
 دهه خونین 

1 
 

 

 

 دهه ی خونین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    غفار عریف                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 



 دهه خونین 

2 
 

 فهرست گذارده ها 

 

 رویه عنوان

 4 .............................................................................................. پیشگفتار -

 7 ............................................................................................ اهدای کتاب-

 8 ..........................................................................................  :فصل نخست

 8 ....   نگاهی به وضعیت جهان )نیمه پایانی دهه ی هشتادوسال های آغازین دهه ی نود(  -

 13 ............................................................................................... :فصل دوم

 13 ............   بر افتادن جمهوری افغانستان، سبب شدن های درونی وبیرونی این رویداد -

 26 .............................................................................................. :فصل سوم

 26 ................................................................... تشکیل دولت اسالمی افغانستان -

 36 ...........................................................  برهان الدین ربانی در سکوی قدرت -

 39 ........................................................................................... :فصل چهارم

 39 ................................................................................. پیدایی گروه طالبان -

 68 ............................................................ دیدگاه های جهانی در باره ی طالبان. 

 69 .........................................................................  پیوند های سیاسی طالبان. 

 70 .........................................................................  پیوند های نظامی طالبان. 

 71 ............................................................................................  :فصل پنجم 

 71 ......................................................................................  آغاز جنگ ها -

 74 ............................................................................  موافقتنامه ی پلچرخی. 

 91 خ( ۱۳۷۲دی / جدی  )۱۹۹۴شکل گیری درگیری های خونین میان گروهی از آغازسال  .  

 92 .. ......   جدید گروه های جنگی(  تشکیل شورای عالی هماهنگی انقالب اسالمی )ائتالف.  

 102 .........................................  افروزی طالبان و اوج درگیری های نظامیجنگ . 

 112 .....................................................  برافتادن هرات و پیامد های غم انگیز آن. 

 116 .................................................  برافتادن جالل آباد و پیامد های غم انگیز آن. 

 120 ..........  برافتادن کابل، اهمیت سیاسی و نظامی این رویداد وپیامد های غم انگیز آن. 

 130 .. ..........  ۱۹۹۷در سال  فراز و فرود ) ظهور و زوال( طالبان در شمال افغانستان. 

 132 ...........................................................  مردم علیه طالبانآغاز به پا خاستن . 

 149 ............................................  ۱۹۹۹پیامد حمله های تابستانی طالبان در سال  . 

 179 ..........................................................................................  :فصل ششم

 179 .........................  پیامد های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی درگیری های نظامی -

 179 .......................................................................  فرو افتیدن روند ها: -الف 

 179 ..........................................................................................  اقتصادی؛. 

 188 ..............................................................................  آموزش و پرورش؛. 

 188 ........................................................  فعالیت های ادبی، فرهنگی و هنری؛. 

 193 ..................................  به تاراج رفتن داشته های همگانی و شخصی مردم -ب 

ویران  -ج   و  اجتماعی  و  اقتصادی  های  ساخت  زیر  سیاسی،  های  نهاد  کردن  ی  نابود 

 ...................................................................  ساختمان های اساسی و مدنی

200 

 207 .........................................................................................  :فصل هفتم 

 207 مداخله با سیاست عدم  مداخله ی بیرونی در امور داخلی افغانستان در ناسازگاری -

 226 .......................................................................................  :فصل هشتم

 226 مسایل داخلی افغانستان  گره خوردن عالقمندی های سیاسی و اقتصادی کشور ها با -

واقتصادی بیرونی ها در چگونگی شکل گیری و نضج یابی عالقمندی های سیاسی . 

  امارت طالبان

.............................................................................................. 

232 

 257 .........................................................................................  فصل نهم:

 257 گیری ناهنجاری های داخلی - روابط افغانستان با کشور های همسایه؛ نقش آنها در شکل    -

 286 ........................................................................................  فصل دهم:

 286 .................  کوشش های بین المللی برای آوردن صلح و پایداری در افغانستان -

 295 ...............................................  اعالمیه شورای امنیت سازمان ملل متحد ۰



 دهه خونین 

3 
 

دشواری های جدید در این    پیچیده شدن روند صلح پس از پدید آمدن طالبان و پیدایی  ۰

 راه

299 

 304 .................................  آغاز نهادن کار نوربرت هول و دشواری روند صلح ۰

 321 .....................................................................................  فصل یازدهم:

 321 .............................  نشست ها، گردهمایی ها و همایش ها در مورد افغانستان -

 337 ...................................................................................  فصل دوازدهم:

 337 .................................................  فعالیت های دهشت افگنی ) تروریستی ( -

 369 ...................................................................................  فصل سیزدهم:

 369 .................................................کشت خشخاش، تولید و قاچاق مواد مخدر -

 387 .................................................................................   فصل چهاردهم:

 387 ........................................................  فاجعه ی انسانی ) تراژدی بشری( -

 396 های گروه های مجاهدین (  کشتار ها از سوی نیرو های جنگی ) فرماندهان و چریک  ۰

 398 ............................................................................  گور های گروهی ۰

 399 ................................  پیدایی گروه طالبان و فزونی یابی فاجعه های انسانی ۰

 420 ...................................................................................  فصل پانزدهم:

 420 ..........................................................................  وضعیت حقوق بشر -

 428 ..................................................  قاعده های حقوق اسالمی برای بانوان ۰

 435 ........................................  وضعیت حقوق بشر در امارت اسالمی طالبان۰

 448 .....................................................................................  پایان سخن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دهه خونین 

4 
 

 پیشگفتار: 

 

 من آن قالش رند بی نوایم

 که در رندی مغان را پیشوایم

 گدای درد نوش می پرستم 

 حریف پاکباز کم دغایم

 برستم ز بند زهد و قرایی 

 نه مرد زرق و سالوس و ریایم 

 ردای وطیلسان یک سو نهادم 

 همه زنار شد بند قبایم 

 مگر خاکم ز میخانه سرشتند 

 که هر دم سوی میخانه گرایم

 کجایی ساقیا جامی به من ده 

 که یکدم با حریفان خوش برآیم....

 ) عراقی( 

 

گروه های هفتگانه   ۱۹۹۲اپریل    ۲۸خ ) در اصل در هفتم ثور( برابر با  ۱۳۷۱در هشتم اردیبهشت / ثور  

ویرانگر و خانمان سوز ) به نیابت از دنیای   -)پشاور( و نهگانه )تهران ( پس از یک جنگ دراز مدت  

سرمایه داری، ارتجاع جهانی، نفت ساالران عرب و بازرگان های دینی( بر ضد جمهوری دموکراتیک  

  ۱۳۷۱اردیبهشت / ثور    ۵  -۱۹۹۲اپریل    ۲۵رت رسیدند و بر بنیاد فیصله ی نشست تاریخ  افغانستان به قد

 خ شورای انتقالی مجاهدین در پاکستان، نام حکومت خود را " دولت اسالمی افغانستان " گذاشتند.

 

دولت اسالمی با جان مایه خونریزی، آتش افروزی و ویرانگری آغاز به کار کرد و خود خواهی ها و  

ام جنگ های خانمان سوز میان گروهی، هستی مادی و معنوی یک سرزمین تاریخی را به کام خود دو

 فرو برد؛ تا اینکه جنگجویان طالب در نقش اجیران مزد بگیر، افغانستان را به پرتگاه نیستی رسانیدند. 

تان به دشوار از همان لحظه ی نشستن گروه های جنگی تنظیمی بر اورنگ قدرت، مردم ستمدیده ی افغانس 

ترین، مصیبت بار ترین و غم انگیز ترین گردشگاه زندگی خود پا نهادند و در برگ های تاریخ، رویداد 

های خونین و پر از وحشت و دهشت نقش بست و اندیشه پردازان چپاول گری و واپس گرایی بر دانش، 

سودمند، حاکم   اجتماعی  های  فعالیت  و  فرهنگ  هنر،  اقتصاد،ادب،  آمریکا،  سیاست،  اینکه  تا  گردیدند 

انگلیس، پاکستان، و عربستان در همدستی با متحدان خویش، از میان فرماندهان و جنگجویان تنظیم های  

جهادی، دهشت افگنان طالب را سر و سامان دادند و به میدان های جنگ گسیل کردند تا جنگ و خونریزی  

 و ویرانگری شکل خشن تری را به خود بگیرد. 

شکیل حکومت مجاهدین تا بر افتیدن خونتای طالبان، در جنگ های ویرانگر میان گروهی و  از روز ت

درگیری های خانمان سوز بین طالبان ) جنگجویان سازمان تبهکار القاعده و هزار ها دهشت افگن دیگر  

لف از کشور های دور و نزدیک در رده ی طالبان بر ضد مردم افغانستان می جنگیدند ( و جبهه ی مخا

آنان، شهروندان افغانستان، بویژه زنان، کودکان و جوانان و نو جوانان بنیادی ترین حق و حقوق خود را 

از دست دادند و زجر بیدادگری های گوناگون را کشیدند، روزنه های آموزش و پرورش، فعالیت های  

 هنری و دسترسی به خدمات بهداشتی به روی مردم بسته شد. -فرهنگی  -ادبی 

ه های " شر و فساد " و طالبان خون آشام در جنگ های تبهکارانه، بخش بزرگ شهر ها و شهرستان گرو

های افغانستان، از آن زمره پایتخت را با خاک یکسان ساختند؛ جان و زندگی ده ها و صد ها هزار انسان  

کردند؛ کشتار    را گرفتند؛ صد ها هزار انسان دیگر را در داخل و خارج از کشور آواره و بی خانمان

های گروهی و انفرادی، سر بریدن ها، زنده زنده سوختاندن ها، گروگان گیری ها، آدم ربایی ها، میخ  

کوبیدن بر فرق انسان ها، سالخی کردن ها، تجاوز های جنسی، چور و چپاول نمودن داشته های مادی  

ا به اجرا گذاشتند که همه ی این و معنوی مردم، سوختاندن روستا ها و خانه های رهایشی شهروندان... ر

عملکرد های غیر انسانی در گزارش های ویژه ی فلیکس ارماکورا گزارشگر برگزیده کمیسیون حقوق 

بشر سازمان ملل متحد، در گزارش ها و نشریه های اختصاصی سازمان عفو بین الملل، در گزارش های 

زادی و دموکراسی و حقوق بشر به شکل گسترده  سازمان دیدبان حقوق بشر و ده ها نهاد جهانی پشتیبان آ

 بازتاب یافته است.

همین گونه رویداد های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی در افغانستان در این دهه ی پر از خون و 

سیاسی،  گران  تحلیل  شد.  می  داده  بازتاب  گسست  بدون  جهان  همگانی  های  رسانه  در  ویرانگری، 



 دهه خونین 

5 
 

تا پیرامون چند و چون  صاحبنظران، پژوهشگران،  دیدگاه های گوناگون  با  ریخ نگاران، ژورنالیستان 

 زندگی مردم افغانستان در حکومت گروه های جهادی و امارت طالبی، کتاب ها نگاشته اند. 

و به قدرت رسیدن تنظیم ها را افزون بر (  ۱۹۹۲اپریل    ۲۸خ )  ۱۳۷۱رخداد هشتم اردیبهشت / ثور  

از تنش رهبری حزبی و دولتی که با یکه تازی و ماهیت خرابکارانه و با  سیاست های تبعیض آمیز و پر 

همراه با دسیسه   -انگیزه های انتقام گیری، محل پرستی، قوم گرایی، برتری خواهی زبانی و قبیله ای  

 سازی، توطئه گری، ترفند بازی... به پیش برده می شد؛ می توان با بسا مسایل دیگری نیز گره زد: 

و   - راهبردی  اهمیت  دارای  ای،  منطقه  و  جهانی  های  قدرت  برای  سوی  بدین  دیرباز  از  افغانستان 

م، شکل نو تری به خود گرفت و با همچشمی  وجیوپولتیکی است، که این دیدگاه پس از پایان جنگ جهانی د

نگ  راهبردی میان ابرقدرت ها در دهه ی هشتاد سده ی پیشین، در چرخش ج  -نظامی    -های سیاسی  

سرد، آغشته به خون شد و با راه اندازی جنگ نیابتی اعالم نا شده بر ضد جمهوری دموکراتیک افغانستان 

که در پاکستان و ایران سازماندهی و از همان جا ها رهبری می گردید و گروه های هفتگانه و نهگانه با  

افغانستان به پیش می بردند، انبازی دهشت افگنان عرب و عجم، این جنگ خونین و پر هزینه را در خاک  

 دوام پیدا کرد تا اینکه توافقی به میدان آمد؛

عهد نامه های ژنیو بین افغانستان و پاکستان به امضا رسید که تنها آن بند   ۱۹۸۸اپریل    ۱۴به روز    -

داشتند جامه ی عمل پوشیدند،   پیوند  افغانستان،  از  نیرو های نظامی شوروی  بیرون شدن  به  هایی که 

ایاالت متحده آمریکا ) در جایگاه   باقیمانده ماده های آن از سوی پاکستان ) در جایگاه امضا کننده( و 

ضمین کننده( به شدت نقض شدند و گروه های نشسته در پشاور و تهران را توانایی بیشتر بخشید و ت

ای خونین تر   قدرت رسیدن جهادی ها هموار تر ساخت و جنگ های جبهه  به  سرانجام راه را برای 

 گردید؛

اری های پیشین، کودتای نافرجام شهنواز تنی وزیر دفاع افغانستان، نیرو های ارتش را افزون بر دشو -

نمایش گذاشت و رده بندی های  دچار دو دستگی نمود و اوج تنش های جناحی را در حزب و دولت به  

جدیدی را در ستاد رهبری حزبی و دولتی به وجود آورد، طوری که برخی ها موضع گیری جانبداری 

 از کودتاچی ها و گروه های جهادی طرفدار آنان را اختیار نمودند؛

ویژه ی دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، که   های خرابکارانه بینن سیوان نماینده ی    فعالیت  -

در اصل بر ضد جمهوری افغانستان و صلح و پایداری و امنیت در کشور و به سود گروه های جهادی، 

پاکست آمریکا،  ی  متحده  ایاالت  های  هدف  که  ساخت  آماده  ی  گونه  به  را  وضعیت  کرد؛  می  ان، کار 

عربستان سعودی، ایران و متحدان آنها برآورده شود و جنگجویان و فرماندهان تنظیمی بر دهل پیروزی 

 بکوبند؛ 

اتحاد  امارت طالبی در هنگامی صورت گرفت، که  و  تنظیمی  فراموش کرد که تشکیل حکومت  نباید 

یه گاه سیاسی و نظامی  جماهیر شوروی و پیمان وارسا وجود نداشتند و حکومت پیشین افغانستان نیز تک 

و استخباراتی، همچنان چشمه های کمک های مالی و مادی خود را از دست داده بود؛ از این رو دنیای  

ارتجاع   با  همکاری  و  همدستی  در  ناتو  پیمان  و  آمریکا  متحده  ایاالت  سرکردگی  به  داری  سرمایه 

اقتصادی   -یامد های آن زندگی سیاسی  جهانی،سیاست های بین المللی را چنان به کام خود چرخ دادند که پ

اجتماعی مردم بسیاری از کشور ها را تیره و تار ساخت. در این دهه ی پر از خونریزی و ویرانگری،   -

شهروندان افغانستان و مردم فدراتیف یوگوسالویا بیشترین زجر سیاست های ضد انسانی جهان یک قطبی  

 را کشیدند.

افغان در  پیشگیری  در جنگ های دهه ی نود  با در  ایران  پاکستان و  ستان، کشور های همسایه، بویژه 

نفت   و  داری  سرمایه  جهان  همچنان  بودند.  نموده  هنگفتی  گذاری  سرمایه  گرانه،  مداخله  های  سیاست 

افروخته نگهداشتن آتش جنگ ها، به دوام تبهکاری های گذشته، در   ساالران عربی با سهم گیری در 

ان نقش پر رنگی داشتند. آمریکایی ها، انگلیس ها، اسرائیلی ها و سعودی ها  تباهی و بر بادی افغانست

سیاست های چپاول گرانه و تجاوز کارانه خویش را در جنوب آسیا توسط پاکستان با سیاستگذاری در 

افغانستان، به پیش می بردند تا دولت آخوندی ایران به انزوا کشانیده شود. همین گونه وهابی های سعودی 

همچشمی های مذهبی با ایران به خاطر در دست داشتن رهبری جهان اسالم، افغانستان را تخته ی   در

 خیز خود ساخته بود. 

 راهبردی میان: -اقتصادی  -در این دهه، افغانستان، میدان همچشمی های سیاسی 

و آمریکا، روسیه  ایران و آمریکا، هند و پاکستان، عربستان و ایران، ایران و پاکستان، چین و هند، چین

 و آمریکا، به شمار می رفت.

از آنچه که گفته آمد، کتاب " دهه ی خونین " ) تا آنجا که امکان داشت و چشمه های آگاهی دهنده در 

 دسترس بود ( در مورد بسیاری رخداد های دهه ی نود سده ی پیشین در افغانستان، روشنی انداخته است.

لیف کتاب حاضر در کنار چشمه های دیگر، از کتاب دیجیتالی " گذر  بایسته ی یاد آوری ست که در تأ

در کوچه های خون و آتش " ) جلد اول و دوم، ترجمه ی مقاالت، از نگارنده ( نیز استفاده صورت گرفته 
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است. باید خاطر نشان کرد که در کتاب " گذر در کوچه های خون وآتش " و چند جلد کتاب دیجیتالی 

ده ( نارسایی ها، اشتباه های تایپی، افتیدگی های نوشتاری و واژگانی وجود دارد؛ زیرا دیگر ) از نگارن

در کابل تایپ شدند    ۲۰۰۵ویرایش نشده بودند و دلیل آن هم این بود که دست نوشته ها در تابستان سال  

خوانی   و نگارنده ناگزیر بود که پس از پایان رخصتی به آلمان برگردد؛ از این رو فرصت برای باز

نوشته های تایپ شده و از میان برداشتن نارسایی ها باقی نماند و در آلمان نیز به بر طرف کردن آن کمی 

ها و کاستی ها نایل نیامد ) کتاب های دیجیتالی یاد شده در کتابخانه ی تار نگاشت " سپیده دم " و در  

فته می تواند(؛ ولی خوشبختانه کنون کتابخانه ی برگ فیسبوکی " نشرات راه پرچم " در دسترس قرار گر

آن نوشته هایی که از کتاب " گذر در کوچه های خون وآتش " در اینجا آورده شده است، کمبود ها، 

 افتیدگی ها و نارسایی های نوشتاری و واژگانی برداشته شده است.

کار آماده سازی کتاب " دهه ی خونین " دسترنج بیشتر از دو دهه تالش و زحمتکشی نگارنده است که  

آن با خون دل خوردن به پایان رسید. برگردان نوشته ها، خبر ها و گزارش ها پیرامون رویداد های 

افغانستان در دهه ی نود سده ی پسین، از آلمانی به پارسی، دشوار ترین کاری بود که انجام داده شد. 

 ود.داوری در مورد چند و چون ترجمه به خوانندگان عزیز گذاشته می ش

( INFO/ Pressespieglبسیاری از نوشته ها، خبر ها و گزارش ها، در فصلنامه ی آیینه ی مطبوعات ) 

آلمان، جا داده شده، که برخی ترجمه ها از همین  افغانستان( در  الملل )بخش  نشریه سازمان عفو بین 

یا کاستی رخ د اده باشد، پوزش چشمه صورت گرفته است. هر گاه در کار ترجمه اشتباه، نارسایی و 

خواسته می شود. نگارنده آرزو می دارد تا نویسندگان گران ارج با بزرگواری و مهربانی از سر این  

 کوتاهی ها بگذرند و ببخشند. 

 

 در فرجام: 

 

جای بس خوشی و افتخار پنداشته می شود، هر گاه آشکار گردد که با پیشکش کردن کتاب حاضر به  

خدمتی صورت گرفته است و با آفتابی کردن اندازه ی تبهکاری ها و عملکرد پیشگاه خوانندگان عزیز  

های فاجعه آفرین و خونبار تنظیم های جهادی و گروه خون آشام طالبان در یک گاهه ی تاریخی پر از  

درد و اندوه و مصیبت توان فرسا و حوصله شکن برای مردم افغانستان؛ نسل آینده با موشگافی و نکته  

 دا کردن خوب از بد، نیکو از زشت به داوری می نشینند. سنجی و ج

چون داشته های این کتاب به هم پیوستگی رویداد ها را در قلمرو دو حکومت بی سر و پا، در بر می 

 گیرد:

  - متحددولت اسالمی افغانستان با برتری در اختیار داشتن چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل    -

 وی بیشترین کشور ها؛ لیکن حاکمیت بر بخش اندکی از جغرافیا؛شناسایی رسمی از س

امارت طالبان با داشتن شناسایی رسمی از سوی پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی؛   -

 حاکمیت بر بخش بیشتر جغرافیا؛

ودند که در پهنای حاکمیت هر دو حکومت بی سر و پا، شهروندان افغانستان زندگی می کردند و آنان ب 

زجر بیدادگری فرمانروایان و رنج روزگار را به دوش می کشیدند؛ از این رو به جدا سازی فصل ها بر  

 بنای دو حکومت در یک گاهه، نیازی دیده نشد و همه ی مسایل در یک به هم پیوستگی آمده است.

 

 با درود های گرم و پر از مهر و صفا

 

 غفار عریف 
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 اهدا: 
 

هب همه ی شهروندان سرزمین خورشید،که رد دهه ی خونین رد زری باران گلوله ی جنگ ازبار اهی سبک و 
کاری  سنگین و شلیک موکش اهی کور، رد میان موج اهی آتش ردگیری اه و انبوهی از دود و بارود و هزار اه تبه

 بی روز و روزگار شدند.  بی خانمان و -سرگردان  -دیگر: جان باختند، زخم خوردند، آواره 
 

 غفار عریف
 آلمان فدرال  -شهرک بلهایم 
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 فصل نخست 

 

 نگاهی به وضعیت جهان 

 )نیمه ی پایانی دهه ی هشتاد و سال های آغازین دهه ی نود ( 

 

 

به مشاهده می رسید. این فرایند در سال های   ۱۹۸۹نشانه های کندی آهنگ رشد اقتصاد جهانی از سال  

در صد    ۲در کل پیشرفت اقتصادی به اندازه ی   "   پس از آن نیز به حرکت سراشیبی خود ادامه می داد.  

در صد بود که پایین ترین رقم را پس از  ۲,۶کاهش یافت. از جمله پهنای رشد در کشور های صنعتی  

اقتصادی    ۱۹۸۶سال   داد. رکود  این ۲,۳در کشور های عقب نگهداشته شده  نشان می  در صد بود و 

شاخص نسبت به افزایش جمعیت بسیار کم بود. فکتور عمده در امر کند بودن آهنگ رشد اقتصاد جهانی، 

جنگ در خلیج فارس ) اشغال کویت از سوی رژیم عراق و پس از آن حمله ی نظامی آمریکا بر عراق 

لند رفتن بهای نفت، شمرده می شود. لیکن سنگین تر از این درگیری مؤلف ( و پیامد های آن، بویژه ب  -

نظامی، تأثیر های سیاست پولی در خود دولت های صنعتی به منظور جلوگیری از انفالسیون ) تورم 

پولی( قلمداد می شد. با در نظر داشت عقب مانی بیالنس رشد در اقتصاد های مهم صنعتی جهان ) ایاالت 

نیز کندی آهنگ رشد   ۱۹۹۱انگلستان ( و پسمانی روند تولید در اروپای شرقی، در سال  متحده آمریکا و  

زبان آلمانی، ناشر: انیستیتوت   ، به  ۱۹۹۲به همان شکل خود باقی ماند. " ) سالنامه ی جهان سوم، سال  

Overseas - Übersee بنگاه نشریاتی ،C.H.Beck۱۱ -، شهر مونشن،ص ) 

مبادله ی کاال ها را در بیشتر   های دیگر مواد خام زمینه ی خرابی وضعیت افزایش قیمت نفت و کاهش ب

کشور های رشد نیافته فراهم ساخت. این پدیده، بویژه در قاره آفریقا و تا یک اندازه ای در آسیا زیان های 

ش  پهنای رشد اقتصادی پایین آمد، درآمد سرانه در یک اندازه ی چشمگیر کاه سختی را به وجود آورد: 

یافت. از سوی دیگر جنگ خلیج بر روند پیشرفت اقتصادی " در بخش های: بازرگانی ) مبادله ی کاال  

ها (، صنعت جهانگردی، اشتغال و عرضه ی نیروی کار ارزان هزار ها کارگر غیر بومی" در برخی 

 کشور های آسیایی و در شرق میانه، تأثیر های منفی از خود به جا گذاشت.

هرچند سازمان بین المللی انرژی با آغاز جنگ  (  ۳۱ص)  ۱۹۹۲لنامه ی جهان سوم، سال  با تکیه بر سا

تا  کرد  آن  به  وادار  را  غربی  های صنعتی  کشور  اضطراری حکومت  برنامه ی  یک  بنیاد  بر  خلیج، 

نیازمندی های مواد نفتی خویش را از پس اندازه های ) ریزف های ( راهبردی وابسته به خود کار سازی 

؛ ولی این کار نتوانست جلو افزایش قیمت نفت و کاهش بهای مواد خام صنعتی را بگیرد. پس از نمایند

 این برنامه نا کار آمد شناخته شد.( ۱۹۹۱پایان جنگ ) آغاز مارچ 

این  از پایان جنگ سرد بود.  با عراق نخستین نزاع بزرگ منطقه ای پس  ایاالت متحده آمریکا  جنگ 

نابرابر اختالف ها میان شرق و غرب را در خود بازتاب نداد؛ بلکه در این جنگ محیط  رویارویی نظامی  

انسانی )کشته،زخمی، معلول و معیوب،   بهای  قرار گرفت.  استفاده  ابزار مورد  به حیث جنگ  زیست 

آواره( این درگیری نظامی بسیار گران و پیامد های آن در محیط زیست )کثافت نفتی در بستر آب ها،  

سوزی در چاه های نفت و تأثیر های ناگوار آن بر هوا و فضا و همچنان زیان های آمده بر گیاهان  آتش  

 و دام ها، ویرانی نهاد های خدمات همگانی...( نهایت کمر شکن بود.

پیمان ناتو در لندن(   ۱۹۹۰نخستین بار پس از پایان رسمی اختالف های شرق و غرب )اطالعیه جوالی  

ی و ایاالت متحده آمریکا، در جنگ خلیج جبهه ی مشترک سیاسی را بر ضد یک اتحاد جماهیر شورو

دولت در جهان سوم تشکیل دادند. نشان دادن واکنش سخت نظامی در برابر اشغال کویت از سوی عراق 

و آغاز حمله های هوایی و زمینی بر بنیاد دالیل دارای اهمیت استراتژیک و اقتصادی صورت پذیرفت.  

این جا   از در  نبود. یکی  در نگر  آزادی سیاسی و حق حاکمیت ملت ها بر سرزمین خویش  مساله ی 

مشاوران رییس جمهوری ایاالت متحده آمریکا ) جورج بوش کالن( با صراحت لهجه، دلیل اصلی واکنش  

 نظامی آمریکا را اینگونه یادآور شد:
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د{اگر از گام گذاشتن در دفاع از " ما نیاز به نفت داریم. خوب دلچب می آید }به دل ها چنگ می زن

آزادی سخن بگوییم ؛ ولی کویت و عربستان سعودی نیز دولت های دموکراتیک نیستند. هر گاه فرآورده 

های صادراتی مهم آنها پرتقال می بود، در آن صورت یک کارمند میان رتبه وزارت خارجه موضع 

[ می سپارید، و ما وزارت خارجه را در ماه گیری ]حکومت آمریکا [ را ] در پیوند به هجوم بر عراق  

 -Overseas، به زبان آلمانی، ناشر: انیستیتوت  ۱۹۹۲اگست می بستیم." ) سالنامه جهان سوم، سال  

Übersee  بنگاه نشراتی ،C.H.Beckبا تکیه بر نشریه  ۸۹  -، شهر مونشن،ص ،Time    ۸/    ۲۰تاریخ  

/ ۱۹۹۰ ) 

اتژیک ) تحکیم موضع های خود در خلیج فارس و جهان در اشغال کویت، عراق نیز هدف های استر

عرب( و اقتصادی )در اختیار داشتن نزدیک به بیست در صد تولید نفت جهان، گسترش راه های آبی،  

دست یافتن به ملیارد ها دالر دارایی های کویت در خارج، پرداخت بیشتر از ده ملیارد دالر بدهی ها از  

این پول را سهم کویت در پیشبرد جنگ بر ضد ایران می دانست( را زمان جنگ نخست خلیج که عراق  

سر  بر  نفتی،  های  فرآورده  و  نفت  بهای  آوردن  پایین  بر  افزون  آمریکا  سیاست  لیکن  کرد.  می  دنبال 

موضوع جلوگیری از به وجود آمدن یک قدرت آزاد تر منطقه ای در جهان سوم، می چرخید. ولی این 

از پیش به وجود آمده بود که باید از درون و بیرون انفجار داده می شد. همین    قدرت کلیدی تا حدودی پیش 

که ایاالت متحده آمریکا در جنگ های ویرانگر هشت ساله میان ایران و عراق )جنگ نخست خلیج( از  

اقتصادی کرد تا از گسترش رخنه کردن و   -نظامی    -رژیم صدام حسین پشتیبانی همه جانبه ی سیاسی  

اخوند های بنیاد گرای ایرانی بکاهد، عراق به یک قدرت انکار ناپذیر و با سنجش و وسیله ی اعتبار  

تضمین کننده ی منافع آمریکا و دیگر کشور های غربی در منطقه، بدل شده بود. با این تفاوت که عراق 

د، شیخ  حسب دلخواه ی آمریکا و شرکای آن، به سان زمامداران ارتجاعی ) رضا شاه پهلوی، آل سعو

آله ی دست مبدل نشده بود؛ بنابران این کمبود خطری را  نشینان حوزه خلیج( دیگر، به اندازه ی الزم به  

 آمریکا در منطقه)همان نگهداری مرکزیت(می کرد.  متوجه 

Eric Laurent    شهروند فرانسه( ژورنالیست و کارشناس مسایل شرق نزدیک، پیرامون نقش و سهم(

 زمامداران آمریکا در استوار نگهداشتن پایه های حاکمیت سیاسی در عراق، نگاشته است: 

با   "   تا  آرزو را در سر نمی پرورانید  این  از همکارانش هیچگاه  به گفته ی یکی  جورج بوش )پدر( 

Neville Chamberlain    انگلستان در سال های به نمایندگی از حزب ۱۹۴۰  -۱۹۳۷)نخست وزیر 

مؤلف ( مقایسه شود؛ لیکن حقیقت زندگی چیز دیگری را بر مال می سازد. با وجود ابراز   -محافظه کار 

سخن های بلند باال، او در سال های جنگ خلیج ]جنگ میان ایران و عراق[ به کار های بد تر از چمبرالین  

زید. جورج بوش نه تنها رژیم صدام حسین و شماری از حرکت های قدرت طلبی و خود خواهانه دست یا

ی زمامدار عراق را به میدان آورد و به واقعیت رسانید؛ بلکه به طور خیلی پنهانی او را با جنگ ابزار 

 ندی بیشتر بخشید. برخاست و برایش نیروم ها آراسته نمود، تامین مالی کرد، به پشتیبانی از فعالیت هایش  

این سوء استفاده ی سیستماتیک از قدرت از سوی قدرتمندان در یک کشور دموکراتیک که با تصمیم و 

  William Safireاراده و پنهانی توانایی نظامی یک دیکتاتور را توانمندی بیشتر بخشید، بنابر نوشته ی،  

 ژورنالیست آمریکایی " یک رسوایی است."

آمدن بن الدن، در زمانی که بر ضد شوروی در افغانستان جنگ می کرد، صدام  به گونه ی به صحنه  

حسین نیز با تأیید و موافقه ی ایاالت متحده، بویژه به وسیله بوش و گروه وابسته به وی به وجود آمد و  

 رشد نمود.

امی ایاالت پرسشی که تا به امروز بی پاسخ باقیمانده است: آیا صدام حسین بدون تشویق و پشتیبانی نظ

 متحده، در کل توانایی آن را داشت تا بر کویت تجاوز نماید؟

Russ Beker  :نوشته است 

بر کویت هجوم برد، ژورنالیست ها پرسیدند که او این   ۱۹۹۰/   ۸/  ۲هنگامی که صدام حسین به تاریخ 

، Eric Laurent  همه توانایی را از کجا به دست آورده بود ...." ) کتاب: جنگ های خاندان بوش، از:

 (  ۴۴-۴۳بر گردان از آلمانی: غفار عریف، صص 



 دهه خونین 

10 
 

در آغاز سال های دهه ی نود سده ی بیستم، آمریکا به خاطر به کرسی نشاندن برنامه ی جلوگیری از به  

میان آمدن همیشگی یک قدرت پایدار و نیرومند منطقه ای در جهان سوم و گسترش پهنای رخنه کردن 

یمی در افغانستان و آسیای میانه، یک متحد نیرومند دیگر را نیز در کنار خود  خویش تا سرحد حضور دا

داشت. اینبار برنامه ی کالن آمریکایی ها پس از جابجایی مهره های "سیا" در سکان های رهبری جدید 

دولتی اتحاد شوروی به سردمداری میخائیل گرباچف، امکان عملی شدن را پیدا کرد. از همین   -حزبی

ود که در نشست ساالنه ی بانک جهانی و صندوق بین المللی اسعار ) نهاد های وابسته به کانون سبب ب

، در مرکز گفت و گوها، جنگ خلیج و فرایند تغییر هایی در ۱۹۹۰توطئه های جهانی ( در خزان سال  

اروپای شرقی قرار گرفت. بر عکس، موضوع افزایش فقر در جهان سوم و پرسش چگونگی پرداخت 

ام ها در رده ی واپسین فهرست شاخص های مورد بحث جا داده شد. در این نشست از کشور های جهان و

سوم بیرون از جبهه ی جنگ بر ضد عراق، خوهش کرده شد تا میان دموکراتیزه ساختن حیات اجتماعی، 

تخنیکی  پذیرش مسؤولیت سیاسی و رشد اقتصادی پیوند محکم برقرار سازند. پرداخت کمک های مالی و  

به خاطر تکمیل برنامه های رشد و توسعه و واگذاری وام های یاری کننده به این کشور ها، وابسته به 

 پیروی از اصل های حقوق بشر و عملکرد های دموکراتیک، دانسته شد.

 آمده است:   ۱۹۹۱/    ۴/    ۲۲در سند ابتکار های استاکهلم در باره ی امنیت عمومی و نظم جهانی به تاریخ  

ما دموکراسی و حقوق بشر را از زمره ی ارزش های همگانی می شناسیم. این اصل ها ریشه و پیشینه "  

در زندگی مردم کلیه قاره ها دارند. در سال های پسین این دو پدیده اندیشه های عالی پنداشته می شوند. 

داده و در نظام های راهیابی آنها در باور های همگانی، ساختار های سیاسی را در سراسر گیتی تکان  

اجتماعی تغییر هایی را به وجود آورده است. ما باور داریم که دموکراسی و حقوق بشر در سال های 

د؛ زیرا آنها برای پاسداری از ترقی یک نیاز جدی به شمار می آیند و در  نآینده اهمیت بیشتر کسب می کن 

می دهند. " ) سالنامه ی جهان سوم، سال  برابر عقب افتادگی از کاروان پیشرفت از خود واکنش نشان  

انیستیتوت  ۱۹۹۲ ناشر:  آلمانی،  زبان  به   ،Overseas-Überse  نشراتی بنگاه   ،C.H.Bec  شهر،

 (۳۱ -مونشن،ص

، بانو بینظیر بوتو نخست وزیر پیشین Vaclav Havelجالب است: در کنار ویلی برانت و وآسالو آول  

شاید پس از این نشست بر همچشمان سیاسی خود فخر فروخته باشد که پاکستان نیز جای گرفته بود )!( و  

در   پسین  ی  دهه  سه  سیاسی  های  رویداد  ولی  است.  گذاشته  امضا  گردهمایی  این  نهایی  سند  پای  در 

افغانستان، بویژه پس از بر افتیدن جمهوری افغانستان و نصب حکومت ساخته شده در پشاور ) وحشت  

خونتای فاشیستی طالبی که سیاست مداران و نظامی گران پاکستانی از جمله بانو  تنظیمی ( و به دنبال آن  

بوتو در به وجود آوردن و شکل گیری آنان نقش بنیادی و سازنده داشتند، نشان داد که سخن دفاع از 

دموکراسی و حقوق بشر جز آله ی فشار و وسیله ی سرکوب به هدف رسمیت بخشیدن به تعرض ها، 

 ا و مداخله های آشکار و پنهان در امور داخلی کشور های آزاد، چیز دیگری نبود.سنگ اندازی ه

گنجانیدن واژه های : " تکان خوردن ساختار های سیاسی در سراسر گیتی و آمدن تغییر ها در نظام های  

به اجتماعی " در سند ابتکار های استاکهلم، سخن ساده نبود؛ بلکه بنابر سنجش های دقیق و شمرده شده  

کار رفته بود. باپایان گرفتن جنگ سرد، دنیای غرب در آستانه ی پیروزی و نزدیک شدن به هدف رویایی 

خود، یکه تازی و باداری بی چون وچرا بر جهان قرار داشت. بی جهت نبود که میخائیل گرباچف در 

خواهان پشتیبانی  ، هنگام دریافت جایزه ی نوبل در سخنرانی خود در پارلمان ناروی،  ۱۹۹۱آغاز سال  

کشور های غربی از دور جدید آوردن اصالح های سیاسی خویش شد. درست چند ماه پس از این خواهش 

 به شکل رسمی فروپاشی اتحاد شوروی را اعالم نمود.  ۱۹۹۱بود که در دسامبر 

م  نباید فراموش کرد که زمینه های فروپاشی اتحاد شوروی مدت ها پیش از فرو ریزی رسمی آن فراه

دولتی ) گرباچف، شوارد نازی، یلتسن(    -شده بود. از خالل صحبت ها و سخنرانی های زمامداران حزبی  

آن در روند دید و بازدید های تاریخی با رهبران قصر سفید و یا در هنگام دیدار و صحبت با دولتمردان  

فتن نقش ایشان در بازار رجال اجتماعی و شخصیت های سیاسی جهان، به خوبی پیدا بود که با باال گر -

سیاست، سند نابودی اتحاد شوروی ترتیب داده شده بود و پسان ها آنرا ثبت وثیقه کردند و در پایش مهر  

 و امضا گذاشتند:

شریر ترین و ماجراجو ترین دولتمرد دهه ی هشتاد پنهان نه نمود که در نتیجه کار یک   رونالد ریگن    -

های بایسته را برای بر اندازی شوروی بنا نهاده بودند و در این راه   جایی با گرباچف سنگ پایه و اساس
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ملیارد ها دالر سرمایه گذاری صورت گرفت. ریگن این پیروزی را در زمره ی افتخار های تاریخی و  

چرخش بی نظیر در نظم جهانی به سود نظام سرمایه داری، در زمان ریاست جمهوری خودش به شمار 

 آورد.

نخست وزیر پیشین آلمان فدرال و در آنزمان رییس حزب محافظه کار سوسیال دموکرات  هلموت کول  -

مسیحی، دستاورد های سیاسی زمان حکومت خود را در پهنای بین المللی، شکست کمونیسم، فروپاشی 

اتحاد شوروی و یکجا شدن دوباره ی دو آلمان می دانست و به صراحت افشا ساخت که در دستیابی به  

وزی ها هزینه کالنی را در نظر گرفتند و در تحقق یافتن این برنامه، نقش گرباچف، یلتسن و این پیر

 شوردنازی خیلی برجسته بود. 

مارگیرت تاچر نخست وزیر سابق بریتانیا، مهمترین پیروزی های به دست آمده در گستره ی جهانی را   -

ت که ناسازگاری با آنها را از زمره در دوره ی کار خود، شکست کمونیسم و نابودی شوروی می پنداش

 ی بنیادی ترین وظیفه حزب محافظه کار انگلیس می شمرد. 

فرانسوا میتران رییس جمهوری پیشین فرانسه، آمدن تغییر های پی در پی در سیاست جهانی را پیامد   -

د که با سرازیر کار یک جایی با گرباچف و یلتسن و همکاری آنان با دنیای سرمایه داری، به شمار می آور

فرانک، سرانجام سند شکست سیستم جهانی سوسیالیستی و فروپاشی   -پوند-ساختن ملیون ها دالر، مارک  

 اتحاد شوروی به امضا رسید.

جورج بوش ) پدر( در محفلی که به خاطر پایان دوره ی ماموریتش برگزار شده بود، در سخنرانی   -

ست حکومت خود برای انجام فرایند متالشی ساختن شوروی خویش با شادمانی از کارآیی و پیروزی سیا

و برچیده شدن پیمان وارسا، یادآوری نمود و هزینه دست یافتن به این هدف های راهبردی را به جهان 

 سرمایه داری خیلی بزرگ دانست....

* * * 

نظامی در گوشه   در چهار دهه ی پایانی سده ی پیشین کشیدگی ها، تشنج ها، نا آرامی ها و درگیری های

گوشه ی جهان روان بود که در پدید آمدن و دوام هر یک آن دست های مداخله گرانه ی ابر قدرت ها کار 

نظامی آنقدر ها تند به نظر می رسید که هر لحظه    -می کرد. در برخی مورد ها مشکل های سیاسی  

 را در خود نمایان می ساخت:امکان رخ دادن رویداد های دلخراش و خطرناک منطقه ای و بین المللی 

جنگ و خونریزی در افغانستان، جنگ در ویتنام، نزاع مرزی بین دو کوریا، پیکار های آزادی خواهانه 

در الجزیره، کودتای فاشیستی در چلی، توطئه های امپریالیستی بر ضد حکومت ساندینستی در نیکاراگوا، 

چاد...، وحشیگری رژیم پولپت در کمپوچیا،    -مالیاسو  -موزمبیک    -ادامه جنگ های ویرانگر در انگوال  

مداخله های شوونیستی در الوس، کودتای نظامی علیه شیخ مجیب الرحمن در بنگلدیش، بر افتیدن سلطنت  

بین ایتوپیا و    -بین ایتوپیا و سومالی    -رضا شاه پهلوی در ایران، جنگ های خونین بین ایران و عراق  

 یچیدگی اوضاع سیاسی در جهان افزودند.اریتریا... همه و همه به پ 

کمپنی های غارتگر  بیشترین نزاع های مرزی بین کشور های همسایه را نیروی اهریمنی استثمارگر و 

تولید جنگ ابزار و بازرگان های ساز و برگ نظامی، دامن می زدند. در کشور هایی که جنگ های  

گروه های مخالف، هستی و زندگی مردم را می بلعید،  خونین و فرسایشی قدرت طلبانه میان دولت و  

فعالیت های سیاسی و عملیات جنگی مخالفان سالحدار نیز از سوی قدرت های بزرگ جهان تامین مالی 

می شد، جنگ ابزار و ساز و برگ نظامی در اختیار طرف های درگیر قرار می دادند. در وضعیتی که 

افریقایی و آمریکای التین درگیری های نظامی، راه حل واقعی   تا هنوز در بسیاری کشور های آسیایی،

خود را پیدا نه نموده بود، عنان اختیار و تعیین سرنوشت مردم جهان به دست آمریکا و متحدان دایمی آن 

 افتید و فرایند تجاوز سیاسی و اقتصادی و اشغال گری و استعمار نوین ابعاد تازه تری به خود گرفت.

، بازگشت صلح و  ۱۹۸۹در قلب آسیا نیز پس از بیرون شدن سربازان شوروی در سال    در افغانستان

آرامش با وجود شهامت، دلیری و مردانگی نیرو های پدافند ملی در زمان دفاع آزادانه، به رویای گمشده  

تا آن زمان که وجود داشت( و   اتحاد شوروی )  شباهت داشت؛ زیرا پشتیبانی مالی، سیاسی و نظامی 

االت متحده ی آمریکا از طرف های درگیر، دوام جنگ را شتاب و نیروی بیشتر بخشید . با وجود اینکه ای
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شماری از تنظیم های جهادی افغانستان در پشاور پاکستان در جنگ خلیج در سنگر دفاع سرسختانه از 

با آن هم پشتیبانی    رژیم عراق قرار گرفته بودند و دولت آمریکا تا اندازه ی بر آنها خشمگین بود؛ ولی

سیاسی و کمک های مالی و نظامی آمریکا، پاکستان، عربستان و متحدان بین المللی و منطقه ای آنها به 

 مخالفان دولت افغانستان بند نشد و دست اندازی ها در امور داخلی افغانستان همچنان ادامه یافت.

در میدان درگیری   ۱۹۹۱بار در سال    نیرو های ضد دولتی پس از مدت ها جنگ و گریز، برای نخستین

ها به برکت سخاوت آمریکایی ها، از خود برتری نظامی نشان دادند و با پشت سر گذاشتن یک جنگ دو 

هفته ای بنابر پشتیبانی آی اس آی و انبازی رو در روی نظامیان پاکستانی، شهر مهم و راهبردی خوست 

خود در آوردند و با این شکست، درست نخستین نشانه   به اشغال  ۱۹۹۱را در جنوب افغانستان در مارچ  

ی پایان حتمی فرمانروایی نجیب هللا پدیدار شد و به گرداب رفتن نظام جمهوری نیز از همین جا کلید 

سیاسی بنیاد دولت افغانستان را لرزان ساخت و با زمانی بر می خورد که   -خورد. این پیشامد نظامی  

ای سوسیالیستی، پشتیبان های رژیم کابل، نیز به سوی واژگون شدن راه  اتحاد شوروی و دیگر کشور ه

 می پیمودند. 
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 فصل دوم 

 

 

 

 

 

 درونی و بیرونی این رویداد  بر افتادن جمهوری افغانستان، سبب شدن های

 

 

پوشیده نیست که از لحاظ  بر بنیاد داده های نشر شده در رسانه های همگانی در جهان، دیگر به هیچکس 

به دست  از فرار نافرجامش  پایه های حکمرانی نجیب هللا، مدت ها پیش  سیاسی زمینه های واژگونی 

 خودش پی ریزی شده بود. 

