
  خیتار یشانیپ در ینیخون یتیجنا هشت ثور
  )یمیت حکومت تنظیجنا از ریناپذ انکار ق مستند ویحقا(

  "پائیز"وحیدهللا 

  
  كھ  است  ھا گفتھ  جھادی  تمام  و پدر خوانده  ، مشاور ربانی» آی اس آی«  سابق  رئیس  حمیدگل  جنرال«

در   و آرامش  صلح  تامین  برای "طالبان". اند  نداشتھ  سپتامبر دست ١١  در حادثھ "طالبان"یا   اسامھ

نیز  "طالبان"  از سوی  زنان  ھا علیھ یتمحدود  در مورد اعمال  تبلیغات. انداختند  جھاد را راه  افغانستان

  شود كھ  ولو ثابت  داند كھ  نمی  ربانی  مشاور پاكستانی  ولی )٢٠٠٢سپتامبر  ١٢، » دان«. (اند  غلط



و   مرگ  مرادف  ما كماكان  مردم  برای  اند، اینان سپتامبر نبوده ١١  فاجعھ  پشت  و اسامھ "طالبان"

  بنیادگرا بھ  راز وابستگی.  جھادی شان  برادران  مثل  درستاند   و مرداری  و مصیبت  مرض

تواند  نیز نمی  جان عابدالھ  نام  بھ  اینان  پاكستانی  ایدئولوگ  دیگر از پدران  یكی  را حتی»  ای آی سی«

  اسامھ  بین  فرق«: نویسد  می ١٩٩٩  جوالی ٢٧، » فرنتیرپست«در   ای او در مقالھ. دارد  پنھان

، خالص  حكمتیار، یونس   گلبدین ،ربانی  الدین  مسعود، برھان  شاه احمد ،"مجاھدین"و »  تتروریس

را   اینان  كھ  است  این  محمدی  نبی محمد ،مجددی     صبغت ،سیداحمدگیالنی ،سیاف رسول عبدالرب

فروشان اکنون بھ وطن ھمچنانکھ این سخاوت آی اس آی، تا . . . كرد می  و تنظیم  تمویل»  ای آی سی«

  . ادامھ دارد "طالبی" و "جھادی"

ثور، دشمنان سعادت و آزادی وطن ما در تبانی با باداران غربی  ٨و چپاولگری ھای  ثور ٧ انقالببا 

آب بھ آسیاب  "جھاد"و شیخ ھای عیاش و معاملھ گر عربی دست بھ اعمال ناروای زده و زیر نام 

یافت اسلحھ و پول از کشورھای متعدد عمآل بھ و در واقعیت امر با در. دشمنان مردم و وطن ریختند

زمانیکھ توانمندی رویاروی را در مقابل دشمن از دست میدادند تمام . آتش جنگ پطرول پاشیدند

، ۶٠، ۴٠، ٢٠شکست، عقده مندی، فشارھای بیرونی و روانی خویش را با فیر راکتھای سکر 

مکاتب، ادارات عامھ، ایستگاه ھای بس و کلستر، مزایل و انواع دیگر اسلحھ باالی منازل مردم، 

محالت بود و باش مردم بی گناه فرو نشانده و با تھیھ بھ اصطالح فیلم ھای مستند از کشورھای 

  .خارجی پول اخذ می نمودند

با . جریان پیدا كرد "مجاھدین"با لشکرکشی ارتش سرخ بھ افغانستان، سیل كمك ھای نظامی بھ سوی 

استراتیژیك امریكا بیشتر از ھر كشور دیگر در آ نجا دخیل بود ولی باز ھم  وجود آن كھ پای منافع

كمك ھایی كھ صورت گرفت بیشتر آنھا از بانك ھای عربستان سعودی بصوب پاكستان سرازیر می 

بخش كمتر از نصف این كمك ھا كھ از طرف امریكا صورت می گرفت خود قصھ ای علیحده . شدند

  .دارد

؟ در كابل، سفیر ایاالت متحده در كابل و معاونش ریچارد ھوگلند، "مجاھدین"با برقراری حكومت 

آخرین دیدار مھم خود بھ عنوان مقامات رسمی ایاالت متحده در كابل را انجام دادند و بدین وسیلھ 

عده ای این . در یك انزوای بین المللی قرار داده شد ١٩٩۴تا  ١٩٩٢افغانستان در فاصلھ ای سالھای 

