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داخل کابل شدند و صبغت هللا مجددی را بحیث رئیس جمھور  "مجاھدین"گروپ ھای  ٩٢در اپریل 

م امور را در دست ماه جون زما ٢٨ت دو ماھھ مجددی، ربانی در بعد از ختم مد. موقت تعیین نمودند

گلبدین حکمتیار بحیث صدراعظم  ماه سپتمبر ربانی بحیث رئیس جمھور و طبق این برنامھ در. گرفت

. گلبدین نظر بھ عداوت ھا و رقابت ھائیکھ با احمد شاه مسعود داشت وارد کابل نشد. تعیین گردیدند

را علیھ ربانی و مردم بی وی مرکز قوماندانی خود را در چھارآسیاب ایجاد کرد و از آن جا جنگ 

ً برا یدر آغاز صبغت هللا مجدد .دفاع کابل آ غاز کرد . گماشتھ شد یاست جمھوریدوماه بھ ر یمؤقتا

خواست از قدرت کنار برود و حاضر ینم یقدرت راتصرف نمودو و ین ربانیالد برھان یب ویبھ تعق

ن یان قدرت شد مانند گلبدیمدعان یباعث کشمکش ھا م ین عمل ویا. نبود یاست جمھوریبھ ترک ر

زوال  .یمزار ید دوستم، احمد شاه مسعود و عبدالعلیاف، عبدالرشیارو عبدالرب رسول سیحکمت

. دیگرد "طالبان"ام یتکار منجربھ قیجنا یافتن گروھھایو نفوذ  ی، جنگ ساالر"مجاھدین"حکومت 

اد یح خود را در آنجا بنین و لوایلتر از ھمھ قندھار را تحت کنترول در آورده و تمام قواناو "طالبان"

ً نودوپنج فیتقر یالدیکردند وتا سال دوھزارم یگذار   .نمودندیصد، افغانستان را اداره میبا

االت متحده بھ افغانستان شد کھ بھ حکومت یکا سبب تھاجم ایک درآمریازده سپتامبر دوھزارویفاجعھ  

ادامھ  ١٩٩۴تا سپتمبر  "مجاھدین"دد جنگ ھای خونین بین گروه ھای متع .دیخاتمھ بخش "طالبان"

چون  "مجاھدین"ھر بخش کابل و ھرگوشھ از کشور در تصرف گروپ ھای مختلف . داشت

. ئفی بھ معنی اصلی آن اگاه شدندمردم از مفھوم ملوک ا لطوا. جمھوریھای خود مختار قرار گرفت

ربانی نیز . وحشت بود تجاوز بھ مال جان و نوامیس مردم یکی از دست آورد ھای درخشان این دوره

میبایست مطابق آنچھ فیصلھ پشاور نامیده میشد پس از چھار ماه از قدرت کنار می آمد ولی وی با 



پس از . خدعھ و نیرنگ شورای حل و عقد را دائر کرد و مد ت زمامداری اش را دو سال تمدید نمود

یاست جمھوری اش را تا مدت نا ت رختم این مدت دیگر نمیتوانست شورای دیگر دائر کند ازینرو مد

ربانی بر مسند قدرت تکیھ زد تا  .معین توسط قاضی القضاتی کھ خودش تعیین کرده بود تمدید نمود

سا حات تحت کنترول دولت وی ھر . از کابل رانده شد "طالبان"توسط  ١٩٩۶خره در سپتمبر البا

ه قبل از حملھ آمریکا بھ افغانستان، یعنی یک ما ٢٠٠١روزه محدود تر شده تا اینکھ در ماه سپتمبر 

  .حدود اربعھ دولت جمھوری اسالمی وی صرف بھ والیت بدخشان محدود گردیده بود

ت با حمایت امریکا وارد کابل یو قوای جمع یفرار "طالبان"ھنگامیکھ در اثر حمالت امریکا، 

دوم درارگ بر مسند وی در چند روز محدودی کھ بار . گردیدند ھر چھ تمامتر در حفظ قدرت کوشید

قدرت تکیھ زد طور نا گھانی بھ امارات متحده سفر نموده و در آ نجا با مقامات پاکستانی مال قات 

وی بھ شدت ا ز کنفرانس بن انتقاد نموده و نمی خواست تا از  .نموده و بھ آ نھا اطمینان ھمکاری داد

 یرا قربان یاست دولت ربانیکھ ر یقانون ونسیانت یبناچار مطابق فیصلھ نامھ بن وخ. قدرت کنار آ ید

