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Стаття присвячена розгляду проблеми виникнення, розвитку та занепаду ісламського, фундамен-

талістського, радикального руху “ Талібан”. Діяльність талібів є особливо актуальною у вирі останніх 
подій на Близькому і Середньому Сході. 

 
This article is dedicated to the problem of appearance, development and declining of islam, fundamentalis-

tic, radical “Taliban” movement. Talibs activity especially actual nowadays in the light of the last events in the 
Near and Middle East. 

Сучасний стан міжнародних відносин, а са-
ме: геополітичні зміни на Близькому і Середньо-
му Сході скеровують увагу багатьох дослідників 
на діяльність фундаменталістських і радикаль-
них течій, до яких належить і ісламський рух 
“Талібан”. Талібів не даремно називають фунда-
менталістами, вони дійсно притримуються нау-
кової світоглядної моделі, яка визнає бога фун-
даментом світу. В ісламському розумінні це 
означає прагнення жорстко дотримуватись норм 
і правил Корану, намагаючись відтворити їхню 
первинну сутність. Вони набувають значення 
закону і несуть у собі вищу релігійну силу, обо-
в’язкову для виконання, що і зумовлює нетерпи-
мість талібів до інших поглядів, думок і переко-
нань. Це і пов’язує талібів з останніми терорис-
тичними актами в Афганістані, а, як відомо, ви-
рішення будь якої значної проблеми залежить 
від її ретельного вивчення. Коло дослідників 
проблеми виникнення, розвитку і занепаду руху 
“Талібан” значно збільшилось після приходу 
талібів до влади, Нью-Йоркських подій 11 вере-
сня 2001 р., антитерористичних операцій Сполу-
чених Штатів на території Афганістану та Іраку. 
Американські дослідники, серед яких Директор 
оперативної групи конгресу з тероризму та не-
традиційних військових дій Й. Боданські, пояс-
нюють виникнення руху “Талібан” діяльністю 
Радянського Союзу, Пакистану та арабських 

екстремістських сил [1]. А стосовно звинувачень 
у причетності США до появи талібів, то профе-
сор Іллінойського університету, Директор про-
грами досліджень Південної та Західної Азії 
М. Уайнбаум фактично віддзеркалює позицію 
історичної думки США з цього питання. На його 
думку, США б підтримали будь-який рух, який 
гарантував стабільність і припинення міжусо-
биць в Афганістані. Таліби здавались найкращім 
варіантом, але коли вони проявили себе як екст-
ремісти, США відмовились від офіційних конта-
ктів з ними [2]. 
Серед представників англійської історіогра-

фії яскраво вирізняється П. Марсден, який 8 ро-
ків працював у афганському відділі британської 
служби безпеки і мав доступ до документів, не-
досяжних для інших дослідників. Зокрема він 
знайшов матеріали, які доводять участь Пакис-
тану у створенні руху “Талібан”. Але, на його 
думку, таліби зобов’язані своїм виникненням 
саме об’єктивній причині – історичному розвит-
ку Афганістану [3]. Співробітник відділу полі-
тичних досліджень та міжнародних відносин 
Кетнського університету Р. Макдермот у своїй 
статті, він акцентує увагу на негативних якостях 
талібів знищення до ісламських цінностей до 
наркоторгівлі [4]. Значну увагу талібам приділяє 
французький дослідник, Президент спостереж-
ного комітету з проблем тероризму центру дос-
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ліджень сучасних факторів загрози – Р. Жаккар. 
Унікальність його роботи у додатках, які містять 
33 документи, більшість яких арабською мовою, 
що висвітлюють зовнішній аспект діяльності 
талібів. Деякі документи публікуються вперше. 
Особливу увагу він приділяє взаємодії талібів з 
Усамою бін Ладеном, яка не була ідеальною 
внаслідок багатьох розходжень, пов’язаних з 
терористичною діяльністю саудівця [5]. Російсь-
ка історіографія характеризується цілою плея-
дою дослідників, які займаються діяльністю та-
лібів з початку їх приходу до влади. До них від-
носяться: Р. Сікоєв [6], М. Арунова [7], Ю. Ган-
ковський [8], В. Москаленко [9] та інші. Вони 
мають велику кількість статей, в яких червоною 
стрічкою простежується антиамериканська та 
антиталібська позиція. 
Розгляд виникнення руху “Талібан” слід роз-