د را دلیلی بر بی اھمیت بودن افغانستان برای امریكا می دانند، اما با توجھ بھ حقایق دیگر، این عملكر

نتیجھ بھ دست می آید كھ افغانستان پس از فروپاشی شوروی، ھمیشھ برای امریكا اھمیت داشتھ و 

ایلی . تدوری از آن و یا كشیدن پرده بھ روی آن كشور، جزیی استراتیژی دقیق این كشور بوده اس

كراكوسكی كھ مامور وزارت دفاع امریكا و مسول بخش افغانستان در دھھ ھشتاد میالدی بود می 

  .ا فغانستان ھمیشھ برای ما اھمیت داشتھ است: گوید



این كشور اھمیت . تقاطع راھی قرار گرفتھ كھ قلب دنیا را بھ شبھ قاره ھند پیوند می دھد كشور در

كند، موقعیتی كھ در مرز دریا و خشكھ قرار گرفتھ و نقطھ ای  خویش را از موقعیت اش كسب می

مغول ھا و سكندر كبیر از ھمین راه گذشتند و بازی بزرگ . تالفی قدرت ھای جھانی تاریخ بوده است

در قرن بیستم میالدی ھم، افغانستان . روسھا و انگلیسھای قرن نزده ھم در ھمین جا صورت گرفت

نگاھی تند و گذرا بر فاجعھ ملی در کشورما دوینم دھھ می شود کھ . ودمرز دو قدرت بزرگ جھانی ب

  .جنگ، آدم کشی، بی قانونی، وحشت و بربریت ادامھ دارد

  .ھزاران انسان قربانی ھوس و آرزوھای تعدادی افراد قاتل و تفنگ بدست گردیدند

اسالمی، اتحاد بدست حزب ) ١٣۶٨(با سقوط والیت خوست در حاکمیت دکتور نجیب هللا در سال 

آی پاکستان حدود پنجھزار نفر؟  –اس  –سیاف، حزب اسالمی خالص، جماعت اسالمی، ارتش و آی 

از سربازان کھ مصروف سپری نمودن خدمت زیر بیرق بودند و افسران بی رحمانھ بدست فرماندھان 

بزن و بردن نقض  داخلی و نظامیان پاکستان سرکوب شدند مگر آنان انسان نبودند ؟ آیا این کشتار و

حقوق بشر نیست کھ مورد بازپرس قرارگیرد ؟ و در گزارش سازمان حقوق بشرگنجانیده شود ؟ 

از دو طرف درگیر بخاک و ) ١٣۶٧(ھمچنان ھزاران انسان در جنگ ویرانگر جالل آباد در سال 

  .خون کشیده شد ند، چرا درج گزارش نگردید ؟

  
  را بھ  چك  شود كھ می  اگر او مدعی.  است  خود باقی  حال  دالر بھ  ملیون ١٠  سوال  مجددیمورد  در

تواند   می  احمق  كدام  جنگل  قانون  حاكمیت و  دوانی خر  روزھای  در آن(  سپرده  ربانی  الدین  برھان

ِ رقیب  را بھ  چك  وی  كند كھ  قبول   دریافت  بھ از وی بخواھد  باشد؟ باید مجددی  سپرده  ربانی  اش  بانك

  ؟. كرد  دالر چھ  ملیون ١٠  سازد با آن  نماید و نیز روشن  اعتراف  چك

سرباز ملیشھ یی و چندین ھزار  بعد از خروج نیروھای شوروی از افغانستان، پاکستان با چند ھزار

حملھ کردند، کھ بعد از یک " آباد جالل"افراد مسلح گروھھای بنیادگرای اسالمی، بھ شھر مرزی 

افراد مسلح گروھھای بنیادگر نابود شدند و فرار  نگ شدید با دولت، ھمھ ای جنگجویان پاکستانی وج

  .زورآزمایی پاکستان منجر بھ ناکامی شد البتھ این. کردند و اسیرگردیدند



پس از آنکھ توافقات ژنیو بھ امضا رسـیده و نیرو ھای نظامی شـوروی از افغانسـتان خارج گردیدند، 

. آی. سـتان انتظار سـقوط سـریع دولت افغانسـتان بھ رھبری دکتور نجیب هللا فقید را داشـتدولت پاک

درین زمان کھ جنرال حمید گل آنرا رھبری می نمود در پی تدارک یک جنگ فیصلھ کن در . آی. اس

ی این سـازمان اسـتخباراتی با آرایش نیرو ھای مختلط، تنظیم ھا. برابر دولت افغانسـتان برآمد