نجیب هللا پس از آنکه در سایه پشتیبانی و توطئه گری های زمامداران حزبی و دولتی اتحاد شوروی، بر 

  ۱۴افیای مشاوران فاسد و رشوت خوار روسی با سازماندهی کودتای  بنای سناریوی آماده شده از سوی م

، رهبری حزبی و دولتی را یکی پی دیگری غصب کرد،، با چنان شتابزدگی و بی سنجشی ۱۳۶۵/  ۲ /

و با عملکرد های غیر ضروری، نا عاقبت اندیشانه و خطرناک چهار چوب نظام را لرزان ساخت که تو  

را در یک روز بپیماید. پیروی کور کورانه از روش های ماجراجویانه   گویی قصد داشت راه صد شبه

 گرباچف برای مردم افغانستان فاجعه آفرید و سبب فرو ریزی نظام سیاسی در کشور شد.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان نمایان   نخستین نشانه های بی اعتمادی نسبت به نجیب هللا در درون  

از مضحکه شرم آور پلینوم)!( هجدهم کمیته مرکزی، رهبری جدید با   گردید. در اولین روز های پس

دنباله روی از اجرأت خرابکارانه در حزب کمونیست اتحاد شوروی؛ دست به کار تصفیه و سبک دوشی 

های گسترده؛ لیکن بی مورد و بی دلیل در تمامی بخش های حزبی و دولتی در کابل و استان ها، زد و 

امین ؛ سیاست زورگویی، نظامی گری، دشمنی،کینه توزی،   -زمان حاکمیت ترکی    به دنبال آن به سان

بی اصولی، خود خواهی، لفاظی های اغواگرانه، الفزنی های انقالبی گرانه، اختناق، یکه تازی، تهدید،  

تخویف، پیگرد، بازداشت، برتری طلبی... در برابر بخش های گسترده ی از رده های پایین و کادر های 

کی و نظامی و شماری از رهبران ح.د.خ.ا در پیش گرفته شد. بدین شیوه بود که حزب و دولت بهترین مل

و وفادار ترین مدافعان خویش را از دست دادند؛ بدون اینکه متحدان و همکاران صادق و با وفای جدید 

مخالفان دولت را به را در کنار خود داشته باشند و یا با در پیش گرفتن روش های سنجیده شده، اعتماد  

 دست آورند.

از سوی دیگر همگام با خرابی وضعیت سیاسی و نظامی در افغانستان، تکیه گاه خارجی فرمانروایی 

نجیب هللا، سیستم جهانی سوسیالیستی در پیشاپیش آن اتحاد شوروی بر بنیاد برنامه های تسلیم طلبانه، 

های پنهان و خیانت های جبران ناپذیر گرباچف و شرکا،  سازش های پشت پرده، خطا های آشکار، توطئه  

در نتیجه ی سرمایه گذاری جهان غرب به ارزش ملیارد ها دالر در این راه، از درون و بیرون چنان 

انفجار کرد که هیچ حرکتی نتوانست جلو فروپاشی آنرا بگیرد. فرو ریزی دراماتیک نظام شوروی و 

ای ناهنجاری را برای نجیب هللا و دسته ی وی به بار آورد. از دست  برچیده شدن پیمان وارسا پیامد ه

دادن پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیکی در پهنای بین المللی و خشکیدن چشمه های کمک نظامی و سخاوت  

های مالی، نظام جمهوری و نجیب هللا را در تنگنا کشنده قرار داد و تیر پشت آن را شکست، در حالی که  

جنگی مخالف که در پاکستان و ایران پایگاه داشتند، کمک های مالی و نظامی و پشتیبانی    به گروه های

 سیاسی بیشتر صورت می گرفت.

 

بهزاد کریمی در بخشی از نوشته ی خود زیر عنوان " کارمل نخواست و نجبب نتوانست " نشر شده در  

ریه کار، ارگان مرکزی سازمان  نش۱۹۹۶دسامبر  ۱۸برابر با    ۱۳۷۵آذر / قوس    ۲۸تاریخ    ۱۴۸شماره ی  

 فدائیان خلق ) اکثریت ( نگاشته است:

 

" اما نجیب هم چون هم نسل های خود در شرایط شیفتگی نسبت به شوروی ها رشد کرد و قدرت یافت.  

برای او، پراتیک فرای هر چیز بود و پراتیک در افغانستان بایست با مصلحت شوروی رقم می خورد.  

صلحت شوروی ها را برآورد، اما وقتی شوروی بمرد، او نیز مرد. نجیب مصلحت نجیب مصلحت گرا، م

گرا واقعا درک کرده بود که سیاست قدیمی، سیاست غلط و بی فرجام بود و پی برده بود که افغانستان راه 

حل نظامی ندارد، درست به همان گونه که گارباچف فهمیده بود سیستم شوروی چه اندازه پوک شده و به  

حوالت اساسی نیاز دارد و جز " علنیت و بازسازی " چاره ای دیگری نمانده است. اما همان گونه که ت

گارباچف در برخورد با غرب مصلحت گرای بدی از آب در آمد، نجیب نیز با مصلحت گرایی آمیخته به 
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آنرا به خویشتن    قدرت پرستی، حزب و جبهٔه ترقی خواه افغانستان را فدای الزامات هر نوع از صلح کرد،

خویش تقلیل داد و بخاطر نرم کردن جبهٔه مقابل، جبهٔه خود را تهی نمود، بی آنکه حتی به نرم کردن  

طرف مقابل نایل آید. نجیب خواست که مرد زمانه خود باشد، اما با اشتباهات مهلک خود نتوانست ناجی  

 نیروی ترقی در افغانستان باشد."

 

 

 نگاهی به گذشته: 

 

میخائیل گرباچف در شرح جایگاه جهان سوم در اتحاد جامعه ی بین المللی در بخش اختالف های منطقه  

 ای ، نوشته است:

 

" هر گاه انسان پیرامون وجود اختالف های منطقه ای به سخن گفتن آغاز نماید، خواننده می خواهد بپرسد 

 که من در باره ی افغانستان چگونه فکر می کنم؟ 

شاید در کل، در نزد همگان آشکار نباشد ]کلیه مردم جهان آگاه نباشند[ که افغانستان نخستین کشوری بود 

که اتحاد شوروی با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. ما همیشه با مردم این سرزمین، پادشاه و رهبران  

دگی شدید که ریشه از زمان قبایل آن رابطه ی دوستانه داشتیم. بدون شک افغانستان به دلیل عقب مان

حاکمیت بریتانیا ] استعمار کهن[ دارد، با دشواری های فراوان دست به گریبان بود. به همین خاطر این 

یک امر طبعی بود که شماری از افغانستانی های ] ترقی خواه[ خواستند به مردم خود کمک کنند تا خود 

و نهاد های خدمات همگانی را نوسازی نمایند و به را از پیوند های قرون وسطایی آزاد سازند، دولت  

روند پیشرفت شتاب بیشتر بخشند. لیکن نتوانستند نخستین تغییر به کلی پیش رونده را نشان دهند؛ زیرا 

حلقه های امپریالیستی شروع به آن کردند تا بر افغانستان از بیرون فشار آوردند. به این دلیل رهبران این  

داد }دوستی[ افغانستان ] معاهده ی دوستی، حسن همجواری و همکاری بین جمهوری  کشور بر پایه قرار

دستینه    ۱۹۷۸دسامبر  ۵ماده که به تاریخ  ۱۵در    -دموکراتیک افغانستان و اتحاد شوروی سوسیالیستی  

شد.[ از اتحاد شوروی خواستار کمک گردیدند. آنان یازده بار به ما مراجعه کردند و ما به زودی آماده 

 دیم تا گردان های محدود را به آنجا بفرستیم.ش

ما می خواهیم هر چه زود تر سپاهیان خویش را به خانه بر گردانیم. مشکل تا اندازه ی به کلی حل شده  

است. تنها نیاز آن دیده می شود تا اوضاع در اطراف افغانستان از نگر سیاسی نیز روشن گردد. ما از  

اییم که رهبران کنونی آن کشور در پیش گرفته اند. اتحاد شوروی به مانند روند آشتی ملی پشتیبانی می نم

گذشته خواستار یک افغانستان آزاد، آباد و غیر منسلک است. این حق آزادانه ی مردم افغانستان است تا  

تصمیم بگیرند که کدام راه را در پیش گیرند و کدام برنامه پیشرفت را تحقق دهند. مداخله ی آمریکا،  

ازگشت نظامیان ما را پشت سر می اندازد و سد تطبیق سیاست آشتی ملی و حل کلی مشکل می شود. ب

ادامه تحویل دهی موشک های استینگر ] و سکر [ به باند های ضد انقالب که آنان با استفاده از این جنگ 

ها غیر اخالقی   ابزار ها هواپیما های ملکی را مورد هدف قرار می دهند ] و سرنگون می سازند [خیلی

) گرباچف، میخائیل، " پریسترویکا ]سیاست بازسازی  است و به هیچ عنوان توجیه پذیر بوده نمی تواند."  

آلمانی، ناشر: بنگاه نشراتی   -[ دومین انقالب روسی" یک سیاست جدید برای اروپا و جهان   به زبان 

Knau ۲۲۹  -۲۲۸،صص۱۹۸۹چاپ جدید توسعه یافته، سال  -، شهر مونشن ). 

آنچه در باال گفته آمد می رساند که گرباچف از برنامه ی گسیل قوا به افغانستان، از پیش آگاهی داشت. 

افزون بر آن خواهش فرستادن سپاهیان شوروی در زمان زمامداری نور محمد ترکی و حفیظ هللا امین  

ورش زخم خونین خواند  بعمل آمده بود. گرباچف پس به قدرت رسیدن، جنگ در افغانستان را برای کش

و با شتاب دست به کار شد تا پای شوروی را از این کوره ی آتش بیرون بکشد؛ بدون اینکه تضمین های  

قوی و برخوردار از اعتبار بین المللی، در راستای بند شدن مداخله از خارج و احترام به حق   -الزم  

شد به بهانه ی " مشکل تا حدود زیاد به کلی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان را در نظر گرفته با

 حل شده است " به سازشکاری ها و زد و بند های پشت پرده با حاکمان قصر سفید پرداخت.

 

 در پیشگفتار کتاب " حقایق پشت پرده ی تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان " آمده است:

 

"... گورباچف که با بن بست نظامی و سیاسی مواجه شده بود، تصمیم گرفت که به منازعه خاتمه دهد،  

زیرا قرارداد ژنیو یک راه عملی فرار از مصارف بن بست و امکان گشایش یک معبر بسوب ] به صوب[ 

ناپذیر عقب    روابط بهتر با غرب بدست می داد. پریسترویکا یا سیاست بازسازی یکی از شرایط اجتناب 

نشینی از افغانستان بشمار می آمد و دپلوماسی که ذریعه فشار نظامی تقویه می گردید، عقب نشینی را  

) کوردوویز، دیاگو و هریسن، سلیک، " حقایق پشت پردٔه تهاجم..."، ترجمه ی  عمألٔ ممکن ساخت."  
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چاپ   -۱۳۷۷ه خوانی پشاور، سال سبا کتابخانه:بازار قص - عبدالجبار ثابت، ناشر: مرکز نشراتی میوند 

 (۵۰دوم،ج اول، ص 

پیشنهاد نشستن به   ۱۹۸۱دولت افغانستان در می  ]۱۹۸۸/    ۴/    ۱۴  -بربنیاد توافقنامه ی تاریخی ژنیو  

پشت میز گفت و گو های سیاسی را به طرف مخالف ارائه نموده بود؛ ولی پاسخ مثبت دریافت نکرد تا 

یو با میانجیگری دیاگوکوردویز نماینده ویژه ی دبیر کل سازمان ملل  اینکه دور نخست گفت و گو های ژن

با پیمودن راه دشوار در نتیجه ی انجام صحبت های غیر رو در رو میان نمایندگان   متحد آغاز شد و 

/    ۵/    ۱۵سیاسی افغانستان و پاکستان، در فرجام موافقتنامه ی ژنیو به امضا رسید و اعتبار از تاریخ  

گردید[ بیرون شدن نیرو های نظامی اتحاد شوروی پایه به پایه تکمیل شد و واپسین سرباز   اجرایی۱۹۸۸

با گذر از پل   ۱۹۸۹فبروی    ۱۵جنرال بوریس گرومف فرمانده سپاه چهلم[ به تاریخ   و افسر آن کشور ]  

ضوع ها )  دوستی، خاک افغانستان را ترک گفتند. متأسفانه به جز در همین مورد در ارتباط به دیگر مو

امنیت و موقف   -وحدت ملی    -استقالل سیاسی    -عدم مداخله و عدم تعرض، احترام به حق حاکمیت ملی

هویت ملی و میراث فرهنگی، خودداری از تهدید و استعمال قوه، احترام به حق تعیین    -عدم انسالک  

ی مستقیم و یا غیر مستقیم  فرهنگی و اجتماعی، خود داری از تقویه    -اقتصادی    -آزادانه ی سیستم سیاسی  

ایجاد سوء تفاهم و یا تبلیغات خصمانه به منظور    -و حمایت از شورشیان، خودداری از تبلیغات جعلی  

منظم و صلح آمیز   -تعرض و مداخله در امور داخلی کشور، مهیا ساختن زمینه ی بازگشت داوطلبانه  

و متحدان بین المللی آن،بویژه ایاالت متحده،، تمام مهاجران افغانستان به وطن شان....( دولت پاکستان  

در جایگاه تضمین کننده، محتوای موافقتنامه ی ژنیو را زیر پا گذاشتند. بدین لحاظ جنگ و خونریزی در 

سرزمین افغانستانی ها پایان نیافت؛ زیرا تنظیم های هفتگانه پشاوری و نه گانه ی تهرانی و پشتیبان های 

آنها راه چیره شدن نظامی را برگزیده بودند و به پایان دادن به غم و درد و اندوه    منطقه ای و بین المللی

نظامی در افغانستان کمتر عالقمندی نشان می   -اقتصادی    -مردم و زدودن فضای خفقان آور سیاسی  

 دادند. 

 

بخشید و   را نیرومندی و تحکیم بیشتر نقض خشن موافقتنامه ی ژنیو، جایگاه پاکستان و ایاالت متحده  

زمینه ساز آن شد تا اسالم آباد و واشنگتن ابتکار عمل را در دست گیرند و مسکو و کابل را در تنگنا  

قرار دهند و با افزایش در اندازه و شکل کمک های نظامی به گروه های جنگی مخالف دولت، برنامه ی 

به تحقق برسا را  افغانستانی "  آخرین  تا  ادامه ی جنگ   " پیشامد شکست  راهبردی ریگن  این  با  نند و 

آمریکایی ها را در ویتنام جبران نمایند. بی جهت نبود که زمانی چارلس ولسن عضو تند رو کانگرس و 

 مدافع سرسپرده ی تنظیم های جنگی، گفته بود: 

 

" به عقیده ی من اکنون فرصت آن رسیده که می توانیم شوروی ها را در میدان جنگ شکست دهیم. ما  

هزار نفر ]را[   ۲۵هزار نفر تلفات دادیم. روس ها ممکن است در افغانستان تا حال    ۵۸تنام  در جنگ وی 

آنها هنوز   داده باشند.  افغانستان   هزار دیگر قرض دار ما می باشند."    ۳۳از دست  ) جارج آرنی، " 

رات میوند،  گذرگاه کشور گشایان " ترجمه ی: پروفیسور دکتور علمی و پروفیسور هاله،ناشر: بنگاه انتشا

 .( ۱۵۵ -خورشیدی، ص ۱۳۸۲بازار قصه خوانی پشاور، چاپ سوم، سال 

نقض شدید توافقنامه ی ژنیو از سوی پاکستان و بی پروایی آمریکایی ها در برابر به جا آوردن تضمین 

های داده شده، مقام های افسار گسیخته ی شوروی را نیز تکان سنگین داد و سبب گردید تا ناجیان )!(  

افزایش  افغانستان،  دولت  به  خود  لوژستیکی  و  نظامی  های  کمک  حجم  در  نیز  علنیت  و  بازسازی 

چشمگیری بعمل آورند و بیشتر از گذشته جنگ ابزار و ساز و برگ نظامی مدرن از جمله موشک های 

 اسکاد به ارتش افغانستان تحویل دهند.

 

ن پس از امضای موافقتنامه ی ژنیو، جارج  پیرامون سرازیر شدن جنگ ابزار های مرگبار به افغانستا

 آرنی نگاشته است: 

 

 " علی الرغم توافقات ژنیو هر دو جانب جنگ در افغانستان مقدار زیاد اسلحه 

کشنده و مرگبار را از پشتیبانان خویش به دست می آوردند. برمبنای اطالعات استخبارات ایاالت متحده،  

وان خروج نیرو های آن بین دو صد تا سه صد ملیون دالر در  کمک های نظامی مسکو به نجیب هللا از آ

، شش صد هواپیمای بار بردار شوروی به کابل ۱۹۸۹یک ماه می رسد ]رسید[.تنها در ماه می سال  

برای رژیم کابل   دادند. همچنان ماسکو  انتقال  آنجا  به  اسلحه و مهمات جنگی  پرواز نموده صد ها تن 

صد عدد تانک جدید و سالح پیشرفتٔه زمینی تهیه نمود. آمریکا مقدار ب(، یک - پنجصد عدد راکت )سکاد

ملیون دالر در سال   ۵۰۰کمک های خویش را برای مجاهدین فاش نساخت اما تخمین زده می شود که به  

بصورت کل   ۱۹۸۹می رسد]رسید[. عربستان سعودی نیز همین مقدار کمک نموده بود. در سال    ۱۹۸۹
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کمک های مرگبار را از خارجی ها برای هر فردی از مردان، زنان و اطفال شاید معادل دوصد دالر  

 افغان ] افغانستانی[ سرازیر کرده باشند.... 

ادامٔه تهیه اسلحه برای جوانب درگیر در جنگ نتیجٔه پیمان ) تناظر مثبت( است که مخفیانه بین مسکو و  

آخرین تالش ها برای مذاکرات ) تناظر واشنگتن درست قبل از توافقات ژنیو به امضاء رسیده است.  

منفی( توسط ابر قدرت ها به عدم ادامٔه تهیه اسلحه به جوانب درگیر منجر می گردید که در آن وقت توسط  

موقف ها تغیر کرد. اتحاد شوروی آشکارا اعالن کرد که آرزو    ۱۹۸۸مسکو رد گردید. اما از پایان سال  

یاده کند؛ در حالیکه ایاالت متحده به مذاکرات در مورد مسالٔه عالقه  دارد تا ) تناظر منفی ( را در عمل پ

نشان نداد؛ و استدالل کرد که عملیات بزرگ تهیٔه اسلحٔه مسکو توازن نظامی را به نفع کابل بر هم می 

 .( ۲۵۷-۲۵۶) همان کتاب، صص   زند...." 

 

کارمند ملل متحد در ژنیو در بخشی از نوشته ی خود   Pierre Simonitschدر پیوند به سخنان باال،  

 زیر عنوان " افغانستان یک بازار جنگ ابزار است " نگاشته است )برگردان(:

 

  ر ملیارد دالر ابزا۱۳,۵به ارزش    ۱۹۹۱-۱۹۸۸" بر بنیاد واپسین آمار دست داشته، افغانستان از سال  

ویل دهی جنگ ابزار از اتحاد شوروی به نظام جنگی سبک و سنگین وارد نمود. این احصائیه تنها تح

از افغانستان بیرون شدند.    ۱۹۸۹کمونیستی )!(پیشین در کابل را در بر می گیرد که نیرو های آن در سال  

گروه های جهادی لیکن همچنان خیلی ها زیاد از سوی ایاالت متحده ی آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی 

ا استفاده از موشک های پدافند هوایی " استینگر " ایاالت متحده، مجاهدین، و ایران پشتیبانی گردیدند. ب

 - Frankfurter Rundschaقوای هوایی مخالف،]دولت[ را از کار انداختند." ) روزنامه ی آلمانی:  

۲۱/ ۱۰ / ۱۹۹۶) 

تعهد    با امضا نمودن قرارداد به شکل رسمی  ۱۹۹۱اتحاد شوروی و ایاالت متحده آمریکا در سپتامبر  

فرایند تحویل دهی جنگ ابزار را به جناح های درگیر بند می    ۱۹۹۲سپردند که اعتبار از یکم جنوری  

سازند. در موافقتنامه شرح داده شده بود: " پایان کشمکش های دشمنانه امر ضروری برای برگزاری 

انتخابات در دوره ی گذار و تامین یک نظم )قاعده ی( سیاسی دوامدار ] و پایدار [ است. " )رساله ی "  

بین المللی در برابر فاجعه حقوق بشر "، به زبان آلمانی، از انتشارات سازمان عفو   افغانستان: مسؤولیت

 .(۳۳، ص ۱۹۹۵بین الملل، شهر هامبورگ، سال  

( و حاکمان قصر کریملن  CIAشور بختانه که زمامداران قصر سفید )جورج بوش پدر و حواریون،  

می روسی به شمول برخی مشاوران  )گرباچف، شوارد نازی، کریچکوف و دیکر حواریون ملکی و نظا

فاسد و بی آزرم آنان در افغانستان ( خالف موازین اخالقی و پیمان های پذیرفته شده ی بین المللی، بار 

دیگر روی تعهد های خویش پا گذاشته، روند تحویل دهی جنگ ابزار ها و رسانیدن آنرا به افغانستان 

 نریزی و رنج و درد و غم مردم کشور افزودند. ادامه دادند و بدین شکل به فرایند جنگ و خو 

هر چند پس از بیرون شدن کامل قوای شوروی، کوشش های بین المللی به خاطر دریافت یک راه حل  

سیاسی به مشکل افغانستان، ادامه پیدا کرد. هیأت های صلح ملل متحد گفت و گو های چند جانبه را با  

ی، اتحاد شوروی و ایاالت متحده آمریکا به پیش بردند تا امکان  مقام های پاکستان، ایران، عربستان سعود

و  داخل  های  زیرا طرف  نداشت؛  پی  در  پیروزی  ولی  فراهم شود؛  ملی  فراگیر  یک حکومت  تشکیل 

عالقمند در قضایای افغانستان با بهانه تراشی ها و فرصت طلبی ها در پی کسب امتیاز بیشتر از یکدیگر  

د های سازمان ملل متحد از سوی واشنگتن و مسکو نادیده گرفته می شد. چیز می برآمدند و یا پیشنها

بیشتر از آن تنظیم های افراطی به تحریک پاکستان و عربستان سعودی و تا اندازه ی ایران، بر پایه روش  

انحصار طلبی، بودن نجیب هللا و یا کدام شخصیت سرشناس دیگر وابسته به ح.د.خ.ا را در ساختار سیاسی 

آینده ی افغانستان نمی پذیرفتند. افزون بر آن از تالش های دیگوکور دویز در راستای تشکیل حکومت به 

 رهبری محمد ظاهر پادشاه پیشین و یا تشکیل " حکومت نخبگان " چیزی به دست نیامد. 

 

مد شکست  ناگفته نباید گذاشت که در این سال های پسین در باره ی بر افتیدن جمهوری افغانستان از پیا 

سیاسی و نظامی سخنان زیادی گفته شده و گوناگونی علت شدن درونی و بیرونی این فروپاشی، آشکار 

 گردیده است. 

هر گاه بارز ترین علت شدن درونی شکست و فروپاشی فشرده گردد، آگاهان سیاسی و نظامی که در آن  

ن که در این راستا شاخص های زیرین سال های دردآور رویداد ها را یکایک در میهن شاهد بودند، به یقی

 را مهم می شمارند: 

 

تهی ساختن دم به دم حاکمیت سیاسی از وجود کارمندان ورزیده و کار آگاه رشته ای و بیرون راندن    -

خدمتگزاران راستین و سرسپرده به مردم در کلیه بخش های اداره ی دولت، در رده های باالیی و پایینی  
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بر عکس پیش کشیدن و گماریدن کارمندان به وظیفه ها بر بنیاد وفاداری به شخص در سراسر افغانستان؛  

و به گروه با زیر پا گذاشتن سنجه های: شایستگی، کاردانی، ماهر بودن رشته ای، پاکی، صداقت، پیشینه 

 ی نیک... نظام جمهوری را مصیبت زده کرد؛ 

هم  - درخور  کاری  جو  و  همکاری  همدلی،  فضای  خوردن  هم  های  بر  فعالیت  پیشبرد  در  اهنگی 

سیاسی،اقتصادی، اجتماعی، نظامی و امنیتی با باال گرفتن خشونت اداری، نظامی گری، برخورد های  

تبعیضی با انگیزه ی برتری جویی های قومی، قبیله ای و زبانی، همچنان کاربرد زور و فشار به هدف  

ر خواست ها و اراده ی جمعی قرار داد، تا پذیرفته شدن اراده و نگر شخصی، نظام سیاسی را در براب

 آنجا که شماری از کارمندان زیر پیگرد گرفته شدند و برخی را به زندان افگندند؛ 

ناکامی سیاست مصالحه ملی به سبب پی ریزی و پیگیری آن از دید خود خواهانه به هدف سازش با    -

مچنان استفاده ی ابزاری از این سیاست  تنظیم های جهادی و نبود صداقت در عملی سازی این برنامه، ه

در برابر مخالفان پلنوم هجده ی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دامن زدن به تفرقه  

افگنی در رده ی نیرو های پشتیبان و مدافع راه پیشرفت و عدالت اجتماعی به منظور بی اعتبار ساختن، 

ی حزب و دولت را دست و پاچه ساخت. افزون بر این سیاست  بدنام کردن و پراگنده نمودن آنان، رهبر

مصالحه ملی از سوی گروه های جنگی، نظامی گران پاکستان و کشور های غربی پشتیبان و کمک کننده  

ی آنها، یک راهکار نمایشی به خاطر مردم فریبی و جلب توجه خارجی ها، پنداشته شد؛ بنابران با مخالفت  

. ولی دولت این شکست را در پشت پرده ی دروغ پراگنی ها و زیاده گویی ها و ریشخندی روبرو گردید

 پنهان نگه می داشت؛

اعالم آتش بس یکطرفه ی از سوی دولت، منافع ملی، آینده ی صلح و پایداری را در افغانستان به خطر   -

خشید تا نسبت به انداخت. این عملکرد های نا سنجیده شده، گروه های جنگی و جهادی را نیروی بیشتر ب

گذشته بر پایگاه های قوای امنیتی و دفاعی و کاروان های نظامی حمله نمایند و جنگ ابزار های سبک  

و سنگین را از پاکستان، آزادانه به داخل افغانستان برسانند. تنها همین کار نبود؛ بلکه در استان های:  

" مناطق صلح " واحد های اداره ی دولتی زیر نام    -ننگرهار، کندهار، خوست، نیمروز، کنر، هرات،  

تا   کشیدند  بیرون  نیز  را  سرحدی  های  لوا  و  شد  ساخته  پاک  کشوری  و  لشکری  کارمندان  وجود  از 

 جنگجویان تنظیم ها در آنجا ها جابجاگردند؛

به دنبال برداشتن گام های تسلیم طلبانه، گروه های جهادی حمله های موشکی و پرتاب هاوان را بر   -

ها، فرودگاه های هوایی ) ملکی و نظامی (، قرارگاه های نظامی ، دستگاه های تولیدی، پوسته های شهر  

امنیتی در شاهراه ها، ماین گذاری ها،کمین گرفتن ها و شبیخون زدن ها... افزایش دادند تا نیرو های  

ی کرده نتوانند و ارتش و قوای امنیتی در دفاع از شهر ها و شهرستان ها و ساختار های دولتی رسیدگ

 میدان واپس زدن حمله های دشمن تنگ و تنگتر گردد؛

به محاصره کشیدن اقتصادی شهر های بزرگ، بویژه کابل، بند ساختن راه ها و بزرگراه ها، ویران    -

سازی سرک ها، پراندن پل ها و پلچک ها کمبود و نبود مواد خوراکی و سوختی و دیگر کاال های نیاز 

ر آورد و بهای آنها را افزایش داد. در یک چنین وضعیتی دولت نتوانست خشنود بودن مردم  مردم را به با

هر چند برای مدتی به خاطر رسانیدن کاال های ضروری بر ترابری هوایی پر  را با خود داشته باشد.  

 هزینه تکیه صورت گرفت؛ لیکن دوام آن بنابر نبود چشمه های مالی سرشار، امکان پذیر نبود؛ 

سخت ترین و بد ترین ضربه را بر پیکر ناتوان حاکمیت سیاسی در افغانستان، کودتای شهنواز تنی زد.    -

این کودتای نظامی پیامد های ناگوار را بر نیرو های ارتش و قوای امنیتی به جا گذاشت و در میان آنان  

 شگاف و دو دستگی را سر و سامان داد. 

ه حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار شریک آن بود، به پس از شکست کودتای وزیر دفاع کشور ک

دستور آی اس آی پاکستان حمله های هجومی پی در پی گروه های جهادی بر شهر ها در استان های: 

خوست، لوگر، کندهار، زابل، پکتیا، لغمان، ارزگان، هلمند... شدت گرفت. آنها می خواستند انتقام شکست  

 امی در کودتا را از مردم افغانستان بگیرند؛در جنگ جالل آباد و ناک

برافتیدن خوست به دست گروه های جهادی، سنگ بنای فروپاشی حاکمیت سیاسی را گذاشت؛ زیرا  -

فرمانده گارنیزیون عسکری و  این بر اندازی افسران رده نخست وزارت های دفاع و داخله درمحل)  در

 فرمانده پولیس( نقش داشتند؛

خوست از زیر اداره ی دولت می توانست درس و پند خوبی به رهبری حزبی و دولتی بیرون شدن  -

باشد تا از اسپ خودخواهی و برتری جویی های قومی و زبانی و یکه تازی های زورگویانه پایین شود؛ 

ولی آب از آب تکان نخورد، برعکس دامنه ی دسیسه سازی و توطئه گری سازمان یافته به شمال 

شانیده شد. موضع گری های بسیار دشمنانه با دست بازی های برتری خواهانه و قوم افغانستان ک

گرایانه، با بر کنار ساختن کارمندان سرشناس ) لشکری و کشوری( در شمال افغانستان، فرو ریزی 

 نظام سیاسی را با شتاب بیشتررقم زد. 
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و پایان فرمانروایی نجیب هللا و شرکا، در الی   پیرامون علت شدن بیرونی بر افتیدن جمهوری افغانستان          

کتاب ها سخنان با اهمیتی گنجانیده شده که خوانش آن ها می تواند پژوهشگران و جویندگان حقیقت را در شناخت  

 و روشن شدن واقعیت ها، یاری رسانند:

ستیو کول در کتاب " جنگ اشباح " بسیار شفاف و روشن و با باریک بینی از فعالیت های خرابکارانه   -

ی سی آی ای، وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا پرده برداشته و از نبود هماهنگی و هم نگری 

یکا در افغانستان در میان کارمندان این دفتر های آمریکایی بر سر به پیروزی رسانیدن برنامه های آمر

 (. ۱۶۲-۱۵۹این گاهه ی زمانی سخن گفته است )صص 

 کول نگاشته است:

را پس از خروج نیرو های شوروی متصرف نشده بودند. فروپاشی دیوار برلین   " مجاهدین هیچ والیتی 

دیگر وضعیت استراتژیک افغانستان را تغییر داد. نجیب اگر چه خطری در کابل به حساب می آمد؛اما او  

پیشاهنگ یک قدرت سلطه طلب چون شوروی به حساب نمی آمد. هشدار های مکویلیم در برابر خطر 

بنیاد گرایی اسالمی، گوش شنوا در واشنگتن پیدا کرده بود. نحؤه برکناری مکویلیم به خاطر ابراز نظریات  

بود. در خزان همان سال انتقاد آمیزش باعث نارضایتی در میان ماموران وزارت خارجٔه آمریکا گردیده 

در واشنگتن تامسن ریاست گروهی از بخش های مختلف دولت آمریکا را به عهده داشت که به صورت 

مخفی مامور بررسی سیاست آمریکا در قبال افغانستان شده بود. گزارش های بخش های مختلف دولت 

ار گرفت و واضح گردید که مورد بررسی قر  ۱۹۸۹تا سال    ۱۹۸۸آمریکا در بارٔه افغانستان از سال  

میان بخش های مختلف دولت در زمینه اختالف نظر وجود داشت. در مورد این موضوع که آیا همکاری  

 زیان آن، هر ارگان نظر خود را داشت. نزدیک سی آی ای با احزاب اسالم گرا به نفع آمریکا بود یا به 

نظریات مکویلیم ضرورت اتخاذ یک پالیسی جدید گروه کاری افغانستان تحت نظر پیتر تامسن با الهام از  

را ضروری خواند. این گروه با برنامه سی آی ای مبنی بر سقوط رژیم نجیب که خواست اکثریت افغان 

ها ]افغانستانی ها [ بود مخالفت نکرد، بلکه آن را در راستای برآورده شدن حق تعیین سرنوشت تأیید  

طر مقابله با نفوذ تندروان در دولت شوروی وجود فشار نظامی را نمود. در عین زمان گروه کاری به خا

ضروری تشخیص نمود. گروه کاری در پهلوی یک برنامه نظامی بر ضرورت داشتن یک برنامٔه سیاسی 

تأکید نمود. تامسن یک طرح جدید را تدوین کرد که در آن در پهلوی فشار نظامی برای بر اندازی رژیم 

ی به قدرت رسانیدن یک حکومت معتدل و نمایندٔه مردم در کابل توصیه شده نجیب، تالش سیاسی برا

 بود....

در عین زمان سی آی ای به عملیات مخفی به خاطر سقوط نجیب ادامه داد. هدف آن بود تا با استفاده از  

.... نیروی نظامی یا نجیب وادار به کناره گیری از قدرت گردد و یا هم به زور از قدرت کنار زده شود

تامسن می خواست از اسالم آباد به ریاض برود تا با شهزاده ترکی موضوع را مطرح نموده و از آن جا  

به روم برود و باب مذاکره را با شاه سابق باز نماید؛ اما در ظرف چند ساعت واضح شد که نظریات  

وزارت خارجه اوکلی و    موافقی که در وزارت خارجه ابراز شده بود، گمراه کننده بود. بعد از جلسه در

و  شدند  اتاق  وارد  ای  آی  که مسؤوالن مرکز سی  زدند  هم حرف می  با  آن کشور  در سفارت  تامسن 

پیتر نمی تواند به روم برود زیرا این کار او باعث اخالل عملیاتی می شود که توسط سی آی ای   گفتند:  

ی آی ای و آی اس آی روی یک  و آی اس آی پیشتر برنامه ]ریزی [ شده است. او تشریح کرد که س

عملیات جدید نظامی به خاطر سقوط رژیم نجیب کار نموده اند که با گرم شدن هوا عملی خواهد شد. 

قوماندان های مجاهدین در سرتاسر افغانستان آماده گردیده اند تا به حمالت همزمان علیه شهر ها و راه 

مهمات در حال انتقال است. رئیس سی آی ای گفت :  های اکماالتی رژیم دست بزنند. کار ها آماده شده و

اگر موضوع مذاکره با شاه سابق افشا شود بسیاری از رهبران اسالم گرای مجاهدین از آن آزرده خواهند 

از بازگشت ظاهر شاه خبر شوند، به جنگ   شد. او هم چنین گفت که اگر مجاهدین احزاب اسالم گرا 

 ( ۱۹۸-۱۹۶نخواهند پرداخت )صص

کول در باره ی کنار رفتن نجیب هللا از قدرت و نشان دادن سازگاری وی بر سر استعفا کردن از    ستیو

 ریاست جمهوری، نگاشته است:

" نجیب به خوبی آینده را پیش بینی می کرد؛ اما کسی نبود که به او گوش بدهد. او حامیان شوروی خود 

 نا امیدی به سر می برد. را از دست داده، در بین مردم بی اعتبار شده بود و در
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یک نمایندٔه ملل متحد بنام بینان سوان ساعت ها را با وی گذرانید تا او را قانع کند که به نفع یک دولت 

انتقالی از قدرت کنار برود و این یگانه راهی بود که از به قدرت رسیدن افراد افراطی چون حکمتیار می  

خنرانی یی را که از طرف بینان سوان نوشته شده بود از توانست جلوگیری کند. نجیب موافقه کرد و س

طریق تلویزیون خواند و گفت که با ایجاد یک حکومت تحت نظر ملل متحد از مقامش کناره گیری خواهد 

 کرد....

در جنوب کابل گلبدین حکمتیار نیرو هایش را مخفیانه در چهار آسیاب جابجا نمود. در اینجا بارک های 

اره]مخابره[، میدان تعلیم و یک مسجد در محلی که با درخت های سرو احاطه شده بود، نظامی، مرکز مخ

قرار داشت. تانک ها، زره پوش ها، راکت انداز های ثقیل و توپخانه در قطار های منظم قرار گرفته و 

ودتای تنی برای حمله نهایی آماده شده بود. حکمتیار از طریق رادیو با جناح خلق که پیشتر با آن ها در ک

شریک شده بود، تماس برقرار نمود. گروهی از عرب های جهادی به چهار آسیاب رسیدند و یکجا با آن 

 ها خبرنگاران عرب بودند که می خواستند پیروزی نهایی جهاد را فلم برداری نمایند.... 

درانی رئیس    در پشاور مذاکره برای تشکیل یک دولت انتقالی در عقب در های بسته و به اشتراک اسد

آی اس آی و شهزاده ترکی در جریان بود. عدٔه از علمای سعودی به پشاور آمدند تا برای تصامیم اتخاذ 

آرند." )صص فراهم  دینی  تأیید  مهندس  (۲۲۹-۲۲۸شده  ترجمه:  نویسنده: ستیو کول،  اشباح،  ، )جنگ 

 (۲۰۱۳-۱۳۹۲محمد اسحاق، چاپ: بنگاه انتشارات میوند، سال چاپ: 

افزون بر آنچه گفته آمد، عبدالوکیل وزیر خارجه در زمان ریاست جمهوری نجیب هللا، در جلد                 

  ۲۱دوم کتاب " از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان " اعالمیه پنج فقره ای )

 دبیر کل سازمان ملل متحد )خاویر پریز دیکوئیار( را بازتاب داده است:( ۱۹۹۱می

چند هفته به این طرف گزارش های دشمنی و خصومت در افغانستان بر عالقمندی و ضرورت " از  

تالش های من بمنظور خاتمه دادن به رنج های مردم افغانستان تأیید می گذارد. در چنین یک زمانی که 

ده توجه جهانیان را انکشاف های دیگر به خود معطوف می دارد، مردم افغانستان به باد فراموشی سپر

شده اند. از اوضاع و احوال کنونی که جامعٔه بین المللی بخاطر از بین بردن رنج های بشر با هم مساعدت 

 می کند، ضرورت خاتمه دادن به آن بیشتر محسوس می گردد. 

، اسامبله عمومی، با پیگیری در تشویق همه بخش های ۱۹۹۰نوامبر  ۷مورخه  ۴۵-۲۲مطابق به مصوبٔه  

تان [، بر عالوه توجه حکومت ها، به طرف یک حل سیاسی در افغانستان کار کردم. مردم افغان ]افغانس

باید بگویم که مسأله افغانستان راه دیگری جز حل سیاسی ندارد و برای رسیدن چنین یک حل سیاسی 

 ضرورت به یک توافق در سطح ملی و بین المللی دیده می شود.

اینده شخصی ام در افغانستان و پاکستان به همه بخش های مشوره هایی که از طریق آقای بینن سوان، نم

مردم افغان ] افغانستان [ به شمول رهبران سیاسی، گروپ های مخالف و قوماندان های مقاومت که مرکز 

آنها در پشاور، تهران و داخل افغانستان است و دیگر افغان های برجسته مقیم در خارج انجام گردید، 

ته در زمینه مشوره حکومات نیز اخذ گردید. جوانبی که با آنها گفتگو را انجام دادم  نتیجه گیری کردم. الب

مرا چنان تحت تأثیر قرار داد که حل مسله باید جدأ یک پروسٔه سیاسی افغانی و دور از مداخله دیگران 

 باشد.

باید به مثابٔه مبنای خوبی   برای حل سیاسی در مفکوره های فوق مرا وادار ساخت که عناصر ذیربط 

 افغانستان، که برای اکثریت مردم افغانستان قابل قبول باشد، حفظ و نگهداری گردند.

 حفظ حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقالل سیاسی، غیر منسلک بودن و کرکتر اسالمی افغانستان. -۱

تصادی، سیاسی و  شناسایی حق مردم افغانستان در انتخاب حکومت دلخواه شان و انتخاب سیستم اق  -۲

 اجتماعی عاری از مداخله خارجی، واژگونی و فشار.

ضرورت یک مرحلٔه انتقالی که جزئیات آن در دیالوگ بین االفغانی مورد پذیرش قرار می گیرد و   -۳

 رهنمود شدن آن برای ایجاد یک حکومت دارای پایه های وسیع: 
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اکثریت افغان ها ]افغانستانی ها [ به شمول ایجاد   ضرورت آغاز تدابیر دورٔه انتقالی قابل قبول برای  -الف

انتقالی قابل قبول و بیطرف همراه با نیرو ها و مقامات مناسب ) که مشخص می گردد(  یک مکانیزم 

طرف اعتماد مردم افغان ]افغانستان [ و دادن اطمینان الزم به آنها در اشتراک شان در انتخابات آزاد، در  

 غانی ]افغانستان [ به منظور ایجاد یک حکومت دارای پایه های وسیع. نظر گرفتن عنعنه های اف

 ضرورت قطع دشمنی و جنگ در مرحلٔه انتقالی. -ب

مقتضی داشتن کمک های ملل متحد و یا کدام سازمان بین المللی دیگر در مرحلٔه انتقالی و پروسٔه   -ج

 انتخابات. 

سلحه به همه جوانب افغانی از طرف همٔه تهیه ضرورت یک توافق به منظور خاتمه دادن به تهیه ا  -۴

 کنندگان. 

ضرورت به موجودیت منبع مناسب مادی و پولی بمنظور تسکین درد های مهاجران افغان]افغانستان   -۵

 [ و ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه و بازسازی اقتصادی و اجتماعی افغانستان.

ه همه ای جوانب ذیعالقه به منظور تشویق و تسهیل اجزای عناصر  من عالقمند هستم که گفتگو هایم را ب

فوق، ادامه دهم. از همه رهبران افغان ] افغانستان [ تقاضا بعمل می آورم تا منافع مردم افغانستان را باال 

تر از هر چیز شمرده، اختالفات شان را از طریق پروسه های سیاسی حل کنند و به جنگ ویرانگر خاتمه 

 دهند.

همچنان از همه حکومت ها می خواهم که از پروسٔه سیاسی پشتیبانی کرده و به حق مردم افغان ] افغانستان  

 (.۲ج۶۵۴-۶۵۳[ که در مورد آیندٔه شان چگونه تصمیم بگیرند، احترام بگذارند." )صص

ایران، اعالمیه دبیر کل سازمان ملل متحد، سیاست گذاران را در آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی،  

شیخ های نفت ساالر و شمارزیادی کشور های غربی و سازمان دولت های اسالمی، خرسند و خشنود 

ساخت و به زودی پس از نشر آن برای پایان دادن به حیات حاکمیت سیاسی در افغانستان دست به کار 

 شدند و گام های عملی برداشتند.

 عبدالوکیل نگاشته است:

اعالمیه، بدون اینکه سر منشی شخصأ از اهداف پشت پردٔه سازمان دهندگان " اساسأ هدف از صدور این  

اصلی این اعالمیه آگاهی داشته باشد، فروپاشی جمهوری دموکراتیک افغانستان )ج.د.ا( بود، نه تامین 

صلح و آشتی میان نیرو های درگیر جنگ، قطع مداخالت از بیرون و بوجود آوردن حکومت ائتالفی 

 (۲ج۶۵۵بول برای افغان ها ] افغانستانی ها [." )صبیطرف قابل ق

چند روز از نشر اعالمیه سر دبیر سازمان ملل متحد نگذشته بود که در اسالم آباد یک نشست چها جانبه 

) پاکستان، ایران، تنظیم های جنگی و بینن سوان( برگزار شد و هدف آن را گفت و گو پیرامون جا گزین  

ه جای " رژیم غیر قانونی در کابل " تعیین کردند. مرزا اسلم بیگ رییس ستاد ساختن " رژیم اسالمی " ب 

ارتش پاکستان و محسن رضایی نماینده سپاه پاسداران ایران، در اسالم آباد شعار آزادی افغانستان را سر 

 دادند. 

 عبدالوکیل نگاشته است:

 ایران در امور افغانستان، چنین بیان نمود:" چنانچه در همین کنفرانس، ابراهیمی نمایندٔه والیت فقیه 

پیروزی نظامی مجاهدین مکمل حل سیاسی است و ادامٔه عملیات نظامی مجاهدین، موجب پیروزی های 

 ( ۲ج۶۶۰هر چه سریع تر آنان می گردد.")ص

آمریکا، انگلستان، پاکستان، عربستان سعودی، ایران، سازمان کشور های اسالمی، پیمان ناتو در ازای  

هزینه کردن هزار ها ملیون دالر، نمی توانستند به چیز کمتر از به قدرت رسانیدن گروه های هفت گانه  
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و هشت گانه، بسنده کنند؛ بنابران اعالمیه ی دبیر کل سازمان ملل متحد بسیار به آسانی این راه را هموار 

 کرد.