دسمبر  ٢٢نموده بود بتاریخ  یت ملیوزارت داخلھ، دفاع و امن ،ی، دالر معاونت کرزیھا یبوج

ن عمرى کوتاه یدرکابل ا "مجاھدین" یروزیپی نیریحالوت و ش .ده شدیر کشیبز یاز کرس ٢٠٠١

تفنگھا  انھیک ھاى شادیھ شلک یروزى در حالین پین روزایچرا کھ در سوم. چون حباب داشت

گر تراژدى یگر نشانھ رفت تا بار دیکدیکباره لولھ تفنگ از آسمان بھ سوى یھمچنان ادامھ داشت، بھ 

   .ابدین جنگ و کشتار و قصھ تلخ دربدرى ادامھ یخون

 یار کھ در کوه ھا متوارى بودند و بھ غرش تفنگ دل خوش میو حکمت یربان ،بان مسعودیدو رق

ن جنگ، یز در ایگر گروه ھا و رقبا را نیج دیدند و بھ تدریگر را تدارک دیکدیجنگ با کردند، 

ل چھارسال جنگ، ید تحمیز و تضاد جد ین ستیحاصل ا .م کردندیسھ یسرنوشت یو ب یرانیکشتار، و

و  گر، کشتار ده ھا ھزار نفر، افزودن برانبوه معلوالنیان و دھھا شھر دیبام یشھر کابل، بتھا یرانیو

  .دى بودیاس و ناامیمجروحان و تداوم مھاجرت و 

را حمایت نموده و سیلی ازکمک ھای مالی خودرا  "مجاھدین"ایاالت متحده ازھمان ابتدا حرکت، 

اسالم آباد درست بھ ھمین دلیل بعد ھا بھ خود حق داد . ازطریق اسالم آباد بھ آدرس آنان سرازیر نمود

پس ازسرازیر شدن امداد . رمورد سرنوشت آن تصمیم گیری کندافغانستان د "جھاد"کھ بھ عنوان قیم 

، افغانستان بھ محل رقابت جدی دو ابرقدرت "مجاھدین"بھ سوی  -ھای خارجی بھ سرکردگی آمریکا

  . جھانی تبدیل شد

حتی عده . با قدرت وصف نا پذیری کھ کسب کرده بودند دریک خالء سیاسی قرارگرفتند "مجاھدین"

. رزو داشتند کھ حکومت جمھوری افغانستان چند صباحی بیشتر دوام بیاوردی آ"جھاد"ای ازرھبران 

در کابل بھ دلیل اختالفات فراوان درونی منجر بھ خالء قدرت مشروع و در نتیجھ  "مجاھدین"حضور 



 یھا یو چپاول دارائ ، چور١٩٩٢بھ کابل در ھشت ثور  "مجاھدین"با ورود  .بی پایان گردید نزاع

مد لنوبھ ھرآنچھ در دست شان آک از گروه ھا ھر کدام بایھر . افتیکابل آغاز م یعامھ، از جملھ موز

ک تعداد آثار یساختمان و . دندیبفروش رسان زیمت ناچیپاکستان بھ ق یبازارھا آنرا در غما بردند ویبھ 

ھمان سال، ھوتل  یدر ماه م یحکومت ربان. دیب گردیتخر ینیذات الب یجنگ ھا م کابل در اثریموز

مانده مجموع آثار یست درصد باقید و آنچھ را کھ بیبرگز یخیمانده تاریآثار باق یرا جھت نگھدارکابل 

ن یدر ن آثاری، ا"طالبان"د بدانجا انتقال داد و تا اشغال کابل توسط یگردیم کابل محسوب میموز یخیتار

ارزشمند را و ن آثار یاز یاری، بس١٩٩۶نظارھنگام فراراز کابل درسال  یشورا. شدیم یگدام نگھدار

د افغانستان بانک بود با خود برده و بمرور زمان بھ خارج انتقال  یھا ینیرزمیز بخصوص آنچھ در

 .دندیدادند و بفروش رسان

  
 در را افراد ن گروپ ویتر تباریجنا گرید کباریبھ افغانستان  یلشکرکش با کایاالت متحده امریا

  .دیم گردانیافغانستان بھ قدرت سھ

  .گر بھ کابل، قلب افغانستانآمدن گروه ھای چپاول
این گروه ھا کھ حتی قبل از آمدن بھ کابل، چھره ھای خاین و کریھ خود را در قتل و آدمکشی و 

وابستگی بھ پاکستان، ایران، عربستان و کشورھای دیگر بھ نمایش گذاشتھ بودند، با ریختن بھ کابل، 