ــ کھ در صفوف آنھا صد ھا جنگجوی عربی و نظامیان ارتش پاکسـتان نیز وارد سـاختھ  "مجاھدین"

ولی در  "مجاھدین"این جنگ شـدید بھ شـکسـت . شـده بودند ــ جنگ را از والیت ننگرھار آغاز نمود

آوردن پیروزی  واقع بھ ناکامی نظامیان پاکسـتان منجر گردید؛ و بدینگونھ ارتش پاکسـتان از بدسـت

در افغانسـتان کھ ھدف از آن بوجود آوردن یک دولت دسـت نشـانده و ضعیف و تابع پاکسـتان بود، 

وسیعی را برای  ءمداخلھ ءرویداد ھای بعدی در افغانسـتان چنان واقع گردیدند کھ زمینھ. مایوس گردید

آنرا بدسـت آورد  ءبار دیگر زمینھ. آی. اس. بدنبال سـقوط دولت نجیب هللا، آی. پاکسـتان فراھم آورد

پاکسـتان مبنی بر ایجاد دولت ضعیف و دسـت نشـانده و افغانی  ءتا برای تحقق اسـتراتیژی دیرینھ

نم دھھ و بخصوص بعد ازسال در کشور ما دوی .سـاختن جنگ در افغانسـتان داخل اقدامات گردد

  . جنگ، آدم کشی، بی قانونی، وحشت و بربریت ادامھ دارد ١٣٧١

دشمنان سعادت و . ھزاران انسان قربانی ھوس و آرزوھای تعدادی افراد قاتل و تفنگ بدست گردیدند

آزادی وطن ما در تبانی با باداران غربی و شیخ ھای عیاش و معاملھ گر عربی دست بھ اعمال 

و در واقعیت امر با . وای شان زده و زیر نام جھاد آب بھ آسیاب دشمنان مردم و وطن ریختندنار

ثور ) ٨(پس از . دریافت اسلحھ و پول از کشورھای متعدد عمآل بھ آتش جنگ پطرول پاشیدند

منتقل گردید، در نتیجھ مبارزه دستھ  "مجاھدین"کھ قدرت دولتی بھ دستھ ھای بھ اصطالح ) ١٣٧١(

مسلح برای تصرف قدرت دولتی، دولت مرکزی عمأل از بین رفت و بھ چندین مرکز قدرت ھای 

  .و شھر کابل بھ بیش از ده ھا حاکمیت تبدیل شد) آباد، کندھار، بامیان کابل، شمال، ھرات، جالل(

. زیربنای مادی و معنوی دولت نابود گردید و تقریبأ ھشتاد درصد بناھای شھر کابل بخاک یکسان شد

حالیکھ ده ھا ھزار انسان بیگناه بقتل رسیدند، موج تازه مھاجرت تحصیل یافتھ ھا و کارآزموده ھای در

این موج خیلی سھمگین کوچ دستھ جمعی افغانھا کھ . کشور و ملیون ھا نفر دیگر بھ خارج آغاز گردید

با تصرف . مودتقریبأ یک دھھ ادامھ یافت کشور را عمأل از وجود افراد مجرب و کارآزموده خالی ن

کابل شقاق و نفاق و چند دستگی بین آنھا نمایان و مردم ستمدیده؛ پریشان و کشور بھ ویرانھ مبدل 

  .گردید

و عبدالرحیم . ھجوم آوردند گروھھای بنیادگرای اسالمی تحت قومانده و حمایت پاکستان، در کابل

و ملکی آبدیده و قوای مسلح کھ در با کادرھای نظامی  ھاتف رئیس مجلس سنا وقت، کلید افغانستان را

. سازمان ملل، بھ رئیس دولت انتفالی صبغت هللا مجددی، تسلیم کرد منطقھ نذیر نداشت، تحت نظارت



دولت داری و طرز تشکیل و اداره حکومت نمی فھمیدند، انتظار دستور از سوی  این وحشیان کھ بھ

ھ غالمان حلقھ بگوش خود امر کرد، کھ بودند، رھبری پاکستان ب) رھبری پاکستان( باداران خود

ً در  و ایشان این دستور را. تمام ساختار سیاسی و نظامی و ملکی، افغانستان را اعالم کنند انحالل قلبا

بین تنظیم ھا  این بود کھ جنگ شدیدی بخاطری تصاحب مناطق و قدرت منطقوی،. عمل اجرا گذاشتند