 عبدالوکیل نگاشته است:

ریان مذاکرات ژنیو و بعد از امضای موافقتنامه های ژنیو،  " آمریکا در طول زمامداری نجیب هللا و ج

از هر وسیله و امکان غرض کنار زدن نجیب هللا از قدرت کار گرفت و موفق نشد تا به هدف خود نایل  

شود. لهذا آخرین وسیله طرح پروگرام پنج فقره یی سر منشی سازمان ملل متحد توسط بینن سیوان و 

حامیان پشت پردٔه وی بود تا با این بازی، نجیب هللا را قبل از وقت وادار   شرکای سکرتریت ملل متحد و

فروپاشی ح.د.خ.ا)حزب   دولتی و  نمایند و زمینٔه سقوط حاکمیت  قدرت  از  آمادگی برای کنار رفتن  به 

از یک  فلیپ کاروین ظاهرأ نجیب هللا را  با آمدن  افغانستان را فراهم نمایند.  وطن( و دولت جمهوری 

ز آینده اش مطمئن ساخت و از جانب دیگر، از موفقیت تالش های ملل متحد او را امیدوار ساخت. طرف ا

در نتیجه، بینن سیوان و فلیپ کاروین نجیب هللا را تشویق نمودند که آمادگی کنار رفتنش از قدرت را 

 (۲ج ۸۴۳اعالم بدارد.") ص

نیز   دبیر کل سازمان ملل متحد، نجیب هللا  اعالمیه  تاریخ  از پی  مارچ ۱۸  -۱۳۷۰اسپند/ حوت  ۲۸به 

 اعالمیه کناره گیری از قدرت را بیرون داد:  ۱۹۹۲

من همین اکنون یک دور شدیدی مشوره ها را با آقای بینن سیوان نمایندٔه خاص جاللتماب سر منشی   "  

پیشبرد یک حل سیاسی مس با مساعی ملل متحد جهت  در رابطه  پاکستان  افغانستان و  در  لٔه  ملل متحد 

بخصوص  منشی  سر  مساعی  از  را  ج.ا.  دولت  کامل  حمایت  اینجانب  و  رسانیدم  انجام  به  افغانستان 

 گردهمایی افغانی که از جانب وی پیشنهاد شده است، اطمینان داده ام. 

عالوتأ به آقای بینن سیوان مبنی بر پیشنهاد جاللتماب پطروس غالی سر منشی ملل متحد و بر اساس  

مردم افغانستان سپرده ام، بار دیگر اطمینان دادم که اینجانب بر اشتراک شخص خویش  تعهدی که من به 

در گردهمائی پیشنهاد شدٔه افغانی بحیث بخشی از پروسٔه ملل متحد که میزبان آن جاللتماب سر منشی می 

این باشد اصرار نخواهم ورزید. من موافقت دارم بر اساس تفاهمی که در گردهمائی افغانی از طریق  

و صالحیت  قدرت  تمام  پذیرد،  کابل صورت  در  انتقالی  یک حکومت  تشکیل  برای  متحد  ملل  پروسه 

اجرائیوی از همان روز اول دورٔه انتقالی به حکومت انتقالی منتقل گردد. طوری که جاللتماب سر منشی  

باید وحدت،    اظهار داشته است، حکومت انتقالی باید دارای چنین صالحیت ها و قدرت مقتضی باشد که

انتقالی باید  مصونیت و امنیت افغان ها و همچنان تمامیت ارضی افغانستان را تضمین نماید. حکومت 

احترام کامل به حقوق بشر را نیز تضمین نموده انتخابات آزاد و عادالنه را به منظور ایجاد یک حکومت  

 انتقالی در افغانستان سازماندهی و اداره خواهد کرد. 

همین ]مین[ اجالس اسامبلٔه عمومی اظهار داشته  ۴۶من با آنچه سر منشی ملل متحد در گزارش خویش به  

است کامألٔ موافق هستم و بار دیگر از جانب آقای بینن سیوان تأیید گردید که ضمانت های مقتضی بین 

را که در فوق تذکر یافته   المللی باید فراهم گردد تا حکومت انتقالی را قادر سازد تا بتواند وظایف خویش

 است بصورت مؤثر انجام دهد.

لذا من بار دیگر آمادگی خویش را تجدید می نماییم]می نمایم[ که منافع مردم افغانستان را باال تر از تمام 

منافع شخصی و گروهی دانسته جدٔأ آرزومندم تا سایر طرف ها نیز اقدامات مشابه را انجام بدهد ]بدهند[." 

 ( ۲ج ۸۴۴-۸۴۳)صص 

نجیب هللا پیش از فرار نافرجام، خالف همه ی روش های پیش بینی شده در اساسنامه ی حزب وطن و 

در قانون اساسی، استعفا نامه های خویش را از ریاست حزب وطن و از مقام ریاست جمهوری؛ در یک 

برنامه ی فرار، سیوان در دیداری زد و بند پنهانی با بینن سیوان، به وی سپرده بود. پس از بر هم خوردن  

که با هیأت اجرائیه شورای مرکزی حزب وطن داشت، استعفا نامه ها را در اختیار رهبری حزب گذاشت  

] استعفا نامه ی کنار رفتن از مقام ریاست جمهوری را به سپهبد محمد رفیع و استعفا نامه ی ترک رهبری 

ین دیدار بود که هیأت اجرائیه از سبک دوش ساختن حزب را به سلیمان الیق سپرد[. همچنان در هم

 معاونان رییس جمهوری آگاهی یافت.
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شورای مرکزی حزب وطن و مقام های دولتی، با بیرون دادن آگاهی نامه ها، استعفای نجیب هللا را غیر 

جلس هر دو م  ۱۳۷۱/    ۲/    ۲قانونی خوانده و این عملکرد او را نکوهش کردند. افزون بر این به روز  

  ۱۳۷۱/    ۱/    ۲۶-(۶۳شورای ملی ) سنا و نمایندگان ( نشست یک جایی برگزار نمودند و فرمان شماره )

) عبدالرحیم هاتف، عبدالواحد سرابی، سپهبد محمد رفیع   نجیب هللا را که در آن معاونان ریاست جمهوری  

د که معاونان به وظیفه ی خویش و عبدالحمید محتاط( را بر کنار کرده بود، رد کردند و فیصله بعمل آوردن

 ادامه دهند. در این نشست عبدالرحیم هاتف به عنوان معاون نخست ریاست جمهوری برگزیده شد.

در یک محفل رسمی که در تاالر دعوت های (  ۱۹۹۲/    ۴/    ۲۶)۱۳۷۱به روز هفتم اردیبهشت / ثور  

ی سپرده شد. در محفل فضل الحق  وزارت خارجه برگزار گردیده بود، قدرت سیاسی به صبغت هللا مجدد

خالقیار نخست وزیر، معاونان ریاست جمهوری، محمود حبیبی رییس مجلس سناد، خلیل احمد ابوی رییس  

مجلس نمایندگان و برخی کارمندان عالیرتبه ) لشکری و کشوری( جمهوری افغانستان حضور داشتند. 

اردیبهشت / ثور   ۵)    ۱۹۹۲/    ۴/    ۲۵تاریخ  شایان یادآوری ست که شورای انتقالی حکومت مجاهدین به  

در پاکستان تشکیل یافته بود و صبغت هللا مجددی به نمایندگی از این شورا به عنوان رییس گذرای (  ۱۳۷۱

 دولت اسالمی افغانستان، قدرت را در دست گرفت.

 ) یادداشت: 

 مجددی در شبکه های  نوار های ویدئوی ) تصویر و صدا( از روند تسلیم دهی قدرت به صبغت هللا  -

 اجتماعی ) فیسبوک و یوتیوب ( به شکل گسترده بازتاب یافته است.

عبدالوکیل وزیر خارجه جمهوری افغانستان در جلد دوم کتاب: " از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری    -

های کلیه رویداد های تسلیم دهی قدرت و آمادگی های روز  (  ۹۵۱-۸۹۴دموکراتیک افغانستان " ) صص  

 پیش از این را به رشته نگارش کشیده است. 

عبدالحمید محتاط معاون رییس جمهوری در کتاب: " سقوط سوم، جمهوری دوم " چاپ بنگاه نشرات   -

م؛ در پبوند به فروپاشی جمهوری افغانستان، ۲۰۱۳-خ۱۳۹۲میوند )بام(، کابل، افغانستان، سال چاپ:  

 ارزش گفته است.(  سخنان باریک بینانه و آگاهی دهنده و با

در رسانه های چاپی نامبردار و پر تیراژ آلمان نیز سخنانی پیرامون فرار نافرجام نجیب هللا و فروپاشی 

 جمهوری افغانستان به نشر رسیده است:

در بخشی از نوشته ی " افغانستان یک  ۱۹۹۲/   ۴/  ۲۷-۱۸شماره  - Der Spiegelدر مجله ی هفتگی 

 :آتشفشان است " آمده است

" خطر باال گرفتن شعله های آتش جنگ ها پس از بر افتیدن رییس جمهوری نجیب هللا از دو هفته پیش  

 بدین سو نزدیک شده می رود.

رییس دولت، از طرف سیوان ) بنین سیوان( به استعفا مجبور ساخته شد ] موافقه نجیب هللا و بینن سیوان 

، نیز درج است [. او از مقام خود ۲۲۸تیو کول، ص  بر سر دادن استعفا در کتاب: جنگ اشباح، اثر س

 کنار رفت تا سد موجود از سر راه تشکیل حکومت گذرا برداشته شود .

کناره گیری بسیار زود هنگام فرمانده پیشین هسته ی مرکزی انقالب ] ریاست خدمات دولتی و پس از 

دن نیرو های پشتیبان خویش، ]  مؤلف [ که چند سال دیگر پس از بیرون ش  -آن وزارت امنیت دولتی  

گردان های نظامی [ شوروی، بر ضد گروه های مسلمان پایداری نمود، یک واکنش زنجیره ای را با از 

 بین رفتن قانون " نظام حقوقی " به وجود آورد.

نظامیان و وزیران رژیم انقالبی که در حال حاضر دستخوش تغییر گردیده، تالش کردند تا به منظور  

ان خود باب گفت و گو های پر شتاب را با کسانی بگشایند که تا کنون قاتل سر یکدیگر بودند، نجات ج

 پیش از همه به آغاز گفت و گو ها با گروه های اعتدال پسند جنگجویان اندیشه ای برتری داده شد.
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تصمیم به فرار گرفت. پیشتر به هند فرستاده بود، خودش خیلی ها دیر تر  را  نجیب هللا که خانواده ی خود  

واپسین کارمند عالی مقام ابر قدرت شوروی از میدان هوایی باز گردانیده شد و در دفتر نمایندگی ملل 

متحد در کابل پناهگاه یافت. در پایتخت که در حلقه ی محاصره ی تفنگداران ] جنگجویان سالحدار[ قرار 

قدرت را به دست گرفتند." ) برگرفته از   دارد، یک شورای تشکیل شده از اعضای حکومت و نظامیان

 کتاب دیجیتال " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(

در بخشی از مضمون " خداوند بر کشور   ۱۹۹۲سال    -  ۲۹شماره    Der Spiegelدر مجله ی هفتگی  

جهت    گردید که ازبیک ها مهر و الک   :" ... سرنوشت نجیب هللا زمانینماید"  آمده استفقیر ما رحم  

جنرال دوستم با احمد شاه مسعود اتحاد نمود. بی فایده معلوم می شد که حق ]  خویش را تغییر دادند.  

از کتاب   بدون امن، خواستار بود.") برگرفته  از پایتخت  عبدالحق[ بیرون شدن ملیشه های ازبیک را 

 دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(

در نوشته ای زیر عنوان " در پایتخت افغانستان    ۱۹۹۳/    ۲/    ۲۵-۸اره  شم  Die Weltدر روزنامه ی  

 ، آمده است: Brigit Ceriaزورگویی و بی نظمی حکمفرما ست" به قلم 

" زمانی که اتحاد بین گروه های مجاهدین و قطعات ازبیک جنرال دوستم که از دسته ی نجیب هللا بریده  

رفت، دو ماه پیشتر افغانستان خود را ] از زیر سلطه ی[ رژیم بود، برقرار شد و مورد پشتیبانی قرار گ

کمونیستی )!( آزاد ساخت، خالی قدرت به وجود آمد و این مسالٔه کشور آسیب دیده را در انارشی عمیق  

 و دایمی فرو برد و در گستره ی بین المللی منزوی گردانید." ) همان کتاب، ج اول( 

/  ۸/  ۲۵ر بنیاد خبر بنگاه خبری آلمان از اسالم آباد، به تاریخ ب Süddeutsche Zeitungروزنامه ی 

در یادداشت کوتاهی زیر عنوان " نجیب هللا اجازه ندارد محل پناهندگی خود، کابل را ترک گوید"   ۱۹۹۴

 این خبر را به نشر سپرده است ) برگردان (:

پاکستانی به خانواده ی یکی از   " رییس جمهوری برهان الدین ربانی، بر پایه ی گزارش روزنامه های

همکاران نزدیک رییس دولت کنار رفته، نجیب هللا ، اجازه ی رفتن به دهلی جدید را داد. خود نجیب هللا  

  ۱۹۹۲ناگزیر است به ادامه انتظار بکشد. رییس دولت کمونیستی )؟( پیشین با واژگونی رژیمش در اپریل  

تر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل، فرار نمود. سازمان همراه با سه تن طرفدارانش به ساختمان دف

ملل متحد به وی در چوکات یک قرارداد صلح ناکام در صورت دادن استعفا، ترک با امنیت کشور را  

( گزارش داد که سازمان ملل متحد " کوچک TheNewsتضمین نموده بود. روزنامه ی ] پاکستانی[ )  

هللا هنوز هم در کابل باقیمانده است. او و رفقایش ] در دفتر [ ملل متحد   ترین درد سری " ندارد که نجیب

] در کابل[ یک بود و باش آرام و اقامتگاه مطمئن دارند. آنان می توانند روزنامه های پاکستانی را مطالعه 

انی را کنند و سپاس از پارابول )کاسه ی( زاتالیت که ] برنامه های نشراتی[ دستگاه های تلویزیونی جه

 دریافت نموده می توانند."

در نوشتاری زیر عنوان: " کابل را اشغال   Frankfurter Rundschau-۲۸  / ۹  / ۱۹۹۶در روزنامه ی  

 آمده است ) برگردان(:  Karl Groveو  Willi Germundکردند و وحشت را گسترش دادند" به قلم 

ان ده ها هزار تن گذشتند. شخص ] مورد[  " از پیش روی پیکر ] آویخته شده ی[ نجیب هللا در این می

اداره ی خدمات   ۱۹۸۰اعتماد مسکو، واپسین زمامدار افغانستان ] در جامعه [ نفرین شده بود. او از سال  

در   قدرت  نبرد  در  و  ساخت  را  سال   مخفی  از  پس  شوروی  گران  اشغال  پشتیبانی  از  ۱۹۸۰سایه   ،

کرد، نیرو های عملیات پر شتاب همیشه آماده ی خدمت، از ریشه نردبان به نردبان باال تر کودتا   یک  

چپ و انقالبی را ده برابر کوچک نمود ] خساره ی جدی به آن به میان آورد [ و زمانی که شوروی ها 

اسالمی، کوشش به خرج داد. روس ها او را    -این کشور را ترک گفتند در تالش گرفتن چهره ی ملی  

مؤلف [ گذاشتند، به دنبال آن برای آمدن    - گرباچف و فروپاشی اتحاد شوروی    تنها ] پس از کنار رفتن

صلحی برآمد که ملل متحد میانجیگری کرده بود. این صلح یاد شده بنابر جنگ قدرت، دسیسه و فتنه جویی  

از او رو برگردانید و تغییر  مجاهدین از هم پاشید. همین که رهبر نظامیان ازبیک، عبدالرشید دوستم 

 هت داد، برایش تنها پناه بردن به دفتر ملل متحد باقی ماند...."ج

در نوشته ی زیر عنوان " اتحاد    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۱۱  -۲۳۷شماره    Die Rheinpfalzدر روزنامه ی  

 آمده است: Gabriele Venzkyهدف مندانه برضد طالبان " به قلم بانو 
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آمد: عبدالرشید دوستم، فرمانده   اینکه فرد دیگری به میدان  تا  "... مسعود دشمن خشمگین کریملن بود 

نظامی ازبیک تحت پشتیبانی کسی قرار داشت که شوروی ها او را در جایگاه نماینده خود نصب کردند  

تغییر    ۱۹۹۲ر سال  و ] در پایان کار [ تنهایش گذاشتند: رییس جمهوری نجیب هللا. هنگامی که دوستم د

جهت داد و همراه با مجاهدین به عمل یکجایی پرداخت، آنان ) مجاهدین ( توانستند کابل را اشغال نمایند  

و نجیب هللا را از قدرت بر اندازند. خواب روسی رهیابی به ] آب های گرم [ در اقیانوس هند بر باد 

) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه رفت. دوستم او را با ضربه ی ] محکم[ به مرگ رسانید." 

 (های خون و آتش"ج اول

 

 در رساله ی اختصاصی سازمان عفو بین الملل آمده است ) برگردان(:            

، رییس جمهوری نجیب هللا برخوردار از پشتیبانی اتحاد شوروی، کسی که در  ۱۹۹۲" در آغاز سال  

نشست، خود را در اکثر نقاط کشور روبرو با مخالفت های به جای رییس جمهوری کارمل    ۱۹۸۶سال  

نظامی روز افزون یافت. در زیر چتر سیاسی یک برنامه ی صلح سازمان ملل به آگاهی رسانید که او  

قدرت را به یک حکومت انتقالی می سپارد که انسان از آن امید تامین نظم و قانون را در میهن کرده 

ه در این موافقتنامه سهیم بودند، بدون درنگ آغاز به این کار کردند تا خود بتواند. گروه های مجاهدین ک

را به کابل نزدیک سازند. با وجود اینکه نماینده شخصی و با صالحیت دبیر کل سازمان ملل متحد موفق 

به دریافت تضمین های الزم در راستای نکردن حمله ی نظامی تنظیم ها بر شهر نگردیده بود، سازمان 

رییس جمهوری نجیب هللا از سوی شورای   ۱۹۹۲متحد در صدد تشکیل دولت انتقالی برآمد. در اپریل    ملل

چهار نفری حزب بر سر اقتدار وطن که وی رهبر آن بود، تعویض شد. کارمندان رسمی حکومت، بیرون 

مورد انتقال    از شهر کابل با فرماندهان مجاهدین از جمله احمد شاه مسعود به گفت و گو پرداختند و در

قدرت صحبت نمودند. عبدالرشید دوستم، جنرال پیشین ارتش، سد آن راه شد که رییس جمهوری نجیب  

هللا وطن را ترک گوید و او به ساختمان دفتر ملل متحد در کابل فرار کرد. از آنوقت تا کنون در آنجا 

قوق بشر " از نشرات اختصاصی  زندگی می کند." ) رساله ی: " مسؤولیت بین المللی در برابر فاجعه ح

 .( ۲۶، ص ۱۹۹۵به زبان آلمانی، شهر هامبورگ، سال  -سازمان عفو بین الملل 

 ارتشبهد پروفیسور محمود قارییف مشاور ارشد نظامی رییس جمهوری نجیب هللا نگاشته است:

تان ) کریاب و  در لیبی، نمایندگان شوروی با نمایندگان حزب اسالمی افغانس  ۱۹۹۰فوریه  ۲۱" به تاریخ  

 بهیر غیرت( دیدار کردند، نمایندگان حکمتیار پیشنهاد نمودند: 

ریس جمهوری نجیب هللا کناره گیری کند و قدرت به ارتش انتقال یابد ) شاید حکمتیار در این مساله با (۱

 شهنواز تنی ) پنهانی( به توافق رسیده بود(. 

حلی مجاهدین پیرامون کابل و افسران نیرو های شورای مشترکی تشکیل گردد به شمول فرماندهان م( ۲

ماه کشور را اداره نماید. در این    ۶مسلح که با حزب دموکراتیک خلق ارتباط ندارند، شورا در جریان  

 دوره انتخابات برگزار گردیده و حکومت تشکیل گردد و قدرت به آن سپرده شود. 

ناسد و افغانستان تضمین نماید که قلمرو این اتحاد شوروی حکومت جدید افغانستان را به رسمیت بش (  ۳

 کشور برای بر پایی پایگاه ها و اقدامات خصمانه بر ضد شوروی استفاده نگردد.

با این طرح نجیب هللا با یک رشته مالحظات در اصول موافق بود. یک رشته رفتار های دیگر متقابال  

مید بست. مگر از همٔه این شانس ها بهره گیری  پذیرا نیز موجود بود که امکان می داد به آشتی دو طرف ا

 نگردید. 

) در افغانستان همه   وزیر خارجه اندره کوزریف اعالم داشت:    ۱۹۹۱به این ترتیب پس از رخداد اوت  

چیز برای حل و فصل آماده است. تنها حمایت شوروی از افراطیون به رهبری نجیب هللا مانع این کار  

 است.(

اون ریس جمهور در دیدار با رهبری مجاهدین در مسکو سخنان توبه مانندی الکساندر روتسکوی مع

ایراد کرد و با سپردن تعهد دوستی موافقه نمود ] که[ در افغانستان حکومت موقت اسالمی تنها به اشتراک 
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مجاهدین تشکیل گردد. پس از آن رهبران اپوزیسیون هر گونه اندیشه مبنی بر آشتی دو طرف و ایجاد 

بازگشت سپاهان شوروی"،   انتقالی را از سر دور کردند." ) قارییف، محمود، " افغانستان پس از  حکومت 

 ( ۱۹۶-۱۹۵- ،ص۱۹۹۸ترجمه ی: عزیز آریانفر، چاپ: بزرگترین مرکز پخش کتاب، سال: 

/   ۸/  ۱۳نجیب هللا پس از فرار نافرجامش، از محل پناهندگی خود در دفتر ملل متحد در کابل، به تاریخ 

، نامه ی پر از گالیه، همراه با خواهش های آشکار به خط و کتابت شخص ۱۹۹۲/    ۱۱/    ۴  -۱۳۷۱

گذاشته است.  خودش، عنوانی بتروس بتروس غالی دبیر کل سازمان ملل نگاشته بود و در پای آن امضا  

رییس جمهوری پیشین افغانستان، در متن نامه ی خویش از روی بسا راز های پنهان پرده برداشته و بر 

صفحه    ۹گوشه های تاریک ماجرای برافتیدن حاکمیت روشنی انداخته است. بخش های از این نامه ی  

 ای در اینجا آورده می شود: 

ه ارتباط حل مسلٔه افغانستان طی مدت مذکور به حیث یکی از تمام اعالمیه های ملل متحد ب(  ۳-"... )ص

از طرف ها بدون کوچک ترین تعلل استقبال نمودم و عمألٔ همکاری می نمودم حتی تقریبأ یک سال قبل  

وقتی نماینده خاص شما بنان سیوان  [  ۱۹۹۲مارچ    ۱۸از صدور اعالمیه اینجانب ] اعالمیه ی تاریخی  

رفتن من را از قدرت مطرح کرد، من به خاطر قطع جنگ و تامین صلح در  برای اولین بار سوال کنار  

افغانستان موافقت خود را با پیشنهاد مذکور ابراز کردم و بر اساس این موضع گیری من عملیه صلح ملل  

متحد سرعت و تحرک بیشتر پیدا کرد. البته همیشه اصرار من این بود که در علنی شدن موافقت من مبنی  

رفتن از قدرت عجله صورت نگیرد زیرا امکان آن موجود بود که نظام بیک بارگی از هم بپاشد بر کنار 

و خالی قدرت بوجود بیاید البته جریان حوادث بعدی نشان داد که من در این پیش بینی بر حق بودم ) به  

آمادگی من زمینه ب اینکه در نتیجٔه  تا  با بنان سیوان مراجعه شود (  رای صدور صورت مذاکرات من 

مساعد گردید. قابل یادآوری ست که اینجانب با بنان سیوان در مورد   ۱۹۹۲مارچ  [  ۱۸اعالمیه ]تاریخی  

این سوال که من حین ورود شورای غیر جانبدار به کابل، در کشور باشم یا نه؟ مشوره نمودم موصوف 

جانبدار به کابل از کشور   باید قبل از آمدن شورای غیر به صراحت اظهار داشت که من و خانواده ام  

بیرون رفته باشم، چنان که بنابر تقاضای مذکور خانوادٔه من به دهلی منتقل گردید و در مورد انتقال من  

نیز اطمینان داده شد که من به طیارٔه ملل متحد از کشور منتقل خواهم شد. بدین ترتیب عزیمت من جز و 

 بخشی از پالن ملل متحد گردیده بود.

تحرک بخشیدن هرچه بیشتر  (  ۴باید گفت که اینجانب مسووالنه و صادقانه بخاطر )سر خط صبصراحت  

به عملیه صلح ملل متحد در تمام موارد جزئی و کلی با نماینده شما مشوره می نمودم. چنان که در مورد  

 چگونگی تاسیس شورای نظامی، دعوت شورای غیرجانبدار توسط شورای مذکور، سپردن متن استعفای

اینجانب از مقامات دولتی و حزبی همه در تفاهم و توافق با نمایندٔه خاص شما بعمل آمده بود. از اینکه  

افاده می کنند که من خودم به دفتر اسکاپ آمده ام، باید گفت ]که [   بعضی از مامورین اسکاپ بعضأٔ 

سایط و پرسونل سیاسی و توافقات قبلی در همه موارد و حتی در ارتباط با جزئیات انتقال من توسط و

نظامی ملل متحد همه و همه، نمایانگر اقدام شخصی و خود سرانٔه من نمی تواند باشد، بلکه نتیجٔه تفاهم 

شاید این سوال نزد بعضی حلقات یا    -(  ۵-۴و عمل مشترک با نمایندگان ملل متحد می باشد... "، " )ص

قبل از تکمیل تخریب گردید. باید گفت که این سوال    افراد ملل متحد مطرح باشد که عملیٔه صلح ملل متحد

به عزیمت مصون من اصوألٔ تأثری کرده نمی تواند، زیرا من یک ماه قبل از تغییر رژیم عمأل استعفا  

م  ۲۰۰۱می  -خ۱۳۸۰، جوزای  ۴۱داده بودم." ) این نامه بار نخست در رسانه ی " آزادی " شماره مسلسل  

و ادبی افغانستانی ها در دنمارک، به نشر رسید و پسان ها در شبکه های مجله ی: اطالعاتی، فرهنگی   -

 اجتماعی نیز به نشر سپرده شد.( 

" سرنوشت   افزون بر این، فلیپ کاروین عضو هیأت صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان، در کتاب:  

ا و شب های پیش از آن را،  غم انگیز افغانستان " ، رویداد فرار نافرجام نجیب هللا و رخداد های روز ه

به شمول استعفای وی از مقام ریاست جمهوری، بسیار شفاف شرح داده است ) کتاب: " سرنوشت غم 

انگیز افغانستان "، تألیف: فلیپ کاروین، ترجمه ی: حکیم سروری جنرال ارتش، همچنان معاون نخست  

هللا   نجیب  زمامداری  زمان  در  کابل  شهر  شهردار  ب  - وزیر،  شعبه  چاپ:   < دانش  نشراتی  نگاه 

 برگ(. ۳۱۷م، دارای  ۲۰۰۵-خ۱۳۸۴تخنیکی<،سال چاپ: 
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 فصل سوم 

 

 تشکیل دولت اسالمی افغانستان 

 

جنرال ضیأالحق حاکم نظامی پیشین پاکستان که از سراپای وجودش آتش دشمنی آشکار در برابر مردم 

فرستاده ی گرباچف و معاون شواردنازی،   -ورونتسف  افغانستان زبانه می کشید، باری در صحبت با یولی  

سخن بی نهایت جالب؛ ولی خیلی ها غرض آلود و مداخله گرانه گفته بود:یادآوری آن گفتار زهرآگین در 

 این بخش، آغاز خوبی پیرامون موضوع پنداشته می شود؛

ن پاکستان ژنرال ضیأالحق ریس جمهوری پیشی  ۱۹۹۰/    ۵/    ۱۵"... به گزارش رادیوی ) افغانستان آزاد (  

در روند دیدار با معاون وزارت خارجه روسیه یولی ورونتسف بر آن پافشاری کرد که حکومت موقت  

انتقالی در افغانستان باید پیش از بازگشت سپاهیان شوروی تشکیل گردد. در غیر آن به پندار او، آغاز  

محمود، کتاب: " افغانستان پس از بازگشت  خونریزی تازه ای کشور را تهدید خواهد کرد." ) قارییف،  

- ،ص  ۱۹۹۸سپاهیان شوروی"،ترجمه ی: عزیز آریانفر، چاپ: بزرگ ترین مرکز پخش کتاب، سال  

۱۹۰۰) 

لیکن خوشبختانه چرخ زمان در برآورده شدن این خواست حاکم نظامی پاکستان و حیله گری ها و زد و  

د؛ بلکه با تکمیل شدن روند بیرون رفتن نیرو های بند های پشت پرده ی گرباچف و شرکا عمل نه نمو

شوروی از افغانستان، در نتیجه ی پایمردی و شجاعت جانبازانه ی نیرو های نظامی و امنیتی کشور در 

زمان دفاع آزادانه و شکست های پی در پی تنظیم ها در جبهه های جنگ، بویژه در درگیری های ویرانگر  

ی پایه، ساخت اسالم آباد و آله ی دست استخبارات نظامی) آی اس آی(،  در جالل آباد حکومت گذرا و ب 

زمینه ی کار و جابجایی در داخل افغانستان را به دست نیاورد. ضیأالحق نیز غوره به دل ماند تا اینکه با  

 آرزو های نا شریف خود از این دنیا به آن دنیا جهت دیدار با حوران بهشتی رحل اقامت بست. 

 ولمن نوشته است: دکتر جان ک

"... چند سال بعد، به علت مداخله در باال گرفتن جنگ افغانستان ضیأالحق جان خویش را از دست داد. 

هرکولس وی کوتاه زمانی پس از بلند شدن از باند،بوسیلٔه ای.ان.اف یا ) ارتعاشات فوق ۱۳-هواپیمای سی

 معلق خوردن، سرنگون گردید.  صوت الکترونیکی ( مورد اصابت قرار گرفته و پس از چند بار

ضیأالحق نماینده ی شورای روابط خارجی این کمیته بود[،  ]  ۳۰۰باشگاه رم به نمایندگی از طرف کمیته  

دستور حذف ضیأالحق را، بدون کوچک ترین پشیمانی از قربانی کردن تعدادی از خدمٔه آمریکایی همراه 

کانون توطئه های جهانی " ترجمه ی: دکتر یحیی -۳۰۰وی، صادر کرد." ) کولمن، جان، کتاب: " کمیته  

 .( ۱۰-،ص۱۳۸۲شمس، چاپ: انتشارات فیروزه ) چاپ دهم (، تهران، سال 

پس از فرار نافرجام نجیب هللا و پناه بردن وی به دفتر  )    ۱۳۷۱/    ۲/    ۴  -۱۹۹۲/    ۴/    ۲۴به تاریخ  

ر پاکستان به اشتراک شهزاده اسکاپ در کابل( در شهر پشاور، زیر اداره ی نواز شریف نخست وزی

ایران، نشست   ترکی فیصل رییس استخبارات مخفی عربستان سعودی و حضور معاون وزیر خارجه 

سران تنظیم ها برگزار شد. بر بنیاد پیرنگ نواز شریف که سناریوی آن را مانند گذشته آی.اس.آی ترتیب  

گرفت تا زمام امور را به دست گیرد.  نفری به رهبری صبغت هللا مجددی وظیفه    ۵۱داده بود، شورای  

شورای نام نهاد بنابر دستور بازیگران میدان، کله پیچ راه سفر به داخل افغانستان را در پیش گرفت و با  

گذر از مرز، پس از چندین ایست اجباری به علت راه بندان که از پی برخورد های خونین میان گروهی 

سید و در یک نشست رسمی قدرت را از نمایندگان دولت پیشین )  به وجود آمده بود، سرانجام به کابل ر

فراری،   جمهوری  رییس  معاونان  وزیران،  نمایندگان،  مجلس  رییس  سنا،  مجلس  رییس  وزیر،  نخست 

برخی از کارمندان بلند رتبه، نمایندگان شورا، اعضای هیأت رهبری حزب وطن، رییس دادگاه عالی،  

ای آن، حکومت لرزان و سست بنیاد ساخت پشاور را بر ویرانه های دادستان کل...( تسلیم شد و به ج

شهر و بر سر شانه های شهروندان و بر سر پیکر جان باختگان در درگیری های نظامی، اعالم نمود. 
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بایگانی تاریخ راه یافت  جمهوری افغانستان با کلیه ساز و برگش به    ۱۳۷۱/    ۲/    ۸بدین سان به تاریخ  

 لت اسالمی تهی کرد.و جایش را به دو

پایان پر از هیجان حکمفرمایی نجیب هللا، برنامه ی پر هزینه ی برقراری دولت " مبارزین راه آزادی  

)!("، " مجاهدین راه اسالم )!(" و " فرشتگان نجات)!(" پی ریزی شده در دهه ی هفتاد سده ی بیستم با  

آی اس آی، ساواک و اداره ی جانشین آن،  پیمودن گذرگاه مورد نظر در دهه ی هشتاد که سی آی ای،  

سرویس خدمات مخفی سعودی، استخبارات انگلیس، شبکه ی خدمات مخفی جهنمی دولت چین، دستگاه  

جاسوسی مصر، عمال ضبط احواالت شیخ نشین های نفت خیز حوزه ی خلیج فارس و دیگر کشور های 

هان غرب، ملیارد ها دالر را به خاطر اسالمی، موساد اسرائیل، حلقه های خدمات اطالعاتی مخفی ج 

رسیدن به این هدف با گشاده دستی و به شیوه ی کته خرجی، سرمایه گذاری نموده بودند، سرانجام در 

تحقق پذیرفت و از پی آن همه ی زیر ساخت ها و نهاد های بنیادین و ساختار ها و شاخص   ۱۹۹۲اپریل  

در خود بازتاب می دادند با وحشیگری نابود کرده   های اساسی که صدا و سیمای یک رژیم سیاسی را

شدند و آنچه را که جنرال ضیأالحق در شناخت از خصلت ذاتی و ماهیت درونی غالمک های خود در 

و پیش بینی کرده بود، به حقیقت پیوست:   چانته داشت و در باره ی عملکرد بیرحمانه ی آنان می دانست

خونریزی تازه ای کشور را تهدید خواهد کرد!" سخن سنجیده شده ی با به قدرت رسیدن تنظیم ها " آغاز  

 از آب در آمد. 

 در بخشی از یک گزارش زیر عنوان " بحران حقوق بشر و آوارگان " آمده است:

رژیم رییس جمهوری نجیب هللا واژگون شد؛ لیکن یک حکومت مرکزی جانشین آن   ۱۹۹۲" در اپریل  

ر گسترش یافت و شهروندان ملکی در همه جا با نقض حقوق بشر  نگردید. بی قانونی در سراسر کشو

" در صدد غصب قدرت بیشتر برای خود، به Worlordsروبرو شدند؛ زیرا جنگ ساالران انفرادی"  

حزب سیاسی که خود وابسته به آن بودند و به رهبران خویش بر آمدند. پایتخت ]افغانستان [ شهر کابل  

نسبت به هر جای دیگری زجر می کشد؛ زیرا به میدان جنگ میان گروه های سیاسی با هم مخالف مبدل 

بر سر به دست داشتن حاکمیت بر اداره های دولتی می چرخد.") گردیده است که در نزد آنها مساله ]تنها[  

به    -" بحران حقوق بشر و آوارگان "، گزارش اختصاصی سازمان عفو بین الملل در مورد افغانستان  

 .(۳-،ص۱۹۹۵زبان آلمانی، فبروری 

ی از آغاز دهه  دنیای غربی، ارتجاع عرب و مداخله گران منطقه ا آیا تغییر یافتن شکل نظام، آنگونه که 

ی هشتاد سده پیشین به همین منظور تبلیغات گسترده را بر ضد دولت دموکراتیک افغانستان به راه انداخته  

بودند و هر سال با دنیایی از خیالبافی های مالیخولیایی در آرزوی پیروزی تنظیم های پشاوری و تهرانی 

سرور بر پا می نمودند، در واقعیت امر    و ادای نماز شکرانه در مسجد پل خشتی، محفل های شادی و

نظم نوین سیاسی بهتر از گذشته را به ارمغان آورد و صفحه ی درخشانی را در تاریخ دوران کنونی  

 افغانستان گشود و یا خیر؟

در نوشته ی زیر عنوان " یک تجمع    ۱۹۹۲سال  ۱۹در شماره     Der Spiegelمجله ی هفتگی آلمانی  

 به پرسش باال، پاسخ درست می دهد: از جوالگک های شیطان " 

" پس از سرازیر شدن گله وار مجاهدین که چون غارتگران به کابل ریختند و نمایندگی های خارجی را  

غارت کردند، از عملکرد غارت گری و چور آنان حتا آن شمار ساختار ها و ]نهادها[ در امان نماندند که 

 آن ها دستور داده شده بود. به جنگجویان اندیشه ای به خاطر نگهبانی از

وزارتخانه ها، قصر ریاست جمهوری )ارگ( و بانک ها از تکاوی تا بام ساختمان به ویرانه مبدل گردیده 

مؤلف ( شده بودند. آیا باید آزاد   - و مانند صحرا برهنه و تهی ) داشته های آن ها به تاراج رفته بود  

ا غارت گری بی مرز را؟ این ندای یوجود می آوردند و    کنندگان و مبارزین پیشین یک نظم بهتر را به

هشدار دهنده ای است که به زودی بار دیگر هیوالی از راه رسیده، شانزده ملیون افغانستانی را تهدید می 

 کند. این بار ] افغانستانی ها[ را نه خطر فاتحان بیگانه؛ بلکه هموطنان خود شان تهدید می دارد.

ساله در روز سه شنبه ی گذشته هنگام یاد کردن سوگند وفاداری در جایگاه    ۶۷  صبغت هللا مجددی مرد

رییس جمهوری موقت) گذرا( با جرأت تمام سخن از " مرحله ی جدید صلح " به میان آورد. این ریش 

را   فعال جالی وطن  پاکستان حکومت غیر  پشاور  در  پیشتر  که  اسالم  در رشته ی  دیده  آموزش  سفید 
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، در حال حاضر در برابر یک وظیفه ی حل ناپذیر قرار گرفته است: او باید حکومت  رهبری می نمود

ائتالفی را به انبازی کلیه رهبران ملیت های مختلف و گروه های مجاهدین که تا ژرفا دشمن یکدیگر  

 هستند تشکیل دهد.

که " صح ماند  آن می  به  دشواری  این  اروپای شرقی، شدت  دیپلمات  یک  دیدگاه  پایه  تجمع  بر  از  بت 

جوالگک های شیطان به منظور بافت یک جالی ) شبکه( مشترک به میان آید، بدون اینکه در اجرای این  

 کار یکدیگر خود را دندان بگیرند."

رییس جمهوری جدید را به انجام این کار، بویژه سرپیچی رهبر یاغی بسیار با نفوذ وا می دارد: گلبدین 

بیست هزار نفری جنگجوی حزب اسالمی می خواهد در ] سرزمین [ ساله فرمانده    ۴۳حکمتیار مرد  

هندوکش یک جمهوری اسالمی را از گونه ی بنیاد گرایی اعالم کند و در رأس آن ]نظام [ خودش قرار  

 گیرد.

حکمتیار به جای اینکه از پیوستن خود ] به حکومت جدید [ آمادگی نشان داده باشد به رییس جمهوری  

 ( پیام ویژه ای فرستاد:Warlordsاشغال وظیفه و برای همه رهبران شورشی افغانستان )جدید در وقت 

در همان وقتی که مجددی سوگند وفاداری یاد می کرد، چندین موشک در نزدیکی های قصر ریاست  

جمهوری پرتاب شد. موشک ها را جنگجویان حکمتیار از پایگاه های خود در کوه های ] اطراف [ کابل  

 ز شهر شلیک کردند. به مرک

مؤلف ( و رنگ نباخت. این مرد مذهبی دستار بر   -لیکن مجددی دست و پاچه نشد ) خون سرد باقی ماند  

 سر در میان دندان های خود چنین زمزمه کرد: 

با وجود این همه ] واکنش ها[ فرایند صلح ایستا ناپذیر است. او) مجددی( در گزیده شدنش ] به عنوان 

هرگز نمی تواند شاکر مردمی بودنش باشد؛ زیرا بسیاری از افغانستانی ها تا هفته ی   رییس جمهوری [

 گذشته در باره ی پیشینه ی پروفیسور فلسفه ی اسالمی در دانشگاه کابل آگاهی نداشتند. 

با وجود نام بلند باال ی " جبهه ی نجات ملی افغانستان " تنظیم مجددی بی اهمیت ترین تشکیل مجاهدین 

گجویان ( اسالم بود؛ لیکن جایگاه ضعیف این آموزش دیده و گماریده شدنش به وظیفه ی ریاست  ) جن

جمهوری گذرا در حال حاضر کمک کننده پنداشته می شود. زیرا او در نظر همچشمانش انسان خطرناک  

 به شمار نمی آید، همچشمی شمرده می شود که هر لحظه برکناری او کار آسان است. 

امی که چریک های مجاهد تاجیک تبار و وزیر دفاع آینده، احمد شاه مسعود داخل کابل مجددی در هنگ 

" برادران قهرمان! شما " آورنده ی پیشرفت صلح آمیز کشور ما"   شدند این سخنان را یادآوری نمود:  

  مؤلف [،   -هستید. به عنوان پروتوگنیست ها ] رشته داران سخن و بازیگران اصلی و مبارزین پیشین  

مجاهدین که به بازو های خود بازوبند های سبز رنگ را با نوشته ی " دولت اسالمی افغانستان " بسته  

کرده بودند، خیلی اندک به درد بخور سنجش شده می توانند. به جای اینکه نظامیان مسلمان به یک و نیم  

کس در هفته ی گذشته بر تن  ملیون تن شهروند ) در کابل( امنیت با اطمینان را فراهم ساخته باشند، برع

انارشی و بی نظمی را به وجود آوردند. یکی   کابل جامه ی ترور را پوشانیدند و در جایگاه نظم و آرامش  

از افسران خادم ملل متحد با داشتن سرگذشت جنگ داخلی در لبنان با ناراحتی چنین ابزار نظر کرد: " 

حاضر در کابل روان است [ در بیروت وجود   اوضاع بسیار خراب تر از این وضعیت ] که در حال

 نداشت."

هر لحظه ] این امکان وجود دارد [ که کابل به شهر ارواح مبدل گردد. آب و برق ] سر مردم [ بند شده  

است. دکان ها و مغازه ها و فروشگاه ها قفل بسته اند. رهگذرانی که در جاده ها در حال رفت و آمد 

نند که از طرف مجاهدین زندانی گردند و یا جبری به جبهه های جنگ  هستند خطر آنرا احساس می ک 

 فرستاده شوند. 

گلبدین حکمتیار که کوشش داشت تا به خاطر زیر اداره در آوردن نقاط مهم و راهبردی پایتخت خود را 

به عنوان مهره ی اصلی در قدرت آینده ] در افغانستان [ به حرکت در آورد، در جنگ برادران برای  
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شغال کابل به شکست حساسیت آوری روبرو گردید. در روز چهارشنبه جنگجویان رهبر بنیادگرا ناگزیر  ا

 شدند نخستین شکست را بپذیرند....

عقب نشینی شرم آور هیچگاه پایان تالش های حکمتیار را در بر نمی گیرد. در دره ی لوگر در جنوب  

( تانک و چند هزار چر یک سالحدار را به منظور  شرق پایتخت رهبر یاغی به تعداد پنجاه عراده )چین

 حمله ی جدید آماده کرده است.

زمانی که مجددی وظیفه ی خویش را اشغال می نمود، نخست وزیر پاکستان، نواز شریف برای یک 

بازدید کوتاه به کا بل آمد که در محدوده ی زمانی این رویداد وضعیت زندگی آرام به نظر می رسید و 

کابل آغاز به خاکسپاری جان باختگان خود که شمار شان به چند صد تن تخمین زده می شد، شهروندان  

 کردند...." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر درکوچه های خون و آتش" ج اول(

ولی تأسیس دولت اسالمی به ریاست مجددی یگانه مرکز قدرت نو تشکیل نبود؛ بلکه چندین مرکز قدرت 

ود که سبب در هم شدن وظایف گردید و به روند بی سر و سامانی، آماس و پوسیدگی  به وجود آمده ب

 اداری و همچنان سرگردانی، آوارگی، رنج و درد و غم مردم بیگناه افزوده شد.

 محمد نبی عظیمی می نویسد: 

افغانستان    ۱۵"... بتاریخ   اسالمی  دبدبٔه  ثور برهان الدین ربانی ریس و رهبر جمعیت  با طمطراق و 

خاصی در حالیکه افراد جمعیت و شورای نظار نعرٔه تکبیر سر داده بودند و ملیون ها مرمی را به هوا  

ی فیر کردند وارد کابل شد و در قصر شورای وزیران رحل اقامت افگند. او بمجرد رسیدن شورای دیگر

قیادی( ایجاد کرد که در برابر شورای جهادی به مرکز قدرت دیگری تبدیل گردید،  را بنام ) شورای  

همراه ربانی، پوهاند سیاف، محمد نبی محمدی و محسنی نیز وارد کابل شدند. در شورای قیادی رهبران 

نیز نمایندٔه خویش را    تنظیم هایی که در کابل بودند اشتراک می کردند و کسانی که با دولت می جنگیدند

در آن شورا معرفی کرده بودند. ریس شورای رهبری یا قیادی برهان الدین ربانی و منشی و سخنگوی  

 این شورا شیخ آصف محسنی رهبر حرکت اسالمی بود.