глядати саме з передумов. Серед них: вдале гео-
графічне розташування, корисні копалини – що 
історично обґрунтували інтерес до Афганістану 
багатьох держав; розповсюдження ісламу, як 
ідеологічної бази будь-яких екстремістських 
угруповань; національно-етнічні розбіжності – 
використання талібами пуштунської більшос-
ті ,щоб прийти до влади; особливості афгансько-
го менталітету – прагнення населення до стабі-
льності, авторитет духовенства, становлення 
мілітаризованого типу людини. Ці ж передумо-
ви і доводять історичну обумовленість талібів як 
ісламського фундаменталістського руху. В істо-
рії Афганістану вже існував подобний випадок – 
це “Кабулістан” Бача-і-Сакао 1929 р., якого при-
вів до влади британський розвідник Лоуренс 
Аравійський. Серед об’єктивних причин найго-
ловнішими є: квітнева революція 1978 р. і гро-
мадянська війна, тривала боротьба за владу, збі-
льшення фундаменталістських настроїв у афган-
ському світі після революції Хомейні, силові 
позиції армії у Пакистані. Значну роль відіграли 
і суб’єктивні причини: економічна, політична, 
ідеологічна – підтримка Саудівської Аравії, 
Сполучених Штатів і Пакистану. Про це яскраво 
свідчить меморандум 1979 р. тодішнього радни-
ка Президента США Д. Картера – З. Бжезинсь-
кого: “Важливо, щоб афганське протистояння 
продовжувалося. Це означає більш значну фі-
нансову допомогу, постачання зброї повстанцям 
і певний технічний інструктаж. Для досягнення 
вищезазначеної мети ми повинні заспокоїти Па-
кистан і стимулювати його до надання військо-
вої допомоги повстанцям” [10]. Хоча більшість 
дослідників саме Пакистан вважають “Творцем” 
талібів, зокрема: військову міжвідомчу розвідку 
“ І-С-І”; міністра внутрішніх справ Насруллу 
Бабара; радикальні ісламські партії: “Джамаат-і-
ісламі”, “Джамаат ул-уламі-і-ісламі”, “Джамат 
ул-улами-і-Пакістан”; впливові медресе. Ці всі 
обставини дозволили талібам у 1996 р. прийти 

до влади, обіцяючи стабільність та порядок в 
країні. Специфіка правління руху “Талібан” по-
лягає у надмірній ісламізації афганського суспі-
льства, що автоматично відкинуло Афганістан у 
середньовіччя. Характерною для жорсткої ісла-
мізації була внутрішня політика талібів – зни-
щення культурних, доісламських цінностей, по-
рушення прав людини (зокрема жінок), тривала 
практика публічних страт. Ці ознаки швидко 
пригорнули увагу до талібів міжнародної спіль-
ноти, викликали відповідні зовнішні відносини, 
які базувалися переважно на економічних заса-
дах. Лише деякі країни офіційно визнавали та-
лібський уряд (Пакистан, Саудівська Аравія, 
Об’єднані Арабські Емірати). Хоча слід відміти-
ти, що невизнання офіційно деякими країнами 
(США) уряду талібів не заважало їм укладати з 
талібами багатомільйонні контракти що до вико-
ристання енергетичних територіальних ресурсів. 
Це й сприяло розвитку афганської економіки, як 
і наркоторгівлі, та забезпеченню порядку на тор-
гових шляхах. Тому тут не можна казати лише 
про негативні риси талібів. Досягненню повної 
влади на всій території Афганістану талібам 
перешкоджали вояки “Північного Альянсу” – 
альтернативної військово-політичної сили, та-
кож створеної Пакистаном свого часу задля бо-
ротьби з радянськими військами. Ця сила також 
є неоднозначною у світовій свідомості. Якщо з 
поганим явищем конфліктує невідома сила – 
вона апріорі стає позитивною. Це базис політич-
ного сприйняття альянсу – як “патріотів Афгані-
стану”, які відстоюють його незалежність. Якщо 
подивитися між талібами і альянсом є чимало 
спільного – пакистанські витоки, ненависть до 
комуністичного режиму тощо. А ворожнеча між 
ними є з двох причин: етнічної ненависті і боро-
тьби за владу. У боротьбі таліби перемагали і це 
зводило нанівець будь-які спроби домовитися 
про спільне керування країною. Але талібам не 
вдалось створити свою мрію – Всесвітній Іслам-
ський Халіфат з Афганістаном у центрі. Відбу-
лись події 11 вересня 2001 р. 
Головним наслідком терактів була військова 