ایشان ملت افغان را بھ  .دوباره در کام خون فرو رفتدر ھر گوشھ و کنار شروع شد، و افغانستان 

آثار قدیم موزیم کابل با  .خاک و خون کشاندند، تمام مؤسسات زیربنایی کشور را تخریب کردند

آرشیف ملی کھ میراث ملی بشمار میرفت توسط عامیان پاکستانی غارت گردید و در بازارھای 

  .بھ آرزوھای کھ داشت رسیدقرار گرفت و پاکستان  پاکستان بھ معرض فروش

  
  الحق موالنا سمیع. اند شده  و تربیت  مغزشویی  احزاب  ترین اندیش تاریك  توسط  در پاكستان "طالبان"

  التحصیالن فارغ ،"طالبان"  دولت  و فرماندھان  اكثر وزیران«:  گفت  احزاب  از این  یكی  رئیس

با   ای نظیربوتو در مصاحبھ بی» . كنیم  افتخار می  آنان  و سایر نھادھا ھستند و ما بھ  حقانیھ  دارالعلوم

بریتانیا، امریكا،   توسط  دینی  مدارس  كھ  اظھار داشت ١٩٩۶اكتبر  ۴بی بی سی، در   جھانی  سرویس

ً نباید پاكستان. ایجاد گردیدند  موجودیت شوروی  جھاد علیھ  طی  و پاكستان  سعودی  عربستان   بھ  بنا

  . شود  نداشتھپ  مدارس  جاری  نتایج  مسئول  تنھایی

بھ کابل انتقال نمود، و بعد ) پاکستان(، دولت تنظیمی از پشاور دولت جمھوری افغانستانبعد از سقوط 

برای مدت چھار ماه بھ حیث رئیس دولت قدرت را  ١٩٩٢از ختم دوره مجددی، ربانی در ماه جون 

و آرامش مستقر می  مردم تصور مینمود کھ جنگ ھا خاتمھ می یابد و در کشور صلح. بدست گرفت

ولی نھ تنھا جنگ خاتمھ نیافت بلکھ چنان جنگ ھایی بین گروه ھای مختلفی بھ اصطالح . شود

این جنگ ھا زمانی شدت . شعلھ ور گردید کھ افغانستان و مردم آنرا بھ فاجعھ کشاند "مجاھدین"

پشاور باید قدرت را بھ اختیار نمود کھ ربانی بعد از ختم دوره چھار ماھھ ریاست دولت، طبق معاھده 

شورا تحویل میداد متاسفانھ نھ تنھا برای تسلیمی قدرت اقدام صورت نگرفت بلکھ بھ بھانھ ھای 

بدین ترتیب شورای رھبران آنوقت کھ بیشتر تحت نفوذ ربانی بود، بھ . مختلف بھ تداوم آن تال ش نمود

است، دوره زمامداری ربانی را  عنوان اینکھ انتقال قدرت بھ شخص دیگر از سبب جنگ ھا ناممکن



ً بھ  ً با دایرنمودن شورای حل و . روز و سپس تا زمان دایر شدن لویھ جرگھ تمدید نمود ۴۵اوال بعدا

کھ ربانی یگانھ کاندید در ریاست دولت باقی ماند، بحیث ریس دولت  ١٩٩٢دسامبر  ٣٠عقد در 

الص، محاذ ملی برھبری پیرگیالنی، درین شورا نمایندگان حکمتیار، حزب اسالمی خ. برگزیده شد

جنبش و حزب وحدت نھ تنھا شرکت نداشتند بلکھ عمآل جناح ربانی با شرکت ندادن آنان در دولت 

  .زمینھ ساز جنگ ھای بعدی نیزگردید

قبل از تدویر شورا، جناح مخالف تھدید نموده بودند کھ در صورت دائر شدن این شورا و انتخاب 

ً . ، جنگ ادامھ پیدا مینمایدربانی بحیث رئیس دولت ً حکمتیار، خالص، مجددی و گیالنی شدیدا متعاقبا

شیوه انتخاب ربانی را درین مقام مورد اعتراض قرار داده متذکر شدند کھ ربانی در انتخاب خویش 

در مقام ریاست دولت جھل کاری وحق تلفی نموده و این عملکرد وی جنگ ھا را در کشور تشدید می 

ن ترتیب ربانی دوره ریاست چھار ماھھ خویش را تا زمانی دوام داد کھ توسط قوای بای. نماید