تصامیم شورای جهادی، اکثرأ با تصامیم شورای قیادی در تضاد و تصادم دایمی بود. چون تصامیم بدون 

مدیگر و ] در نبود[ هماهنگی الزم اتخاذ می شد؛ ] بنابران[ باعث پراگندگی، بی نظمی و  اطالع از ه

تشتت امور می گردید و بعضأٔ باعث خنده و تمسخر مردم." ) عظیمی، محمد نبی، کتاب: " اردو و سیاست  

نی پشاور، چاپ بازار قصه خوا  - سبا کتابخانه    - در سه دهٔه اخیر افغانستان "، ناشر: مرکز نشراتی میوند  

 .( ۶۰۲ -خورشیدی،ص ۱۳۷۷دوم، سال 

 

با سرازیر شدن رهبران تنظیم ها، فرماندهان، جنگ ساالران بی مروت سالحداران آنان به شهر              

کابل و مرکز استان ها، درست همان رویداد های رخ داد که آگاهان و صاحبنظران و پژوهشگران سیاسی  

د: دکان داران دین، تیکه داران اسالم، مبارزان راه آزادی )!( و مجاهدین وقوع آنرا پیش بینی کرده بودن

وحشت  ی  جامه  کابل  تن  سیاسی،بر  قدرت  گرفتن  از  پس  های  دقیقه  نخستین  در   )!( دموکراسی  راه 

پوشانیدند و گفتار جنرال ضیأالحق به جنرال اختر عبدالرحمان: " افغانستان را آهسته آهسته به آتش کشانید  

 م گام در عمل تحقق پیدا کرد."، گا

برای ریشه یابی این پیشامد ها و عملکرد های خونبار و تباه کن باید در غمنامه ی مردم آزاده ی کشور 

به گذشته های تلخ، مراجعه صورت گیرد تا روشن شود که این جیره خواران استعمار کهن و نوین و 

با چه انگیزه ای و از سوی چه کسانی   -اریخ ، چگونه  نوکران ارتجاع سیاه و امپریالیسم و لکه های ننگ ت

در سرزمین افغانستانی های غیور به وجود آورده شدند و از آغاز پیدایش به جز مرگ، کشتار، گروگان 

شرف و عفت مرد و زن، ویرانی، بربادی، چپاول، دزدی، زورگویی...   -گیری، تجاوز گری به عزت

 ن نداشتند و ندارند.پیام و ارمغان دیگری برای شهروندا

آزادی   از به دست آوردن  آگاهان سیاسی که رویداد های دو سده ی پسین ،بویژه پس  تاریخ نگاران و 

سیاسی و راه اندازی توطئه های سازمان یافته بر ضد دولت نو بنیاد ) در زیر پوشش دفاع از اسالم ناب 

، در آثار خود نگاشته اند که هسته های محمدی و باور های دینی ( را در افغانستان بررسی کرده اند

ساختاری اسالم گرایان با میالن به سیاست های ماجراجویانه ی انگلیس و طرفدار نظام مطلقه ی سلطنتی  

از دیر زمان ) ولو به شکل پراگنده و سازمان نیافته (به وجود آمده بود. در رده های نامنظم اسالم گرایان 
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سان های آشوب طلب و فتنه گر، در کل آموزش دیده های مدرسه ی دیوبند، در آن روزگار، دسته ای از ان

آدم های مشکوک و بی نام و نشان ) عمال هند بریتانیایی ( گرد آمده بودند. در آغاز کار نادر غدار یکجا 

با برادران خود در کارزار دامن زدن به تفرقه های قومی، زبانی، منطقه ای و مذهبی با صحنه پردازی 

ی مضحک و هیجان انگیز به هدف رسیدن به تاج و تخت و تحکیم پایه های استبدادی ارتجاع سلطنتی  ها

اسالم گرایان  از  به شکل گسترده  بین بردن مخالفان سیاسی،  از  به خاطر سرکوب مبارزان ملی و  و 

 انگلیسی مشرب هندی اصل استفاده کردند.

سالم گرایان افراطی با دست یازیدن به کار برد در دهه های شصت و هفتاد سده ی بیستم شماری از ا

زور و فشار در نهاد های آموزشی دبیرستانی و دانشگاهی در پایتخت و استان ها از جمله در دانشگاه  

کابل به تهدید و تخویف مردم پرداختند و در پخش و نشر اندیشه های اخوان المسلمین مصر و توزیع آثار 

قطب تالش ورزیدند. این آدمکشان سیه دل چنان وحشت و دهشت را در  و نوشته های سید قطب و محمد  

جامعه پهن نموده بودند که هر لحظه مصونیت فردی و اجتماعی انسان ها در تند باد خطر رخ دادن اعمال  

 و حرکت های دهشت افگنانه قرار می گرفت. 

خل کشور سفر کرده، در نوشته  امیر طاهری ژورنالیست و صاحبنظر در مسایل افغانستان که بار ها به دا

 ی خود زیر عنوان " تمام قدرت " نگاشته است: 

"... نامش گلبدین، به معنای ) گل عقیده ( است او ) جنگ مقدس( را علیه ]حکومت در [ کابل با تعصب 

اسالم  آغازید و تعهد سپرد که همه ی دشمنان اسالم را تیرباران می کند. او این طور یادآوری نمود: "  

 ... .مزاح نیست؛ بلکه دین جنگ و خون است."

 

ساله هرگز از زمان کودکی، جنگجوی عقیدتی نبوده است . این   ۴۷به این]شتاب[و این شیوه، این مرد  

دانش آموز دانشکده ی انجینری در کابل و این سنی مذهب، در یک روستا در شمال پایتخت با کمونیسم 

مائو ) در آنوقت اسالمیست ها هم چون آموزش نادیدگان ضعیف به شمار می آمدند( آمیزش پیدا کرد و 

س تر از آن به جمعیت اسالمی " اجماع اسالمی " پیوست. از نوشیدن آب جو ( نوشید. پBierآب جو)

توبه نمود. ریش خود را ماند و ]برنامه ی[ تیزاب پاشی را به روی دانش آموزان سازماندهی کرد؛ زیرا 

 آنان " هیچ حجاب اسالمی" نداشتند. 

د و به دختران آسیب رسانیده نتوانست؛  تیزابی که از البراتوار دانشگاه دزدی شده بود، خنثی و بی تأثیر بو

لیکن گلبدین به مثابه ی شاهد خط خون، از زندان بیرون آمد. به قصد کشتن ظاهر خان ]پادشاه [ در سال  

کمر بست؛ ولی ]تیرش[ به خطا رفت. جنگجویان قهرمان عقیدتی از این سبب یک دفتر سفری   ۱۹۷۰

پرواز هواپیما به اسرائیل را به فروش می رسانید. پس از    را انفجار دادند که افزون بر دیگر مسایل تکت

که منجر به بر اندازی سلطنت شد، حکمتیار به پاکستان [  ۱۳۵۲تیر/ سرطان۲۶]  ۱۹۷۳کودتای سال  

فراری گردید، او گاه گاهی ]به داخل کشور[بازگشت می کرد...." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در 

 ول(کوچه های خون و آتش" ج ا

آنگونه که وضعیت سیاسی در آن روزگار می رساند، شبکه ی بزرگ آدمکشان حرفه ای را بر بنیاد یک  

در  جاسوسی  عمال  آورد.  وجود  به  ای  آی  سی  با  همدستی  در  ایران  ساواک  آور،  اسارت  ی  برنامه 

اتحاد    سفارتخانه های کشور های غربی، ایران، پاکستان، چین و دولت های عربی به هدف بر هم زدن

نیرو های ملی و وطن پرست، نقشه ی شیطانی و ویران کارانه را پی ریزی می کردند و برای پیاده 

 نمودن آن در عمل، در اختیار اجیران خود می گذاشتند.

 

 سلیک هریسن می نویسد:

 

گزین  " نتیجٔه غیر مریی مساعی شاه توسعه فعالیت های شبکٔه جاسوسی ساواک بود که می خواست جا  

 کی.جی.بی در افغانستان گردد.

عمال شبکه های جاسوسی عربستان، هند، چین و یک تعداد دیگری از کشور های خلیج فارس و شرق 

 در افغانستان نفوذ نمودند.... ۱۹۷۳میانه نیز بعد از سال 

ا ساواک و سی،آی،ای به هم همکاری می نمودند. این دو سازمان بعضی اوقات فعالیت های خود را ب

در   گرا  بنیاد  به پیش می بردند. گروپ های مسلمانان  بنیاد گرا  دستیاری گروپ های مخفی مسلمانان 

مخالفت خویش با اتحاد شوروی، با سی،آی،ای و ساواک شریک بودند، اما از خود اهداف علیحده ای 

 داشتند.

اسالمی عربستان سعودی گروپ های بنیاد گرایان به نوبه خویش با اخوان المسلمین مصر و رابٔط عالم  

که یک شاخٔه از فعالیت های وهابیت را تمثیل می نماید، نیز ارتباط داشتند. زمانی که عایدات کشور های 

عربی از مدرک فروش تیل زیاد گردید، عمال کشور های نو به ثروت رسیدٔه عرب نیز با پول هنگفت به 
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سی را استخدام می نمودند تا طرفداران کمونیست  کابل سرازیر گردیدند. این ها نیز مانند ساواک جواسی

 ها را در حکومت و قوای مسلح افغانستان تشخیص و به ایشان معرفی نمایند. 

تهران از یک طرف از طریق کمک های خویش بر داود فشار می آورد که آن های را از کار حکومت  

طر از  دارند.  ارتباط  ها  کمونیست  با  شد  می  گمان  که  سازند  وسایل  برکنار  اسلحه،  ساواک  دیگر  ف 

مخابراتی و سایر کمک های شبه نظامی را به جمعیت های ضد داود می رسانید. برخی از این کمک ها  

توسط ایران مستقیمأٔ به ناراضیان قبایلی که در غرب افغانستان فعالیت داشتند توزیع می گردید؛ قسمتی 

فعالیت زیرزمینی داشتند می رسید. سلسلٔه اذیت و آزار از آن ذریعه پاکستان به دسته های بنیادگرایان که  

داؤد ذریعه مقامات پاکستانی وقتی به نقطٔه اوج خود رسید که تحت سرپرستی اسالم آباد بر یک تعداد 

اهداف در داخل افغانستان حمالت صورت گرفت. ساواک، سی،آی،ای و عمال پاکستانی در کودتا های 

س  دسمبر  و  سپتمبر  بروج  جون    ۱۹۷۳ال  ناکام  )    ۱۹۷۴و  داشتند."  دست  داؤد  علیه  بر  بنیادگرایان 

کوردوویز، دیاگو و هریسن، سلیک، کتاب: " حقایق پشت پردٔه تهاجم..."، ترجمٔه: عبدالجبار ثابت، ناشر: 

- چاپ دوم، ج اول، ص-۱۳۷۷سبا کتابخانه ) بازار قصه خوانی پشاور(، سال    -مرکز نشراتی میوند

۲۸ ). 

باال آمده است، گروه های نام نهاد اسالمی که در النه های فساد و آدمکشی در خاک پاکستان  طوری که در  

و تا اندازه ی در ایران آموزش دیده بودند، نخستین بار در زمان جمهوری محمد داوود دست به آشوب و  

ر ها، جالل  شورش گری، ویران کاری و بمب گذاری ) تراژدی پنجشیر،انفجار ها در: کندهار، لغمان، کن

آباد ( زدند. ناگفته پیدا ست که برنامه ی راه اندازی کلیه کردار ها و حرکت های خرابکارانه و دهشت 

ایران پی ریزی و به خاطر عملی سازی در اختیار  افگنانه از سوی مقام های استخباراتی پاکستان و 

 دشمنان افغانستان قرار داده می شد.

 

 ه است: پروفیسور محمود قارییف نگاشت 

 

نمی  را  آنان  روانٔه  تند  های  باور  که  را  اسالمی، هر کسی  بنیادگرایی سیاسی  هواداران  از  " شماری 

پذیرفت، مخالف خود اعالم می نمودند. این نیرو های تندرو اسالمی بر ضد هر دولتی که به میل آنان 

مقاومت مسلحانه ما در دورٔه فرمانروایی نباشند، می رزمند. به گونه ی مثال حکمتیار آشکارا می گفت: )  

داود آغاز گردید، نه پس ازتجاوز نظامی روس ها. در آن دوره عدٔه توصیه می کردند با داود به مفاهمه 

له بگیرد... آنها  صبرسیم به ویژه هنگامی که داود زیر فشار مقاومت ما ناگزیر گردید از کمونیست ها فا

نظر گرفته و راه مفاهمه را در پیش بگیریم. ما بار دیگر تأکید می کنیم   توصیه می کردند این عامل را در

که هرگاه جنبش مقاومت در آن برهه راه تفاهم را در پیش می گرفت، انقالب سرکوب و نابود می گردید.(" 

) قارییف، محمود، کتاب: " افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی"، ترجمه ی: عزیز آریانفر ،  

 .(۹۹-، ص۱۹۸۸زرگترین مرکز پخش کتاب، سال: چاپ: ب

و آغاز دهه ی هشتاد ) گسیل سربازان  (  ۱۳۵۷در پایان دهه ی هفتاد ) پس از هفتم اردیبهشت / ثور  

شوروی به افغانستان ( سده ی بیستم، فشار همچشمی های جهانی طوری شکل گرفت که در کشمکش  

مردم ستمدیده ی آن قربانی هدف های ژئوپولتیک،    های ابر قدرت ها در زمان جنگ سرد، افغانستان و

خواسته های راهبردی و سیاست های اقتصادی استثمار طلبانه و استعمار گرانه ی سیستم های زورمند 

گردد. این آمریکا و متحدان بین المللی و منطقه ای آن بودند که در این بازی خطرناک و پر هزینه، برگ 

که این فشار ها و همچشمی ها تا چه اندازه زورگویانه و نابرابر به سود نیرو برنده را به دست آوردند. این

 های ضد دولت افغانستان تمام شد، یک سنجش خیلی ها ساده آنرا نشان می دهد: 

اگر اتحاد شوروی سوسیالیستی از جایگاه داشتن عضویت دایمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد   -

افغانستان   دولت  آمریکا،  از  متحده  ایاالت   ( باقیمانده  دایمی  عضو  چهار  برعکس  نمود،  می  پشتیبانی 

انگلستان، فرانسه،چین( با همه ی توانایی مالی، نظامی و دیپلماتیک در جایگاه دفاع و پشتیبانی از حزب 

 های هفتگانه و نه گانه که در پاکستان و ایران بودند، قرار داشتند؛

آمریکا، جاپان، آلمان فدرال، ایتالیا، فرانسه، انگلستان،کانادا( در دشمتی  هفت کشور صنعتی جهان )    -

آشکار با دولت افغانستان و در داشتن ارتباط و دوستی نزدیک با تنظیم های پشاوری و تهرانی، عمل می 

 کردند؛

پیمان   ساز و برگ جنگی، فناوری محاربوی، توانایی نظامی، امکان های مالی و اندازه ی نفوذ جهانی -

وارسا ) رومانیا عضو پیمان در ناسازگاری با دولت افغانستان بود(پشتیبان افغانستان ازهیچ نگر گاه با  

 پیمان ناتو، مدافع داعیه )!( تنظیم ها، برابر نبود؛ 

کشور های ثروتمند جهان،دولت های نفت خیز عربی ) عربستان، شیخ نشینان حوزه ی خلیج، مصر،    -

ح از  شماری  حتا  اردن(،  افغانستان،  شرقی(  شمال  غربی،  شرقی،   ( همسایگان  اسالمی،  های  کومت 

 اسرائیل، پشتیبان و کمک کننده ی تنظیم ها بودند؛
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آنچه دولت افغانستان بنابر تحریم های سیاسی از آن بی بهره بود، مخالفان در راه اندازی آن در عمل   -

 دست باز داشتند. 

ن عالیرتبه ملکی و نظامی حکومت های گذشته ی افغانستان، سیاست  شاه پرستان و سلطنت طلبان، مامورا

مداران کهنه کار و مدافع ارتجاع و امپریالیسم، در همایش ها و گردهمایی های غیر رسمی ) گاهی هم 

در   اشتراک می کردند و  پارلمان کشور های غربی  المللی، در نشست های  بین  ای و  رسمی( منطقه 

ری از رفتار، کردار و سیاست تنظیم های هفتگانه و نه گانه، تبلیغ و ترویج صحبت های خویش به طرفدا

می نمودند تا کمک های بیشتر رژیم ها، سازمان ها و سرمایه داران را جلب نمایند. این فعالیت ها در 

 اندازه ی دریافت کمک های بزرگ مالی و نظامی به گروه های ضد دولتی نقش مهمی را ایفا کرد؛

های گروهی دنیای غرب و جهان عرب، در ارتباط به مسایل افغانستان، ماشین تبلیغاتی خود را  رسانه  -

دموکراتیک   جمهوری  با  ناسازگاری  در  و  جهادی  و  جنگی  های  گروه  و  ها  حزب  عملکرد  سود  به 

ین  ) ملی و ب افغانستان، سمت داده بودند که تأثیر های ناگواری را در خدشه دار ساختن دیدگاه همگانی  

فعالیت های ژورنالیستی و واقعه نگاری مرز  المللی ( از خود به جا گذاشت. حتا در بسا مورد ها در  

های شناخته شده ی اخالق مسلکی شکسته می شد. ده ها ژورنالیست، واقعه نگار، گزارشگر، عکاس،  

راپورتر و  بردار  صحنه    -فیلم  تنظیمی،  سالحدار  فرماندهان  کمک  به  مرض  و  غرض  های صاحب 

ساختگی، مسخ شده و دور از واقعیت را از محل های مختلف تهیه می نمودند و با فروش و نشر آنها در 

رسانه های همگانی کشور های خویش به وارونه کردن حقایق روان در افغانستان می پرداختند که با این 

 نیرنگ توانستند مساله را به نقطه ی اوج همچشمی های بین المللی برسانند؛ 

شمار زیادی از ژورنالیستان تفتین گر داخلی و خارجی، رخدادها و رویداد های افغانستان را در سال    -

های جنگ اهریمنی از دیدگاه سیاست های آمریکایی و اروپایی) غربی ها( به بررسی می گرفتند، رهبران  

دون اینکه سخنی در باره و اعضای تنظیم ها را به نام فرشتگان نجات)!( در پیش جهانیان جا می زدند؛ ب

 ی بزه کاری های هولناک و تکان دهنده ی آنان بر زبان آورده باشند.

به همگان آشکار است که فرشتگان نجات)!( در آن زمان بیش از دو هزار آموزشگاه شهری و دهاتی را 

ش کشیدند،  که تحت برنامه ی کمک های توسعه ای ملل متحد به شکل پخته و اساسی ساخته شده بود به آت

کاریز ها و شبکه های آبرسانی را واژگون  -بند های برق   -بیمارستان ها  - صد ها باب ساختمان دولتی 

کردند، صد ها کیلومتر سرک رفت و آمد و موتر های باربری و راه های مورد استفاده ی مردم را بریدند 

ها و برج های برق را انفجار دادند و استیشن ها و بند  -و ویران نمودند، پایه های شبکه ی برق رسانی  

ده ها هزار متر لین های مسی و آهنی برق را دزدیدند، صد ها باب پل و پلچک را با دینامیت پراندند، 

هزار ها عراده خودرو دولتی و شخصی را در گذرگاه ها و راه های رفت و آمد آتش زدند و با راه گیری  

زرگانی دولتی و بخش خصوصی را تاراج کردند، صد ها شهروند  و رهزنی کاال های وارداتی نهاد های با

کارمندان ملکی   -دانشجویان    -دانش آموزان    -استادان    -بیگناه و پاکیزه سرشت را شامل: آموزگاران  

بزرگساالن به شکل فجیع و بیرحمانه    -کودکان    -پیشه وران    -کشاورزان    - سربازان    -افسران    -حکومت  

ه ها فیر موشک زمین به زمین و زمین به هوا ) از گونه ی سکر( را به داخل شهر ها  به قتل رسانیدند، د

آورد،   بار  به  مالی  و  جانی  های  خساره  که  نمودند  پرتاب  رهایشی  های  محل  ملکی  و  های  هواپیما 

مسافربری و ترانسپورتی را با شلیک موشک های کور بلوپایپ انگلیسی و استینگر آمریکایی سرنگون  

 و همین گونه صد ها و هزار ها تبهکاری نابخشودنی و خالف کرامت انسانی دیگر. کردند 

 

* * * 

دولت اسالمی افغانستان، حاکمیت بی سر و پای تنظیم ها در وجود آدم های بی صالحیت از نگر دانش 

 و بد هنجار اعالم کردید. دولت داری، بدون داشتن یک برنامه ی ساخت و ساز، با ترکیب نا همگون 

در بخشی از نوشته ی " راه دراز" آمده    ۱۹۹۲سال    ۲۰شماره    Der Spiegelدر مجله ی هفتگی آلمانی  

 است:

" حکومت ائتالفی تشکیل شده از گروه های گوناگون مجاهدین در هفته ی گذشته به نشانه ی نخستین اقدام  

وظیفه ی این اداره ی  ها ) دادگاه مردمی ( را به وجود آورد. سخنگوی حکومت، آصف محسنی اولین  

 جدید را چنین وانمود ساخت: 

نان و هجوم آورندگان"، آن شمار افغانستانی های شامل ی) تحت پیگرد قرار دادن و به کیفر رسانیدن " خا 

 به قدرت رسیدند(  ۱۹۷۹فهرست که پس از هجوم شوروی در دسامبر 

کار پیشین را بر بنای قانون های اسالمی   ولیک چیز باال تر از یک آگاهی عوام پسندانه که بیروکرات سیاه

محکوم می کنند،منع نوشیدن شراب، برقع ) چادری( پوشیدن جبری زنان و همچنان برچیدن بساط خدمات 

 اطالعات وحشت آور ) خاد(، رهبران شورشی تا کنون کدام چیز دیگری را به ارمغان نیاورده اند.

سال جنگ و  ۱۳دست خویش بیرون کشیدند [ پس از گذشت  افغانستانی های آسیب دیده ] بیخ خود را به  

با به جا ماندن دو ملیون تن کشته در آرزوی یک آینده ی نوین و صلح آمیز بودند و ]چشم[ امید به، به 
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دست آمدن توافق فوری بین سازمان های گوناگون جنگجویان خدا پس از پیروزی یاغیان ]مجاهدین [ 

چند روزی از به دست گرفتن قدرت از سوی مجاهدین، نا امید کننده از    بستند. این مساله با سپری شدن

آب در آمد. بر بنیاد گفته ی نماینده ی یکی از فرکسیون های شامل حکومت، در کابینه نفرت، بی اعتمادی 

و بی توجهی نسبت به یکدیگر حاکمیت می راند. یگانه چیزی که ما را در این لحظه به کلی با هم متحد 

 شته است، همانا نشان دادن انزجار مشترک در برابر حکمتیار است.نگهدا

ساله رهبر حزب اسالمی "حزب هللا" تنها رهبر شورشی است که نپذیرفته است   ۴۳گلبدین حکمتیار مرد  

تا به حکومت ائتالفی بپیوندد و قدرت را ] با دیگران[ بخش کند. این بنیادگرا و فرمانده جنگجویان آراسته 

دیکتاتور منشانه برای خود  با صالحیت  پیشرفته خواستار واگذاری مقام حکومت  ابزار های  با جنگ 

 ست.ا

( Wardlordبه خاطر دستیابی به این هدف، حکمتیار با تکیه بر رسم و رواج کهنه ی جنگ ساالری )

در افغانستان در راه اندازی یک حمام خون دوری اختیار نه نمود. جنگجویان او در هفته ی پیش در  

تن شهروند ملکی به قتل  ۸۰۰جنگ با برادران اندیشه ای، کابل را به میدان کشتار ]مردم[ مبدل کردند: 

مرکز شهر از دست  رسیدند و هزار های دیگر زخمی شدند. پس از اینکه واپسین سنگر های خود را در

داد و به دره های چهار اطراف عقب نشینی نمود، مجاهدین حکمتیار پایتخت را روز دراز موشک باران 

تن زخمی به جا ماند." ) برگرفته از کتاب دیجیتال:   ۴۰۰تن جان باختند و کم از کم    ۷۳کردند،دست کم  

 " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(

 

 ست تا اندکی برسر مسایل زیرین نیز سخن زده شود: بایسته ا           

 

در سال های جنگ تحمیلی، پیش از به قدرت رسیدن تنظیم ها، جنگجویان و فرماندهان حزب های نام    -

 نهاد جهادی چه کسانی بودند؟ 

آوارگان در فرماندهان و چریک ها در داخل کشور، نمایندگان و سالحدار های تنظیم ها در کمپ های  -

 پاکستان و ایران چه ها کردند و کدام خاطره ها را از خود به جا گذاشتند؟

سوای آن شمار کسانی که دین مقدس اسالم را برای رسیدن به هدف های خویش آگاهانه سیاسی ساخته  

بودند و به شکل ناروا از باور های دینی توده های مردم،به جای ابزار سیاسی بر ضد روشنفکران و 

نیرو های پیش رونده، استفاده می کردند و اسالم گرایی سیاسی و بنیاد گرایانه پیشه ی آنان بود و به گروه 

ر و اعتدال پسند بخش بخش می شدند؛ باقیمانده تفنگداران و چریک های تنظم ها، آدم های یهای سختگ 

ودالی ) ارباب رعیتی(، بیسواد با خوی و خصلت بر خاسته از ماهیت درونی جامعه ی عقب مانده ی فی

بودند. در آن گاهه ی زمانی، شماری از این سالحدار های خون آشام، زیر پرده ی جهاد و به بهانه ی 

 دفاع از اسالم چه بیدادگری های وحشت آوری نبود که در حق شهروندان بیگناه روا نداشتند. 

رون از چهار چوب حاکمیت دولتی، به همگان آشکار است که در آن وقت نیز در روستا ها و محل های بی

بین گروه های جهادی با هم دشمن، به شکل دوامدار بر سر مساله ی بخش کردن و مرز بندی ساحه ی 

نظامی  خونین  های  درگیری  و  ها  برخورد  ها،  تنظیم  محلی  فرماندهان  داری  حکومت  و  فرمانروایی 

مین ها، درختان، کشتزار ها، تاکستان  صورت می گرفت که از پیامد آن مردم بیگناه کشته می شدند، ز

 ها و فرآورده های کشاورزان و خانه های مردم ویران می شد. 

و  شهروندان  به  آمیز  تهدید  های  نامه  فرستادن  ناتوان،  کشاورزان  بر  نقدی  سنگین  های  جریمه  تعیین 

باغ ها، خواستن کمک های مالی و مادی به مجاهدین )!( و در یافت آن، غصب زمین های زراعتی،  

گرو کردن   -درختان میوه دار و غیر میوه و فرآورده های ساالنه ی برز گران، کشت کردن خودسرانه  

و به اجاره دادن زمین های زیر کشت دهقانان، خواستن زور گویانه ی کود کمیاوی و دارو های زراعتی  

زان و رهگذران، کار های از مردم، گرفتن پول زیر نام استفاده از راه ها و فیس سرباری...از کشاور

 گروه های جهادی را در بر می گرفت. زورگویانه 

اعضا و نمایندگان تنظیم ها در پاکستان و ایران در کمپ های آوارگان افغانستانی دست به وحشت می 

علمی و فرهنگی، تجاوز های جنسی، ناگزیر کردن به انجام دادن    -زدند. ترور شخصیت های سیاسی  

شکنجه کردن و عذاب دادن بیگناهان، بازداشت و به زندان افگندن انسان ها، کشتن، بستن   کار های شاقه،

و اعدام فعاالن سیاسی و مدافعان حقوق بشر... یک عملکرد افتخار آمیز برای برخی فرماندهان و چریک  

 های گروه های جهادی بود. 

 

 جارج آرنی می نویسد: 

 

ن گردید که تعدادی از خوانین یا رؤسای قبایل در خارج " سرایت جنگ در نقاط مختلف کشور باعث آ

کشور پناهنده گردند و تعداد دیگری با رژیم همدست شوند. این امر، به صورتی چاره ناپذیر، قشر دیگر  
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را به رهبری جدید گماشت، رهبری جدید از معجون مرکبی تشکیل گردیده است. قوماندانان جهادی واقعی 

 احٔه خویش دستگاه اداری فراخوری)؟( ایجاد کرده اند.)!( برای تنظیم امور س

این معنی که برای رسیدگی از امور صحی، تعلیم و تربیه، عدالت)!(، مالیه و فرهنگ کمیته های   به 

عمدٔه برخورد،  های  از ساحه  افتاده  دور  و  قوماندانان کوچک  است. مگر  یی موظف گردیده  جداگانه 

رد سود جویانه قرار می دهند. قوماندان هر پایگاه چریکی محلی تجارب  مردمان ملی گرا ] را[ مورد دستب

و حرکات مردم ملکی داخل ساحه خود را تحت کنترول مستقیم در آورده از دهاقین مالیات به اصطالح 

اسالمی اخذ می کنند. قوماندانان ستم پیشه بر باشندگان نسبتأٔ غنی منطقٔه خود جریمه های دلخواهی تحمیل  

ند و یا آنها برای اسپان خود کاه و جو رایگان تقاضا می نمایند. جوانک هایی که در سال های جنگ  می کن 

امور زمینداری را ترک گفته و مسلح گردیده اند، بر عکس مبارزان واقعی عقیده مند به اسالم و وطن 

مین ها نه تنها  دوست، با نخوت و غروری عمل می کنند و کردار جوانان منحرف را انعکاس می دهند. ه 

 نماز های شان را ادا نمی کنند بلکه با زنان محل پیشامد ناشایسته می نمایند. 

البینی مجاهدین، در جریان سال های جهاد، تلفات سنگین جانی و خسارات هنگفت   برخورد های ذات 

که بین تنظیم های متخاصم  ۱۹۸۶روزٔه سال  ۱۸مالی بر مردم ملکی کشور وارد کرده است. در جنگ 

حزب و حرکت در هلمند به وقوع پیوست صدها تن جان خود را از دست دادند. اسالم با این جنگ هیچ 

ارتباطی نداشت. مالیی بنام نسیم آخوند زاده، قوماندان محلی حرکت ) حزب حرکت انقالب اسالمی به 

های ضد روسی درگیر بود، هوس آنرا  مؤلف (، که قبألٔ در جنگ    -رهبری مولوی محمد نبی محمدی  

پیدا کرد که اکنون تمام ساحٔه هلمند علیا تحت تصرف او در آورده شود. اکنون پیشٔه عمدٔه این مولوی 

صاحب زرع خاشخاش و قاچاق صد ها تن تریاک به پاکستان و ایران بود. چریک های محلی حزب 

(، پس از اخذ اجازه از رهبری مرکزی مستقر    مؤلف  -اسالمی ) حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار

در پشاور، در صدد آن بر آمدند که کنترول خود را بر منطقه قایم سازند. از قرارگاه های هر دو تنظیم  

در کویته اسلحه و مهمات زیادی برای هر دو طرف به شدت و به پیمانه یی رسانیده شد که زرادخانه  

روزه بین دو تنظیم آنقدر شدید و مورد    ۱۸لی خالی گردید. جنگ  های تنظیمی شان در مرز پاکستان بک 

انزجار مردم بود که وقتی تانک های روسی وارد ساحه گردید تا از خرابی وضع به نفع خود استفاده کنند  

روستائیان بپاس این خدمت شان که مانع ادامٔه جنگ گردیدند در گردن های افسران حمایل گل انداختند." 

رج، کتاب: " افغانستان گذرگاه کشور گشایان"، ترجمه ی: پروفیسور دکتور علمی و پروفیسور  ) آرنی، جا

میوند   انتشارات  بنگاه  ناشر:  سال    -هاله،  سوم،  چاپ  پشاور،  خوانی  قصه  بازار  سبا،  ی  کتابخانه 

 ( ۱۲۵-۱۲۴-خورشیدی، صص۱۳۸۲

 

* * * 

 

آری! گروه های جنگی تنظیمی با ساختار تشکالتی بی سر و سامان، آمیخته با خشونت و کینه توزی در 

در وضعیتی که هیچگونه برنامه ی روشن اجتماعی  ۱۳۷۱ثور   اردیبهشت /  ۸برابر یکدیگر، به تاریخ  

زار ها موشک  ) اقتصادی و سیاسی (، فرهنگی و آموزشی نداشتند، قدرت را به دست گرفتند و با فیر ه

و آتش باری با جنگ ابزار های سبک و سنگین بر موضع های همدیگر، همچنان بر نهاد های دولتی، 

همگانی و خانه های رهایشی شهروندان، بر گرده های مردم سوار شدند و وحشت و  ت  نهاد های خدما

 دهشت را پهن کردند.

در بخشی از نوشته ی " خداوند بر کشور  ۱۹۹۲سال  ۲۹شماره    Der Spiegelدر مجله ی هفتگی آلمانی  

 فقیر ما رحم کند" آمده است: 

" هفت حزب جنبش جهادی ها قرارگاه مرکزی خویش را در پشاور پاکستان داشتند و از زمره ی مهمترین 

گروه  نه  بودند.  اسالمی،  حزب  از  حکمتیار  و  اسالمی  جمعیت  از  مسعود  شاه  احمد  آنها،  فرماندهان 

ه از طرف ایران به میدان های جنگ فرستاده شدند. در میان آنها شمار زیاد فرماندهان جنگجویان شعی

آزاد نیز شامل بودند. همه ی آنان در حال حاضر بخشی از کاال های به غنیمت برده را حق شخصی خود 

که در   بخش گردیده-می دانند. پس از پیروزی مجاهدین ، افغانستان مانند یک قالین گلدار به مناطق بخش 

 هر محل رهبران پارتیزان، سران قوم ها و یا اتحاد های محلی حاکمیت می رانند. 

بسیاری ها خود را وابسته به مسعود می دانند و برخی ها به حکمتیار می چسبند، دو فرمانده که به خاطر  

آمران استان  گرفتن قدرت در کابل مسابقه ی جنگ را به پیش می برند. ولی در زون های وابسته به آنان  

ها ) فرماندهان ( به تنهایی تصمیم می گیرند. این فرماندهان نیازمندی های خویش را خود شان تامین می  

کنند و با ابتکار ] در برابر حمله های احتمالی گروه های با هم دشمن [ از خود دفاع بعمل می آورند. 

، وجود ندارد. ] همین حاال [ افغانستان به قدرتی که توانایی فراهم ساختن دوباره ی نظم را داشته باشد

مانند آلمان پس از جنگ در سی سال پیش شده است...." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه 

 های خون و آتش " ج اول(
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از هم گسیختگی و پراگندگی سیاسی تنظیم های جهادی و اقدام های خونین و خشونت آمیز سلطه جویان 

ن روز های نخست اعالم دولت اسالمی بر دل های مردم خسته از جنگ، چنگ نزد. اسالمی از هما

بدبینی و دل ناخوشی که باشندگان پایتخت و استان ها در برابر زمامداران جدید، از خود نشان دادند، 

 نمایندگی از نداشتن پایگاه مردمی آنان می کرد.

 

 : ۱۹۹۲ل سا۲۹شماره  Der Spiegelبار دیگر مطلبی از مجله ی 

 

ساله، وزیر خارجه در حکومت گذرا ) در اینجا اشتباه شده است؛ زیرا    ۶۰" پیر سید احمد گیالنی، مرد  

مؤلف ( این طور گالیه نمود: ) متعصبین   -وزیر خارجه سلیمان گیالنی بود و نه پیر سید احمد گیالنی

حقوق بشر را پایمال می کنند.( گیالنی افزود: ) دیده می شود که غرب با چیره شدن بر کمونیسم شوروی 

ه کمک ما، دیگر به افغانستان عالقمند نیست.( این گونه دیدگاه می تواند یک اشتباه )غلطی( فاجعه آن هم ب

آمیز را به دنبال داشته باشد؛ زیرا امکان آن وجود دارد که این کشور به سوی یک لبنان بزرگ به پیش  

 ست. رود: در اینجا مرکز تجارت مواد مخدر و دهشت افگنی بین المللی تشکیل یافته ا

 

دین حقانی وزیر دادگستری وضعیت مردم بی رهبر خود را چنین به تصویر کشید: ) افغانستان با الجالل  

 << هم مانند است.( Chouffeuerیک ماشین باربری ) موتر( سر برداشته ) وحشی( بدون راننده >>

میانجیگری    این فرمانده میدان درگیری ها از زمان جنگ رهایی بخش یک شورای صلح را به منظور

، حقانی در زیر ۱۹۹۲میان فاتحان رهبری می کند. یک وظیفه بدون پاداش خوب، در آغاز جوالی سال  

باران آتش مرمی قرار گرفت و شماری از محافظان وی کشته شدند. او که می خواست در کابل بین دو 

بر قرارگاه مرکزی حقانی  گروه ]با هم دشمن [ میانجیگری کند، یکی از این حزب ها با تانک و توپخانه

 حمله کرد...." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(

 

چیز پوشیده نیست که گروه های جنگی " بدون استثنا " هرگز و هیچگاهی دارای پیرنگ و برنامه های  

انش و پیشرفت فرهنگی نبودند  سالم و اثر گذار بر زندگی اجتماعی ) سیاسی و اقتصادی ( مردم و رشد د

راهکار برای ساخت و ساز جامعه با دیدگاه ها و باور  آنها بر بنیاد چنین یک ساختار بی وزن و تهی از 

قومی و زبانی، غلبه ی نظامی    -های جنگی، زیاده خواهی سمتی و منطقه ای، برتری جویی های تنظیمی  

وده های مردم با دیانت سرزمین افغانستان، در عمل توهین  بر یکدیگر... داخل کشور شدند و با آمدن آنها ت

به باور های دینی، تجاوز به ارزش های ملی و افتخار های تاریخی خویش را به نظاره نشستند. موضع 

حقوق   - روشنگری    -پیشرفت    -دانش    -تمدن    -گیری خشن ترین رهبران و فرماندهان جهادی، با فرهنگ  

نوآوری و تغییر های اجتماعی و بلند رفتن آگاهی؛    -برادری    -برابری  -صلح    -دموکراسی    -آزادی    -بشر  

امیدی کامل فرو رفته است. کنون زنان و  نا  افغانستان در گودال بدبختی و  داد که مردم بینوای  نشان 

مردان، کودکان و نوجوانان قربانی سیاست های کور و زور منشانه و برخورد های بیداد گرایانه ی گروه  

ای جنگی شده اند. هجوم وحشیانه ی سالحدار ها بر محل های رهایشی به گونه ی حمله بر اندیشه و ه

را نمی شناخت. "  فرهنگیان حد و مرز  دانشمندان، هنر و هنرمندان، فرهنگ و  دانش و  اندیشمندان، 

ن حجاب کامل و یا افغانستان را موج اسالم سازی ایستا ناپذیری فرا گرفته است. بانوان اجازه ندارند بدو

دستمال سر ) چادر( در خیابان های کابل گشت و گذار کنند. در حال حاضر در استان ها مال ها رشته 

سخن را در دست گرفته اند و به دستاورد های مدرن پشت پای می زنند. درلحظه ی کنونی باز بودن  

گرفته از کتاب دیجیتال: " گذر آموزشگاه ها و محل های آموزش دختران را بی خدایی می دانند." ) بر

 در کوچه های خون وآتش " ج اول(

و  های زود گذر رهبران  و سازش  ها  ائتالف  ها،  بندی  ها، صف  بند  و  زد  توطئه،  و ژرفای  گستره 

و  روانی  سرخوردگی  سیاسی،  ورشکستگی  از  نمایندگی  یکدیگر،  علیه  جهادی  زورمند  فرماندهان 

خوبی دیده شد که تنظیم ها در هوا و فضای تاریک دسیسه سازی و درماندگی اداری آنان می کرد. به  

توطئه چینی با چه بزن بهادری ها سرنوشت ملیون ها انسان را در میان سرپنجه های خونین خود به 

مردم بیگناه و بی دفاع را در شعله های آتش   -بازی گرفته بودند و چطور گلوی گروگان های خویش  

 .ن موشک می فشردندتوپخانه و هاوان و بارا

 

 محمد نبی عظیمی می نویسد: 

 

مجددی سفر رسمی به پاکستان انجام داد در آنجا او را بمثابٔه یک ۱۳۷۱جوزا ۵" در این میان به تاریخ  

ریس جمهور استقبال کردند. نواز شریف چکی به مبلغ ده ملیون دالر به او سپرد در بازگشت طیاره اش 

روابط مجددی با مسعود تیره گردید زیرا که مسعود  ( ۱۳۷۱جوزای ۸گرفت )مورد اصابت راکت قرار 
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از انجام اوامر او سرپیچی می کرد و در جلسات ریاست دولت اشتراک نمی نمود. مجددی با فراست 

دریافت که قوت دیگری که می تواند او را کمک نماید نیرو های جنرال دوستم است پس به تاریخ اول  

ار شریف سفر کرد و مورد پذیرایی و استقبال شایستٔه دوستم قرار گرفت. مجددی به مز  ۱۳۷۱جوزای  

به او رتبٔه ستر جنرالی تفویض کرد و او را مجاهد کبیر خطاب نمود در بازگشت، مورد انتقاد ربانی، 

حکمتیار، سیاف و مسعود قرار گرفت و تضاد و اختالف و تشنج به اوج خود رسید." ) عظیمی، محمد 

بازار قصه خوانی پشاور،  -سبا کتابخانه   -کتاب: " اردو و سیاست..."، ناشر: مرکز نشراتی میوند  نبی،  

 ( ۶۲۲-خورشیدی،ص ۱۳۷۷چاپ دوم، سال 
 

در پشاور، مجددی وظیفه داشت که پس از  ۱۳۷۱/    ۲/    ۴  - ۱۹۹۲/    ۴/    ۲۴ بر بنیاد فیصله های تاریخ               

گماریده شدن  پایان گرفتن ماموریت دو ماهه، از مقام خود کنار برود و قدرت را به شورای جهادی بسپارد تا زمینه  

نوبتی برهان الدین ربانب به عنوان رییس دولت اسالمی فراهم گردد؛ لیکن مجددی به کناررفتن از وظیفه تمایل 

 استار آن بود که در مقام ریاست دولت ابقا شود. نشان نمی داد، خو

"مجددی در  }د ر نوشته ی "راه دراز" آمده است:۱۹۹۲سال    ۲۰شماره   Der Spiegel در مجله آلمانی  

( دیگری آفرید. او در  Irritation) از هوش رفته(در کابل یک تلخ کامیهفته گذشته به رهبران سردرگم )

مامور تشکیل حکومت گذرا گردید و باید با سپری شدن این مدت، پیرامون توافق اساس تنها برای دو ماه  

های صورت گرفته فکر می کرد. ولی رییس جمهوری با سپری کردن نزده سال در آوارگی در شهر 

پشاور پاکستان نتوانسته است در کنار خود طرفداران زیادی را از میان جنگجویان خدا کایی کند تا در  

 .و ماموریت دوست داشتنی ) ریاست جمهوری ( بر آن تکیه زند وظیفه جدید

مجددی به شکل شگفتی آور این سخنان را یادآور شد: کنون می خواهد با عالقمندی به مدت دو سال دیگر 

نیز در مقام خود باقی بماند. سران قوم ها، رهبران مذهبی، فرماندهان نظامی و کارمندان حکومت های 

ته اند: ) راه به سوی صلح بسیار دراز است، انتظار خطر های زیادی را می کشیم که پیشین از او خواس

 هرگز از آنها آگاهی نداریم.( ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(

ار  بدون شک این گفته های مجددی آتش خشم رهبران تنظیم های دیگر را شعله ور تر کرد. گلبدین حکمتی

با شلیک هزار ها فیر موشک بر شهر کابل، دو باره ماتم آفرید.    ۱۳۷۱/    ۴/    ۴در شب و روز تاریخ  

شمار زیاد شهروندان ) زن و مرد، پیر و جوان، نو جوان و کودک( در زیر باران موشک های کور در  

ی آتش شدند و  بیگناهی جان باختند. نهاد های خدمات همگانی، بنا های دولتی، خانه های شخصی طعمه

 زیان های بزرگ مالی به بار آمد.

صبغت هللا مجددی در نتیجه ی تهدید های پی در پی ربانی، سیاف، خالص، محمدی ، که در بر اندازی  

وی از تخت سلطنت باد آورده ) ریاست جمهوری ( از قوه ی نظامی تنظیمی استفاده می کنند، همچنان 

ت مابانه ی شورای نظار و در زیر فشار آتش موشک پرانی های از پیامد زورگویی و خودسری های دول

اختیار تاج و تخت و    ۱۳۷۱/    ۴/    ۷دوامدار حکمتیار، ناگزیر به کناره گیری از قدرت شد و به تاریخ  

چوکی زمام داری را به شورای قیادی سپرد و در بیانیه پایانی که در نشست تسلیم دهی قدرت تنظیمی،  

دو ماهه ی دولت داری خویش را برشمرد و در باره ی مشکل ها، کاستی ها، کار   ایراد کرد، کار های

شکنی های دسیسه سازانه و حرکت های آشوب گرانه سخن گفت ) سپهساالر محمد نبی عظیمی، این 

، گنجانیده  ۱۳۷۷کتاب " اردو و سیاست..."، چاپ دوم، سال    ۶۲۶-۶۲۳بیانیه ی مجددی را در برگ های  

 است (

 الدین ربانی در سکوی قدرت: برهان 

  ۲/    ۴  -۱۹۹۲/    ۴/    ۲۴نواز شریف، شهزاده ترکی فیصل و سران تنظیم ها در نشست پشاور، به تاریخ  

، فیصله کرده بودند که پس از پایان ماموریت دو ماهه ی صبغت هللا مجددی، برهان الدین ربانی  ۱۳۷۱  /

 سکوی قدرت تکیه زند.رهبر تنظیم جمعیت اسالمی، برای مدت چهار ماه در 

 پیش از پرداختن بیشتر در این باره، باید یک نمونه ی تاریخی آورده شود:
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امیر عبدالرحمان خان با وجود همه ی غداری ها، خونریزی ها، بی مروتی ها، زورگویی ها، تعصب  

شانه به ورزی ها، بد کرداری ها، بی عدالتی ها، ظلم کردن ها، ظلمت گرایی ها و سرسپردگی چاکر من 

 استعمار انگلیس، سخنان جالبی نوشته است:

" قبل از جلوس من به تخت سلطنت، دوایر دولتی طوری به همدیگر مخلوط بود که شخص ] به[ مشکل  

می توانست بفهمد ]که [ آیا دوایر هم وجود دارد یا خیر. مثألٔ یک نفر مستوفی که او را وزیر اعظم یا  

یا هر چه خواسته باشد بگویند، موجود بود. این شخص تقریبأٔ ده هزار وزیر لشکر یا مستوفی الممالک  

نفر میرزا و اجزا داشت و امورات حکومتی تمام مملکت را در اتاق خوابگاه خود دایر می نمود. دفتر 

خانٔه دولتی ابدٔأ وجود نداشت. بعضی اوقات می شنوم مردم می گویند افسوس وضع سابق خوب وضعی 

ر خانه نبود و همه کار ها این طور سهل بود که یک نفر تمام امورات مملکتی را از پیش  بود که هیچ دفت

می برد. از این گونه مقاالت معلوم می شود که حرف ها را می گویند در باب کار های حکومتی دولت 

که این  ها هیچ اطالعی ندارند و اظهارات آنها قابل اعتنأ نیست. این فقره پر واضع]واضح [ است دولتی  

وضع اموراتش بگذرد باید کارش خیلی جزئی بوده باشدچرا که به جهت اجزأ داشتن تمام فروعات آن 

امیر   ( بوده است."  دکانی الزم است، کمتر  داشتن محاسبه  نگاه  اینکه برای  به  بالنسبه  ها  تعداد منشی 

قصه خوانی   -پشاور -تابخانه  سبا ک  -عبدالرحمن خان، کتاب: " تاج التواریخ "، ناشر: مرکز نشراتی میوند

 .( ۳۲۹-۳۲۸خورشیدی، ج اول و دوم، ص ۱۳۷۵دهکی نعلبندی، چاپ: سال 

امیر عبدالرحمان خان تنها در یک نکته حق به جانب بود که با چنین ارزیابی و با طمطراق سخن بزند و  

اره، ساختار آن هم اینکه در هنگام نصب کردن او بر تخت سلطنت، بنیاد های دولتی، نظم و اساس اد

نیرو های ارتش و امنیتی از پیامد های دو تاخت و تاز وحشیانه ی انگریزی ) جنگ اول و دوم مردم 

افغانستان با انگلیس( کم و یا بیش زیان دیده بودند و یا به کلی از بین رفته بودند. ولی اصل مهم را بی  

دولتی را به خویشتن خویش قید و وابسته   اعتماد بودن او به مردم، در بر می گرفت و به همین دلیل نظام

 ساخت و توانست چهره های درخشان را سرکوب کند و از درخشش و برآمد آنان جلوگیری کند.