وقتی تنظیم . کمونیست بھ کشتن شان آغاز نمودندملحد و  کابلیان را بیش از پیش داغدار نموده و بھ نام

ھای خاین وارد کابل می شدند، آنانی کھ از سرشت این تنظیم ھا بی خبر بودند، شادی مرگک شده و 

این شادی مرگک شدن و خوشحالی دیری نپایید و ھنوز ماه . برای آمدن شان لحظھ شماری می کردند

د کھ کوچھ ھا و سرک ھا بین تنظیم ھا تقسیم شد و جنگ عسل آمدن تنظیم ھا بھ کابل سپری نشده بو

دولت پشاوری مجددی و بھ تعقیب  .برای تسلط بر مناطق دیگر و بدست آوردن غنایم بیشتر آغاز شد

نیروھای احمدشاه مسعود کھ یکی از طرفین اصلی جنگ و . آن ربانی، از محدودۀ ارگ بیرون نرفت

 .د، از کوه تلویزیون ھر جنبنده ای را بھ گلولھ می بستندبھ امر مسعو در حاکمیت قرار داشتند،

نیروھای سیاف، گلبدین و مسعود ھر کدام برای سرکوب طرف مقابل، از ھیچ وسیلھ ای دریغ نمی 

کابل در ظرف چند روز بھ ویرانھ ای شباھت پیدا نمود کھ ھمھ آن را بھ شھرھای بمباران . نمودند



از آسمان و زمین، باران مرمی و راکت و ھاوان . بیھ می نمودندشده ای بعد از جنگ دوم جھانی تش

  . می بارید

کابل بھ فرمان باداران پاکستانی این تنظیم ھا می . کابلیان در خون فرزندانش غسل تعمید می دیدند

بی توجھ بھ این ھمھ خونریزی و چور و چپاول، ھمچنان سرگرم زدوخورد " رھبران"سوخت و 

کابلی را کشتند، بر زنان و دختران و پسران تجاوز نمودند، گوش و بینی  ۶۵٠٠٠بودند، بیش از 

مردم را بریدند و بر فرق شان میخ کوبیدند، این ھمھ خون ریختھ شده و قتل و غارت و بی ناموسی، 

برای تِخ کردن شان بھ کابل ھجوم  "طالبان"چرت رھبران تنظیم ھا را خراب نکرد و زمانی کھ 

زمانی کھ دوباره با کمک . شتند و دو پای دیگر قرض نموده و بھ پنجشیر فرار نمودندآوردند، دو پا دا

بھ کابل یورش آوردند، در پست ھای حساس و کلیدی دولت جابجا شدند و چھار سال  ۵٢و در پناه بی 

را در خاطره ھای مردم زنده کردند و برای اینکھ جنایت ھای شان را ) ١٣٧۵-١٣٧١(خون و جنایت 

نامگذاری نمودند و برای  "جھاد"ھان مردم زدوده باشند، ھشتم ثور را بھ عنوان جشن پیروزی از اذ

این کار ھمھ سالھ ملیون ھا دالر را خرج مصارف جشن می نمایند و با چشمان کلوخی و وجدان ھای 

 رھبران تنظیم ھای ھشت ثوری. یخزده بھ نظاره ویرانی ھایی می نشینند کھ خود عامل آن بوده اند

این  .چنان بی چشم و حقیر اند کھ برای رسیدن بھ پست و چوکی حاضر بھ ھر نوع معاملھ و پستی اند

روز کھ جز تباھی زیربناھای اقتصادی، سیاسی، فرھنگی، اجتماعی وغیره و کشتن انسان ھای بی 

ور و گناه، ارمغانی نداشتھ است، تنھا از سوی کسانی تجلیل می شود، کھ بھ نحوی در ویرانی و چ

این روز در تاریخ کشور ما، یک روز نحس و سیاه است و اگر امروز خاینان . چپاول دخیل بوده اند

و قاتالن مردم برای برگزاری آن جشن می گیرند، فردا کھ خورشید رھایی و بھروزی خلق ما بدمد، 

 .فتخاینان ھشت ثوری برای ارتکاب جنایات و ریختن خون، بھ پای چوبھ ھای دار خواھند ر

جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر برای پوشاندن جنایات و چھره ھای شان و دفاع از خود بھ ایجاد 

در رأس این جبھھ کسی قرار دارد کھ در زمان . جبھۀ جدیدی دست زده اند، کھ جبھۀ ملی نام دارد

این . ذراندکابلی را از دم تیغ گ ۶۵٠٠٠اش، کشور را بھ خاک و خون نشاند و بیش از  یدولت اسالم