  .از کابل مجبور بھ فرارگردید "طالبان"

  
ً سھ و نیم سال یعنی تا دسمبر  طی این مدت فشار رھبران، . دوام نمود ١٩٩۶زمامداری وی مجموعا

اختن ربانی برای انتقال قدرت بھ نارضایتی مردم و تقاضاھای مکرر سازمان ملل متحد در متقاعد س

نمایند گان واقعی ملت بھ اساس پالن ھای مطروحھ عاجز ماند و با ھر طرح ارایھ شده از جانب 

. نمایند گان سرمنشی ملل متحد، برعکس گروپ کرسی نشینان کابل جنگ تازه ای را سازمان میدادند

سی در حاشیھ قرار گرفتند و اخرین تا زمان سقوط اداره ربانی در کابل تنظیم ھا و احزاب سیا

روزھای زمامداری، صرف حکمتیار بعد از جنگ ھای شدید با قوای جمعیت و شورای نظار، بعد از 

ً تطمیع گردید   .حصول کرسی صدارت موقتا

ً محکوم بھ این بود کھ با روحیھ قومی و منطقوی عمل نموده و نمیخواھد حاکمیت را  ربانی مخصوصا

م وی باساس قرارداد ھا و تعھدات، منافع ایران، تاجکستان و روسیھ را تآمین می از دست بدھد، و ھ

از جانب دیگر با چاپ بانکنوتھای پنج ھزاری و ده ھزار افغانیگی در مسکو عمآل خرید و . نماید

فروش اراضی، قوماندانان و جنگجویان رواج پیدا نمود و از جانب دیگر سرازیر شدن سالح و 

ھا تن مثآل اسارت اتباع روسی با یک بال طیاره انتنوف و دھ(ھ، ایران و تاجیکستان مھمات از روسی



سالح و مھمات در قندھار، توزیع سالح بدون قنداق و دارای شیب مخصوص ساخت ایران و اکماالت 

در ماه جدی سال . عمآل جنگ را شدت بخشید) بدون وقفھ از میدان ھوایی کوالب در تاجیکستان

اد افراد سرشناس کھ وظایف قابل توجھ در اداره استخبارات دولت ربانی داشتند و بطور یکتعد ١٣٧٢

  :بسیار فجیع و ناروا بھ قتل رسیدند و در اینجا نام چند نفر آنانرا مشت نمونھ خروار تذکر میدھیم

  )معاون فھیم.(معاون ریاست عمومی امنیت ملی با برادرش) شھباز(تورنجنرال امیر محمد  -

  .جنرال سید اکبر معاون اول ریاست پنج امنیت ملی -

معاون اول ریاست اداره سوم امنیت ملی از لوگر برادر جنرال جیالنی یکی ) مشفق(دگروال انور  -

  .از افراد باسابقھ اردوی کشور

در دوره زمامداری ربانی وضع کابل و والیات خیلی  . . . و. قسیم معاون اداره دوم امنیت ملی -

چور و چپاول، دزدی و رھزنی، راه گیری و . و کشور بھ چندین مراکز قدرت تقسیم گردیده بودوخیم 

وند بازی، قتل و قتال، وحشت و بربریت، ظلم و ستم، بستن و بردن، بگیر و بزن، فیر راکت سکر و 

ھا کلستر، توپ و تانک، رقص مرده و خنده زنده، تیزاب پاشی و میخ کوبی، بریدن شرم جاھای انسان

   . . . و والدت نمودن زنان در پوستھ ھای امنیتی

نماینده سازمان عفو بین ) فیلکس ارماکورا. (جزء مصروفیت روزانھ نیروھای امنیتی گردیده بود

در کابل وضع حقوق بشر ناگوار تر از سابق و  . . . :المللی، بعد از بازدید از کابل، دران زمان گفت 

چور و چپاول و قتل ھای فردی و دستھ جمعی وجود دارد، و راکت ھا بطور مسلسل اصابت می کند 

ً بھتر است و در . و ھم آب و برق و قانون وجود ندارد صرف در جالآلباد و مزار شریف وضع نسبتا

بھ اساس شرعیت اسالمی از جانب خود قوماندانان متباقی مناطق افغانستان قضاوت در مورد جرایم 

تعداد زیادی از سیک ھا و ھندو  ١٩٩٣در ماه جنوروی >  . . . محالت و مناطق صورت می گیرد