 میر غالم محمد غبار نگاشته است:

" امیر عبدارحمن خان بعد از آن که به پادشاهی کشور اعالم شد برای احیای تشکیالت فرو ریختٔه دولت 

دست بکار برد. اما تشکیالت کابینٔه عهد امیر شیر علی خان را نپذیرفت زیرا امیر عبدالرحمن خان در 

ٔه دولت متفرق و مستقل  امور مهمه دولت بغیر از خود به هیچ کس اعتماد نداشت. لهذا تمام دوایر عمد

تشکیل گردید و همه زیر نظر مستقیم شخص شاه قرار داشت. امیر عبدالرحمن خان در عین حال صدر  

اعظم، وزیر حربیه، داخله، خارجه و وزیر سایر وزارتخانه ها بود. به همین جهت بود که در طول دورٔه  

قشر بزرگی از رجال مطیع صرف متکی  سلطنت او مامورین مستقل الفکر و معتمد بنفس بوجود نیامد و

به شخص امیر پروریده شد.") غبار، میر غالم محمد، کتاب: " افغانستان در مسیر تاریخ"، چاپ: کا بل،  

 -(۶۴۳ج اول، صص 

 آیا این ادعا می تواند درست باشد:

درت نشانده  هنگامی که برهان الدین ربانی و سلف آن ) صبغت هللا مجددی(به کابل رسیدند و بر اریکه ق

شدند، در پایتخت " دوایر دولتی وجود نداشت" و رییس دولت موقت اسالمی " امور حکومتی تمام مملکت  

 را در اتاق خوابگاه خود دایر می نمود."؟

 پاسخ روشن است: نخیر! 

وجود  ربانی و مجددی هرگز ادعا کرده نمی توانند که با آمدن آنان به افغانستان " دفتر خانٔه دولتی ابدٔأ  

و   انگلیس  پروردگان  دزدی و وحشیگری دست  غارت گری،  لیکن  داشت؛  ". همه چیز وجود  نداشت 

شرکای آن سبب شد که کلیه نهاد های وابسته به یک دولت از بیخ و بن نابود و با خاکستر یکسان شود، 

  ۱۹۹۵/    ۵  /  ۵  - آنگونه که مصطفی دانش ژورنالیست ایرانی تبار در روزنامه ی فرانکفورتر الگمینه  

 گفته است)برگردان(:

، ) جنگجویان خدا( همه ی دستگاه های تخنیکی )  ۱۹۹۲" پس از پیروزی مجاهدین در کابل در اپریل  

دستگاه های تولیدی بزرگ و کوچک، نهاد های ساختمانی و خدمات ترابری و مسافربری، موتر ها و  
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آبرسانی و مخابرات... را در پایتخت   -برق  ابزار کار راه و میدان سازی، موتر های دولتی، شبکه های

 مؤلف ( پرزه پرزه کرده ، برای فروش به پشاور پاکستان بردند." -و استان ها 

آشکار  قدرت  به  از نخستین روز های رسیدن  آن ها  تنظیم ها و رهبران  فرماندهان  بیشتر  بلی! بخش 

؛لیاقت، شایستگی، گنجایش، توانایی و  ساختند که آنان دشمنان صلح و خوشبختی مردم افغانستان هستند

تباه کن و زورگویانه به خاطر قرار   آنان درجنگ های  اداره ی سیاسی کشور را ندارند.  فهم رهبری 

گرفتن در چوکی ریاست دولت، نشان دادند که پیام خوشی را از پشاور و تهران با خود نیاورده بودند، 

سیاسی و پیکر اقتصاد ملی را در هم شکستند، تلف   در درگیری های قدرت طلبانه ساختار های نظام

کردن های بزرگ جانی و مالی را به وجود آوردند، فرهنگ، دانش، آموزش، گنجینه های فرهنگی و  

های جبران   زیان  و  کوفتند  هم  در  های سنگین  با ضربه  را  آموزشی  و  دانشگاهی  های  نهاد  تاریخی، 

 ناپذیری را بر آنها رسانیدند. 

Klaus Natorp    نویسنده و ژورنالیست آزاد آلمانی و صاحبنظر در مسایل افغانستان در بخشی از نوشته

ی خود زیر عنوان " افغانستان در جنگ ] و بی اتفاقی [ همیشگی " در روزنامه ی فرانکفورتر الگمینه  

 نگاشته است ) برگردان(: ۱۹۹۵/  ۱۰/  ۲۷ -

خوب را برای افغانستان به کار برد؟ ] لیکن پیدا کردن    " آیا انسان می تواند هنوز هم یک واژه ) سخن(

آن [ بسیار دشوار است. بیشتر قدرتمندان کنونی تنها سزاوار ]نکوهش[ هستند. مایه شرمساری شمرده 

می شود که آنان به چه شکل وطن خود را ویران و واژگون کردند. مردم صاحب چه شدند) چه چیزی را 

 ونه رهبران آغشته شدند؟ با اینگ به دست آوردند( که 

بسیاری ها ] به این پرسش [ با پرسیدن یک سوال دیگر پاسخ می دهند: چرا مردم این ستمکاران )دیکتاتور  

ها( را به دور نمی اندازند؟ بدون شک مردم پیشتر این کار را انجام می دادند؛ هر گاه اجرای آن امکان  

 پذیر می بود." 
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 فصل چهارم 

 

 پیدایی گروه طالبان 

 

در باره ی زایش، پیدایش و سر و سامان یافتن حرکت های وحشی گرانه ی طالبان از آغازین روز پیدایی  

تا واپسین لحظه های واژگونی فرمانروایی این گروه تبهکار؛ صاحبنظران دانش سیاست، جامعه شناسان، 

تحو و  سیاسی  های  کارزار  رشد  میدان  نگاران، پژوهشگران  واقعه  نویسان،  تاریخ  اجتماعی،  های  ل 

کارمندان بخش آگاهی دهی رسانه های همگانی، فوتو ژورنالیستان... کتاب ها، رساله های معلوماتی بی 

شماری را به چاپ رسانیده و در دسترس عالقمندان مطالعه ی مسایل سیاسی و اجتماعی و موضوع های 

ن به نوبه ی خود، بر گوشه های تاریک زندگی، کار و فعالیت، جنگ و صلح گذاشته اند که هر کدام آ

خصلت، ماهیت، خواسته ها، پشتیبان های منطقه ای و بین المللی و کارنامه های سیاه این اعجوبه های 

سال های پایانی سده ی بیستم که پاسبان اندیشه های خرافی قرون وسطایی و ادامه دهنده ی راه و رسم 

وحشت، دهشت، خونریزی، خشونت و واپس گرایی هستند، روشنی انداخته است ) کتاب:  بنیاد گرایانه و  

اسالم، نفت و بازی بزرگ در آسیای میانه"، تألیف: احمد رشید تحلیلگر سیاسی، ژورنالیست   -" طالبان 

 و گزارشگر پاکستانی، ترجمه: عبدالودود ظفری، از زمره ی آنها است(. 

شود تا روند پیدایی و کارنامه های این گروه که آله ی دست قدرت های استعمار  در اینجا، البته کوشش می  

جو)نو( و استثمار گر هستند، اندکی فشرده تر به نگارش گرفته شود ) پیرامون درگیری های خونین میان 

 طالبان و گروه های مجاهدین، در فصل جنگ ها بخوانید(. 

خودرو های باربری کاال های بازرگانی پاکستان را از  حکومت بی نظیر بوتو، برنامه ی گذر کاروان  

قلمرو افغانستان پی ریزی کرد؛ ولی راه ها نا امن و گروه های مجاهدین پیشین سرگرم جنگ های خونین  

ممکن می ساخت؛ بنابران باید    نا   میان گروهی بودند که تحقق پیدا کردن این برنامه حکومت پاکستان را

 گره مشکل را می گشود.  چاره ی سنجیده می شد تا

 نخستین سخن را در این مورد باید از آوردن یک خبر، گفت: 

رادیو پاکستان از    ۱۹۹۴/    ۱۰/    ۸بر بنیاد خبر تاریخ    ۱۹۹۴/   ۱۰/   ۱۱( به تاریخ DWصدای آلمان )

 اسالم آباد، این خبر را به نشر رسانید) برگردان(:

میانه با گذر از افغانستان، هر گاه نخستین کاروان موتر  " راه زمینی بین پاکستان و جمهوری های آسیای  

های باربری از شهر کویته شروع به حرکت کند، به تاریخ پانزدهم همین ماه باز ساخته می شود. این 

کاروان که بخش بزرگ کاال های مصرفی و دارویی را می برد، از منطقه چمن حرکت خود را آغاز می  

ک می گذرد و به سوی ازبیکستان و تاجیکستان راه می پیماید. پاکستان می  هرات و کش  -کند، از کندهار  

تواند از این کشور ها پنبه ی محلوج و سمنت وارد نماید. این سخن را جنرال نصیر هللا خان بابر وزیر  

داخله ] پاکستان [ در یک نشست خبری در اسالم آباد به آگاهی رسانید، پس از آن که از یک سفر هجده 

 ه به افغانستان، ترکمنستان، ازبیکستان، قزاقستان و چین، دوباره به پاکستان بازگشت نمود. روز

وزیر داخله پاکستان، در افغانستان با مسؤوالن حکومتی و دیگر شخصیت های رهبری، بر سر پرسش  

صیرهللا گفت و گو پرداخت که موضوع گذر با امن کاروان را از افغانستان، در بر می گرفت. ن  هایی به  

خان بابر به پاسخ یک پرسش گفت که سفیران: ایاالت متحده آمریکا، جاپان، چین، اسپانیا، فرانسه، آلمان  

و کوریای جنوبی به تاریخ بیستم ماه روان به کندهار و هرات برده می شوند تا در آنجا درباره ی نیازمندی 

 های افغانستان در کار های بازسازی آگاهی به دست آوردند." 

در این خبر سخنان جالبی نهفته است که پرده از رخ مداخله ی آشکار قدرت های خارجی در امور داخلی  

افغانستان می بردارد. پاکستان، ایاالت متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، چین کشور هایی اند که در زمان  

ردند و بر ضد جمهوری  جنگ سرد، با دادن کمک های مالی و نظامی از گروه های جهادی پشتیبانی می ک

دولت های  به پیش می بردند. موضع گیری رسمی  را  تبلیغاتی  افغانستان جنگ روانی و  دموکراتیک 

جمهوری   پاکستان و آمریکا در برابر افغانستان همیشه در هماهنگی و همخوانی با هم، گرفته می شد و  

سان آنها در برابر افغانستان، خلق چین نزدیک ترین دوست پاکستان بود؛ از این رو موضع گیری یک 

حیران کننده به نظر نمی رسید. لیکن چرا جاپان، اسپانیا و کوریای جنوبی با پاکستانی ها و آمریکایی ها  

 همسویی پیدا کردند و سیاست رسمی خود را در لحاف بیمار برنامه ریزی برای طالبان پیچانیدند؟

این حق را داشت که سفیران دولت ها را به خاک یک   آیا در راه و رسم سیاست گذاری، نصیرهللا بابر

کشور دیگر که عضو سازمان ملل متحد است، بدون اجازه ببرد تا در محل، نیازمندی های برنامه ی 

 بازسازی را تثبیت نمایند؟ 

آیا در این توطئه سازمان یافته، مقام های رسمی دولت رییس جمهوری برهان الدین ربانی، هر چند که 

ای لرزان و سست بنیادی داشت و به نام قدرت دولتی در همه جا قابل لمس نبود، اشتراک داشتند یا  پایه ه

 خیر؟
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 باید به این پرسش هاد، پاسخ های بایسته داده شود.

( پزشک و تبار شناس در انیستیتوت ایران شناسی دانشگاه آزاد برلین Michael Polyمیشایل پاولی )  

در بخشی از نوشته ی خویش زیر عنوان " از کمونیسم به اسالمیسم" نشر شده در روزنامه ی آلمانی 

Frankfurter Allgemeine Zeitung -۷  /۷  /۱۹۹۵ :)نگاشته است ) برگردان 

 

اسالم گرایان در دستگاه استخبارات نظامی ) آی اس آی( پاکستان راه و روش کاری   ۱۹۹۳"... تا سال  

را تعیین می کردند. آنان بر شاگرد وفادار خویش ] گلبدین حکمتیار[ تکیه نموده بودند. هدف تشکیل یک  

اکستان  کنفدراسیون ) اتحاد( میان افغانستان و پاکستان بود. لیکن همین که بی نظیر بوتو نخست وزیر پ

شد، حمید گل را از مقام ریاست آی اس آی برکنار ساخت. پس از این سیاست های پاکستان را در برابر 

افغانستان، نصیرهللا بابر سمت و سو می داد که دوست اسالم گرایان نبود)؟(. بابر دیدگاه های خود را 

می. از دید جدید پاکستان، آسیای بیشتر از همه پیرامون مسایل اقتصادی استوار ساخته تا به کارزار نظا

میانه منطقه ی بسیار با اهمیت است. انسان می خواهد تا بازار های بازرگانی را در ازبیکستان و قزاقستان  

تسخیر کند، پیش از این که ایرانی ها و ترک ها به آنجا ها پا بگذارند و در بازار ها حاکمیت برانند.  

از آن جمله بندرگاه کراچی. این برنامه    -یگری به عرضه کردن داردپاکستان کاال ها و چیز های زیاد د

ها نمی توانند که بدون بودن نظم و آرامش در افغانستان، تحقق پیدا کنند. به این هدف طالبان به حرکت 

در آورده شدند. آنان نخستین بار، زمانی دست به کار شدند که کاروان خودرو های باربری پاکستان با 

اه های افغانستان به طرف ازبیکستان مورد دزدی قرار گرفتند. طالبان رهزنان را از سر راه گذر از ر

 راندند و کاروان به حرکت خود ادامه داد...." 

در زمانی که جنرال ضیأ الحق حاکم نظامی پاکستان بود در همکاری با حزب افراطی مذهبی جماعت 

تان سعودی، شمار زیاد مدرسه های دینی را در پشاور، اسالمی پاکستان و به کمک مالی استخبارات عربس

کویته، کراچی و شهر های دیگر پاکستان به وجود آوردند که در همه ی آنها کتاب های درسی از خط 

باور های دینی سعودی ها مایه گرفته بود و آموزش داده می شد. " به اعتراف ژنرال میرزا اسلم بیگ )  

ان ( زنجیر این گونه مدرسه ها با طلبه هایی که آمادگی های ویژه دیده اند، رییس پیشین ستاد ارتش پاکست

از سوی پاکستان و امریکا به عنوان " کمربند مذهبی ایدئولوژیکی " در امتداد مرز افغانستان با پاکستان  

لیف: برای پشتیبانی از روحیٔه رزمی مجاهدین ایجاد گردید." ) کتاب: افغانستان مسایل جنگ و صلح، تأ

،ص  ۱۳۷۸گروهی از دانشمندان و پژوهشگران روسی و افغانستانی، ترجمه: عزیز آریانفر، سال چاپ:  

از شمار این درس خانه های بنیاد گرایی، یکی هم مدرسه ی حقانیه در نزدیکی های شهر پشاور (.  ۱۹۵

 بود که در آن، طالبان آموزش دیده اند.

اسی با اندیشه های مکتب دیوبندی با هم گره خورده بود و در  در مدرسه ی حقانیه دیدگاه های اسالم سی

آنجا افراطی گری دینی، آموزش داده می شد. همه طالبانی که از آغاز مرحله، در رده های بلند و مقام 

 در همین مدرسه آموزش یافته بودند.( ۱۹۹۰-۱۹۸۰های رهبری این گروه قرار داشتند، یک دهه )

یک با پاکستان داشتند و از حمایت قوی موالنا فضل رحمان، رهبر جماعت " طالبان روابط خیلی نزد

العلمای اسالم، یک حزب بنیاد گرا که در بین پشتون ها و بلوچ های مسکون در شمال غرب پاکستان 

نفوذ زیاد داشت، برخوردار بودند. در عین حال موالنا فضل رحمان متحد نو بینظیر بوتو، صدر اعظم  

دستگاه استخبارات نظامی، آی.اس.آی، میانه خیلی دوستانه داشت و گروه طالبان را بصفت    بود، با اردو،

) کتاب: طالبان: اسالم،نفت و بازی بزرگ نو در آسیای  یک قدرت نو ظهور بالنده به آنها معرفی کرد."  

تاریخ  میوند،  انتشارات  بنگاه  ناشر:  ظفری،  عبدالودود  ترجمه:  رشید،  احمد  تألیف:  چاپ:   میانه، 

 ( ۴۲میالدی،ص۲۰۰۸-خورشیدی ۱۳۸۷

گروه طالبان در نخستین روز ها که بر سر زبان ها افتیدند، برنامه ی کاری خود را با استفاده از بلند 

 گویان پاکستانی، چنین وانمود ساختند:

 آوردن دوباره ی صلح، پایداری و امنیت در افغانستان؛ -

 زنان سالحدار وابسته به تنظیم های جهادی از میان مردم؛خلع سالح عمومی و بیرون راندن کلیه ره -

 دوری جویی از عملکرد و ناروایی های حزب های مجاهدین؛ -

 تطبیق بی چون و چرای شریعت محمدی در زندگی مردم؛ -

 پاکسازی جامعه از وجود رهزنان و آدمکشان؛ -

 دفاع از تمامیت اسالمی افغانستان. -

عیت نداشت و عملکرد این گروه چیز دیگری را به نمایش گذاشت که بیشتر  لیکن همه ی این سخنان واق

 فریب و نیرنگ پاکستانی ها را بازگویی می کرد. 

المللی میان  این دیگر به کلی به همگان آشکار است که پس از پایان چنگ سرد و همچشمی های بین 

سیستم های سیاسی جهان؛ در میدان های جنگ در افغانستان، طالبان یک نام جدید با هدف های راهبردی 

ستان در تالش  کهنه، با در پیشگیری حرکت آغازین از جنوب شرق و شرق افغانستان، بود. آمریکا و پاک
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آن بر آمدند تا با این نام جدید، آینده ی افغانستان را بر پایه عالقمندی های خود سر و سامان دهند و یک 

 کارت بازی جدید تری را با بازیگران پیشین، در دست داشته باشند.

 

  ( فنسکی  گابریله  در  Gabriele Venzkyبانو  صلح  آمدن   " تیتر  زیر  نوشته خویش  از  بخشی  در   )

افغانستان آنقدر دور به نظر می رسد، آن طوری که همیشه چنین بوده است " نشر شده در روزنامه ی 

 نگاشته است ) برگردان(: ۱۹۹۵/  ۳/  ۲۰تاریخ- Süddeutsche Zeitungآلمانی 

 

جنگجو، کسانی که زون   ۲۵۰۰۰تشکیل شده از    " طالبان کی ها و چه هستند، بنابر گفته ها یک نیروی 

های جنگ داخلی را در افغانستان با چنان یک نیرومندی به کلی تغییر دادند؟ طالبان آنانی اند که " در  

] در مرحله ی نخست[ یک   بوده،  آموزان قران  دانش  اسالم هستند" به صورت عموم  جست و جوی 

ی دینی آموزش قران در شهر کویته نیروی ناتوان و بی ضرر پنداشته می شدند. این گروه در مدرسه ها

و دیره اسماعیل خان در پاکستان، آغاز خود را نهاد؛ لیکن در پشت سر یک چنین تشکالت پر هزینه و  

درخور توجه و خوب آراسته شده با جنگ ابزار، برنامه ریزی با روش  دور و دراز و یک قدرت جنگی  

ه این باور هستند که طالبان پنجمین کلون ) تولید های معینی پنهان شده است. شمار زیادی از ناظران ب

یک موجود حیاتی و زنده، دارای خاصیت جنتیکی به کمک عملیه ی پیچیده ی بیالوژیکی در البراتوار 

مؤلف ( جدید پاکستان است. پس از آن که گلبدین حکمتیار که از سوی استخبارات نظامی پاکستان با   -

رزش نزدیک به یک ملیارد دالر تامین گردیده بود و نسبت به دیگران، پول و جنگ ابزار آمریکایی به ا

خود را یک عروسک دلخواه ساخته بود، نتوانست خود را تثبیت نماید، ] کنون در جایگاه وی طالبان جا  

خوش کرده اند و وظیفه ی ناتمام را به سر می رسانند[. پاکستان ماالمال با جنگ ابزار و مواد مخدر از  

تان، شده است. افزون بر آن به خاطر برون رفت از انزوای اقتصادی، نیاز فوری به بازگشت صلح افغانس

به افغانستان دارد تا ثبات خود را باز یابد و پیروز مندانه راه های رسیدن به بازار های بازرگانی خیلی 

 سود آور را در آسیای میانه، به روی خود بگشاید." 

پس از پیدایش خویش، نشان دادند که بی مایه ترین گروه بندی اسالمی در طالبان در نخستین روز های  

جهان بوده؛ لیکن در عملکرد های خود سختگیر تر نسبت به دیگر دسته های اسالمی، هستند. آی اس آی 

 و سی آی ای با ترفند های استخباراتی توانستند که با طالبان، افغانستان را در مدار پاکستان قرار دهند.

نظامی گران   از با  پاکستان در همدستی و هماهنگی  استخبارات  پنجاه خورشیدی دستگاه  آغاز دهه ی 

عظمت خواه و نیرو های ارتجاع سیاه و سیاست مداران وابسته به آنان، با برنامه ریزی های سنجیده شده 

ه ی خویش؛ به به فکر تباهی مردم افغانستان برآمد و به خاطر رسیدن به هدف های از پیش تعیین کرد

دنبال تشکیل سازمان های اسالم سیاسی با انگیزه های فرقه گرایی مذهبی و سیاست های برتری جویانه 

قومی و نژادپرستانه، روان شد که دهه ی شصت خورشیدی اوج کوشش های آن را در این راستا، نشان  

کاری، کمک، پشتیبانی، همسویی  داد. پاکستانی ها در کلیه سیاست سازی های خود برای افغانستان، از هم

و هم نوایی آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، اسرائیل، چین و بیشتر کشور های غربی، برخوردار  

 بوده اند که برنامه ی به میدان کشیدن طالبان نیز در همین چهار چوب، بوده است. 

 

در بخشی از یک   ۱۹۹۵  /  ۳/    ۱۷ ( تاریخ  Neue Züricher Zeitungدر روزنامه ی آلمانی زبان )  

 نوشته زیر عنوان " یک نام جدید و استراتژی های کهنه در کابل " آمده است ) برگردان(:

 

" دست باال پیدا کردن نظامی آنان را در جنوب افغانستان، به فراموشی بسپارید؛ زیرا طالبان در گذشته 

( کارشناس ]    Olivier Royیو روا )از چند سال پیش، بویژه در منطقه ای از کندهار فعال بودند. اول

به    ۱۹۸۴افغانستان " گزارش داده است که در سال    -مسایل[ افغانستان در شماره ی واپسین " آگاهی  

فعالیت های آنان برخورده ] و آگاهی به دست آورده [ است. گروه بندی ها همیشه در همخوانی به نمونه 

قران منطقه ای به یک حجره ی نظامی تغییر شکل   های همسان به پیش می رود: یک مدرسه ی آموزش 

داده می شود و در این هنگام رهبر مذهبی و آموزگار قران از شاگردان، سرباز جنگی تربیه می کند )  

مؤلف (.   -از شاگردان مدرسه ی آموزش قران، سرباز جنگی پرورش داد و به جبهه ی جنگ فرستاد  

هماهنگ را دنبال می کنند و چنان معلوم می شود که چشمه   چیز جدید این است که آنان یک استراتژی

 های بزرگ مالی را نیز در اختیار دارند...." 

در دهه ی شصت خورشیدی در بازی شطرنج برتر بدون ابر قدرت ها که اوج روند جنگ سرد را در  

رگزیده شده  بر می گرفت، در همچشمی های جهانی، افغانستان میدان بزکشی و نمایش زور آزمایی ها ب

بود. اتحاد شوروی و دولت های سوسیالیستی از جمهوری دموکراتیک افغانستان پشتیبانی همه جانبه می  

کردند. ایاالت متحده آمریکا ) سی آی ای، پنتاگون، گنگره (، انگلیس ) انتجلنس سرویس (، اتحادیه اروپا، 

بستان سعودی، همسایه های شرقی و پیمان ناتو، اسرائیل) موساد(، کشور های عربی به سرکردگی عر
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غربی افغانستان: پاکستان ) آی اس آی، ارتش، حزب های سیاسی مذهبی و غیر مذهبی ( و ایران ) سپاه 

پاسداران ( و جمهوری خلق چین؛ ملیارد ها دالر هزینه گذاشتند و از گروه های مخالف دولت افغانستان، 

در پشاور و تهران گرد آمده بودند، سرسختانه دفاع و    حزب های جهادگر ) تندرو و اعتدال پسند( که

، ادامه یافت. لیکن پس از این  ۱۹۹۱پشتیبانی می کردند و این کار تا فروپاشی اتحاد شوروی در سال  

نیز، افغانستان پیوسته در محراق توجه استخبارات قدرت های نو پیدای منطقه ای و جهانی قرار گرفت 

ها اختالف  آزمایش  میدان  آنها،   و  میان  استخباراتی  و  نظامی  زورآزمایی  و  سیاسی  های  کشمکش  و 

 افغانستان تعیین شد.

پول ها و جنگ ابزار های ذخیره شده ی زمان جهاد و دوام پشتیبانی سیاسی و کمک نظامی آی اس آی  

تنظیمی    و ارتش پاکستان به گلبدین حکمتیار، به جهاد گران این امکان را داد که در زمان حکومت و نظام

ادامه دهند تا این که از درون آنان طالبان افراطی زاده  خویش نیز به برخورد های خونین و ویرانگر  

 شد.

م، در افغانستان آتش جنگ های فرسایشی، در نتیجه سیاست پردازی ها و نیرنگ  ۱۹۹۲از آغاز سال  

اسرائیل، ترکیه، هند، روسیه   بازی های استخباراتی آمریکا، انگلیس، پاکستان، ایران، عربستان سعود،

و تا اندازه ی جمهوری های آسیای میانه ) قزاقستان، ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرغزیستان(، 

آنقدر شعله ور گردید که نزدیک بود افغانستان در کام نهنگان بی شماری فرو رود. ولی آمریکا، انگلیس  

اکستان بدهند تا زیر نام طالبان ابتکار عمل را در دست گیرد  و اسرائیل، الزم دیدند که حق نخست را به پ

 و به کمک عربستان سعودی، ایران را بر سر جایش بنشانند. 

( و CNRS( مدیر پژوهشی مرکز پژوهش گاه ملی فرانسه در پاریس )    Olivier Royالیور روا )  

 صاحبنظر در مسایل افغانستان در روزنامه لوماند دیپلماتیک 

  (Le Monde Diplomatique  نوامبر ماه   )۱۹۹۶    ( : روزنامه  در  آلمانی   Die ترجمه 

Tageszeitung) 

 در نبشته ی زیر عنوان " طالبان به مثابه محافظان شریعت و پایپ الین " چنین نگاشته است ) برگردان(: 

ذیرش حکومت  " پیدایی تحریک طالبان در گام نخست به شاخص های داخلی وابسته است، از جمله رد پ

و فرماندهان " که در گذشته بر ضد شوروی جنگیدند و قدرت را به دست گرفتند، از سوی شهروندان 

  ۱۹۹۶سپتامبر    ۲۶افغانستان. این که این تحریک خود را خیلی با شتاب گسترش داد و سرانجام به تاریخ  

شکار پاکستان ]از این گروه[ شرح کابل را اشغال کرده توانستند، تنها می شود آن را بر پایه پشتیبانی آ

داد، با زیاد کردن این گپ که تأیید ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی نیز در این پیروزی، در میان 

بود. در پشت پرده ی این مساله، عالقمندی برنامه ی به ثمر رساندن برنامه ی بزرگتری، قرار دارد و 

ه با گذر از خاک افغانستان به پاکستان برسانند و بدین شکل جلو  می خواهند نفت و گاز را از آسیای میان

 رخنه کردن روسیه و ایران را بگیرند.... 

افزون بر این بخش بزرگ پیروزی های طالبان،از پیامد کمک های مستقیم پاکستان است.آنان تانک های 

این زرهدار و هواپیما ها و یک شبکه فعال مخابراتی در اختیار دارند، معلومدا از  ر شیوه ی استفاده 

در حریم   ۱۹۹۵وسایل را انسان در مدرسه های آموزش قران نمی آموزد. اینکه طالبان توانستند در سال  

فضایی شهر کندهار، یک فروند هواپیمای ترانسپورتی روسی را مورد فیر موشک قرار دهند، باید آن 

داد که آن را در منطقه تنهاپاکستان دراختیار را به فعال بودن یک دستگاه نظارت کننده ی رادار پیوند  

 دارد و بس.

مدرسه های طالبان بخشی از یک شبکه ی گسترش یافته ی مدرسه های آموزش قران بوده که پایگاه  

مرکزی آن در پاکستان است و چرخ های آن از سوی جنبش اصالح طلب بنیاد گرای دیوبندی به پیش 

آنان،   سیاسی  سازمان  شود.  می  اسالمی برده  های  حزب  شمار  از  دارد،  نام  اسالمی  العلمای  جمعیت 

( به رهبری بانو بی نظیر بوتو ]نخست وزیر  PPPپاکستانی و در حال حاضر متحد حزب مردم پاکستان )

 [ آن کشور است.

اتحاد این دو حزب ) حزب مردم پاکستان و حزب جمعیت العلمای پاکستان ( غیر طبیعی بودن خود را از 

این دیدگاه نمایان می سازد که جمعبت العلمای اسالمی، دشمن اصلی خود را در چهره ی جماعت اسالمی  

یأالحق پشتیبانی  پاکستان می بیند،نه در حزب مردم. این حزب افراطی اسالمی، در گذشته از جنرال ض

نموده بود و به نوبه خود سال های زیادی از حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار پشتون تبار پشتیبانی  

 مهم ترین دریافت کننده ی کمک های حکومت پاکستان بود. ۱۹۹۱بعمل آورد که تا سال 

استخبارات نظامی پاکستان در جست و جوی جانشین برای عروسک خود ) حکمتیار(    ۱۹۹۳از سال  

متحده آمریکا و عربستان سعودی گام به گام آگاه شدند که گروه های اسالمی سنی مذهب  برآمد. ایاالت  

ارتش شوروی در افغانستان جنگ می کردند، در حال حاضر علیه خود آنها   که به کمک آنها بر ضد  

 رفته اند و از صدام حسین پشتیبانی می کنند. جبهه گ
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با اهمیت ترین نقش را در شبکه ی اسالم گرایان: جماعت اسالمی پاکستان، گلبدین حکمتیار و اسامه بن 

الدن ) یک ثروتمند سعودی سلب تابعیت شده که بر ضد آمریکا جهاد اعالم کرده است ( بازی کردند. 

( سعودی و سودانی نیز وابسته به این شبکه می  NGOSنی )  شمار زیادی از سازمان های کمک رسا

شوند که از پشاور پاکستان فعالیت های خویش را سازماندهی می کنند. سوء قصد های ضد آمریکایی که  

به هدف های مشخص صورت گرفت، کار اعضای همین شبکه بود که هرگز ایران    ۱۹۹۲پس از سال  

فعالیت های دهشت افگنی، به شکل بارزتر با اجرایی شدن انفجار در   آنها را انجام داده نمی توانست. این

در شهر نویارک و در سوء قصد به جان مشاور آمریکایی در   ۱۹۹۳مرکز بازرگانی جهانی در تابستان  

 ، آشکار گردید. ۱۹۹۵عربستان سعودی در نوامبر 

ه، پاکستان به این پیروزی دست با در پیشگیری یک ضربه ی عاقالنه از سوی نصیر هللا بابر وزیر داخل 

یافت تا یک راه حل جدید را دریابد، بدون اینکه به عالقمندی های استراتژیک خودش زیان رسانیده باشد: 

العلمای  جمعیت  و  نظامی  استخبارات  طالبان.  نام  به  پشتون  بنیادگرای  گروه  یک  با  دوباره  اتحاد  یک 

طالبان، مشوره دادن و تهیه کاال های مورد نیاز آنان،    اسالمی پاکستان بذل توجه به سرباز گیری برای

 کردند.

 در این کار سه هدف راهبردی پاکستان، بازتاب پیدا می کند:

باید از پیوند های قومی ) در میان افسران پاکستانی، شمار زیادی از پشتون ها وجود دارد( استفاده   -  ۱

 ب گردد؛کرده شود تادر کابل یک حکومت وابسته ) مزدور( نص

 می خواهد فایده های راهبردی را در برابر هند، از آن خود سازد؛ - ۲

باید یک دهلیز ) راه بازرگانی ( به سوی آسیای میانه باز کرده شود. بدین گونه اسالم آباد می تواند،   - ۳

کلیدی   نه تنها رفع نیازمندی های خود را به ماده ی سوخت ) انرژی ( پایندانی کند؛ بلکه یک گذرگاه 

راهبردی را در اختیار می داشته باشد تا پشتبانی آمریکا را به دست آورد و از بابت رسانیدن نفت، صاحب  

 پول از گردآوری مالیات، گردد."

 

دیده می شود که پاکستان پیروزی به دست آورد تا با به میدان آوردن طالبان، افغانستان را در امتداد جاده  

ز های قومی، نزدیک کند. به ادامه ی نوشته اولیویر روا، نبشته ی زیرین ای به سوی واژگونی در مر

 ماهیت موضوع را بیشتر روشن می سازد:

 

ترجمه آلمانی )    ۱۹۹۵( در روزنامه ی لوماند دیپلماتیک ماه نوامبر  Alfonso Articaالفونزو ارتیکا )  

افغانستان: جنگجویان عقیدتی هدایت ( در نوشته ی زیر عنوان "  Die Tageszeitungدر روزنامه ی:  

شونده ) از فاصله دور به وسیله سیستم الکترونیکی و خدمات کمپیوتری= ریموت کنترول( نگاشته است  

 ) برگردان(:

 

"... این دانش آموزان بنیادگرا از مدرسه های نهاد های آموزش عالی دینی در اطراف کویته، آمده اند و  

ن در می آید، روش مذهبی سنی ارتدوکسی ) وهابیت( خود را با شتاب ] و با  در مناطقی که به اشغال آنا

یکدندگی و بدون رعایت خواست و تمایل انسان ها[ تطبیق می کنند. نزدیکی های جغرافیایی ، نزدیکی 

در  العلمای اسالمی  به جمعیت  تمایل  بدین شیوه تحریک طالبان  به خود گره می زند.  را  های سیاسی 

 رد.پاکستان دا
 

به دار آویخت، جمعیت   ۱۹۷۹به نشانه ی متحد پیشین ]ذولفقار[ علی بوتو که ضیأالحق دیکتاتور او را در سال  

[ رأی    ۱۹۹۳العلمای اسالمی در سال   بوتو نخست وزیر امروزی ]پاکستان  نظیر  بی  داد. رییس   به دخترش، 

حزب، فضل الرحمان به نوبه خود، دوستی بسیار نزدیک و تنگاتنگ با نصیر هللا بابر " مغز" و " سرکرده ی  

 عملیات طالبان " و وزیر داخله پاکستان، دارد.

انتلیگنس   سرویس  انتر   ( آی  اس  آی  آور  وحشت  ی  اداره  پاکستان،  نظامی  استخبارات  درون  در 

Interservices Intelligence    تغییر های زیادی رخ داد. جنرال جاوید اشرف که دونیم سال رییس )

و    آی اس آی بود، از وظیفه برکنار شد و معاون وی جنرال نسیم رنا جایش را گرفت و خود این گزینش

بر طرفی نشان داد که در این اداره چه جنگ سخت و پنهانی روان است. به کمک جماعت اسالمی، آی 

اس آی می خواهد یک شبکه ی را به وجود آورد که به هدف های سیاسی آن سودمند تمام شود. یکی از 

وزیر... در   این ] حزب های اسالمی [ از بی نظیر بوتو پشتیبانی کرد و آن دیگرش از مخالفان نخست

 فرجام مداخله ی آشکار و نیرومند پاکستان را در افغانستان، نشان می دهد. 
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به هر حال، در یک چیز شک وجود ندارد: سیاست پاکستان در برابر افغانستان تغییر یافته است. به مانند 

یز پی و همچنان پس از آن در کلیه رویداد های اختالف آم(  ۱۹۸۸-۱۹۷۹جنگ بر ضد اتحاد شوروی )

به رهبری گلبدین  افراطی، یک سازمان به شدت بنیادگرا  آباد همیشه بر حزب اسالمی  در پی، اسالم 

حکمتیار، تکیه داشت. هدف همیشگی یک سخن را در بر می گیرد: پاکستانی ها خواهان آن هستند تا در 

وانه شود تا آنان به  کابل یک حکومتی به وجود نیایید که به حرکت های سیاسی پشتون های پاکستان پشت

 فکر پیوستن دوباره به افغانستان، گردند و یا در اتحاد و همکاری با هند، پاکستان را واپس رانند.

لیکن پشتیبانی گسترده پاکستان از حکمتیار، هیچگونه نتیجه ی خوشایندی را به بار نیاورد: با وجود جنگ  

و حزب اسالمی او، پیروز نگردیدند تا احمد شاه های دوامدار و حمله های پی در پی، گلبدین حکمتیار  

مسعود و نیرو های وی ) بیشتر از تاجیک ها تشکیل یافته ( را از پایتخت بیرون بکشند. در درگیری 

تن زخمی، ۱۰۰۰۰تن کشته ،  [  ۷۰۰۰۰] ۳۰۰۰۰های پایان ناپذیر نظامی با تلفات بلند در میان مردم )  

تا اندازه ی زیاد محبوبیت خود را از دست داد. در بین ملیت پشتون  هزار ها تن آواره ( گلبدین حکمتیار

به نا امیدی مواجه شد ] و در موردش شک و تردید ها به وجود آمد [، از طرف آمریکایی ها گنهکار  

شناخته شد که دهشت افگنی بین المللی را تامین مالی می کند و دوست و همکار دهشت افگنان است. باید  

افغانستان آموزش های نظامی خویش را به پایان رسانیده  ۱۰۰۰۰به شمار   تن بنیادگرای اسالمی، در 

باشند، بدین شکل متحد کهنه کار ) خدمتگزار پیشین ( به طور روز افزون دیگر پذیرفتنی نبود، به خاطر  

م طالبان رهایی از این بن بست، بازی گران اصلی ناگزیر شدند تا برسر نقشه ی جدیدی کار کنند. سرانجا

به مثابه بنیاد گرایان پان اسالمی اهل سنت که از سوی عربستان سعودی به دیده ی نیک نگریسته شدند، 

 در زمان درست و مناسب، روی صحنه آمدند." 

تا اینجا از البالی نوشته های آگاهان سیاسی، پژوهشگران، ژورنالیستان و تحلیل کنندگان مسایل جنگ و  

رابطه بین دولت و مردم...    -اختار های اجتماعی و حقوقی و وظایف شهروندانس  -دولت و حاکمیت   -صلح

فهمیده شد که طالبان تنها یک نام تازه بود؛ لیکن استراتژی و روش های سیاسی برای سیاست کردن بر  

پایه ی منافع استراتژیکی، سیاسی، اقتصادی و نظامی بازی گران اصلی میدان سیاست در افغانستان ) 

 ، انگلیس، پاکستان، عربستان سعودی (، مطابق همان نسخه ی کهنه کاری های گذشته دنبال گردید.آمریکا

با به وجود آوردن گروه طالبان، جبهه های جنگ میان گروهی در افغانستان، تغییر نپذیرفتند؛ بلکه چهره 

برای برقر گلبدین حکمتیار  این که تالش های  از  بنیادگرا عوض شد.  اری حاکمیت  ی جنگ ساالران 

قومی، با وجود موشک پرانی دوامدار بر شهر کابل و گرم نگهداشتن میدان های جنگ خانمان سوز، 

نتیجه ای نداد؛ کنون باید گروه جدید که نسبت به دیگران بهتر و پذیرفتنی تر به نظر می رسیدند، در یک 

با پشتوانه ی مالی و مادی و نظامی   آمریکا، انگلیس، پاکستان،  دست قران و در د ست دیگر شمشیر 

عربستان سعودی این وظیفه را بسر برساند؛ از این رو آی اس آی و وزارت داخله پاکستان به فرمان بی 

نظیر بوتو با قانع ساختن سران قبیله در استان های جنوبی، راه های آمدن به کندهار را به روی طالبان 

و نشان، از لشکریان تازه رسیده که با کیسه های پر از    باز و هموار کردند و در کندهار خان های با نام

دالر و لایر و پوند و کلدار آمده بودند به خوشی پذیرایی کردند و واژگونی کشور را در غرقاب طالبانی 

به رسمیت شناختند و جنگجویان حزب اسالمی گلبدین حکمتیار به گل روی انگیزه های قومی و زبانی، 

 جنگ ابزار زمین گذاشتند.  داوطلبانه و برق آسا،

اینکه شاگردان مدرسه های آموزش قران توانستند که در نخستین حرکت های جنگی خویش از تانک ها، 

توپخانه ی سنگین، موشک انداز های متحرک، نارنجک انداز، موشک های ضد تانک، موشک های 

دت به جای خلبان هواپیما های جنگی پدافند هوایی، چرخبال ها، هواپیما ها... استفاده کنند و در اندک م

 خدمت نمایند ، خود یک راز سر به مهری بود که با گذشت زمان گره آن گشوده شد.

درباره این سخن که مال های روستایی بیسواد و کم سواد،با جامه ی سفید و دستار سیاه وظیفه گرفته بودند 

رون بکشند، به نوشته ی زیر نگاه انداخته  تا جنگ ساالران تنظیم های جهادی را از میدان های جنگ بی

 شود:

مصطفی دانش ژورنالیست آزاد، گزارشگر و آگاه سیاسی، در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " رقص  

 Neue Züricherبه دور گوساله ی بی جان در افغانستان " نشر شده در روزنامه ی آلمانی زبان )  

Zeitung برگردان( :نگاشته است  ۱۹۹۵/  ۵/  ۲۷( تاریخ ( 
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" چنان به نظر می رسد که امروز در افغانستان یک همچشمی بازی بزکشی به راه افتیده است: همه گروه  

مانند    ( افغانستان  دولت  کاربرد زور بر الش  با  ]به وضعیت زندگی مردم[  با بی توجهی  های جنگی 

آشکار ساخت که چه کسی برنده گوساله بی جان در میدان بزکشی ( چسبیده اند. در حال حاضر نمی توان  

ی مسابقه می شود.در ماه های پسین یک بازیگر جدید داخل میدان این ورزش شده است، گروه جدید تا  

کنون ناشناخته به نام ملیشه های طالبان. بسیار شگفتی آور است ، طالبان گویا از هیچ سر باال کردند و 

ماهر شدند. آنان به بهانه ی همراهی و رسانیدن کاروان  در میدان بازی های سیاسی در افغانستان بازیگر  

موتر های باربری کمک صلیب سرخ پاکستان ) کشوری که زیربنای ساختار سیاسی طالبان را گذاشته 

است ( به ترکمنستان، با گذر از استان های جنوبی و غربی ]افغانستان [ به میدان آمدند. طالبان با تانک  

، کاروان ترانسپورتی را از راه هلمند، نیمروز و فراه، مناطقی که در گذشته ها و جنگ ابزار های سبک

زیر اداره ی اسماعیل خان فرمانده مجاهدین، قرار داشت و امروز به دست طالبان است، همراهی کردند 

 و از راه هرات به ترکمنستان رفتند و در بازگشت، کندهار را به اشغال خود در آوردند. 