операція в Афганістані (7 жовтня 2001 р. – 13 
березня 2002 р.). Головні офіційні причини опе-
рації – переховування талібами Усами бін Ладе-
на, який перебував у талібів з 1996 р. У взаємо-
відносинах бін Ладена і талібів і досі багато бі-
лих плям. Так, до цього часу невідомо, чому 
таліби не видали його американцям – навряд чи 
справа лише в грошах чи в близьких антиамери-
канських поглядах. На мою думку, саме ідеоло-
гія та світосприйняття талібів, за якими вони 
жили, не дозволяли їм поступитися будь-якій 
державі у будь-чому. І справа не лише в антиа-
мериканізмі: як відомо, пакистанські делегації, 
які і “випросили” лише 72 години відстрочки, – 
також нічого не змогли добитися. Америка од-
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нозначно сприйняла людину, яка у своїй фатві 
оголосила війну США, – як ворога № 1. Антите-
рористична операція в Афганістані від самого 
початку була приречена на частковий успіх. Ос-
таточно знищити талібів їм не вдалося, лише 
скинути режим. При цьому велику роль зіграв 
інформаційно-психологічний аспект військових 
дій, який сприяв виникненню заворушень у та-
лібському таборі та антиталібським повстанням 
серед населення. Остаточно знищивши лише 
великі угруповання талібів та “Аль-Каїди” в 
наслідок операції “Anaconda” – американці 
отримали свого ставленика на чолі американсь-
кого уряду – Хаміда Карзая, який ще за часів 
талібів представляв інтереси США як представ-
ник відомої нафтової компанії, – і можливість 
задовольнити свої нафтові інтереси у Близько-
східному регіоні.  
Отже: рух “Талібан” – унікальний історич-

ний феномен, що встановив в Афганістані сере-
дньовічний спосіб життя, виник як наслідок вда-
лих передумов (привабливості Афганістану для 

іншіх країн; наявність ісламу, як провідної релі-
гії; національно-етнічної ворожнечі; особливос-
тей афганського менталітету), об’єктивних 
(громадянська війна, анархія) та суб’єктивних 
(вплив Сполучених Штатів, Саудівської Аравії і 
Пакистану) причин. Швидкий прихід до влади – 
наслідок вдало обраних обставин, підтримки 
Пакистану та населенням Афганістану, стомив-
шегося від постійних війн. Внутришня політика 
талібів спрямована на жорстку ісламізацію, зов-
нішня – на міжнародне визнання. Падіння таліб-
ського режиму обумовлене приховуванням теро-
ристів, терактами у Сполучених Штатах, антите-
рористичною операцією в Афганістані (7 жовтня 
2001 р. – 13 березня 2002 р.) і діяльністю Північ-
ного Альянсу. 
Зараз деякі країни Близького і Середнього 

Сходу перешкоджають нафтовим інтересам 
США, тому цілком вірогідна можливість розши-
рення американського впливу, що призведе до 
чергових терактів і надасть нові засади для по-
дальшого дослідження. 
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