما اسالمی  مال ها برخواسته

Islami)  دالیل تغییرات عمیق در ساختار  افزایش یافتند میالدی 4881و  4891های که در سال

 (مریم ابوالذهب) .های اقتدار می باشد

همین اساس و بنیاد یک تضعیف و کاهش تدریجی ساختار های اقتدار و دگرگونی سلسله مراتب  رب

با  را روابط خود ،ان هستندبازیگران نِو قبایلی که برخواسته از جوانبه وجود آمد، فلهذا اجتماعی  

 .سلسله مراتب بزرگان قطع نمودند

 قبیلۀبرخواسته از یک می باشد، که (  prototype)ندۀ یک چهره نمونه یا هنشان دنیک محمد 

شبکۀ صفی  در تان،برای مبارزه در افغانس بود و (جنوب وزیرستان) و بی بضاعت وانه کوچک

استخدام و جذب  بود،(ولسوالی زرمت والیت پکتیا)هللا منصور که پایگاه آن در درۀ شاهی کوت 

 .گردید
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