در مدرسه های پاکستانی آموزش قران، پسران جوان از افغانستان زیر تأثیر اندیشه ای   از سال های پیش

مذهبی های سختگیر، قرار گرفته بودند. آنان از وضعیت و جایگاه هایی نمایندگی می کنند که امروز در  

اخته  ( پنداشته و شنAnachronismusدنیای اسالم دیگر از نگر زمانی، اصول و مؤلفه های کاربردی )

نمی شوند. یک نمونه: بند کردن کلی بیرون شدن زن ها از خانه. به طالبان " شاگردان آموزش قران" به  

مانند آموزش های دینی، مسایل سیاسی نیز آموزش داده شده است و افزون بر آن آموزش پیشرفته ی 

ستانی در مناطق مرزی با نظامی نیز دیده اند. طالبان ارتباط نزدیک با مال های افراطی و تعصب گر پاک

افغانستان، بویژه استان کندهار، دارند و استخبارات نظامی پاکستان )آی اس آی( در بازی رقص به دور 

پیشین آی اس آی در   از ماه ها بدین سوی، جنرال حمید گل رییس  گوساله ی بی جان، شریک است. 

 عملیات نظامی طالبان را هماهنگ سازد.   کندهار جای گزین شده تا  -جالل آباد    -مناطقی از اطراف کابل

پس از اشغال کندهار در آغاز امسال طالبان بر استان های پشتون نشین در شمال، جنوب و غرب کندهار 

حمله کردند و خود را به عنوان ناجی صلح به شناسایی گذاشتند. آنان بازی خیلی ها آسان در پیش رو 

ناطق پشتون نشین دست به کار شدند و بازگردانیدن حاکمیت  داشتند. طالبان خود پشتون هستند و در م

پشتون ها را در افغانستان، تبلیغ کردند، دالر های به دست آورده از پاکستان را در بین مردم توزیع کرده 

به این هدف و مرام خود نیرو بخشیدند . بدین سان طالبان در آغاز کار در دنیای خارج در نزد ناظران 

 اشناخته باقی ماندند. بین المللی ن

با سپری شدن کمتر از چند هفته، آنان در جایگاهی قرار گرفتند که تا دروازه های در آمدن به استان پیش 

بروند و سنگر بندی های نخست وزیر نام نهاد ]افغانستان [ حکمتیار پشتون را در جنوب کابل به اشغال  

که آموزش یافته ) و غالم بچه های ( استخبارات    خود در آوردند. فرماندهان ]حزب اسالمی [ حکمتیار 

نظامی پاکستان ) آی اس آی( بودند، در برابر پیش تاختن طالبان ایستادگی نکردند و جلو آنان را نگرفتند.  

از همین سبب طالبان توانستند که جنوب و غرب شهر کابل را از جنگجویان اهل تشییع ] حزب وحدت [  

 بدون کدام درگیری سنگین اشغال کنند.... به رهبری عبدالعلی مزاری،

در هنگامی که طالبان قدرت و قلمرو حاکمیت خود را در جنوب و غرب افغانستان تحکیم می بخشیدند، 

جنرال حمید گل کوشش کرد تا به ] جنرال دوستم[ فرمانروای شمال با ضمانت پاکستان، اطمینان بدهد  

یت وی را ندارند و از این خاطر تشویش نداشته باشد. پس که طالبان قصد حمله بر جای های زیر حاکم

از به قتل رسانیدن مزاری که متحد دوستم بود، دیگر کدام اساسی برای اتحاد میان شمال و طالبان وجود 

 ندارد...." 

به گونه ی که آشکار شد، طالبان از آن قرائت اسالم سنی پیروی و دفاع می کنند که از دنیای محافظه 

ی روستائیان پشتون، بیرون بر آمده است. آنان اسالم را وسیله قرار داده از آن به عنوان ابزار و کارانه 

جنگ ابزار سیاسی استفاده کرده و سود بردند. همچنان خط های باور ها و دیدگاه های ارتدوکسی طالبان 

کستانی به چاپ  از کتاب های درسی مدرسه های دینی مذهب دیوبندی که از سوی دست اندر کاران پا 

رسیده، مایه گرفته است و نسخه ی پیروزی های نخستین آنان نیز همین باور های عقیدتی افراطی و 

 تعصب گرایانه و پیچیدن در لحاف بیمار ملیت گرایی پشتونی بوده است.

مریکا،  ولی چیز بسیار حیران کننده در اینجا، همانا تأیید، پشتیبانی، خاطر خواهی و کمک ایاالت متحده آ 

این سردمدار دفاع از دموکراسی )!(، آزادی )!(، حقوق بشر )!(... در جهان، با تکیه با موضع گیری ها 
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اجتماعی   -اقتصادی    -و سیاست های کور پاکستان، ، از طالبان است که در اوج هرج و مرج های سیاسی  

گروه سیاه و تاریک اندیش   در افغانستان، صورت گرفت و پیروزی های پی در پی آغازین را برای این

به بار آورد. این دیگر آشکار شده است که آمریکا از شروع عملیات خرابکارانه خویش در افغانستان، 

در پیرنگ، برنامه ریزی و سازماندهی عملکرد های خود، به گزارش های غلط، آگاهی دهی استخباراتی  

ن در مورد افغانستان، تکیه کرده بود. آمدن نادرست و غرض آلود و سیاست های مداخله گرانه ی پاکستا

ثبات و امنیت در افغانستان با ویروس طالبان و هموار شدن راه ها برای بهره گیری اقتصادی از رونق 

گرفتن بازرگانی و استخراج و بهره برداری از چشمه های زیرزمینی دست نخورده، بویژه نفت و گاز،  

رو پس از پایان جنگ سرد، سیاست آمریکایی ها بیشتر در از همین سرچشمه آب می خورد؛ از این  

افغانستان   که  پیدا کرد  تمرکز  گازی،  و  نفت خیز  های  و حوزه  آسیا  میانه، جنوب  آسیای  میانه،  شرق 

آی، عظمت   آی اس  ارتجاع سیاه، نظامی گران،  نیرو های  پاکستانی ها)  لیکن  آن بود.  نخستین شکار 

بر مردم افغانستان رابه این نهاد ها (نزدیک به هفت دهه است که در بخواهان و سیاست مداران وابسته  

قرار گرفته اند که از آغاز دهه ی هشتاد سده ی بیستم ) دهه ی شصت خورشیدی ( برای خرابی و بر 

 بادی افغانستان به شکل فعالتر و با پیگیری بیشتر داخل اقدام شدند.

 Bernd و  Uwe Kerkow ،۱۹۹۵/    ۳/   ۲۷تاریخ    Frankfurter Rundschauدر روزنامه آلمانی  

Ludermann    از نوشته ی خویش زیر عنوان " جنگجویان جوان، پیشوای دینی به عنوان در بخشی 

 رهبر" خاطره ی رییس یک سازمان کمک رسانی را چنین بازگویی کرده اند ) برگردان(:

نامیم، می دید که آوارگان افغانستان به رسم  او را محمد می  -" در کمپ های پناهجویان، رییس سازمان 

اجیران جنگی برای جنگ کردن در آذربایجان داوطلب می شدند ]و ثبت نام می کردند[. او یاد آور شد: 

" گناه جنگجویان نیست "، افغانستان ماالمال از جنگ ابزار و مرد های جوان شده است، کسانی که در  

اموخته اند. پاکستان در دهه ی هشتاد کمک های نظامی ایاالت  زندگی خود به جز جنگ چیز دیگری نی

متحده آمریکا و اروپا را به افغانستان رسانید و بخش بیشتر آن را در اختیار گروه های اسالمی بنیادگرا، 

 چون حزب اسالمی ] گلبدین حکمتیار [ گذاشت. 

به گ افغانستان،  پاکستان در روستا های  استخبارات نظامی  به قشر رهبری بدین شکل   " فته ی محمد، 

ساختگی " جدید برای ]رسیدن به [حاکمیت کمک کرد. این رهبری ساختگی جدید نه از میان رده ی 

برگزیده شده از بین علمای دینی و نه از رده ی پیشوایان مذهبی پیشین سر بیرون آورده اند؛ بلکه زاده 

تعیین نمودند و با مردم بد رفتاری را در پیش    ی جنگ هستند. آنان از درآمد جنگ زندگی کردند، مالیه

گرفتند. به همین سبب کندهاری های خسته از جنگ، از طالبان پشتیبانی کردند که در اندک مدت در 

 کندهار برهر سه جنگ ساالر بنیادگرا وابسته به گروه های جنگی پیروز آمدند و همه خلع سالح شدند."

اسالمی حکومت  زمان  در  کندهار،  و   شهر  فرماندهان  های  خودسری  و  ها  نظمی  بی  از  مجاهدین 

جنگجویان گروه های گوناگون تنظیمی، رنج می کشید. فرماندهان زورگو به جان و مال مردم چسبیده  

 بودند و دارایی های آنان و داشته های همگانی را به تاراج می بردند.

ان که در دهه ی هشتاد عیسایی ) دهه  در کندهار تنظیم های مخالف دولت جمهوری دموکراتیک افغانست

ی شصت خورشیدی ( از سوی ایاالت متحده آمریکا ) سی آی ای و پنتاگون (، عربستان سعودی، پاکستان 

) آی اس آی( و در کل جهان سرمایه داری و ارتجاع بین المللی، برای ویرانی و بر بادی افغانستان پول  

 ار جنگی آراسته و تامین شدند، نفوذ داشتند، از آن زمره:فراوان به دست آوردند و تا دندان با ابز

 حزب حرکت انقالب اسالمی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی؛  -

 حزب اسالمی به رهبری محمد یونس خالص؛  -

 شاه پیشین افغانستان (؛  -حزب محاذ ملی به رهبری پیر سید احمد گیالنی ) تنظیم طرفدار محمد ظاهر  -

 ه رهبری گلبدین حکمتیار. حزب اسالمی ب -
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اسالم گرایان سیاه دل بر پایه تعصب قومی و اندیشه ای به نام طالبان، از بین اعضای گروه های جهادی، 

بسیار هدف مندانه دستچین و سرباز گیری شدند که در نهایت جای اعتبار و نفوذ سنت گرایان کندهاری 

 را در کندهار گرفتند.

از مدرسه های دیوبندی در کویته پاکستان سر بیرون آورده بودند و همیشه به شورای رهبری طالبان که 

آنجا در رفت و آمد بودند و سی آی ای و آی اس آی و سعودی ها و انگلیس ها نیز در سر و سامان دادن  

ه  آنان در کویته با به هزینه گذاشتن پول های وافری دست به کار شدند؛ در آغاز کار از تبلیغات و برنام

ی تنظیم های به اصطالح " اعتدال پسند"، ) مجددی، گیالنی، محمدی، خالص( با ترفندو تزویر استفاده  

کردند و از باز گردانیدن شاه پیشین بر اریکه قدرت، از برگزاری مجلس بزرگ) لویه جرگه(، از به 

روز های نخستین از وجود آمدن وحدت ملی به سختی زیان دیده، سخن گفتند. پشتیبانی مردم کندهار در  

تا در برابر دشمنان اسالم و دشمن   اند  آمادگی گرفته  آنان  گروه طالبان، نیز نشان دهنده ی آن بود که 

 پشتون ها تصمیم بگیرند. 

ولی همین سخن " مقابله با دشمنان اسالم" خیلی ها پرسش برانگیز است، کدام اسالم و چه دشمنی؟ در 

تهران داخل  از  می حاکم بود که همه یک جایی از پشاور پاکستان وافغانستان حکومت تنظیم های اسال

 افغانستان شدند و دولت اسالمی را ساختند.

( در نبشته ی زیر عنوان " نمونه ی باور های غربی و روزگار Tomas Avenariusتوماس اوناریوس )

نگاشته است )    ۱۹۹۷/    ۱/    ۲۴تاریخ    Süddeutsche Zeitungافغانستان " نشر شده در روزنامه ی  

 برگردان(:

" با نگهداشتن این سخن: دانش آموزان قران ]طالبان [ بنیاد گرایان ارتدوکس نخستین هستند. اسالمیسم  

بار نخست از سوی طالبان با آمدن خود در افغانستان، آغاز نکرده است، بدون شک که این ها رفتار بنیاد  

رنگ اصلی، آدم های چون گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود هستند  گرایانه دارند. لیکن اسالم گرایان با  

که در دهه ی هفتاد در دانشگاه کابل در پیش برهان الدین ربانی پروفیسور اسالمی آموزش دیدند. در 

حکومت اسالمی: اولی نخست وزیر، دومی وزیر دفاع و سومی رییس جمهوری کشور بودند. نمایندگان 

ی که افغانستان را نه از پشت میز کار خود می شناسند؛ بلکه از سبب واپس  سازمان های کمک رسان

ماندگی ] و مشکل های زندگی مردم [ با آن آشنایی دارند، درباره ی یک سخن پنهان کاری نمی کنند: در 

 افغانستان پخش و گسترش دادن راه و رسم زندگی غربی بسیار دشوار است و نمی شود آن را تحقق داد. 

ی به این باور اند: انسان می تواند با طالبان زندگی کند و ] از آنان راضی باشد [، با این آرزو مندی  بسیار

که آنان روزی پس از پایان جنگ با چهره ی معتدل تر ظاهر گردند، میانه رو تر شوند و با شیوه زندگی  

 در جامعه افغانستان سازگاری کنند. 

و موضع گیری به شیوه ی غربی خود را آشکار می سازد: انسان   در پشت این گفتمان ها یک گونه رفتار

به درد و رنج مردم افغانستان زمانی متوجه شد که بانوان از سوی طالبان ناگزیر به نشستن در کنج خانه  

شدند. دنیای غربی وقتی از خود واکنش نشان می دهد که دیدگاه های شان را در خطر ببیند. مساله زن  

هم  موضوع  یک  مردم ها  دوامدار  مشک  یک  جنگ  ولیک  ست؛  ها  غربی  های  گفتمان  در  یشگی 

 افغانستان...."

قاچاق(دم و دستگاه داشتند و به   - بازرگانی    -افزون بر دیگر مسایل، در شهر کویته مافیای ) ترابری

 فعالیت های بازرگانی می پرداختند و می خواستند کار های شان از رونق بیشتر برخوردار باشد. این 

مافیای تبهکار، کاال های تولیدی و مواد خوراکی پاکستان را از راه کندهار به ایران و آسیای میانه می 

رسانیدند که از دست جنگ ساالران تنظیمی به ستوه آمده بودند و از دوام جنگ های میان گروهی، از 

 ردند.بی امنیتی راه ها و از باج گیری های رنگارنگ در گذر از راه ها، رنج می ب

قاچاق ( کاال های صنعتی و    -بازرگانی    -از این رو، بازرگان های ثروتمند کندهاری، مافیای ) ترابری

بازرگانی پاکستانی، جماعت العملمای اسالمی پاکستان، نظامیان و سیاست مداران پشتون تبار پاکستانی،  

عشق آباد ترکمنستان بودند. پیش از   -هرات    -کندهار  -عالقمند باز شدن راه های بازرگانی از راه کویته 

این حکومت پاکستان نیز با جنگ ساالران در کندهار و با امیر حوزه ی جنوب غرب افغانستان، به خاطر 

باز گذاشتن راه ها به روی کاروان های بازرگانی، گفت و گو کرده بودند. همچنان بی نظیر بوتو نخست  
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شهر عشق آباد در ترکمنستان با اسماعیل خان و جنرال   در  ۱۹۹۴اکتوبر    ۲۸وزیر پاکستان به تاریخ  

عبدالرشید دوستم دیدار داشت و از آنان درخواست نمود تا در برابر پرداخت پول حق گذر از مناطق زیر 

 اداره ی شان، در باز نگهداری راه ها به روی کاروان تجارتی، همکاری کنند. 

،  ۱۹۹۴اکتوبر  ۱۲گ ساالران قندهار را تکان داد. بروز  پیش از این دیدار، امر مهمی واقع شد که جن "  

، وارد  ستانپاک  -طالب از مدارس قندهار و پاکستان در سپین بولدک در سرحد افغانستان    ۲۰۰در حدود  

شدند. سپین بولدک در دل دشت، توقفگاه و محل موادسوخت گیری موتر های باربری مافیای ترانسپورت  

حزب گلبدین حکمتیار قرار داشت. در اینجا موتر های افغانی بار موتر های و قاچاق، بود که در اختیار  

پاکستانی را که اجازه سیر و حرکت را به داخل افغانستان نداشتند، تسلیم می شدند و بجای مطلوب انتقال 

می دادند. نفت و مواد سوخت جنگ ساالران از پاکستان بصورت قاچاق از همین نقطه به داخل افغانستان  

مقدار پول در  قاچاق می شد. کنترول سپین بولدک برای مافیای ترانسپورت بسیار مهم بود. مافیا قبألٔ 

اختیار مال عمر گذاشت و وعده داد، در صورت پاکسازی راه ها و تضمین امنیت موتر های باربری شان 

 ماهانه برای او و به طالبان تحت اداره اش، معاش بپردازد.

به سه   از یک قوای طالبان  بعد  بردند.  قرارگاه حکمتیار در سپین بولدک یورش  بر  تقسیم شد و  دسته 

نفر و زخمی های زیاد، قوای حکمتیار فرار نمود. سپین بولدک در مقابل    ۷مقاومت اندک و کشته شدن  

یک کشته، بدست طالبان سقوط کرد. پاکستان به طالبان معاونت رسانید تا دیپوی عظیم سالح و مهمات  

بعد از قرارداد جینوا    ۱۹۹۰ار را در خارج سپین بولدک تصرف بدارند.دیپوی حکمتیار در سال  حکمتی

که پاکستان مجبور بود مطابق آن عمل نماید، به داخل افغانستان در حوالی مرز دو کشور انتقال یافت. از 

تصرف    کلشنکوف، تعدادی توپ، مقدار زیادی مهمات و شماری عراده جات به۱۸۰۰۰دیپوی مذکور  

بازی بزرگ نو در آسیای میانه، تألیف احمد رشید، ترجمه:   - درآمد." ) کتاب   طالبان: اسالم، نفت و 

 (۴۵- ۴۴م صص ۲۰۰۸ -خ۱۳۸۷عبدالودود ظفری، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، سال چاپ: 

های  شعار های دروغین برقراری صلح و امنیت با بلند کردن درفش های سفید و بر سر گذاشتن کاله  

سفید و سیاه و یا بسته کردن دستار های سفید و سیاه، برگزاری جرگه های محلی برای خلع سالح تاراج  

مخدر، سوزاندن  مواد  فروشندگان  به  سنگین  دادن  کیفر  پیشین،  های جهادی  گروه  فرماندهان  و  گران 

سس تریاک... به کشتزار ها و فرا آورده های گردآوری شده ی کوکنار، نابود سازی دستگاه های پرو

خاطر تطبیق شریعت، که طالبان در نخستین روز ها سر می دادند؛ هرگز و هیچگاهی برای بازگشت  

آرامش، برقراری صلح و ثبات و تامین امنیت در افغانستان، نبود؛ بلکه در اینجا یک رشته فعالیت های 

می خورد، روان بود که ایاالت    راهبردی گره  -اقتصادی    -بسیار خطرناک پنهانی که با هدف های سیاسی  

 متحده آمریکا، انگلیس، اسرائیل، پاکستان و عربستان سعودی در حال سازمان دادن آن بودند.

" طالبان راه را پاکسازی کردند، زنجیر ها و پاتک های حق العبور را در سپین بولدک از میان برداشتند 

افیای ترانسپورت با خرسندی و شادمانی فوق العاده در  بقندهار را تامین نمودند. م  -و امنیت شهراه کویته  

دالر به  ۵۰۰۰موتری مملو از پختٔه خام ترکمنستان را به کویته با پرداخت    ۵۰ماه دسمبر یک کاروان  

طالبان، رسانید. در عین حال هزاران جوان پشتون از مدارس بلوچستان و صوبه سرحد بخاطر پیوستن  

بقندهار وارد شدند العلمای با طالبان  به مدارس جماعت  پاکستانی مربوط  . بزودی رضا کاران جنگی 

نفر افغان    ۱۲۰۰۰، در حدود  ۱۹۹۴اسالم، با الهام از حرکت جدید اسالمی وارد افغانستان شدندتا دسمبر  

 (.۴۷و پاکستانی با طالبان در قندهار یکجا شدند." ) همان کتاب، ص

هم و جنگ های پراگنده با فرماندهانی که جلو حرکت طالبان پس از درگیری های کوچک و نچندان م

کاروان موتر های پاکستانی ) ارتش پاکستان ( را که کاال های یونت لوجستیک اردوی پاکستان را از  

کویته به سوی هرات می رسانید، گرفته بودند، توانستند شهر کندهار و فرودگاه را با هواپیما های جنگی 

نسپورتی، به اشغال خود در آورند. مال عمر در ساختمان دفتر رسمی استان و چرخ بال های ترا  ۲۱میگ  

جای گرفت. مال نقیب هللا آخوندزاده نماینده ی دولت اسالمی افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی با  

دریافت پول هنگفت از آی اس آی، از پایداری در برابر طالبان دست کشید، جنگ ابزار های سبک و  

و وسایل جنگی زیادی به غنیمت طالبان درآمد. کلیه جنگجویان غیر طالب خلع سالح شدند و چند  سنگین 

 نشان داده بودند، به دار آویختند. جنگجوی را که از خود پایداری 

 

بر افتیدن کندهار به دست طالبان به مثابه پایگاه نخستین برای نمایش اراده و حاکمیت و قدرت                 
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بنا  روند  نمایی،  در  پاکستان  منظم  ارتش  افسران  و  آی  اس  آی  روبرو  اشتراک  و  همکاری  بر کمک، 

عملیات، سر آغاز پیروزی آنان در اشغال یک بخشی ازخاک افغانستان بود. هر چند حکومت پاکستان و 

حزب مذهبی افراطی جماعت العلمای اسالم، این پیروزی را از آن خود شمردند و جشن و شادی بر پا  

 .کردند

پس از این پیروزی، برنامه ی سیاسی طالبان با استفاده از زور جنگ ابزار، با روش های توهین و تحقیر  

خانه نشین شدند؛ دروازه های آموزش دانش در دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه   مردم آغاز شد: بانوان  

گذاشتن ریش های دراز و رفتن پنج بار ها به روی دختران بسته شد ؛ مرد ها به شکل جبری موظف به 

در روز به مسجد و پوشیدن پیراهن و تنبان و بسته کردن لنگوته گردیدند؛ تلویزیون ها جزای محکوم به  

چوبه ی دار و یا شکستن شیشه یا سوختاندن به دست آوردند و کست های فیلم و موسیقی را حلق آویز 

زی را عمل شیطان دانستند؛ شنیدن موسیقی ناروا و گناه شمرده کردندو یا در آتش انداختند؛ کاغذ پران با

شد؛ کلیه بازی های سپورتی را بند نمودند؛ سازمان های کمک گر خارجی را به بیرون راندند.... طالبان  

در نخستین روز حاکمیت خویش در کندهار، نشان دادند که شهروندان افغانستان در آینده ناگزیر هستند 

های نادانی، بیرحمی، شقاوت، سنگدلی، تعصب، بد بینی، برتری خواهی، سلطه گرایی، در زیر پاشنه  

آوارگی،  بیماری،  گرسنگی،  فقر،  رنج  و  درد  و  کنند  زندگی  آنان  زورگویی...  خشونت،  تازی،  یکه 

 دربدری، بی روزگاری، زجر و شکنجه... را به دوش بکشند. 

در رسانه های جهانی سخن های زیادی گفته شده در مورد دسته ی رهبری و تشکیالت گروه طالبان،  

است که همه درخور دقت و تأمل پنداشته می شوند. ولی در باره ی مال عمر رهبر گروه، سخنانی به نشر  

 رسیده است که از البالی آن ها می توان به ماهیت مدرسه های دینی در کندهار و کویته پی برد. 

یک دولت مرد   -شی از نوشته ی زیر عنوان " طالبستان  ( در بخAndreas Rüeschاندریاس رووش )

  ۱۹۹۷/    ۳/    ۱۵تاریخ    Neue Züricher Zeitungهای پاک" نشر شده در روزنامه ی آلمانی زبان

 نگاشته است ) برگردان(:

" اینکه در سال های پایانی سده ی بیستم، چنین یک زمامدار وجود داشته باشد ] باید به دیده ی شک 

مال عمر را باید همین گونه پنداشت. همیشه از نظر ها پنهان است. این موضوع نه تنها توجه  نگریست [،  

بلکه شهروندان  است؛  به خود جلب کرده  را   ] افغانستان  پیرامون   [ آگاهی  دارای  صاحبنظران غربی 

منظم افغانستان نیز می پرسند که چه کسی " حاکم" جدید آنان شده است که از فرمان های وی به شکل  

از ورای رادیو آگاه می شوند. این سخن که عمر تا کنون در سایه نگهداشته شده است ] و هویت وی  

روشن نیست [، آوازه ها بلند می شود که امکان دارد هرگز شهروند افغانستان نباشد؛ بلکه شاید یک تاج  

 ( باشد که در قدرت نشانده شده است....Usurpatorدزد خارجی ) 

بنیاد پژوهش یک ژورنالیست پاکستانی ) رحیم هللا یوسفزی خبرنگار بخش پشتوی رادیو بی بی سی بر  

تایمز    - نویارک  انجام داده است و روزنامه ی  با وی مصاحبه  دیدار کرده و  با مال عمر  ( که  مؤلف 

(New York Timesو روزنامه ی گاردین )  (Guardian)   بریتانیا یک فرتور غیر دقیق مالی یک 

چشمه را به چاپ رسانیده اند، باز هم روشن نیست که دنیای زندگی او از کجا آغاز یافته است. عمر باید 

در سن باالتر از سی سالگی باشد و از یک خانواده غریب از شهرستان میوند در استان جنوبی کندهار، 

ه شده است، در اصل از  سر به در آورده است ) مال عمر در روستای نوده، در نزدیکی های کندهار زاد

مؤلف( . در دهه ی هشتاد در جایگاه یک    -و از پشتون های غلجایی قوم هوتک است استان ارزگان بوده  

فرمانده ساده و بی اهمیت بر ضد شوروی در کنار حزب حرکت انقالب اسالمی )حزب اسالمی به رهبری 

، جنگ کرده است. پس از بیرون مؤلف( یکی از حزب های اعتدال پسند مجاهدین  -محمد یونس خالص

شدن سربازان شوروی، او آموزش مذهبی را از سر گرفت؛ لیکن آن را دوباره رها کرد، هنگامی که 

بار دیگر دست به جنگ ابزار   ۱۹۹۴جنگ قدرت میان گروه های جنگی افغانستان را نپسندید، در سال  

 برد و جنبش طالبان را تشکیل داد. "

لبان که جز یک آدم بیسواد، آموزش دیده در مدرسه ی دیوبندی تا مرز فراگیری مال عمر رهبر گروه طا

سوره های نماز و خواندن کلمه، چیز بیش از این نبود و مانند فرماندهان و چریک های دیگر گروه های 

مجاهدین، تنها در کشتن، بستن، جنگیدن و فیر کردن بر پایه برنامه های جنگی حزب اسالمی محمد یونس  

الص، مهارت کسب کرده بود و در زیر چتر پشتیبانی مالی سرمایه داران کندهاری از آن زمره " حاجی خ
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بشیر" قرار داشت؛ پس از بازگشت نظامیان شوروی به میهن شان، به روستای سنگ حصار در شهرستان 

 مالی مسجد شد و از همین جا به فعالیت آغاز کرد. میوند در استان کندهار آمد و 

وی دیگر در جنگ های فرسایشی میان گروهی، آشکار شد که زمان کار آمدی گلبدین حکمتیار به از س

سر رسیده است، باید جای و مقامش را یک رهبر نوخاسته پشتون تبار دیگر بگیرد و خدمت انجام دهد و 

 برنامه های آینده ی سی آی ای و آی اس آی را عملی سازد. 

ت پشتون  همکار  پیشتر  پاکستان  بخش  "  ای  آی  سی  طالبان  ظهور  بود.  حکمتیار  گلبدین  که  داشت  بار 

افغانستان را با سر در گمی مواجه نمود. جاوید قاضی یک جنرال با اندیشه های الئیک جدیدٔأ به عنوان  

ریس آی اس آی مقرر گردیده بود. ریس قبلی آی اس آی که عضو جماعت تبلیغی بود آی.اس.آی را به 

اس و نشر  تبلیغ  به سوی  او  دهد.  تغییر  را  قاضی گفت: وضع  به  ارتش  به شکل علنی کشانده بود.  الم 

صورت فوری تعدادی از اسالم گرا ها را که جاوید ناصر تعیین کرده بود از مقامات شان برکنار نمود.  

در نتیجه این تصفیه ها آی.اس.آی بخش افغانستان دچار بحران شد. رابطه میان آی اس آی و حکمتیار  

تشنج شده بود، زیرا جاوید ناصر بر سر بعضی از موضوعات اسالمی با حکمتیار مشاجره لفظی    دچار

می نمود. آی اس آی می خواست به حکمتیار کمک کند تا مسعود را که قاضی او را روباه پنجشیر می 

 خواند تحت فشار قرار دهد، اما جاوید ناصر با او بر سر مسائل اسالمی به مجادله می پرداخت.

خطر خرابی رابطه میان پاکستان و حکمتیار برای پاکستان ضرر زیاد داشت، زیرا کمپ های آموزشی 

مجاهدین کشمیری که از طرف پاکستان تاسیس شده بود در مناطق تحت کنترول حکمتیار قرار داشت. 

ل آنها به جبهه مذهبی که در اطراف حکمتیار حلقه زده بود در تربیه افراد کشمیری و انتقا  -شبکٔه سیاسی  

دخیل بودند. بوتو می گوید که افسران آی اس آی به او به صورت مکرر می گفتند که آن ها قادر نیستند  

تا جنگ مخفی را که در کشمیر تحت تصرف هند به راه انداخته بودند تنها به وسیله کشمیری ها به پیش  

ارتش هند را تحت فشار قرار دهد. آن    ببرند، زیرا تعداد کافی چیریک کشمیری وجود نداشت که بتواند

ها به داوطلبان افغان و عرب و به داشتن پناهگاه و کمپ های آموزشی برای کشمیری ها در افغانستان 

نیاز داشتند ) زمانی که طالبان در کابل فرمانروا شدند و رهبری دهشت افگنی و دهشت افگنان " عرب 

افتید، کشمیری های پرو یافته از سوی آی اس آی و جنگجویان طالبان به و عجم" به دست شان  رش 

 مؤلف(.  -کشمیر گسیل یافتند و یک جایی در جنگ بر ضد ارتش هند، اشتراک نمودند

این وضعیت رابطٔه جدید میان آی اس آی و مال عمر را پیچیده تر می کرد، زیرا مال عمر می خواست با  

به مقابله بپردازد. اگر آی اس آی به صورت فوری حکمتیار به خاطر دستیابی بر سر رهبری پشتون ها  

از حکمتیار می برید و تنها به طالبان کمک می کرد قضیٔه کشمیر ضربه می خورد. ماموران آی اس آی 

که در شهر پشاور مرکز داشتند و با حکمتیار رابطه چندین ساله داشتند می خواستند در کنار او بمانند،  

هار و کویته سیاست پاکستان را در جنوب و غرب افغانستان رهبری می اما افسران آی اس آی در قند

کردند تحت تأثیر پیروزی های چشمگیر طالبان قرار گرفتند." ) کتاب: جنگ اشباح، تألیف: ستیو کول، 

م،  ۲۰۱۳  -ه ش۱۳۹۲ترجمه: مهندس محمد اسحاق، چاپ: بنگاه انتشارات و مطبعه میوند، سال چاپ:  

 (۲۸۴-۲۸۳صص

به یک نیروی جنگی نو پیدا در کندهار به نمایش گذاشته شدند، مال ۱۹۹۴ین که طالبان در سال  پس از ا

عمر در نشست های سیاسی و نظامی ستاد فرماندهی و یا در صحبت ها با مردمی که به هدف گفت و گو  

ه خوابش و دیدار نزدش می آمدند؛ از خواب دیدن خود به آنان حکایت می کرد و می گفت که رسول خدا ب

آمده و برایش وظیفه سپرده است تا افغانستان را از این وضعیت خراب و از شر دزدان و رهزنان تنظیمی  

 نجات دهد و کلیه گروه های مجاهدین را از صحنه بردارد. 

( در نوشته ی " مرد فاقد چهره" نشر شده در روزنامه ی آلمانی Thomas Ruttigتوماس روتیگ )  

Neues Deutschland   نگاشته است : ۱۹۹۹/   ۱/  ۲۶تاریخ ، 

سنگ حصار   روستای  در  کرد.  قصه  پاکستانی  ژورنالیست  یک  به  عمر  مال  دیدم،  خواب  یک  من   "

(Sanghissar  افغانستان در تابستان سال یافت و    ۱۹۹۴( در جنوب  پیغمبر] خدا[ در نزد او حضور 

یاورد. پس از این خواب دیدن، این روحانی اسالمی، یش وظیفه سپرد تا سرانجام در کشور صلح را بابر

یک مرد در پایان سی سال عمر خود، همانند بسیاری از هموطنان خود سن و سال خویش را به طور 

ی داند، به فرد قدرتمند در افغانستان مبدل شد. مال محمد عمر با به خاطر آوردن اشتراکش در مدقیق ن
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اهی با نام افتخار آمیز مجاهد به آن نگاه می کند، در رأس طالبان، جنگ برضد قوای نظامی شوروی گاه گ

بخش خاک کشور که در بیست سال جنگ ویران گردیده است، فرمانروایی می  ۴/۵امروز بر بیشتر از  

 نماید. 

لیکن نزد خوانندگان روزنامه های اروپایی او) مال عمر( به مانند گذشته یک انسان " بدون چهره"، ]  

نداشته می شود. با پذیرش این سخن که تا کنون هیچکسی موفق به عکسبرداری از او نشده تخیلی [ پ 

است، با آن هم اخبار برلین و مجله ی هفتگی شپیگل عکس های مال عمر را به چاپ رسانیدند. در مورد  

طالبان   دوم  شماره  مرد   " فوتوی  حقیقت  در  برلین[  اخبار  در  شده  چاپ  عکس   [ محمد   - نخست  مال 

بود. و چه کسی در واقع در فوتوی چاپ شده در شپیگل است، درباره ی آن حتا هیأت دبیران  انی"  رب

مجله در شهر هامبورگ آگاهی ندارند. هر گاه این عکس به راستی مال عمر را به معرفی بگذارد، بایست  

مشخص دو چشم ده سال پیش را بازگویی کند ] ده سال پیش عکس اندخته باشد[؛ زیرا در این عکس فرد  

دارد   تاریخ   -]سالم[  به  آخرین سربازش  ولیک عمر یک چشم خود را در جنگ بر ضد شوروی که 

 این کشور را ترک گفت، از دست داده است.  ۱۹۸۹فبروری ۱۳

مال محمد عمر ناشناخته باقی می ماند و به همین شکل آوازه ها به نبود او ادامه می یابد، نامش به مثابه 

از هیچ به میدان جنگ آمدند، گرامی دانسته   ۱۹۹۴د حرکت طالبان که در تابستان سال  ی سمبول در نز

می شود. گزارش های بازدید کنندگان که او بسیار با دقت به سخن دیگران گوش می دهد؛ ولی خودش به 

عمر کلی چیزی نمی گوید، دومین مساله را نیرومندی می بخشد: آوازه ها و افواه های سنگین را که این 

هزار جنگجوی طالبان را    ۵۰تا    ۳۵است که نزدیک به    ISIنیست؛ بلکه استخبارات نظامی پاکستان  

قومانده ) هدایت( می دهد. ولی به همین شکل، قسمی که انسان در این میان، می فهمد، جنگجویان طالبان  

آوارگان   اردوگاه های  پاکستان و  در  قران حزب های اسالمی  آموزش  افغانستانی سر از مدرسه های 

بیرون آورده اند و پول از سواحل جنوب خلیج فارس ]شیخ نشینان عربی[ سرچشمه می گیرد. این خود 

آهسته آهسته به آنجایی می رسد ]و خط را روشن می سازد[ که منجر به معرفی شخصیت رهبر طالبان 

استان ارزگان و یا در  سال پیش یا در افغانستان مرکزی در ۴۰عمر می گردد. عمر یک وقتی دست کم 

نزدیکی شهر قدیمی و شاه نشین کندهار تولد یافته است. او پشتون است و گفته ها پیرامون اینکه دقیق 

وابسته به کدام قوم ]و قبیله[ است، با هم اختالف دارند. پدرش یک دهقان فقیر بود. پس از مرگش، عمر 

رفت تا   Sanghissar، به روستای کوچک  ۱۹۷۹اندکی پیشتر از آمدن سربازان شوروی در آغاز سال  

در آنجا به عنوان مالی قریه کار کند. مال ها پیش از جنگ افغانستان در رده ی پایین ترین الیه های 

اجتماعی جامعه شمرده می شدند. آنان از سوی مردم محل تامین می گردیدند و به همین سبب در عمل  

که به افتخار پشتون ها کافی پنداشته نمی شد] و به غرور آنان وابسته به دیگران بودند، در اساس چیزی 

 لطمه می زند[.

پس از آمدن سربازان شوروی، مال عمر در رده ی مجاهدین جنگید و در سطح یک فرمانده محلی در 

رتبه های پایین ظاهر شد. عکچاپ شده در مجله ی شپیگل بایست از همان زمان نمایندگی کند، هر گاه  

عمر را نشان دهد. پس از بیرون شدن شوروی او دوباره به روستای سنگ حصار رفت،    در واقعیت

جایی که او به مدرسه ی محلی آموزش قران بار دیگر درس های اسالمی را آورد. یک دهقپیر به یاد می  

روز آورد: " او در هنگام نماز پیش می شد ]و ما نماز جماعت را در پشت سر او اقتدا می کردیم[ "، " ام

 او یک شخصیت عالیرتبه است، با آن هم هنوز مرا می شناسد."

مال عمر درباره این موضوع خشمگین بود که چگونه رهبران مجاهدین پس از بیرون راندن نیرو های 

بیگانه، مسابقه ی خونین پهلوانی را به خاطر یکه تازی بر خرابه های شهر کابل در برابر یکدیگر در  

ین شکل به اندیشه هایی خیانت کردند که یک نظم اسالمی را تامین می داشت. پس  پیش گرفتند و به هم

از اینکه پیغمبر )خدا( به خوابش آمد ) خواب دید(، خواست میتودولوژی تشکیل گروه طالبان را بنا نهد، 

ز تن هم سبق خود این حرکت را به وجود آورد. اندکی پس ا   ۳۳یکجا با    ۱۹۹۴مال عمر در تابستان سال  

این رویداد، وقتی که فرماندهان فعال نظامی مجاهدین با آنان پیوستند و نخستین جنگ ابزار ها را با خود 

نقطه ی   ۱۹۹۶آوردند، دست کم پیروزی های ایستا ناپذیر آنان آغاز یافت و با اشغال کابل در سپتامبر  

ی ساده ی قریه لقب امیر  تن مذهبی به مال  ۱۶۰۰اوج خود را پیمود.در همین سال در یک گردهمایی،  

المومنین را دادند، پیشوای مؤمنان به همان شکلی که چهار خلیفه نخستین ) خلفای راشدین ( پس از پیغمبر  

این مقام را داشتند. برگزاری محفل یادآور خاطره ی جلسه ی قوم ها)لویه   -) خدا(   )حضرت( محمد 

ت و احمد ابدالی جوان ) احمد خان ابدالی( را  بود که همچنان در کندهار صورت گرف  ۱۷۴۷جرگه( سال  

به عنوان نخستین امیر افغانستان انتخاب نمودند ) احمد خان ابدالی به نام شاه بر تخت سلطنت نشست، نه 



 دهه خونین 

52 
 

به عنوان امیر. پس از سرنگونی اقتدار دودمان سدوزایی و افتیدن سلطنت به دست دودمان محمد زایی، 

به خود اختیار کرد و تا پایان حکومت نه ماهه ی امیر حبیب هللا کلکانی،  دوست محمد خان لقب امیر را  

 مؤلف ( و بدین وسیله طالبان بر ادعای حاکمیت خویش بر سراسر کشور تأکید می کنند.  -حفظ گردید 

در این میان مال عمر بایست به شهر کندهار پایتخت تحریک طالبان کوچ کرده باشدو در آنجا برای همیشه  

ت شرایط احتیاط آمیزی زندگی به سر می برد. گفته می شود که برای سومین بار ازدواج کرده  در تح

است: با دختر اسامه بن الدن، اسالم گرای )سعودی( که واشنگتن او را به سبب اشتراکش در ] برنامه [  

ه و تسلیم دهی بمب گذاری ها در سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دار السالم مورد پیگرد قرار داد

وی را از سوی طالبان می طلبد. پس از این رخداد ) ازدواج( بین مال عمر و کسی که در جست و جوی 

آن هستند، حاال باند خانوادگی تشکیل شده، دیگر امکان تسلیم دادن ] اسامه [ به صفر رسیده است." )  

 (برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در گوچه های خون و آتش" ج اول 

م( در یک نبشته زیر  ۲۰۰۵اپریل  خ، ۱۳۸۴شایان یادآوری ست که نگارنده در گذشته ) فروردین/ حمل  

تیتر " از داغ الله دور شو، ای واژه ی دروغ!" که در رسانه های بیرون مرزی و پسان ها به نوبت در  

بسیار، بسیار پر هزینه ) سیاسی شبکه های اجتماعی نیز بازتاب یافته است؛ در پیوند به خواب دیدن های  

حقوقی ( برای شهروندان افغانستان، چند سخنی گفته است. بی مناسبت    -فرهنگی    -اجتماعی    -اقتصادی    -

 نیست که آن گپ ها در اینجا آورده شود:

" به یادم آمد که در روزگاران مان، در میهن خود مان، در سال های نچندان پیشین " کسی حضرت 

به خواب می بیند که برایش می گوید: " او بچه برخیز و وطن را از این وضعیت ابتر    علی)رض( را

 نجات بده..." و ما شاهد بودیم پیامد آن خواب گران چه ها بود! 

و باز یک " بنده خاکی!" ادعا می کرد که پیغمبر خدا)ج( به خوابش می آید و به او وظیفه می سپارد تا 

گروه های جنگی را که در کار ربودن گوی سبقت بر سر بخش کردن غنایم گره از مشکل مردم بگشاید و  

دزدیده و غارت کرده، یکدیگر خود را دریدند، وطن و جامعه را به خاکدان خاک نشانده بودند، از میان  

بردارد. او خود را امیر المومنین )!( می خواند و قلمرو زیر حاکمیت خود را که چیزی جز برزخ و  

سوزی نبود، امارت اسالمی )!( نام می گذارد. ما و همه مردمان جهان شاهد بودیم که هدف  کوره ی آدم 

 از این گودی شانی ها چه بود.

حقیقت بود.   به  نه آن خواب های گران کارگر افتیدند و نه سخن آن هایی که خواب دیده بودند، نزدیک

با استفاده از تکنالوژی نظامی پیشرفته،   سرانجام پیر کار کشته ی آمریکایی خواب کنجاره را می بیند و 

تعبیر خواب خود را می کند و با کاربست پیشرفته ترین تخنیک جنگی الکترونیکی، چنان بر فرق ملت  

و سرزمین مان بمب و آتش می ریزد، که در هیچ یک از عملکرد های جنگی و تجاوز کارانه خویش )  

پی آن دست پروردگان ناسپاس را کنار می زند و در نوای سوای هیروشیما و ناگاساکی(، نکرده بود و از  

جذاب موزیک باندو و رژه ی تفنگداران دریایی و حضور ال و لشکر از چهار دانگ دنیا، فرزند گوش  

به فرمان دیگر را با شامل ساختن شماری از غالمک ها در گروه کاری آن، در مقام نمایندگی تحقق  

 ج پوشی می کند."برنامه ها و هدف های آینده، تا

جای آن است که چشمه ی اصلی الهام گرفتن و انگیزه واقعی خواب دیدن مال محمد عمر و یا هر کس 

دیگری که پیش از وی و یا در آینده به سان او با خواب دیدن های دروغین و بی ماهیت و ساختگی به  

دن نظام سیاسی خود کامه، دنبال برقراری و تحکیم پایه های حکومت وحشت و سرنیزه و نهادینه کر

استبداد گرا، تک قومی بر بنیاد اصول و روش های فاشیستی، به بهای ریختاندن خون ملیون ها انسان در  

 افغانستان، بودند و هستند و یا در تالش اند؛ به شناسایی گذاشته شود:

وقایع امیدوار شدم که از    " دو فقره به جهت من اتفاق افتاد که خیلی اسباب قوت قلبم گردیده، زیرا که از

مأموریت به پادشاهی محروم نبوده آخر االمر کامیاب خواهم شد. از آن جمله شبی قبل از اینکه از روسیه 

مؤلف ( در عالم رؤیا دیدم   -عازم افغانستان شوم) مال محمدعمر از پاکستان به افغانستان آورده شده بود

ادشاهی که در اطاق کوچکی جلوس فرموده بود، بردند. دو فرشته بازوهایم را گرفته مرا به حضور پ

پادشاه صورتی داشت نیکو و بیضی، محاسن مدور، ابرو ها و مژگان های بلند و خوش وضع، لباس 

فراخ به رنگ آبی در بر و عمامٔه سفیدی به سر داشت. از تمام هٔیت او کمال خوش منظری و طبع نجیب  

راستش شخص بلند قامت و باریک اندام نشسته بود. محاسنش    و رأفت و حلم هویدا بود به طرف دست
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بلند و سفید و سیمایش کریمانه و مملو از خیال، زیر دستش شخص دیگری بود که قامتش کوتاه تر و میانه 

باال بود و چهره اش بالنسبه به شخص پیر مرد که به دست چپ او نشسته بود سفید تر بود. قلمدانی هم 

باسش فاخرانه، چند قطعه نوشتجات عربی که در صفحه های کاغذ نوشته شده بود، پیش رویش گذاشته ل

 جلوش گذاشته بود.