ً مشغول معامالت تجارت بودند مورد فشار و اذیت قرار گرفتھ و  ھا کھ تبعھ افغانستان و معموال

  .مجبوربھ مھاجرت بھ ھندوستان گردیدند

  



دشمنان سعادت و . ان انسان قربانی ھوس و آرزوھای تعدادی افراد قاتل و تفنگ بدست گردیدندھزار

آزادی وطن ما در تبانی با باداران غربی و شیخ ھای عیاش و معاملھ گر عربی دست بھ اعمال 

و در واقعیت امر با . ناروای شان زده و زیر نام جھاد آب بھ آسیاب دشمنان مردم و وطن ریختند

ثور ) ٨(پس از . یافت اسلحھ و پول از کشورھای متعدد عمآل بھ آتش جنگ پطرول پاشیدنددر

منتقل گردید، در نتیجھ مبارزه دستھ  "مجاھدین"کھ قدرت دولتی بھ دستھ ھای بھ اصطالح ) ١٣٧١(

ھای مسلح برای تصرف قدرت دولتی، دولت مرکزی عمأل از بین رفت و بھ چندین مرکز قدرت 

  .و شھر کابل بھ بیش از ده ھا حاکمیت تبدیل شد) آباد، کندھار، بامیان ، ھرات، جاللکابل، شمال(

رھبران تنظیم ھا راھی مدنیھ منوره شده و باحضور داشت پادشاه عربستان  ١٩٩٣در ماه مارچ 

سعودی و نواز شریف صدراعظم پاکستان تعھد سپردند و قسم یاد کردند کھ دست از جنگ کشیده و 

درت بھ ھمھ جوانب درگیر اقدام نمایند اما بمجرد مواصلت، جنگ و کشتار جدیدی آغاز در تقسیم ق

  .گردید

ربانی در تحویلی قدرت تا ھژده ماه اقدام نموده، اسلحھ از مردم : درین مذاکرات فیصلھ گردیده بود 

حکمتیار  جمع آوری و ھکذا ملکیت ھا و دارائی ھای تاراج شده دوباره بھ مالکین آن مسترد گردد و

مولوی خالص از امضای این معاھده امتناع ورزید و مجددی در پایان . بحیث صدراعظم منسوب شود

اما در ترکیب کابینھ بین رھبران تنظیم ھا، بعد از مناقشات . معاھده نوشت کھ با مالحظات امضاء شد

ھر کابل شدت بی سابقھ زیاد در جالل آباد توافق بھ میان نیامد و یکبار دیگر حمالت راکتی باالی ش

  .کسب نمود

تفنگداران قدرت پرست کھ در داخل شھر کابل سنگر گرفتھ بودند مرتکب  ١٩٩۶ - ١٩٩٢طى سالھاى 

ھزار نفر مردم غیرنظامى و بالنتیجھ مسبب اصلى جنایت  ویرانى شھر کابل و کشتار بیش از پنجاه

  .علیھ بشریت شده اند

ستین زمامداری خویش جنگ را تا سطح کوچھ ھاى کابل، در بنیادگرایان جنگ ساالر طی سالھای نخ

جمال مینھ و چنداول و منطقھ افشار و دیگر نقاط شھر گسترش دادند، و در این فاجعھ بیش از چھار 

را در کابل بوسیلھ توپ و تانک و بمباردمان بى ) از ملیت مصیبت دیده ھزاره(ھزار انسان بى گناه 

این جنایت جنگى یکى از .مسما گردید) فاجعھ افشار(شھکاری آنان بھ امان قتل عام کردند کھ این 

کشتار مردم ھزاره و شیعھ ی . شواھد انکار ناپذیرى است کھ مردم کابل آنرا فراموش نخواھند کرد

خورشیدی لکھ ننگی است کھ تا ھمیشھ بر دامان تفنگداران فاتحھ کابل  ١٣٧١دلو  ٢٢منطقھ افشار در 

زمان بود، نیروھای دولت کھ  نیمھ شب این روز کھ با سالروز انقالب در ایران ھم در. ماند باقی می

شورای نظار، جمعیت، اتحاد سیاف، حرکت اسالمی و حزب وحدت شاخھ : عبارت بودند ازقوتھای 

  .اکبری بھ افشار یورش برده و در این حملھ، منطقھ بھ تصرف نیروھای یادشده درآمد



  
  كھ  دریافت  افغانستان  تازه  دولت ،"طالبان"  از سقوط  پس  زودی  بھ» ayUSA Tod»  بنابر گزارش