چوکی پرست کھ برای ھشت سال تمام، چوکی ریاست جمھوری را بھ ماتحتش سرش نموده بود و 

برای حفظ آن ھزاران انسان بی گناه راکشت، اکنون از ناامنی و فساد اداری در افغانستان حرف می 

  . زند

رقص بسمل کابل درآتش سوخت و دزدان مسلحش مردم را بھ تماشای ) ربانی(در زمان حاکمیت 

اکنون آن  . . . نشاندند، بر دختران پاکدامن تجاوز نمودند، چشمھا را کشیدند و گوش و بینی بریدند

دراین  .جمع جنایتکار در اتحادی گردھم آمده اند، تا بار دیگر کشور را در سوگ فرزندان شان بنشانند

. ای ملت، ھمھ در آن شامل اندگرفتھ، تا دزدان تفنگدار و نواسۀ باب یمیجبھھ از جنایتکاران تنظ



کسانی کھ تا دیروز در جریان جنگ ھای تنظیمی و غیر تنظیمی، گلوی یکدیگر را پاره می کردند، 

آنانی کھ باید بھ خاطر جنایات و تبھکاری ھای شان در  .اکنون برای حفظ منافع شان جبھھ ساختھ اند

از الف تا یا در دستگاه ھای دولتی حضور  حق مردم افغانستان بھ پای میز محاکمھ کشانده می شدند،

مردم ما دیگر از آن مقدار آگاھی سیاسی . دارند و با زور تفنگ و پول، حرف اول و آخر را می زنند

جبھھ سازان ھر قدر در پناه جبھھ . برخوردار شده اند، کھ فریب چنین و چنان جبھھ ھایی را نخورند

  . م خواھند شدد وناکایراه بروند، بھ ھمان اندازه تجر

ان یرا كھ مردم بھ كشتن افراد ملكی در جنگھای سال . . . یالنی، گی، مجددیاف، محسنیربانی، س

نده كشور مزاحمتھای یده تا در راه آیشان شانس مساعد گردیاكنون دوباره برا ،سازندیمتھم م ١٩٩٠

   .ندیخلق نما

االت متحده و یدا كند، تمام كوششھای ایمھ پن وضع ادایاگر چن ،شودیق آباد نمین طریافغانسان بھ ا

س ملی و یل اردوی ملی و پولیتشك ،آزا دی زنان ،بمنظور اعاده ثبات دموكراسی ،ن المللییمجامع ب

كشور  یاسیكابل بھ عنوان مركز تحوالت س .كسره بھ ناكامی می انجامدیحتی اعمار سركھاو شھرھا 

 یھا، راكت پران یریزش ھا، حركت ھا، درگیھا، خ یزیرنطرف شاھد كودتاھا، خونیاز چند سال بھ ا

ورش از یر كھ یاخ یدر سال ھا. بوده است یفراوان یھا یھا و برباد یرانیھا، قتل عا م ھا، و

گر توسط سركشان و یكبار دینظم  یرانھ و بین شھر جنگزده بالوقفھ ادامھ داشتھ، كابل ویاطراف بھ ا

  . غارت و چپاول شده است یگریگوناگون د یوه ھایزورمندان بھ ش

ت و یگر فقر، مظلومید یت ھا و از سویبلند منزل ھا و مارك ی كسو قد برافراشتن لحظھ بھ لحظھیاز 

كشور درچھ  یاز تمام شھرھا یندگیتخت بھ نمایدھد كھ پا  یتك تك ساكنان آن نشان م یچارگیب

ت در كابل آنقدر اوج یراف جرم و جناگ. راند یش میبھ پ یدادرس یباشد و چگونھ ب یغرق م یتیمظلوم

توان در فقر و آلوده  یآن را نخواھند داشت كھ علل آن را م یریتوان حسابگ یمستوف ده ھاگرفتھ كھ 

ا یشود، دزدان  یرد گفتھ میگ یكھ صورت م یا قتلیو  یھر دزد. ت دانستیس آن بھ جنایبودن پول

ر داخلھ جھت مھاركردن یوز ،دیآ یس میدراداره پول یترا یگاه گاه تغ. س بھ تن داشتھیقاتالن لباس پول

جھ ینت یب ییبھ دولت نگذاشتھ، دست بھ جابجا یگر آبرویتخت كھ دیت در پاین ھمھ جرم و جنایا

در  یتر یم جدیند، تصمیف شان صادقانھ عمل ننمایل شدگان بھ وظایکند كھ اگر تبدیزند و اعالن میم

  . مورد شان اتخاذ خواھد شد

  

www.esalat.org 
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