به طرف چپ پادشاه شخصی با محاسن جزبی و سبیل های بزرگ و ابرو های پیوسته، بینی کشیده و از  

تم از مردمان سیمایش خیلی مهربانی و رأفت ظاهر بود. مشارالیه بالنسبه به سه نفر دیگر که مذکور داش

اهل هللا بیشتر به اشخاص سیاسی دان شباهت داشت. قامتش از همه بلند تر و به پهلویش شالق بلندی 

گذاشته بود. بعد از آن شخص دیگر به نهایت خوش صورتی در هٔیت بالنسبه به دیگران که حضور داشتند 

در زمان قدیم داشتند. شمشیری    به پادشاه داشت. لباسش مثل لباسش سردار های لشکر که بیشتر شباهت  

هم داشت از صورتش کمال فراست ظاهر و کلیه وضعش مثل جنگ آوران شجاع و در قامت از اشخاص 

 دیگر که در این محفل بودند کوتاه تر بود. 

همان وقتی که مرا به حضور این پادشاه و چهار نفر مصاحبش می بردند، دیدم دریچه که رو به اتاق بود  

شده شخصی را به حضور آن ها آوردند. پادشاه به اشارٔه چشم به شخص مذکور خطابی نمود دفعتأٔ باز  

که من الفاظ پادشاه را نشنیدم، ولی جواب را شنیدم به قرار ذیل بود: " اگر پادشاه شوم معابد سایر ادیان 

چندان خشنود  را خراب نموده به عوض آنها مساجد را خواهم ساخت" معلوم می شد پادشاه از این جواب  

فرشته هایی که شخص مذکور را آورده بودند حکم نمود او را برگردانند فورأ مشارالیه را   نشد و به  

 بردند.

بعد از آن همان سوال را از من نموده، جواب دادم " عدالت خواهم کرد و بت ها را شکسته به جای آن  

ها کامه رواح خواهم داد" چون این الفاظ را ادا نمودم اصحابش با نظر مرحمت آمیزی به طرف من نگاه 

لحم شدم به این که پادشاه  کردند. از این نگاه معلوم می شد تصدیق بر پادشاهی من نموده اند. همان لحظه م

مذکور حضرت محمد مصطفی صلی هللا و آله می باشد و دو شخص طرف یمین ابوبکر و عثمان و دو  

شخص طرف یسار عمر و علی می باشند. بعد از خواب بیدار شده مشعوش گردیدم که حضرت پیغمبر و  

مارت آتیٔه افغانستان انتخاب نموده  اصحابش که تعیین پادشاهان اسالم به قبضٔه اقتدار آنها ست مرا به ا

اند." ) کتاب: تاج التواریخ، تألیف: امیر عبدالرحمن خان، ناشر: مرکز نشراتی میوند، تاریخ طبع: میزان 

 (۲۲۸-۲۲۷ه ش، ج اول و دوم، صص:  ۱۳۷۵

از البالی سخنان باال به خوبی دریافت می شود که پیگیری سیاست های استعماری با خط های درشت 

ش خدمتی به اربابان زورگوی سرمایه و سرسپردگی به ستمگران و تاراج گران تاریخ و روا داری  خو

خیانت و تبهکاری ها به شهروندان سرزمین خود، در نزد بسیاری از زمامداران یک افتخار تاریخی به 

یافته و قصدی مردم، گسترش وحشت و دهشت و ورشکسته ساختن  شمار رفته است. کشتار سازمان 

اجتماعی جامعه، پیامد یک چنین روش سیاسی که به آن رنگ و روغن دینی و   -اقتصادی    -سیاسی  

 مذهبی ارزانی دارند، است. 

امیر عبدالرحمان خان در جایگاه یک شهزاده ی غدار، سفاک، جنایت پیشه و خاک فروش که یازده سال 

حاکمیت روسیه تزاری با عیش و به عنوان فراری به سبب کشمکش های خاندانی، در قلمرو های تحت  

نوش زندگی را گذرانید و در نتیجه ی زد و بند های ابر قدرت های وقت در " بازی بزرگ " به سلطنت  

؛ با تکیه با همان نیرنگ های انگلیسی و آوردن قصه های دیو و پری، به  (۱۸۸۰ژونیه  ۲۲دست یافت )

ی در هزارستان و بلورستان ) نورستان( دست دسته ا فریب دادن مردم پرداخت و به کشتار های دسته  

زد. کارنامه های پر از وحشت و دهشت، به توپ بستن مخالفان سیاسی، نگهداری انسان ها در قفس های 

آواره ساختن و بیرون کشیدن و کوچانیدن جبری باشندگان اصلی و بومی استان های شمالی و  آهنی، 

استان های جنوبی و شرقی به عوض آنان، همچنان غصب    شمال شرقی افغانستان و جابجایی ناقالن از 

ملکیت ها و زمین های کشاورزی مردم و بخش کردن آن به نو آمدگی ها و ده ها و صد ها وحشیگری  

دیگر، خود را در لباس دینی و مذهبی پیچاند و " پیغمبر خدا و چهار یار با صفا " را در رسیدن به قدرت  

 و وحشیانه ی خود در برابر مردم، بدنام ساخت. و در رفتار و کردار ظالمانه

در اداره ی سلطنتی سرکوبگر و دوزخی، امیر عبدالرحمان خان وظیفه ی نخست وزیر، وزیر جنگ،  

وزیر کشور، وزیر خارجه و برخی وزارت های مهم دیگر را خودش به پیش می برد. در این زمان  
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ن و بر ضد انسان و روش های انسانی را تاریخ با خط  تبهکاری های تکان دهنده علیه شهروندان افغانستا

 های روشن بایگانی کرده است. 

زمان سلطنت امیر شهید)!( فرزند عبدالرحمان خان و پس از آن زمامداری نادر خان و صدارت هاشم 

خان و شاه محمود خان در کار گسترش وحشت، دهشت و سرکوب مردم کمتر از زمان سلطنت امیر 

تا برگزاری همایش  ۱۳۵۲تیر / سرطان    ۲۶وحشی نبود. سردار محمد داوود خان پس از کودتای   خ 

و (  ۱۹۷۷فبروری  ۱۴ماده( سال )    ۱۳۶فصل و  ۱۳) لویه جرگه( تصویب قانون اساسی ) در  بزرگ  

تعیین کابینه ی جدید به پیروی از روش امیر عبدالرحمان خان، افزون بر مقام ریاست دولت، وظیفه ی: 

 نخست وزیری، وزیر خارجه، وزیر دفاع را نیز خودش به پیش می برد.

رنامه ی یکجایی آی اس ای، سی آی ای، انتلجنس سرویس و موساد... به مال محمد عمر که بر بنیاد ب

قدرت رسید، کارنامه های پر از ترس و وحشت و دهشت، شکنجه، حبس و زندان، کشتار های گروهی، 

قتل های عمدی، تجاوز گری، آدم ربایی، گروگان گیری، نابود سازی و ویرانی، آواره ساختن و کوچ  

و تبدیل افغانستان به سرزمین فاجعه های تکان دهنده را به خواب دیدن پیغمبر    دادن های اجباری مردم

 اسالم پیوند داد و به بزه کاری ها و خیانت های خود و گروه طالبان حیثیت دینی بخشید. 

تاریخ نشان می دهد که در نزد همه ی زمامداران برتری خواه، قوم پرست، زورگو، خودخواه و خودکامه 

افغانستا بنیادی  در  های  آزادی  و  پایمال سازی حقوق  و  عدالت  و کشتن  کارزار سرکوب مردم  در  ن؛ 

شهروندان، راه و رسم و روش های سیاسی و اداری امیر عبدالرحمان خان نمونه بوده است و از آغاز  

 امارت اسالمی )!( طالبان و پس از واژگونی حکومت این گروه نیز به آن تکیه شد. 

بی حد و اندازه پاکستان به گروه طالبان، در واقعیت افغانستان را به یک مستعمره    به هر حال، کمک های

سیاسی مبدل کرد. آی اس آی در کارزار نیرو گرفتن طالبان بسیار سنجیده شده گام برداشت و برنامه های 

 وحشت آور را با پیروزی به انجام رسانید.

در جنوب افغانستان قابل لمس بود. آی اس آی   ۱۹۹۵" کمک های مخفی پاکستان به طالبان در بهار سال  

افسران پشتون را که در پاکستان به سر می بردند به کمک طالبان فرستاد، افسران کمونیست وابسته به 

شهنواز تنی به قندهار گسیل شدند تا هواپیما ها و تانک ها و توپخانٔه طالبان را ترمیم نمایند و به کار 

نستان جالل الدین حقانی به طالبان پیوست. این همه تحوالت با پول، سالح و مواد بیندازند. در شرق افغا

 پاکستان به افغانستان می آمد پشتیبانی می شد.  لوژستیکی که از 

داوطلبان مدارس پاکستانی به افغانستان سرازیر شدند. بعد از سقوط هرات در ماه سپتمبر مال عمر و 

فغانستان تسلط برقرار نمودند و در پی تسخیر کابل بر آمدند." ) کتاب: ملیشای درانی او به تمام جنوب ا

جنگ اشباح، نویسنده: ستیو کول، ترجمه: مهندس محمد اسحاق، چاپ: بنگاه انتشارات و مطبعه میوند،  

 ( ۲۸۶م، ص  ۲۰۱۳ -ه ش۱۳۹۲تاریخ چاپ: 

جی سرکاتب فرمانده حزب اسالمی پس از آن که پایه های اقتدار طالبان در کندهار تحکیم یافت و قوای حا

جوان پشتون و چند صد (  ۲۰۰۰۰گلبدین حکمتیار شکست خورد و نیرو های جنگی تازه نفس " حدود )

، آنان  (۵۰نفر پاکستانی از سرحد عبور و به قوای مال عمر پیوستند.") کتاب: طالبان: اسالم، نفت...، ص

ی جنوب غرب را نشانه گرفتند که زیر اداره ی   به طرف استان هلمند به حرکت افتیدند. طالبان حوزه 

امیر اسماعیل خان قرار داشت و هلمند جز آن بود. به گفته احمد رشید ژورنالیست پاکستانی، مال عمر از  

خزانه طالبان که دو گاو صندوق آهنی بود، بندل های پول افغانی و دالر را به قوماندان ها فرستاد تا کار  

 ها بدون درد سر به پیش رود.اشغال و تسخیر استان 

پیرامون چگونگی آغاز جنگ ها در قلمرو های حوزه جنوب غرب، پیروزی های مرحله  ) یادداشت :  

ی نخست نیرو های دفاعی این حوزه و پس از بر افتیدن پی در پی استان ها به دست طالبان، ژنرال محمد  

خ به چاپ رسیده ۱۳۷۷مدند" که در تابستان  ظاهر عظیمی در متن کتابی زیر عنوان: " طالبان چگونه آ

است، در بسا مورد ها روشنی انداخته است. چون ایشان کارمند نظامی در رده های باالیی در حوزه ی 

 جنوب غرب بودند؛ بنابران مطالعه ی اثر شان می تواند به بسیاری پرسش ها، پاسخ بایسته بدهد.(
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ات بکشانند، به کمک پول های وافری که بانو بی نظیر بوتو  پیش از این که طالبان جنگ را به استان هر

نخست وزیر پاکستان با چک سفید در اختیار آنان گذاشته بود، فرماندهان و جنگجویان پشتون تبار را در 

استان های زابل و ارزگان خریدند، بیرق های سفید تسلیمی بلند شد و جنگ ابزار ها زمین گذاشته شد و  

شلیک مرمی به اشغال در آمدند. ولی خانم بوتو برای رهایی از مشکل مالی که ارتش همه جا ها بدون  

استخبارات عربستان  از دستگاه  انداخت و  به گردن  آن سر دچار شده بود، کشکول گدایی  به  پاکستان 

 سعودی و شبکه های اسالم گرای وابسته به آن، کمک های مالی طلب کرد.

ضو مافیای قاچاق مواد مخدر به نام غفار آخوند زاده از تنظیم حرکت  در استان هلمند یک جنگ ساالر ع

انقالب اسالمی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی، وظیفه ی استاندار فرمانده نظامی را به دوش داشت. 

داعیه داران تشکیل " لوی کندهار " با طالبان یکجا شده با این فرمانده به جنگ پرداختند که در نتیجه ی  

کستدخورد و با شماری از جنگجویان به ارزگان و هزارستان رفت و از آنجا به استان غور رسید آن ش

و در پایان به هرات برده شدند. طالبان هلمند را اشغال کرده و در ادامه ی پیشرو های خود تا دالرام  

 رسیدند.

موشک را بر شهر کابل    در آن هنگام که جنگجویان حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، روزانه صد ها فروند

شلیک می کردند و هزار ها انسان را به کام مرگ می فرستادند؛ طالبان با خریدن فرماندهان و جنگجویان  

هم زبان و هم تبار خود و تسلیمی شمار دیگری، ارزگان و زابل را اشغال نمودند و به سوی کابل در 

اران، در استان میدان وردک، میدان شهر را حرکت شدند و باز هم بر بنیاد همکاری و پشتیبانی هم تب

 اشغال کردند.

، قرارگاه ۱۹۹۵طالبان از راه های استان لوگر به حرکت خود به سوی کابل دوام دادند و در فبروری  

مرکزی گلبدین حکمتیار در چهار آسیاب بر اندازی شد. حکمتیار یکجا با فرماندهان و جنگجویان حزب 

 ، پا به فرار نهادند. اسالمی به طرف جالل آباد

مواد خوراکی به شهر می رسند، حکومت کوشش به  در کابل که کنون راه ها باز شده و کاروان های  

خرج داد تا به کمک محمود مستری نماینده ویژه ی سر دبیر ملل متحد برای افغانستان، زمینه برقراری  

ان قوای دولتی به فرماندهی احمد شاه  نیاورد و جنگ می آتش بس را فراهم کند؛ لیکن پیروزی به دست  

 مسعود و طالبان در گرفت. 

پس از فرار گلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود دو بار با مال بورجان و مال محمد ربانی اعضای رهبری 

طالبان، در چهار آسیاب دیدار کرد. در روند صحبت ها نمایندگان طالبان خواهان استعفای برهان الدین  

می احمد شاه مسعود شدند؛ بنابران آنان به کدام نتیجه ای نرسیدند. در این وقت در کابل بین  ربانی و تسلی

رخ  درگیری  اسالمی،  وحدت  حزب  قوای  و  مسعود  شاه  احمد  فرماندهی  زیر  دولتی  های  نیرو 

که در آن جنگجویان حزب وحدت ناگزیر شدند تا از جنوب کابل خارج شوند و با (  ۱۹۹۵مارچ۶داد)

رتباط برقرار کنند و با آنان کنار آیند و جنگ ابزار های سبک و سنگین خویش را به طالبان طالبان ا

تحویل دهند. گروه بدکار طالبان که هیچگاهی پای بند به وعده های خود نبودند، خالف کلیه اصول و  

دادن    موازین اخالقی و انسانی، عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت را گروگان گرفته و پس از شکنجه

های وحشیانه، به شکل بسیار بیرحمانه به قتل رسانیدند که از پی آن، دشواری ها و مرز بندی های قومی 

 و مذهبی بیشتری پدید آمد. 

چون احمد شاه مسعود در دیدار با اعضای هیأت رهبری طالبان در چهار آسیاب، به توافقی دست نیافت؛  

در کابل، ضربه های کوبنده بر    ۱۹۹۵مارچ  ۱۱ریخ  از این رو جنگ سختی به وقوع پیوست و به تا

از   زیادی  شمار  دادو  رخ  خونین  های  جنگ  کابل  شهر  های  جاده  و  ها  کوچه  در  شد.  آورده  طالبان 

 جنگجویان طالب از بین رفت و شکست نصیب طالبان گردید. 

در آغاز استان   طالبان پس از شکست خوردن در کابل و دادن تلفات سنگین، بار دیگر متوجه هرات شدند.

های نیمروز و فراه را به اشغال خود در آوردند و به سوی فرودگاه نظامی سبزوار)شیندند( به حرکت  

افتیدند. قوای هوایی دولت ربانی خط های پیشروی طالبان را زیر ضربه های کاری گرفت و از فرودگاه 

 پذیرش شکست از آنجا بیرون شدند.  هوایی سبزوار)شیندند( دفاع شد، طالبان تلفات سنگینی دادند و با
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شکست های پی در پی طالبان در حوزه ی جنوب غرب، به اسماعیل خان این جرأت را داد که دست به 

و با به تصرف  (  ۱۹۹۵اگست۲۵تعرض های نظامی علیه طالبان بزند و تا منطقه ی دالرام به پیش رود )

 در آوردن بخش هایی از هلمند به کندهار نزدیک شود. 

چون در پشت سر طالبان عربستان سعودی با کمک های چندین ملیون دالری و پاکستان با پشتیبانی نظامی  

و همکاری مشاوران آی اس آی، قرار داشتند؛ بنابران آنان توانستند که به نوسازی قوا بپردازند ، همچنان 

وند حمله های تعرضی را به  نیرو های جنگی تازه نفس از پاکستان به رده های آنان پیوستند. طالبان ر

هرات بر  !۱۹۹۵سپتامبر    ۵استان هرات از سر گرفتند و به پیشروی خود ادامه دادند، در نتیجه به تاریخ  

افتید، اسماعیل خان با شماری از فرماندهان دیگر به ایران رفتند. بدین شکل طالبان کلیه استان های حوزه 

باستان حکومت وحشت و سرنیزه را با دیدگاه های قرون  ی جنوب غرب را اشغال کردند و در هرات  

وسطایی و نصب مهره های قوم درانی در مقام های اداری، به وجود آوردند و صد ها انسان بیگناه را به 

 رگبار بستند. 

(در بخشی از نوشته ی خود زیر عنوان "]خواب خراب [، Gabriele Venzkyبانو گابریله فنسکی)  

، نگاشته  ۱۹۹۵/    ۱۲/    ۲۹تاریخ    Die Zeitان " نشر شده در هفته نامه ی آلمانی  ترس از اسالم گرای

 است ) برگردان (:

" همچنان طالبان از پشتون تبار های سنی مذهب نمایندگی می کنند. در خزان به پشتیبانی دولت های 

فغانستان را  حوزه ی خلیج و عربستان سعودی، این جنگجویان اندیشه ای با یک هجوم هرات در غرب ا

اشغال کردند و در آنجا مانند نیم دیگر قلمرو افغانستان یک اسالم ارتدوکس را جاری ساختند. افزون بر 

بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان با شتاب به ایران و ازبیکستان سفر کرد؛ لیکن نتوانست که این   این  

گ ابزار ها، کلون پنجم پاکستان نیستند،  سوء ظن را که " شاگردان مذهبی" آراسته به پیشرفته ترین جن 

بر طرف سازد. دیگر این روشن است که برای اسالم آباد بازگشایی راه های بازرگانی قدیمی به سوی 

و  دارد  وجود  گاز  و  نفت  زیرزمینی،  بزرگ  های  چشمه  آنجا  در  است.  اهمیت  با  چقدر  میانه  آسیای 

ملیارد دالر از ترکمنستان به کراچی پاکستان از گذشته لوله کشی بردن نفت و گاز به ارزش بیست   پروژه  

 یک چیز برنامه ریزی شده به شمار می آید.

با پیدایی ملیشه های پر از تعصب طالبان، ] برهان الدین[ ربانی در کابل، دور از انتظار متحدان جدید  

اکستان است. لیکن به خود  هند. این پدیده در عین زمان در ناسازگاری با پ  -روسیه    -پیدا نمود: ایران  

اسالم آباد این بازیگر پر رو، می تواند این کودک دست پرورده ) طالبان ( تا چقدر خطرناک تمام شود،  

 جنگجوی را قومانده می دهد.۱۶۰۰۰۰پاکستان به خود می بالد که 

گذشته تا به    ایران و افغانستان این خواب اسالم گرایان که یک دولت اسالمی بزرگ را که از مرز های 

آسیای میانه، تشکیل می دهند، تنها در همان هدف رؤیایی باقی می ماند. ) این دولت اسالمی بزرگ، از 

نگر ساختاری باید به گونه ی ایران باشد( این سخنان مولوی ]عبدال[ حکیم ]مجاهد[ یکی از اعضای بلند 

 پایه طالبان بود. ) ولی یک دولت بزرگ اندکی بیشتر اسالمی."

یادداشت: در پیوند به چند و چون بر افتیدن هرات، وضعیت نیرو های دفاعی و روش های جنگی که  )  

ها   آن  از  جنگ  در  محمد  دشمن  ژنرال  تألیف:   ،" آمدند  چگونه  طالبان   " کتاب:  در  نمود،  استفاده 

 عظیمی به شکل گسترده و جز وار آگاهی داده شده است.( ظاهر 

رگام نخست به نابود سازی ساختار های اقتصادی و فرهنگی اقدام نمودند و نهاد طالبان با اشغال هرات، د

های اجتماعی را به زانو نشاندند. یک نمونه: دستگاه بزرگ تولید سمنت که به کمک و همکاری اقتصادی  

ه  و تخنیکی کشور سوسیالیستی چکوسلواکیا در پل هاشمی بنا شده بود، ویران و ماشین و آالت آن را پارچ

پارچه ساخته و از هم جدا کرده به پاکستان بردند و فروختند. بر نهاد های آگاهی رسانی و آموزشی و 

پرورشی سانسور سنگین سایه انداخت و روند بر بادی و ویرانی: کتابخانه ها، موزیم ها، دانشگاه ها،  

اج کردن دست زدند( را دستگاه تلویزیون ) در نخست دروازه ی آن را بستند و پس از آن به چور و تار

در پیش گرفتند، ارزش های فرهنگی و هنری ) تیأتر، موسیقی، رسامی، نقاشی، پیکر تراشی و دیگر  

رشته های هنرهای زیبا ( را عمل شیطان دانسته، همه را بند کردند. این تبهکاری ها بر بنیاد برنامه های  

حزب های مذهبی و در کل حکومت پاکستان   -پی ریزی شده و سازمان یافته از سوی اداره ی آی اس آی  

 و عربستان سعودی، صورت گرفت.
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( حقوقدان از شهر برلین در بخشی. از گزارش Veronika Arend Rojahnان )یبانو ورونیکا ارند رو

/    ۲۰تاریخ    Frankfurter Rundschau نشر شده در روزنامه آلمانی     سفر سیاسی خود به افغانستان

 (. ، نگاشته است )برگردان ۱۹۹۶/  ۱۱

" در مورد اینکه طالبان بدون پشتیبانی نیرومند پاکستانی توانایی اجرای کار ها را نداشتند، شمار زیادی 

هرات بخشی از سیسم تیلفون  از نشانه ها گواهی می دهند: پایگاه اصلی کنونی آنان، کندهار و همچنان  

لبان به خارج از افغانستان از سوی پاکستان نظارت می مرکزی پاکستان هستند، صحبت های تیلفونی طا

شود، بانک های پاکستانی در شهر های زیر حاکمیت طالبان شعبه های خود را باز کرده اند. موتر های 

( همه از طرف راست رانده می شوند که در پاکستان رواج دارد و  Landrover-طالبان ) لندروور ها

ی پاکستانی آنها عوض نشده است و رانندگان با لهجه ی پاکستانی صحبت معمول است و حتا نمبر پلیت ها 

می کنند. طالبان وسایل و ساز و برگ نظامی درجه اول از تانک و توپ گرفته تا هواپیما های جنگی در 

اختیار دارند.کمک و پشتیبانی خارجی از طالبان و حضور پاکستان در افغانستان آن چنان آشکار است 

به پرسش می گیرد: چرا در گستره ی بین المللی تا هنوز هم درباره ی این موضوع پنهان که انسان،  

 کاری می شود."

 طالبان چگونه و با استفاده از کدام ابزار ها موفق به اشغال هرات شدند؟

حوزه ی غرب و جنوب غربی افغانستان برای حکومت مرکزی در کابل از اهمیت ویژه ای برخوردار  

دازه ی نقش راهبردی نیز داشت. پدید آمدن هر گونه نا آرامی در این جا، خطر جدی را متوجه  بود و تا ان

دولت مرکزی می ساخت. از سوی دیگر مخالفان پیوسته می کوشیدند تا در این منطقه به نا آرامی ها 

 دامن بزنند و توازن سیاسی و نظامی را از بین ببرند. 

تاب پیدا کرد که گفت و گو های صلح بین نمایندگان دولت و  جنگ ها در حوزه ی جنوب غرب زمانی ش

گروه طالبان، در شهر پشاور پایان یافته بود و محمود مستری نماینده ویژه سر دبیر سازمان ملل متحد 

برای افغانستان، از افغانستان دیدن می نمود. در آغاز طالبان، استان های: فراه، غور و نیمروز را از 

لت بیرون ساختند تا نشان دهند که می توانند توازن سیاسی و نظامی را در افغانستان به زیر اداره ی دو

 به کابل آمد و به بررسی وضعیت پرداخت.   ۱۹۹۵/    ۷/    ۱۸سود خود تغییر دهند. محمود مستری به تاریخ  

البان، پیش از این نیرو های لشکری دولت اسالمی افغانستان، آتش بس غیر رسمی دو ماهه را که با ط

آتش توپخانه و پیاده نظام به شهرستان دالرام    -توافق کرده بودند، نقض نموده و با هواپیما های جنگی  

حمله برده و آنجا را از زیر اداره ی طالبان بیرون کشیدند. هدف این حمله ی تعرضی را اشغال شهر 

ار می رسیدند. در پی بر افتیدن گرشک در بر می گرفت تا از این راه به پایگاه اصلی طالبان، شهر کنده

دالرام، وزارت خارجه پاکستان به کاردار سفارت افغانستان در اسالم آباد به خاطر بمباران هوایی بر  

 طالبان یادداشت احتجاجی حکومت خویش را سپرد. 

ولی جنگجویان طالبان به زودی با در پیشگیری ضد حمله ها، به کمک آی اس آی و نظامیان پاکستانی،  

مرکز استان فراه بر افتید و به دنبال   ۱۹۹۵/    ۹/    ۲موفق به پیشروی های تازه شدند. در نخست به تاریخ  

فرودگاه نظامی سبزوار )شیدند( دومین پایگاه هوایی نظامی افغانستان که   ۱۹۹۵/    ۹/    ۳آن به تاریخ  

دست طالبان افتید و همان اهمیت کلیدی برای چیره شدن بر هرات را داشت و هم مرز با ایران است، به 

 بود که هرات زیر تهدید جدی قرار گرفت.

این رو پاکستان، عربستان سعودی، اسرائیل، آمریکا و   از  افغانستان است؛  هرات دومین شهر بزرگ 

طالبان در آروزی بر اندازی آن بودند. طالبان به کمک آی اس آی عملیات نظامی را از سر گرفتندو در 

بود که استان هرات را به مانند  ۱۹۹۵/   ۹ /  ۵د به پیشروی ها ادامه دادند و در شب حمله های تازه خو

 فرودگاه نظامی سبزوار، بدون پیشبرد کدام جنگ بزرگ، اشغال کردند.

نخستین بار خبر بر افتیدن هرات را بر بنیاد خبر بنگاه خبری "رویترز" در اسالم آباد، یکی از سخن 

ان آگاهی داد و از فرار امیر اسماعیل خان فرماندار حوزه ی جنوب غرب، گویان وزارت خارجه پاکست

 سخن زد. 
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بیرون رفت.   از میدان جنگ ها  افغانستان،  در  قدرت  بازوی مهم  ایران یک  به  اسماعیل خان  فرار  با 

فرمانروای هرات در درازای سه سال با به وجود آوردن یک ائتالف کالن از میان حزب ها و گروه های 

ی، هرات را زیر اداره ی خود داشت. اشغال هرات از سوی طالبان، به آمریکایی ها این فرصت را جهاد

 فراهم کرد تا ایران را به سختی زیر فشار قرار دهند و با یک اشاره مرز بین دو کشور همسایه را ببندند.

در روزنامه ی   مصطفی دانش در بخشی از یک نبشته زیر تیتر " هزار ها افغانستان کوچک" نشر شده

، " شکست یک متحد ایران در هرات" ۱۹۹۵  ۹/    ۲۵تاریخ    Neue Züricher Zeitungآلمانی زبان  

 را به گونه ی زیرین بیان داشته است )برگردان (:

" راندن اسماعیل خان ، مشهور به فرمانروای هرات، از قدرت در ماه مارچ رقم خورده بود) مهر و  

ال دوستم فرمانروای قدرتمند شمال با وی یک قرارداد آتش بس را دستینه الک شده بود (، هر گاه جنر

نکرده بود که در جنگ در دفاع از حمله های طالبان، پشت جبهه را باز بگذارد و وی را کمک کند .  

دوستم یک منطقه حایل بر ضد طالبان به وجود آورده بود ]و از رخنه کردن طالبان جلوگیری می نمود[.  

ال، همین که اسماعیل خان را از فرودگاه نظامی سبزوار )شیندند( بیرون راندند، وی ) اسماعیل در آغاز س

خان( علیه دشمن خود )جنرال دوستم( جهاد مقدس را اعالم کرد. جنگ های مسعود با دوستم و پیمان  

 شکنی اسماعیل خان، سبب نزدیکی روابط میان طالبان و دوستم گردید."

برا افتیدن هرات  آمد.  بر  به شمار  برانگیزی  الدین ربانی، در مرکز شکست حساسیت  دولت برهان  ی 

کنون باید همه توجه در دفاع از قدرت در شهر کابل، صورت گیرد   رهبری دولت به این نتیجه رسید که  

و مجال آن داده نشود که پای طالبان به کابل برسد. وزارت دفاع دولت اسالمی به شهروندان که روز و 

خوف و ترس به سر می بردند، از آمادگی های خود در دفاع از شهر در برابر حمله های طالبان،   شب در

پیوسته اطمینان می داد. نماینده حکومت گفت که سنگر های دفاعی به گونه ی محکم بندی شده اند که اگر 

قادر به آن نمی شوند. در خط های جبهه ی میدان شهر )   طالبان بخواهند سد های دفاعی را بشکنند، 

وردک( و محمد آغه) لوگر( استحکام های جدیدی ساخته شده و نیرو های ارتش آماده اند تا جلو هر گونه  

به خاطری که در میان مردم هراس انداخته   حمله ی طالبان را به کابل، بگیرند. در همین حال طالبان  

 باشند، اعالم کردند که کابل را موشک باران می کنند.

 

در واکنش به مداخله ی آشکار نظامیان پاکستان و انبازی افسران آی اس آی در رویداد بر اندازی               

پایگاه نظامی سبزوار )شیندند( و هرات، شهریان خشمگین کابل، سفارت پاکستان را به آتش کشیدند که 

 در نتیجه ی آن یک کارمند جان خود را از دست داد و چند تن دیگر زخمی شدند.

ویژه ی سازمان ملل متحد برای افغانستان، محمود مستری در پی آن شد که تالش  در این میان، نماینده  

های صلح را از سر گیرد. در آغاز خواست به جالل آباد برود تا یک تصویر روشن از وضعیت موجود 

رستد تا با گروه  با خود داشته باشد و چهار تن مشاور دیگر را به کابل،هرات، کندهار و مزارشریف بف

که باید برهان الدین ربانی، بر بنیاد    ۱۹۹۵های درگیر تماس برقرار کنند. تالش های مستری در مارچ  

 توافق های گذشته، قدرت را به یک شورای گذرا می سپارید، به ناکامی انجامید. 

روپا نمایندگی  از سوی دیگر، سفارت فرانسه در افغانستان که از عالقمندی کشور های عضو اتحادیه ا

می کرد، به همه ی اروپایی ها گوشزد نمود تا کابل را ترک گویند. در آن زمان، شمار شهروندان اروپایی  

در افغانستان محدود به کارمندان سازمان های بین المللی کمک رسانی می شد. دلیل این هشدار، تهدید 

الدین ربا به برهان  اخطار گونه  آنان  پیهم طالبان بود،  پنج  های  تا در مدت  بودند  تعیین کرده  نی وقت 

 از مقام خود کنار برود، در غیر آن به کابل حمله می کنند. روز 

حقوقدان آلمانی اهل شهر برلین در بخشی از گزارش سفر سیاسی    Veronika Arend -Rojahnبانو  

یران ( و وجود دایمی  " شاهراه های )جاده های نابود شده، کارخانه های ونوانخود به افغانستان، زیر ع

، درباره ۱۹۹۶/    ۱۱/    ۲۰تاریخ    Frankfurter Rundschau زشتی ها" نشر شده در روزنامه ی آلمانی

 ی برافتیدن هرات نگاشته است )برگردان (:

م طالبان   ۱۹۹۵در آرامش و صلح زندگی می کردند. زمانی که در    ۱۹۹۲مردم در هرات پس از سال   "  

ر آغاز هیچ پایداری بر ضد آنان صورت نگرفت. مردم از وضعیت به وجود آمده به آنجا هجوم بردند، د
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پذیرایی کردند؛ زیرا چنین می پنداشتند که راه های بازرگانی و رفت و آمد به سوی پاکستان، ترکمنستان 

  و ایران به روی آنان، دوباره باز می گردد. گفته می شود که طالبان به اسماعیل خان استاندار پیشین 

هرات که پیش از هجوم آوردن طالبان، به ایران فرار کرده بود، پول هنگفتی پرداخته بودند تا از شهر  

 بیرون برود] و شهر را تسلیم بدهد[.

از سوی   به    ۲۰۰شهر هرات  امروز نزدیک  ولی  اشغال شد؛  آنجا ۱۰۰۰۰جنگجوی طالب  در  طالب 

انداخته اند تا حاکمیت خویش را تحکیم بیشتر دهند ، حضور دارند. به سبب وحشتی که طالبان به راه  

همچنان به خاطر اینکه روند آموزش و پرورش را لگد مال کرده اند؛ از این رو آنان کنون در هرات یک  

 نیروی اشغالگر به شمار می آیند."

آغاز مرحله،    چیره شدن طالبان بر هرات، آنگونه که فکر می شد، به آسانی به دست نیامده بود. هر چند در

وضعیت پیش آمده در آنجا، در رسانه های گروهی جهان بازتاب گسترده پیدا نکرد و سازمان ملل متحد 

نیز کدام واکنش دارای اهمیت از خود نشان نداد؛ تنها نهاد های کمک رسانی بین المللی غیر دولتی بودند  

مانی، مسایل فرهنگی..." را زیر که مشکل زندگی مردم " روند آموزش و پرورش، خدمات پزشکی و در

نگر داشتند و از بدتر شدن و پیچیده گردیدن وضعیت ابراز نگرانی می کردند تا توجه جهانیان به رویداد 

 های هرات که هر روز نسبت به روز پیشتر خراب تر شده می رفت، جلب گردد.

عیسایی هشتاد  ی  )دهه  دهه ی شصت خورشیدی  گران  جهاد  از  یکی  مژده  جمهوری  وحید  بر ضد   )

 دموکراتیک افغانستان و کارمند وزارت خارجه در امارت طالبان نگاشته است:

اسماعیل خان هم در ابتدا قصد جنگ را نداشت و می گفت که اگر طالبان خواستار تامین نظم و امنیت   "  

ه، بنابر  و جمع آوری اسلحه از دست غیر مسؤل اند، این هدف در مناطق تحت کنترول وی برآورده شد 

این دلیلی برای حمله طالبان به این منطقه وجود ندارد. اما جنگ طالبان با اسماعیل خان، به روشنی نشان 

 داد که طالبان در صدد دستیابی به اهدافی فراتر از آنچه که در ظاهر امر مدعی آنند، می باشند.

البان که نگارنده نیز با وی همسفر  قندهار از مسیر جادٔه اصلی، یکی از مسؤلین ط  در سفری از هرات تا 

و طالبان در برابر   خطوط متعدد جبهه را نشان داد، که قبل از فتح هرات، نیرو های اسماعیل خان   -بودم  

هم قرار داشتند. این مسؤل طالبان توضیح می داد که در برخی از این خطوط جبهه، تعداد طالبانی که 

 سپرده بودند از تعداد کشته های جنگی بیشتر بود.  درراثر تشنگی و بدی شرایط آب و هوا جان

در یک مرحله از جنگ، اسماعیل خان با نیرو های تحت فرمان خویش موفق شد تا خطوط مقدم جبهٔه 

طالبان را در هم شکسته ]شکند[ و آنان را تا دروازه های قندهار عقب براند. بقای طالبان با خطر مواجه 

ساز بود که شب هنگام ده ها عراده " پک آپ داتسون" حامل سربازان گردید. در این مرحله سرنوشت  

 پاکستانی به کمک طالبان رسیدند که همه به لباس محلی ملبس بودند.

نیرو های طالبان به کمک همین نیرو های تقویتی، به تجدید آرایش جنگی پرداختند و با یک ضد حمله  

داشت، خط جبهه را در هم شکند] شکستند[. این شکست  سریع و برق آسا، که طرف مقابل انتظار آن را ن

به حدی سریع و غیر منتظره بود که تالش اسماعیل خان، برای سر و سامان دادن به یک خط دفاعی در  

" شیندند" و یا " ادرسکن" برای حفظ هرات به جایی نرسید. اکنون نوبت طالبان بود تا نیرو های شکست  

رز ایران تعقیب نمایند و به این ترتیب هرات در چهارم] پنجم[ سپتمبر  خورده را تا هرات و بعد تا م

 به دست طالبان افتاد.  ۱۹۹۵

مردم هرات، با مردم مناطقی که طالبان قبل از آن، بر آنان قوانین سخت گیرانه خود را تحمیل نموده  

بان از شریعت اسالمی به بودند، فرق داشتند و از این جا بود که برای نخستین بار آوازٔه تعبیر خشک طال 

خصوص در مورد تحصیل و کار زنان، به عنوان یک مشکل با این گروه مطرح گردید." ) کتاب: " 

افغانستان و پنج سال سلطٔه طالبان "، تألیف: وحید مژده، ناشر: بنگاه نشراتی نی >تهران<،سال چاپ: 

 (. ۲۹-۲۸،صص ۱۳۸۲چاپ دوم سال 

نامه های پی ریزی شده ی آی اس آی، با شعار های فریبنده و دروغین  طالبان که در آغاز بر بنیاد بر

چون: به وجود آوردن وحدت ملی، رسیدن دوباره ی محمد ظاهر، شاه پیشین به قدرت، برگزاری همایش  

بزرگ) لویه جرگه( به خاطر جلب توجه مردم خسته از جنگ، سخن می زدند و شماری از داعیه داران  
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سی تک قومی با آنان هم زبان و هم کالم بودند؛ در تبلیغاتی که به سود آنان می چیره شدن سلطه ی سیا

شد، هدف پیشروی ها و پیروزی های طالبان را ایستادگی در برابر دشمنان اسالم و پشتون ها می دانستند.  

 حتا برخی کارمندان قصر سفید، ماموران سی آی ای و مدیران وزارت خارجه آمریکا که سرگرم مسایل

افغانستان بودند، تبلیغات طالبان را سخن درست می شمردند و پذیرفته بودند که این گروه توانایی آن را  

دارند تا وحدت میان پشتون ها را به وجود آورند و با افتیدن کامل قدرت به دست آنان، در افغانستان صلح  

اداره ی بیل کلنتن دنبال کردن سیاست    می آید. بهای این دیدگاه آمریکاباز هم سیاسی و اقتصادی بود؛ زیرا

 سودآوری نفتی آمریکا در آسیای میانه را یک روش درست سیاسی و اقتصادی ارزیابی نموده بود.

م در سفری ۱۹۹۵بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان که به نام " مادر" طالبان شهرت یافته بود، در بهار  

، طالبان را گروهی به شناسایی گرفت که می توانند در به واشنگتن در دیدار با رییس جمهوری آمریکا

افغانستان صلح را برگردانند و منطقه را با ثبات سازند. نخست وزیر پاکستان در البی گری های خود به 

سود طالبان، از پشتیبانی بیدریغ و همه جانبه بانو رابن رافیل مدیر شعبه جنوب آسیا در وزارت خارجه  

ود، حتا بیرون رفتن کشورش را از زیر تحریم های اقتصادی آمریکا که در پیوند به آمریکا، برخوردار ب

برنامه ی اتمی پاکستان وضع شده بود. وابسته به کوشش های وی می دانست که چنین هم شد و حکومت  

بوتو افزون بر از میان برداشتن تحریم ها، کمک های مالی جدیدی را نیز به دست آورد. از سوی دیگر،  

سرمایه گذاری کرده بود تا با   ییس جمهوری آمریکا بسیار هدف مندانه بر بی نظیر بوتو، از گذشته ها ر

 نیرومند سازی طالبان، وضعیت به سود برنامه ی نفت و گاز شرکت نفتی یونیکال، تغییر بخورد.

که دچار جنگ های در میان این همه گیر و دار ها و شیوه ی نگر اندازی ها به مسایل داغ در افغانستان 

گروهی و نیابتی بود، هرات و در کل حوزه ی جنوب غرب به دست طالبان و سربازان پاکستانی افتید. 

ایاالت متحده آمریکا و برخی کشور های    -عربستان سعودی    -این رویداد در زمانی پیش آمد که پاکستان  

. همچنان گروه های جهادی نیز طرف دیگر همچشمی ها را با ایران به نقطه ی اوج خود رسانیده بودند

افتیدن   : فرماندهان و جنگجویان حزب اسالمی حکمتیار به طالبان پیوستند و در بر  طالبان را گرفتند 

هرات نقش فعال را بازی کردند، جنبش ملی اسالمی در پشتیبانی از طالبان بمباران های هوایی انجام  

حوزه ی جنوب غرب به دیده ی سبک می نگریست،  داد، حزب وحدت اسالمی به سوی حکومت کابل و  

فرماندهان و جنگجویان حزب حرکت انقالب اسالمی مولوی محمد نبی محمدی یکسره به طالبان پیوستند  

آنان جنگیدند، فرماندهان و جنگجویان حزب اسالمی مولوی محمد یونس خالص از طالبان  و به سود 

. پس از هرات، آی اس آی برنامه ی اشغال کابل را برای پشتیبانی کردندو در کنار آنان قرار گرفتند

 طالبان، پی ریزی کرد.

 

پیش از این که به چگونگی پیشروی طالبان به سوی پایتخت و بر افتیدن شهر کابل به دست آنان،                

 پرداخته شود، در این خصوص چند نکته بایسته گفتن است:

ا الدین ربانی رییس دولت اسالمی  در    ۱۹۹۵/    ۱/    ۶  -  ۱۳۷۴/    ۱۰/    ۱۶فغانستان به تاریخ  برهان 

 صحبت با خبرنگار رادیو ننگرهار، به پرسش های وی پاسخ. گفت و یادآور شد ) برگردان(:

" ما تالش های طالبان را در بر چیدن پوسته )پاتک( های بازرسی و جلوگیری از رفتار های خالف  

اسالمی می   آنان  قانون یک عمل  از  ما  یقین  به  کنیم.  پذیرایی می  اسالمی  این عملکرد  از  ما  پنداریم. 

ایفا بدارند.  درخواست خواهیم کرد تا نقش مثبت خود را در پایان دادن به بحران کنونی در افغانستان 

آرزو می نماییم که آنان به یک گروه جدید، در پهلوی گروه های پیشین، مبدل نشوند. آنان باید سعی به  

خرج دهند تا مسؤولیت اسالمی خود را در بخش امر به معروف و نهی از منکر ادا نمایند. آنان باید با 

مجاهدین دیگر یکجایی عمل کنند تا در سراسر کشور صلح برقرار شود و مخالفان شریعت اجازه نیابند  

تانی و فساد مالی و که در کوشش آوردن یک رژیم غیر اسالمی شوند. آنان نباید به باال گرفتن رشوه س

روش های غیر اخالقی اجازه دهند. آنچه در این بخش ها گام برداشته شود ما از کوشش های آشکار آنان  

 پذیرایی می کنیم و پشتیبانی بعمل می آوریم.

من به این باور هستم که کوشش های آنان از انگیزه ی درونی خود شان سرچشمه گرفته است. طالبان 

ند. من اطمینان دارم که آنان بر بنیاد انگیزه ی اسالمی خویش به پیش رفته اند. تا کنون  گروه سیاسی نیست

تحریک آنان یک جنبش به کلی سالم و منظم است. آنان هیچ ارتباطی به دولت ندارند. شماری از کشور 

کت، زیر نام  ها که هدف هایی را در افغانستان دنبال می کنند، می خواهند مداخله نمایند که این شکل حر



 دهه خونین 

61 
 

مال ها و طالبان خالصه شود. طالبان بر پایه فهم اسالمی خود نباید به کسی اجازه دهند که دست هایی از  

 خارج به سوی آنان دراز شود تا در درون تحریک شان به مداخله بپردازند."

آنان، ر پیشروی های نظامی نخستین  تا  پیدایی طالبان  از آغاز  الدین ربانی  برهان  آشتی و حکومت  اه 

دوستی و نزدیک شدن و همدلی با این گروه را در پیش گرفت و کمک های زیاد مالی و نظامی در اختیار 

شان قرار داد و از رده ی مجاهدین کسانی را نزد آنان فرستاد تا مشکل بدون جنگ و خونریزی و حمله  

ر پی نداشت؛ زیرا پاکستان  به کابل، از راه گفت و گو و رسیدن به هم نگری حل گردد؛ لیکن سودی د

)آی اس آی(، عربستان سعودی و دیگر کمک گران طالبان که همگام با برنامه های این دو کشور به پیش 

 می رفتند، تصمیم خود را گرفته بودند. کابل باید فتح)!(می شد و طالبان به قدرت می رسیدند.

ست زدند و می خواستند کار را با  طالبان به حرکت های نظامی در اطراف کابل د  ۱۹۹۵در فبروی  

ادامه پیدا کرد و آهسته آهسته   ۱۹۹۵دولت اسالمی یک طرفه سازند. این شیوه ی جنگ و گریز تا مارچ  

شتاب گرفت. در همین وقت حکومت کابل، پس از یک آرامش یک ماهه، در غرب کابل در جنگ با  

 مخالفان بود که سخت ترین آن به روز ششم مارچ رخ داد. 