تا  ١٩٣٣  ھای گرانبھا در سال  سنگ  این.  است  رفتھ  سرقت  بھ  جمھوری  ریاست  الجورد كاخ  تن ١٠

 ھا،  قانونی  و بی  ھا، قحطی جنگ  الرغم بود و علی  شده  آوری جمع  ظاھرشاه  سلطنت  در دوران ١٩٧٣

) میشود گمان برده کھ بیشتر(دومین  و "طالبان"  اولین. بود  مانده  باقی  نخورده  دست  سال ٣٠  طی

  رسمی  مقامات. ریختند  كابل  بھ  امریكایی  نیروھای  از رسیدن  پیش  كھ  ساالران  جنگ  عناصر مظنون

ً كھ  دزدی  در مورد این  صحبت  بھ  مایل  كرزی  دولت   مشكوك»  شمال  ائتالف«انند بد  نیستند مخصوصا

  .قلمداد خواھد شد

ساعت، افزون بر کشتار مردم، دست بھ ویرانی، غارت، آتش زدن  ٢۴نیروھای متعرض بھ مدت 

ھای  ھمین رویداد بارھا در ھجوم. ھا و تجاوز بھ زنان و ربودن کودکان و جوانان سرگرم بودند خانھ

ھای سال  ھمچنان در نیمھ. سنگی و غرب کابل تکرار شدنیروھای فاتحھ در چنداول، دھمزنگ، کوتھ 

از قندھار سربرآورده و در کمترین زمان توانستند ھمھ  "طالبان"، گروه مذھبی و ناشناختھ ١٣٧٣

. ھای کابل برسند جنوب و شرق افغانستان را بھ تسخیر خود درآورند و در ماه حوت بھ دروازه

حدت پیمان بستند کھ علیھ مردم این حزب وارد جنگ ھنگام رسیدن بھ کابل، با حزب و "طالبان"

در این میان، نیروھای دولت با بھره . نشوند، بلکھ برای از میان برداشتن نیروھای دولت بکوشند

هللا محسنی در فتوای  در ھمین زمان، آیت. گیری از فرصت، بھ ھجوم سنگین دیگری دست زدند

  .خون نیروھای وی را مباح دانست ویران گر، مزاری را مفسد فی االرض خواند و

از این رو، نیروھای . را واداشت تا چھره اصلی خود را نمایان سازد "طالبان"این دو مسألھ، 

در این حال، . برخالف توافق پیشین، بھ خلع سالح رزمندگان حزب وحدت پرداختند "طالبان"

کھ در منطقھ  "طالبان"ماندھان عبدالعلی مزاری با ھشت تن از فرماندھان نظامی برای رایزنی با فر

. مستقر بودند رھسپار آنجا شد تا توافق بدست آمده را نھایی نمایند) در بیرون کابل(چھارآسیاب 

المللی و احکام اسالمی کھ مدعی اجرای آن بودند، عبدالعلی  بدون توجھ بھ عرف بین "طالبان"

وی یکی از فرماندھان ھزاره، سید مزاری، رھبر حزب وحدت اسالمی را بھ ھمراه جنرال ابوذر غزن



عیدمحمد ابراھیمی بھسودی، خادم حسین : علی علوی منشی ویژه مزاری و دیگر فرماندھانش نظیر

  .اخالصی جاغوری، جان محمد ترکمنی و عباس جعفری لومانی، شکنجھ و بھ قتل رساندند

 قربانیان خود را در یکی از دشتدر اقدامی نابخردانھ و غیرانسانی، پیکر  "طالبان"گروه فاشیستی 

ھای غزنی از ھلکوپتربھ بیرون پرتاب کردند و مدعی شدند ھنگامی کھ مزاری و فرماندھانش را 

ھمھ را بھ  "طالبان"اسیر کرده بودند و میخواستند بھ قندھار منتقل کنند، وی با ربودن اسلحھ یکی از 

اند از جانب دیگر  مزاری و ھمراھانش را کشتھدر واکنش بھ این اقدام،  "طالبان"رگبار بستھ و دیگر 

جمعی  نیروھای دولت یورش خود را بھ غرب کابل با غارتگری و تجاوزھای جنسی و کشتار دستھ

ھا پس از  با بھ قتل رساندن مزاری و ویرانی غرب کابل، پایگاه ھزاره. مردم این منطقھ تکمیل کردند

صدھا نفر از سربازان جنبش در  ١٣٧٢جدى  ١١برعالو در حوادث . سھ سال مقاومت سقوط کرد

  .ساحھ ارگ تا پل محمود خان توسط نیروھاى دولت قتل عام شدند

طی این مدت آنھا با فروش آثار ارزشمند تاریخی و تخریب آنچھ کھ قابل انتقال نبودند، آغاز کردند، 

منابع ذخیروی با چور و چپاول دارائی ھای عامھ، از جملھ اموال شخصی خانھ ھای مردم تا

وزارتخانھ ھا، ادارات دولتی، موسسات ملکی و نظامی و حتا حملھ و غصب کردن و دست درازی بھ 

مواد امدادی کھ برای خانواده ھای مستحق و مردمان تھی دست مد نظر گرفتھ شده بود و باآلخره 

وانھ جنگساالران یکی از استدالل ھای کجر. غصب خانھ ھا و زمینھای تا امروز ادامھ داده می شود

در آن وقت برای سالھای سال این بود کھ با استخراج و فروش سنگھای قیمتی مانند الجورد و زمرد 

و سایر احجار کریمھ پشتوانھ اقتصاد جنگی خود را تامین می نمایند تا در مقابل ارتش شوروی بھتر 

  .یھ ھنگفت دست یافتنداینھا با قاچاق الجورد و زمرد بھ سرما. و منظم تر جنگیده بتوانند

  
اما از آنجایی کھ ھنوز ھم ھزاران مشکل از فقر اقتصادی تا گرسنگی، تھیدستی، خشکسالی، آوارگی 

و مھاجرت ھای درونمرزی و بیرونمرزی موج فزاینده داشتھ و رنجھای بیکران مردم افغانستان 

یافت تا قاچاقبران اموال عامھ  ھمچنان ادامھ دارد، با تاسف مردم مجال آن را بھ این زودی نخواھند



ً رھزنان و چپاولگران آثارقیمتی و معادن کشور، را بھ استنطاق بکشند و از  کشور خویش، مخصوصا

  .آنھا حساب بگیرند

اکنون از یکطرف با سوء استفاده از شرایط جنگ و دشواری ھای جاری مملکت و از سوی دیگر با 

دولت مرکزی و مسلط بر اوضاع سراسری وجود ندارد، آنھا  استناد بر اینکھ در افغانستان ھنوز نیز

باز ھم بھ ھمان اشتھای سابقھ دارایی عامھ را مانند گذشتھ حیف و میل نموده و بھ حسابھای جاری و 

واضح است چھ در ھمان بحبوحھ جنگ و بحران سیاسی . پس انداز در بانکھای شرق و غرب افزودند

ھ در آستانھ خروج قوای نظامی شوروی از افغانستان و حتا بعد از آن و نظامی حاکم بر افغانستان و چ

چندین بار موضوع فروش و قاچاق سنگھای قیمتی بار بار توسط مطبوعات جھان بشکل علنی مطرح 

شد اما سودی نبخشید و غبار مسلط جنگ و ناآرامی ھای کشور باعث میشد کھ کسی نتواند این 

  .موضوع مھم را پیگیری کند

بازیگران مزبور بھ نحوى در گسترش . رھاى کھ بشکلی ا ز اشکال در بحران افغانستان سھیم اندكشو

رقابت و نزاع آنان بھ . كنند اھداف خاصى را دنبال مى و تداوم بحران در افغانستان مؤثرند و ھر یك 

اى كھ در  ھاى برجستھ از ویژگى. اى بخشیده است سیاسى جغرافیایى افغانستان اھمیت ویژه وضعیت 

توان بھ دو  دھد مى  جغرافیایى افغانستان را مورد تاكید قرار مى  - سیاسى  این مرحلھ، وضعیت 

، دو نگرش دولت جمھوری افغانستان سقوط  با. امنیتى –ویژه گى سیاسى : ویژگى عمده اشاره كرد

اى از  دستھ:شتعمده در مورد حكومت آینده افغانستان، در بین كشورھاى ذى نقش در بحران وجود دا

در . ھا در این كشور بود ند  و حامى منافع آن "اسالمى"  حكومتِ   كشورھا طرفدار روى كار آمدن

درعمل، موجب گسترش بحران  كننده دارند كھ درون كشور نیز ھر یك از این كشورھا نیروى حمایت 

  .اند المللى گردیده اى و بین منطقھ و رقابت روزافزون
   .»اصالت«ف یآرش: منبع
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