ارتش حمله های هوایی یکسره کن را علیه نیرو های حزب وحدت اسالمی، در پیش گرفت. در جنگ 

های تن به تن کارته سه را از وجود آنان پاک سازی نمود. در این وضعیت طالبان از قلمرو های زیر 

دی از  اداره ی خود در چهار آسیاب و از شرق کابل موشک پرانی می کردند که از پیامد آن شمار زیا

شهروندان جان باختند و یا زخمی شدند و فرود آمدن یک فیر موشک به بیمارستان صلیب سرخ آسیب  

 رسانید.

آنگونه که پیشتر یادآوری شد، بر بنیاد برنامه ی سازمان ملل متحد، بایست برهان الدین ربانی به تاریخ 

رفت، تسلیم می داد؛ لیکن قدرت را به یک حکومت که از میان حزب ها شکل می گ  ۱۹۹۵/    ۳/    ۲۱

ربانی به آگاهی رسانید، در صورتی که ده حزب با همدیگر در جنگ اند، اگر بین خود به توافق دست  

 نیابند، در قدرت باقی می ماند.

پیش از این، موالنا فضل الرحمان رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان، با تأیید و موافقه طالبان به کابل 

برنامه ی صلح بین رییس جمهوری ربانی و طالبان میانجیگری کند.  ه ی آماده سازی  آمده بود تا دربار

در همین حال، مال بور جان فرمانده محلی طالبان، از حزب وحدت و نیرو های نظامی حکومت خواسته 

بود تا به خاطر جلوگیری از خونریزی بیشتر، جنگ ابزار های خود را زمین گذارند، در غیر آن طالبان 

 لیه آنان به اقدام های عملی دست خواهد زد.ع

در گیر و دار این برخورد های جنگی یک هفته ای میان حزب وحدت و نیرو های نظامی حکومت کابل،  

حزب وحدت اسالمی با طالبان به گفت و گو پرداخته، سنگر ها و جنگ ابزار های خود را به طالبان 

 تسلیم داد.

غال کابل خرسند نمی گشتند، به جنگ و آدمکشی های خود پافشاری طالبان که به چیز دیگری، جز اش

داشتند؛ ولی وضعیت به سود آنان نبود. ارتش حکومت رییس جمهوری ربانی به موضع های طالبان  

حمله ور شد و به پیشروی خود ادامه داد وتا چهار آسیاب به پیش رفت و جنگنده ها از هوا بمب ریختند.  

های جنگی، طالبان نخستین بار بود که در جنگ های کابل، شکست سنگینی    پیشروی  اه  پس از شش م

شهر، از آن زمره از جای هایی که از حزب وحدت به اشغال خود در آورده    خوردند و از همه ی نقاط

بودند، به بیرون رانده شدند. در این جنگ ها طالبان صد ها کشته از خود به جا گذاشتند و وسایل نظامی  

غنیمت گرفته شد. ؛ لیکن این گروه با وحشی گری و خالف توافق و تعهد خود، عبدالعلی مزاری  آنان به

 رهبر حزب وحدت اسالمی را گروگان گرفته با خود بردند. 

طالبان پس از این شکست، بار دیگر کابل را زیر باران موشک قرار دادند و از نقاط دور و از تپه ها با  

 از پیامد آن صد ها انسان کشته شدند. توپخانه آتش باری کردند که

، طالبان از یک سو به محکم بندی قدرت و پایگاه های خود در هرات ۱۹۹۶تا سپتامبر    ۱۹۹۵در سال  

و استان های همجوار آن ادامه دادند و از سوی دیگر شهر کابل را از جنوب و غرب زیر باران موشک  

این می ان عربستان سعودی و پاکستان، کمک های مالی و و حمله های سنگین زمینی می گرفتند. در 
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نظامی خویش را به این گروه خود ساخته ی خویش به پیمانهدی خیلی ها زیاد افزایش دادند تا بر اندازی  

کابل زودتر صورت گیرد. به همین خاطر، شهزاده ترکی فیصل رییس دستگاه استخبارات عربستان از 

جدید عملیاتی را برای طالبان، پی ریزی کنند. ترکی فیصل در جوالی پاکستان دیدار کرد تا یک برنامه ی  

از کندهار دیدن نمود و با رهبری طالبان گفت و گو کرد. دو ماه پس از این سفر، طالبان دست به    ۱۹۹۶

 کار شده تا از راه دره خیبر به شهر جالل آباد داخل شوند. 

زمینه سازی کردند تا شورای مشرقی بی صالحیت   عربستان سعودی و پاکستان در یک برنامه ی یکجایی،

 شود و سرانجام از هم بپاشد و رهبری آن تسلیم گردد: 

" عربستان و پاکستان فرار حاجی عبدالقدیر رئیس شورای مشرقی و تسلیمی جالل آباد را تنظیم کردند.  

لیون دالر بهمین بر اساس گذارش]گزارش[ بعضی از افغان ها، حاجی عبدالقدیر مبلغی در حدود ده م

مناسبت دریافت داشت و برایش اطمینان داده شد که دارائی ها و حسابات بانکی اش منجمد نمی گردد و 

 دست نخورده باقی می ماند.

شروع نمودند. وقتی که حمالت از جنوب آغاز شد،   ۱۹۹۶اگست  ۲۵طالبان حمالت خود را به تاریخ  

هاجرین اجازه داد از سرحد عبور و با طالبان بپیوندند.  پاکستان صد ها طالب مسلح را از کمپ های م 

بتاریخ   عبدالقدیر  حاجی  نمود.  سقوط  مشرقی  گرفت. شورای  قرار  اضطراب  و  در وحشت  آباد  جالل 

سپتمبر به پاکستان فرار کرده محمود که بصفت والی بعوض حاجی عبدالقدیر زمام امور را در دست ۱۰

روز بعد زمانی کشته شد که بطرف پاکستان در حال فرار بود. گرفت، با شش نفر محافظین خود، یک  

شام همان روز یک ستون متحرک طالبان، سوار بر پکپ های داتسن،به رهبری و قوماندانی مال بور  

 جان به شهر جالل آباد بعد از یک مقاومت کوتاه که در آن هفتاد نفر کشته شد، داخل گردید.

طالبان سه والیت شرقی، ننگرهار، لغمان و کنر را تصرف نمودند.    در چند روز آینده ستون های متحرک

در  ۹۶سپتمبر  ۲۴در شب   ) کتاب: " طالبان،   ۴۵، طالبان بطرف سروبی  افتادند."  به راه  میلی کابل 

اسالم، نفت و بازی بزرگ در آسیای میانه"، تألیف: احمد رشید، ترجمه: عبدالودود ظفری، ناشر: بنگاه  

 ( ۷۳خ، ص ۱۳۸۷ال چاپ: نشراتی میوند، س

کنون که طالبان پشتیبانی بیدریغ آی اس آی و ارتش پاکستان و پشتیبانی مالی و سیاسی عربستانٔ سعودی 

و در پشت پرده آمریکا ) بانو رابن رافیلو تام سایمن سفیر آمریکا در پاکستان در این همسویی نقش داشتند( 

تند، در عملیات های شبانه راه پیشروی را به سوی کابل  را با خود دارندو کنون در جالل آباد حاکم هس

 باز کردند و به تاریخ 

شهرستان سروبی را به دست آوردند، نیرو های وفادار به برهان الدین ربانی منطقه را    ۱۹۹۶/    ۹/    ۲۵

ترک گفته به کابل فرار نمودند، همین بود که طالبان سد نزدیک شدن به کابل را از سر راه خود برداشتند 

، حمله به  به طالبان پیوسته بود  ۱۹۹۵و در آغاز زیر فرماندهی مولوی جالل الدین حقانی که در سال  

به کابل رسیدند که پیش از پیش از وجود نیرو های   ۱۹۹۶/    ۹/    ۲۸کابل را سازماندهی کردند و شامگاه  

 دولتی تهی شده بود. بدین شکل کابل بر افتید. 

" سقوط کابل سریع بود و بن الدن، شیخ ثروتمند سعودی، در تسریع سقوط آن نقش داشت. نیرو های 

یک حملٔه ناگهانی را علیه شورای جالل آباد به راه انداختند. حاجی قدیر و    ۱۹۹۶طالبان در ماه اگست  

اعضای دیگر شورا که از بازگشت بن الدن استقبال کرده بودند، به پاکستان فرار نمودند و طالبان، کنترول  

 منطقه را به دست گرفتند. بن الدن پس از سقوط جالل آباد در میان طالبان زندگی می کرد.

ن برای طالبان سه ملیون دالر داد، تا به وسیله آن قوماندانان باقیماندٔه میان جالل آباد و کابل را بن الد

خریداری نمایند. طالبان شاید از دوستان دیگر در خلیج، تاجران، شرکت های حمل و نقل، از تجارت 

 هیروئین و استخبارات پاکستان برای این منظور پول به دست آورده باشند....

عود بعد از آن کابل را از دست داد که او به آخرین اتحاد با دشمن سابقش گلبدین حکمتیار دست زد. مس

آی اس آی او را رها کرده و از طالبان پشتیبانی می نمود، به  حکمتیار که به درستی پی برده بود که  

تیار قابل اعتماد نبودند  مسعود رو آورد. مسعود نیز چارٔه جز نزدیکی با او نداشت. گر چه نیرو های حکم 
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اما آن ها جناح شرق کابل را در اختیار داشته و طالبان را در این محاذ از پایتخت دور نگهداشته بودند، 

 ا از کابل خارج نموده و بر طالبان حمله نماید....رروداما حکمتیار از مسعود می خواست ، تا نیرو های خ

سپتمبر به دست طالبان سقوط کرد. نیرو های   ۲۵داشت روز  سروبی که عنوانیت دروازٔه شرقی کابل را  

 ،" اشباح  " جنگ  کتاب:   ( کردند."  خودداری  از جنگ  و  فروخته  طالبان  به  را  خود  حکمتیار  محلی 

انتشارات و مطبعه میوند، سال چاپ:   نویسنده: ستیو کول، ترجمه: مهندس محمد اسحاق، ناشر: بنگاه 

 ( ۳۳۲-۳۳۰م، صص ۲۰۱۳ -خ۱۳۹۲

به  ملیش افراطی طالبان  های  آغاز کرده، هه  به وحشیگری  افغانستان  پایتخت  در  کابل،  به  آوردن  جوم 

حاکمیت وحشت و دهشت را برقرار ساختند. در روند پالیدن خانه به خانه مردم، هزاران شهروند ملکی 

الدین    ه برهانببازداشت شدند و جو خوف و هراس را به وجود آوردند. شماری از شهروندان وفادار  

ربانی و احمد شاه مسعود که در کابل باقیمانده بودند، به بازداشتگاه برده شده به سختی شکنجه گردیدند و 

شماری را هم به خاطر پهن کردن ترس و رعب در بین مردم به رگبار گلوله بستند. در نخستین شب ها  

کابل، اداره ی خشن اسالمی سده  و روز های حاکم شدن طالبان و پاکستانی های همراه و همکار آنان در

های وسطایی این ملیشه ها که نمونه ی آن در سده های واپسین دیده نشده بود، به تبهکاری های هولناک  

دست زد. در بازار ها، در مسجد ها و در خانه های شخصی شهروندان داخل می شدند و جوانان را 

ن ها گله وار رفته، آنچه از چور و چپاول و دستبرد بازداشت و با خود می بردند؛ به موزیم ها و نگارستا

گروه های جهادی به دور مانده بود به بهانه غیر اسالمی بودن، شکستند و نابود کردند و دزدیدند و با  

خود بردند. دروازه های دبیرستان ها، آموزشگاه های دوره ی آموزش ابتدایی و میانه و دانشگاه را،  

ند و کلیه زنان را از کار در دفتر های دولتی و نهاد های آموزشی باز داشتند بویژه به روی دختران بست 

 و شماری زیادی از کارمندان را از وظیفه سبک دوش کردند. 

مال عمر از کندهار فرمان تشکیل شورای شش نفری طالبان را به خاطر اداره ی کابل، در وجود مال  

 ی قبیله درانی در نظر گرفته شده بود: های زیرین بیرون داد که در آن بیشتر پشتون ها

 مال محمد ربانی رییس شورا  -

 مال محمد غوث ) وزیر خارجه شد( -

 مال امیر خان متقی ) وزیر اطالعات شد ( -

 مال سید غیاث الدین آغا -

 مال فضل احمد -

 مال عبدالرزاق -

 

اداره ی " امر  پولیس مذهبی به نام  . برای عملی سازی شریعت با روش های سخت گیرانه ی                 

بالمعروف و نهی عن المنکر " به وجود آمد که وظیفه ی آن آزار و اذیت دادن شهروندان بود. کارمندان 

این اداره پنهانی به درون خانه های مردم می رفتند، در نهاد های دولتی حاضری کارمندان را بازرسی 

می افتیدند، ساعت و انگشتر را از دست مردم بیرون می    می کردند و در روز روشن به جان رهگذران

آوردند و از آن خود می ساختند، لباس را در بدن مردان پاره پاره می نمودند. یادآوری کارنامه های غیر 

 انسانی و وحشیگری های این اداره، مو را در اندام انسان راست می سازد.

غیر انسانی و تبهکاری های وحشتناک طالبان مردم  شگفت انگیز است: در آن هنگام که عملکرد های  

جهان را بهت زده ساخته بود؛ ایاالت متحده آمریکا از راه های ارتباطی به شکل رسمی با نماینده های 

این گروه وحشی تماس گرفت و رابطه برقرار کرد. ولی بر خالف آن، فدراتیف روسیه و جمهوری های 

ای منافع مشترک( در یک نشست اضطراری در شهر الماتا، وضعیت  آسیای میانه ) کشور های آزاد دار

را در افغانستان به بررسی گرفتند و درباره پایان جنگ و پیشبرد گفتمان میان طرف های درگیر در 

افغانستان تأکید کردند. در این نشست نور سلطان نظر بایف رییس جمهوری قزاقستان به نمایندگی از 
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اتحاد، اعدام ها و رفتار غیر انسانی طالبان را پس از اشغال کابل، محکوم    دیگر دولت های عضو این

 نمود و یادآور شد که آنان نمی خواهند در مسایل داخلی افغانستان، مداخله کنند.

سازمان ملل و ایاالت متحده آمریکا ) پشتیبان طالبان ( از ملیشه های طالبان خواستند تا به ستم و ناروایی 

بر زنان افغانستان پایان دهند، در غیر آن کمک ها به آنان بند می شود . یک خواهش قرار و بیدادگری  

دادی و پروتوکولی، بدون کارآیی و تأثیر گذاری بر عملکرد های غیر انسانی گروه خون آشام طالبان، 

همین گونه که از ادب، فرهنگ، دانش، انسان بودن و روش های انسانی به درازای سده ها فاصله داشتند.  

کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، از طالبان خواهش کرد تا به حقوق بشر و حق کار و زندگی زنان 

 افغانستان، احترام بگذارند.

در آن هنگام که گروه طالبان همه روزه در برنامه های رادیو افغانستان که به رادیو شریعت تغییر نام  

به خاطر تنگ ساختن فضای کار و زندگی بر مردم و نابود سازی داده بود، فتوا های فرمانروای خود را  

حقوق و آزادی های بنیادی شهروندان، پخش می کردند؛ برهان الدین ربانی به مزار شریف رفت تا با 

جنرال دوستم دیدار کند و یک اتحاد ضد طالبان را سر و سامان دهند. لیکن تنها دو هفته از بر اندازی  

طالبان به گفت و گو ها درباره ی آوردن صلح به افغانستان، آمادگی نشان دادند و از    کابل گذشته بود که

جنرال عبدالرشید دوستم و احمد شاه مسعود خواستند تا راه جنگ را در پیش نگیرند، در غیر آن مسؤولیت  

البان و خرابی وضعیت به دوش آنان خواهد بود. ولی رخداد های خونبار و پر از فاجعه نشان داد که ط

سی آی ای ( با این ترفند های پر از بی شرمی قصد داشتند تا به آسانی  و   پشتیبان های آنان ) آی اس آی  

دشمنان را از سر راه خود بردارند و از شکل گیری پایداری بزرگ در برابر حاکمیت قرون وسطایی  

 طالبان جلوگیری کنند. 

در آن همه چیز یک زندگی شهری را از دست داده بودند کابل به شهر ارواح هم مانند شده بود که مردم  

و از سر ناگزیری باید تاریکی دوره ی سنگ را دوباره آزمایش کنند. پیرامون وضعیت حاکم در کابل، 

Peter Münch   در بخشی از یک نبشته زیر عنوان " بازار پشیمانی و عفو" نشر شده در روزنامه آلمانی

Süddeutsche Zeitung  نگاشته است )برگردان(: ۲۰۰۰/  ۲/   ۲۲تاریخ 

" فرمانروایان ] امروزی در کابل [ و تحریک آنان از روستا های جنوب افغانستان سربلند کرده اند و ] 

مناسبت ها و روش های [ روستایی را به پایتخت آورده اند. کابل امروز به سبب روش های واپس گرایانه 

 می گذارد: ی طالبان خود را این گونه به نمایش

یک شهر بی سرور و شادمانی، لخت از گناه ]افتیده در دام شریعت طالبانی[، شهر مرده و بدون زندگی، 

شهر خموش و فرو رفته در سکوت. کلیه مسایل چنان عجیب و غریب و بیگانه از جهان اثر می گذارند،  

ها باشد: در کابل ناقوس های فکر می کنی که اینجا یک آزمایشگاه برای پیشبرد آزمایش   آن طوری که  

خطر ] ترس و وحشت[ خوشی های زندگی را بلعیده است و کنون دیده می شود که انسان ها در این  

 خالی قدرت، چگونه زندگی به سر می برند."

طالبان در کابل حاکم شدند و با رفتار ها و عملکرد های خود مردم جهان را وحشتزده ساختند و نگرانی  

یت خشن و دنبال کردن راه و رسم سده های وسطایی و افراط گرایی اسالمی افزایش یافت. از خاطر حاکم

با خواسته های سودجویانه خود  انگیز طالبان را در همخوانی  اعجاز  پیدایش  تاکنون  آمریکایی ها که 

نستان پدید  پشتیبانی و همراهی می کردند، حاال دست به کار شده اند تا بدانند که چه یک بالیی را در افغا

آورده اند که تالش دارند تا شناسایی سیاسی رسمی به دست آورند. ولی با لحن آهسته از خطرناک بودن 

آنان نیز هشدار می دهند. ولی مقام های رسمی ایاالت متحده آمریکا بی توجه به رفتار و کردار طالبان، 

 به هدف های خود بودند: به جای نشان دادن شیوه ی رفتن به راه انسانی، به دنبال رسیدن

" وزارت خارجه آمریکا در برابر این اقدامات ] بند کردن کار و روند آموزش و پرورش زنان و رفتار 

تبهکارانه اداره ی امر به معروف و نهی از منکر در برابر شهروندان [ اعتراض جدی نکرد. دیپلومات  

دید کابل شوند. در پیام محرمی که از واشنگتن  های آمریکایی نمی خواستند موجب ناراحتی فرمانروایان ج

 به سفارت های آمریکا ارسال شد، تذکر به عمل آمده بود که آمریکا خواهان تماس با رهبران طالبان است.

در این پیام آمده بود که دیپلومات های آمریکایی به رهبری طالبان این پیام را برسانند که آمریکا خواهان  

آن گروه است. همچنین دیپلومات ها باید دربارٔه برنامه ها و سیاست های آن گروه   داشتن روابط کاری به
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را از تشویش های آمریکا دربارٔه ثبات در منطقه، حقوق بشر،    اطالعات به دست آورده و رهبری طالبان

 مواد مخدر و تروریسم آگاه نمایند.

مریکا را بیان می کرد. پیام از رهبری بن الدن در آخر فهرستی قرار داشت که موضوعات مورد عالقه آ

طالبان خواهان پاسخگویی به دو سوال بود. اول اینکه: ما از اعالن شما مبنی بر بستن کمپ های تربیه 

تروریست ها که پیشتر توسط حکمتیار، سیاف و گروه های عرب اداره می شد، استقبال می نماییم. دربارٔه  

 ات دهید.وضعیت فعلی این کمپ ها به ما اطالع

دوم اینکه: آیا شما از محل زندگی رهبر افراطی های سعودی اسامه بن الدن اطالع دارید؟ ما پیشتر شنیده 

بودیم که او در والیات شرقی زندگی می کرد. به عقیده ما حضور او در افغانستان به نفع کشور شما 

 نیست. 

گفتند که آنها نمی دانند بن الدن در کجا زندگی   رهبران طالبان به سفارت آمریکا در اسالم آباد تلفون نموده

 می کند. 

نوامبر در سفارت آمریکا در اسالم آباد مالقات نمود. مال غوث   ۸سفیر تام سایمن با مال محمد غوث روز  

 که مانند مال عمر یک چشم بود، سرپرستی وزارت خارجٔه طالبان را به عهده داشت.... 

یمن گوش می داد، گفت: طالبان برای دستیابی به صلح تالش می کنند،  مال غوث که مودبانه به سخنان سا

 ولی به خواسته های دشمنان شان، مخصوصأ مسعود و جبهٔه شمال، تن نخواهد داد. 

در همین ماه روبن رافیل سیاست آمریکا در برابر طالبان را در اجالس بستٔه شورای امنیت ملل متحد در 

خاطر صلح، همه کشور ها باید با طالبان تماس برقرار کنند. طالبان   شهر نیویارک چنین شرح داد: به

بیش از دو ثلث خاک افغانستان را تحت کنترول خود دارند؛ آن ها افغان)!( اند، آن ها مردمان بومی اند، 

(،  و آن ها نشان داده اند که شانس باقی ماندن را دارند. دلیل موفقیت آن ها این است که اکثریت افغان ها)!

ممخصوصأٔ پشتون ها، نظم نسبی یی را که توسط طالبان آورده شده، بر هرج و مرج حاکم بر افغانستان  

 گرچه این صلح و ثبات نسبی با بعضی از محدودیت اجتماعی همراه بوده است.  ترجیح می دهند

دام ما نخواهد بود رافیل عالوه کرد: طالبان اکنون یک واقعیت بین المللی اند، به نفع افغانستان و هیچ ک

که آن ها را تجرید کنیم." ) کتاب: جنگ اشباح، نویسنده: ستیو کول، مترجم: مهندس محمد اسحاق، چاپ: 

 ( ۳۳۶-۳۳۴م، صص۲۰۱۳ -ه ش۱۳۹۲بنگاه انتشارات و مطبعه میوند، سال چاپ: 

برابر مردم، بویژه  کنون که بیدادگری خشن، وحشیگری و تبهکاری های بی حد و اندازه ی طالبان در  

زنان و تبار های غیر پشتون ) تاجیک ها، هزاره ها، ازبیک ها...( مایه شرمساری کمک گران و پشتیبان 

های آنان ) پاکستان، عربستان سعودی، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، حزب های مذهبی پاکستان، شیخ های 

با تمدن، ف اقتصادی و    -رهنگ، پیشرفت سیاسی  عرب و غیره( گردیده است و دشمنی آشکار طالبان 

اجتماعی، پایمال سازی و نقض شدید حقوق )بنیادی، بشری، شهروندی( مردم، تکیه بر پیشبرد جنگ و  

خونریزی کشتار وحشیانه شهروندان، بسته کردن دروازه ی برخی نهاد های کمک رسانی و خدماتی  

ار دیگری از نهاد های خدمات همگانی...  داخلی و خارجی و آوردن بندش بر ادامه ی کار و فعالیت شم

به آن افزوده شده است و طالبان را به عنوان یک پدیده ی نفرت انگیز به نمایش گذاشت و پرده دروغین 

پشتیبان های آنان را نیز از چهره های شان برداشت و ناسازگاری مردم را در برابر آنان برانگیخت؛  

مناسب به عملکرد خود برآمدند تا از نگرانی های ایران،   همه برای دریافت یک پاسخ قناعت بخش و

روسیه و جمهوری های آسیای میانه بکاهد و به شکلی کمک های خود را برای طالبان در زیر پوششش  

تالش های عوام فریبانه ی سیاسی برای تشکیل یک حکومت فراگیر و یا آوردن محمد ظاهر، شاه پیشین  

 گسترده، ادامه دهند.  به پیمانه و طرفدارانش به اریکه قدرت، 

 به یک نمونه از این گونه دیده درایی ها توجه فرمایید:

در  سعودی  عربستان  وقت  سفیر  العمری<  سلمان   < کابل،  بر  طالبان  شدن  حاکم  از  بعد  روز  چند   "

وجود به تازگی طبق فرمان مال عمر به  ه  افغانستان، با مال محمد حسن آخند، معاون شورای سرپرست )ک

 در قصر گلخانه صورت گرفت.قات . این مالدآمده بود ( مالقات نمو
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در ابتدا مال حسن آخند، شمه ی از جریانات نظامی را که سرانجام به افتادن کابل به دست طالبان منجر  

گردید، شرح داد و کشته شدن ) مال بور جان ( را یک ضایعه بزرگ خواند. سلمان العمری، سخنانی را  

م برایش ترجمه می کرد، به دقت می شنید، ولی لحظه به لحظه ناراحت تر می شد.باالخره او که مترج

 سخن مال حسن را قطع نموده، در حالی که آثار خشم در لحن کالمش هویدا بود، گفت: 

مال حسن! آیا قرار ما و شما همین بود شما بکابل وارد شوید؟ آیا قرار این بود که شما در کابل حکومت  

ید؟ آیا من و تو و مال محمد ربانی و دیگران چه فیصله کرده بودیم؟ شما کاری را که نباید انجام می بساز

دادید، انجام دادید. اکنون مسؤلیت آیندٔه کار به دوش خود شماست." ) کتاب: " افغانستان و پنج سال سلطٔه  

 ( ۳۹خ،ص۱۳۸۲پ: چاپ دوم طالبان "، تألیف: وحید مژده، چاپ: بنگاه نشراتی نی >تهران<، سال چا

طالبان اندکی پس از اشغال کابل به وادی شمالی هجوم بردند و تا دهنه ی داخل شدن به پنجشر و کوتل  

  ین ه زودی با دادن تلفات سنگین شکست خوردند و به بیرون رانده شدند ) دربسالنگ به پیش رفتند؛ لیکن  

ی، شمال شرقی و شمال غربی در فصل های: مورد و درباره رویداد های خونین در استان های شمال

جنگ ها و فاجعه انسانی، آگاهی همه جانبه داده شده است (. در کلیه پیشروی های طالبان، آی اس آی و 

نظامیان پاکستان و حزب های مذهبی آن کشور و رهبران آن ) موالنا فضل الرحمان و موالنا سمیع الحق( 

دو با فرستادن هیأت های رسمی به کابل، نیازمندی های مالی و و عربستان سعودی همکار طالبان بودن

جنگ ابزاری آنان را فهرست بندی می کردند تا در ارائه کمک ها و افزایش در آن کمبود و وقت کشی 

نشود. همچنان ایران، روسیه و کشور های آسیای میانه کمک های خویش را به مخالفان طالبان افزایش 

 دادند. 

یروزی های پی در پی طالبان، آنان درگیر اختالف های درونی خود بودند و افراد مهم در  با وجود همه پ

رهبری این گروه به دنبال سلیقه های شخصی و گاهی هم اختالف های اصولی می رفتند و دو دستگی  

 آشکار در بین آنان دیده می شد.

Tomas Avenarius   به عنوان پیام آور صلح "    یدر بخشی از یک نوشته زیر عنوان " یک خوشبین

آلمانی   ی  روزنامه  در  شده  )   ۱۹۹۸/    ۴/    ۲۲تاریخ    Süddeutsche Zeitungنشر  است  نگاشته 

 برگردان(:

" نظر اندازی به برابری قدرت ] و مناسبت ها[ در میان خود طالبان یک مشکل باقیمانده است ] چیزی 

در بین خود گروه طالبان است [: یک بخشی از این  که به نام مشکل باقیمانده است، شفافیت مناسبت ها  

به این باور اند که می توانند سراسر افغانستان را به اشغال خود در آورند. حکومت باید کار  بنیاد گرایان  

خود را به سوی راه انتخابی جنگجویان، جهت دهد: ) خوبی ها را توصیه نمایید و بدی ها را بند کنید(  

ن می رسانند: به زنان هیچگونه حق و حقوق داده نشود، قوم ها و تبار ها از داشتن  در واقعیت این سخنا

داده شده از سوی  افراد در ناسازگاری با یکی از اصل های  حق و حقوق محروم شوند، قرار گرفتن 

حاکمیت اسالمی و فهم حقوق اسالمی، جرم به شمار آید و کسانی که به آن دست می زنند محکوم به جزا  

جسمی از بریدن دست گرفته تا به سنگسار شدن شوند . این بخش طالبان به گرد مال عمر ) رهبر   های

 مجاهد پیشین که هرگز در بین کل مردم حضور نیافته است، حلقه زده اند. -مذهبی( کور یک چشم 

ل " ولی کسان دیگری در رهبری طالبان وجود دارد که هر چند اندیشه ها و دیدگاه های شان با اصو

دولت اسالمی " در همخوانی است، با آن هم بیشتر خواهان کار های عملی هستند و عمل کردن را کار 

 کمک کننده در راه رسیدن به هدف های شان می دانند.

پیروزی زود هنگام طالبان به نظر نمی رسد. بدون کمک های جهانی بازسازی در افغانستان پیش بینی  

کمک ها را زمانی به دست می آورند که خود را از حلقه باور های اسالمی  شده نمی تواند؛ لیکن طالبان

دوره ی سنگ بیرون بکشند و به روی زنان دروازه های نهاد های آموزشی و بیمارستان ها را دوباره 

 بگشایند.

در رهبری این جناح طالبان محمد ربانی رییس شورای حکومت در کابل و شخص شماره دوم طالبان، 

ارد. هر گاه پاکستان سیاست های خود را در مورد افغانستان با ایاالت متحده آمریکا یکسان سازد]  قرار د 

سیاست های خود را به تأیید و موافقه و در هماهنگی با سیاست های آمریکا پی ریزی کند[ و از این جناح  

 بعمل آورد، شاید به یک برابری قدرت دست یابند." طالبان پشتیبانی 
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، از رویداد های کندهار و استان ۱۹۹۴ا و تفاوت دیدگاه ها در بین طالبان از آغاز کار در سال  اختالف ه

درانی ها جایگاه   م( که به  ۱۷۶۱های همجوار آن، پیدا شد. در کندهار طالبان به پیروی از رویکرد سال )

دند و آتش نزاکت برتر داده شده بود، به سرکوب گری و به دار آویختن پشتون های غیر درانی دست ز

های قومی میان غلجایی ها و درانی ها را پکه کردند، پس از اشغال کابل و هرات، چگونگی عملی سازی  

 این روند افزود.  شریعت و رهبری و اداره ی کشور به 

Christian Holzgreve  کشور بدون آینده " نشر شده در روزنامه  -در بخشی از نوشته ی " افغانستان

 نگاشته است ) برگردان (: ۲۰۰۰/  ۶/  ۲۰تاریخ Hannoverische Allgemeine Zeitungآلمانی 

" احمد رشید پوبلیسیت پاکستانی در نشست مونش] نشست ساالنه پیرامون بررسی وضعیت امنیتی در 

جهان[ به تکرار در مورد " طالبان سازی" پاکستان هشدار داد. " افغانستان از گزند طالبان رهایی خواهد 

فت، شاید پاکستان نتواند از این آسیب زنده بماند. او گفت: جنبش در اصل وابسته به جنگ است تا از  یا

هم فرو نپاشد. در بین طالبان می شود چند پارچگی رو به افزایش را نشان داد. آنان از مدتی بدین سوی،  

غان های استان کندهار می دیگر در نزد همه پشتون ها پذیرفتنی نیستند. رهبری آنان در کل تکیه بر اف

جوان های دیگر قوم های پشتون را به مثابه گوشت دهن توپ مورد سوء استفاده قرار می دهند.  کنند و  

طالبان نه تنها به پیروزی دست نیافتند تا ملیت های افغانستان را به رده های خود بکشانند؛ بلکه یک  

 لت نیز در اختیار ندارند.نسخه و یا یک پیرنگ و برنامه کامل برای تشکیل دو

این اسالم گرایان افراطی در مناطق پشتون نشین گهواره ی پیدایش خود، بسیار اندک از پشتیبانی مردم 

 برخوردار می شوند.

طالبان به رهبری مال محمد عمر باور های محافظه کارانه؛ ولی پذیرفتنی را در افغانستان، در درون  

، حل کردند. ) طالبان ] ارزش های انسانی و اجتماعی[ را در جامعه روش های اسالمی ناپذیرفتنی خود

 افغانستان دزدیدند( رشید می گوید:

افغانستانی ها با وجود جنگ ها به یکپارچگی کشور خود پابند هستند، با این که نزاکت ها به وجود آمده 

ایی طلبی سخنی در میان و مشکل هایی دامنگیر نگهداری وحدت مردم رونما گردیده است؛ لیکن از جد

 نیست. تأثیر افگنی و ] رخنه کردن [ کشور های همسایه، پیشتر از همه پاکستان، باید پایان یابد."

 

در پایان این فصل به عنوان نتیجه گیری ) رخداد های خونین در استان های شمالی، شمال                 

شرقی، شمال غربی، استان بامیان و حوزه مرکزی " هزارستان" در فصل جنگ ها به نگارش گرفته 

تجاوز سنگین   شده است ( بخشی از نشریه ویژه سازمان عفو بین الملل، درباره ی افغانستان، زیر تیتر "

-۲م که از بند  ۱۹۹۶بیرون از حد و اندازه حق و صالحیت با استفاده از نام مذهب" نشر شده در نوامبر  

حاکمیت و کارنامه های طالبان پرداخته است، بایسته ی برگردان ) از آلمانی (    -به چگونگی پیداش    ۲

 دانسته می شود:

م  ۱۹۹۴" طالبان که شمار زیاد شان آموزش مذهبی را در مدرسه های پاکستانی فرا گرفته اند، در نوامبر  

جنگ آمدند که شهر کندهار را از دست   زمان به عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی جدید ، به میدان های 

گروه های مجاهدین ) سربازان اسالم( آزاد ساختند و به اشغال خود در آوردند. پس از آن نخستین گام 

م با اشغال میدان شهر، برداشتند. به دنبال آن در جنوب کابل در چهار آسیاب  ۱۹۹۵مهم را در فبروری  

م به پیشروی خود در غرب ۱۹۹۵ند. طالبان در آغاز مارچ پایگاه مرکزی حزب اسالمی را اشغال نمود

کابل در کارته سوم، ادامه دادند و جنگجویان حزب وحدت را خلع سالح ساخته در منطقه حاکم شدند؛ 

یافتند، کارته سه به تاریخ دهم مارچ با آتش  لیکن نیرو های رییس جمهوری ربانی را در برابر خود 

کاری و چرخبال های جنگی بمباران شد و جنگ های تن به تن رخ داد که توپخانه و با هواپیما های ش

در نتیجه سبب رانده شدن طالبان از کارته سوم و چهار آسیاب گردید و در پایان آنان خود را به سوی 

میدان شهر به پس کشیدند. ولی باز هم به جنگ های سخت با نیرو های دولتی به خاطر اشغال شهر کابل  

د که در جنگ ها و در حمله های از پیش انتخاب نا شده شمار زیادی از شهروندان ملکی جان  ادامه دادن

مارچ محکوم    ۱۶های خود را از دست دادند. سازمان عفو بین الملل عملکرد نیرو های دولتی را به تاریخ  

 نمود. 
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وری ربانی، به م هرات را از نزد قوای اسماعیل خان متحد رییس جمه۱۹۹۵طالبان در پنجم سپتامبر  

اشغال خود در آوردند. جابجا سازی ملیشه های پشتو زبان در کلیه ماموریت های دولتی، از جمله در  

اداره ی گمرک هرات، سبب به وجود آمدن دشواری ها در تامین ارتباط ها گردید که این کار در میان 

 شهروندان پارسی زبان پایداری علیه طالبان را برانگیخت.

امبر روزنامه های پاکستانی گزارش دادند که طالبان از دیپلمات ها و کارمندان سازمان های سپت  ۱۵در  

یاری رسانی و کلیه خارجی ها خواسته اند تا شهر را ترک گویند و یا در جای های با امن بروند. به تاریخ 

نشوند، کابل را ، طالبان تهدید کردند که اگر نیرو های رییس جمهوری ربانی تسلیم  ۱۹۹۵اکتوبر    ۲۰

بمباران می کنند. پس از چند ماه آرامش و آتش بس، کابل بار دیگر زیر تیررس طالبان قرار گرفت و 

آنان همه روزه با لجاجت بمباران می نمودند که در این آتش باری ها، شهروندان ملکی به هالکت می  

ه نقطه اوج خود رسید. در یک  م حمله های کشنده ی موشکی طالبان بر کابل ب  ۱۹۹۶رسیدند. در جون  

روز در یک حمله ی موشکی طالبان، بیش از پنجاه تن کشته و باالتر از یکصد تن دیگر زخمی شدند ) 

این حمله دقیق زمانی صورت گرفت که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسالمی بر بنیاد امضای قرارداد  

 زد(. صلح با رییس حجمهوری ربانی، در چوکی نخست وزیری تکیه می

م ملیشه های طالبان شهر جالل آباد و مناطق هم مرز با پاکستان را اشغال ۱۹۹۶سپتامبر    ۱۱به تاریخ  

نیرو های دولتی سنگر های خود را در کابل ترک گفته، به وادی    ۱۹۹۶سپتامبر    ۲۶کردند. به تاریخ  

 شمالی عقب نشینی نمودند.

طرف کابل مارش کردند. نخستین کار آنان، کشتن  ملیشه های طالبان به    ۱۹۹۶سپتامبر    ۲۷به تاریخ  

اتحاد  تحت حمایت  افتیدن حکومت  بر  از  که پس  بود  آویختن وی  و  پیشین  رییس جمهوری  نجیب هللا 

 در دفتر ملل متحد در کابل، پناه برده بود. ۱۹۹۲شوروی، در اپریل 

شین از شهر چهاریکار و  پیشروی طالبان به شمال کابل چندین روز ادامه یافت. نیرو های حکومت پی

شهرستان جبل السراج رانده شدند. خط جبهه به گلبهار در دروازه ی در آمدن به دره پنجشیر، پایگاه احمد 

شاه مسعود رسید. جنگ روز ها دوام پیدا کرد، شاهدان از حمله های وحشیانه طالبان، از به آتش کشیدن 

ندان ملکی، گزارش دادند. ملیشه های طالبان تالش  خانه های مردم و از کشتار بیرحمانه و قصدی شهرو 

کردند تا از تونل سالنگ در شمال کابل گذر کنند؛ لیکن از سوی نیرو های جنرال دوستم ایستایی داده  

شدند و ناگزیر به عقب نشینی به موضع های خود در شمال کابل گردیدند. جبهه ی دوم جنگ در غرب 

برخی مناطق را اشغال کرده اند و تا نزدیکی های مرز های زیر اداره    افغانستان است، جایی که ملیشه ها

 جنرال دوستم رسیده اند.

در نزد بسیاری شهروندان در کابل، آمدن طالبان مفهوم پایان گرفتن فقر و رنج و درد مردم را می داد که 

شی مردم که همه در سال های گذشته بر دوش کشیده بودند حمله های موشکی طالبان بر محل های رهای

ها حاکم هستند،  بزرگراه  کلیه  در  یافت. چون حاال طالبان  پایان  را می گرفت،  روزه جان شهروندان 

بازرگان ها به سبب آوردن کاال ها از پاکستان تنها به اداره ی گمرک پول پرداخت می کنند؛ از این رو 

ز سازمان های کمک رسانی به کار  نرخ ها پایین آمده است. افرون بر این در برخی جا ها، شماری ا

آغاز کرده اند تا از یک معامله گری بر سر صلح و ثبات و حقوق بشر، سخن گفته شود. بسیاری ها دلیل 

می آوردند که نقض حقوق بشر، بویژه حقوق زنان از سوی طالبان به پای آوردن صلح و پایداری به 

خیلی ها کوتاه را از خود به نمایش گذاشت. چند   حراج گذاشته شده است. لیکن این صلح ] دروغبن[ عمر

روز پس از آن که طالبان کابل را اشغال کردند، سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی، از آن  

زمره صلیب سرخ کارمندان خود را از افغانستان بیرون کشیدند. پیشروی طالبان به طرف شمال افغانستان 

ه بر ضد آنان هسته های پایداری محلی به وجود آمد و کابل دوباره زیر خطر زمانی به رکود مواجه شد ک

 بمباران شدن از سوی نیرو های مخالف قرار گرفت.

 دیدگاه های جهانی در باره ی طالبان: 

طالبان پس از آمدن به کابل، شتاب آلود در تالش آن شدند تا در گستره ی جهانی به عنوان حکومت جدید 

افغانستان به رسمیت شناخته شوند. با وجود نشانه های نخستین روشن شدن چراغ سبز از طرف ایاالت  

ه و تازه تر پیرامون متحده آمریکا و پاکستان، روند شناسایی رسمی طالبان بنابر ارائه گزارش های تاز

نقض حقوق زنان، به کندی گرایید. شماری از دولت ها و سازمان ها در جهان اسالم و در دنیای غرب، 
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برخورد و قانون های طالبان را در پیوند با بی توجهی به مردم و پایمال سازی حقوق بشر مورد انتقاد  

جمعیت العلمای پاکستان، سیاست طالبان   قرار دادند. حزب های اسالمی در پاکستان، جماعت اسالمی و

را نسبت به زنان، محکوم کردند؛ زیرا آنان یک تصویر خیلی ها منفی از اسالم را به نمایش گذاشتند.  

حکومت ها در: آلمان، ایاالت متحده آمریکا، همچنان اتحادیه اروپا ابالغیه به نشر سپردند که در آن از  

به حقوق بشر، بویژه حقوق زنان ارج بگذارند. جمهوری اسالمی ایران  رهبری طالبان خواسته شده بود تا  

و  فدراتیف روسیه  گیری کرد.  زنان، موضع  از جمله حقوق  بنیادی طالبان،  اصول  با  ناسازگاری  در 

حکومت هند نیز نگرانی خود را پیرامون وضعیت روان در افغانستان ابراز داشتند. بدین گونه تا کنون 

طالبان را به رسمیت نشناخته است ] پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده  هیچ کشوری حکومت  

 مؤلف [.   -عربی، حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بودند 

 پیوند های سیاسی طالبان: 

از صد ها سال بدین سو، بویژه در دو دهه ی پایانی، افغانستان میدان درگیری های سیاسی و نظامی و  

قدرت های خارجی به دالیل عالقمندی های آنها به این سرزمین، بوده است، که   صحنه ی زورآزمایی

( کشور هایی جا گرفته اند که Spektrum=Vielfaltامروز نیز چنین است. در پایان این گوناگونی ها )  

 آن نیرو هایی که بر ضد طالبان می جنگند، پشتیبانی می کنند. به از شورای دفاع تازه به وجود آمده،  

باور بسیاری کسان در این اتحاد: ایران، جمهوری های آسیای میانه، روسیه و هند شامل هستند. از سوی 

 دیگر: ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان از طالبان پشتیبانی می کنند. 

ان هستند  به مانند همیشه بازندگان اصلی در این جنگ نیابتی برای خارجی ها، شهروندان ملکی افغانست

که هیچگونه نقشی در این درگیری های پر از دشمنی ندارند، خانه های شان ویران می شود، پسران و 

دختران آنان به قتل می رسند، آینده ی آنان تیره و تار است و ارزش های انسانی را از آنان گرفته اند. 

ی خارجی پشتیبانی می شوندو  مردم گروه های جنگی را یکی پی دیگری دیدند که همه از سوی کشور ها

با این کمک ها، زندگی و خانه های شهروندان را ویران می کنند، از اصول بنیادین حقوق بشر، پیروی  

 نمی نمایند و حق و حقوق ملیت ها را زیر پا می گذارند.

ون وزیر ایاالت متحده آمریکا از داشتن هر گونه رابطه با طالبان انکار می ورزد. بانو رابن رافیل معا

به      International Herald Tribune   خارجه آمریکا ]در امور جنوب آسیا و پسفیک[ در نشریه

 :چنین گفت ۱۹۹۶نوامبر  ۵تاریخ 

" در زمان جنگ سرد، افغانستان ) میدان آزمایش آهن در آتش ( عالقمندی های راهبردی ایاالت متحده  

گذاری و رخنه کردن کمتر برخوردار است. ایاالت متحده از هیچ آمریکا بود؛ ولی کنون آمریکا از تأثیر  

 گروه جنگی در افغانستان پشتیبانی نمی کند و کدام برنامه یی هم ندارد که به درگیری ها پایان دهد...."

لیکن شما زیادی از افغانستان شناسان به این باور اند که ایاالت متحده آمریکا روابط سیاسی بسیار نزدیک  

گاتنگ با ملیشه های طالبان دارد. آنان سفر نمایندگان طالبان را به ایاالت متحده در ماه پسین و دید و و تن

باز دید های کارمند عالیرتبه وزارت خارجه را از کندهار مثال می زنند و از زمره ی آن بازدید یک  

 ت گرفت، یادآور می شوند.از سوی طالبان، صور هیأت آمریکایی را که اندکی پیش از اشغال جالل آباد  

 نوشت:   Guardianروزنامه 

در یک نشست در واشنگتن اشتراک نمودند و دیپلمات  [  ۱۹۹۶" رهبران عالیرتبه طالبان در نیمه سال ]

های آمریکایی پیوسته و منظم از پایگاه مرکزی طالبان دیدن می کنند. این گونه دید و بازدید ها می تواند 

ر حکومت روابط خود را با گروه های مخالف می داشته باشد؛ لیکن گزینش  چنین ارزیابی شود که ه 

گاهه ی زمانی شک و تردید را به بار می آورد که چه طور موضع گیری کلی و دلخواه ماموران آمریکایی 

 را در برابر طالبان بپذیرند."

گزارش تازه پیرامون مدرسه های ]مذهبی[ که طالبان در پاکستان به آنجا ]برای آموزش دینی[ می رفتند، 

نشان می دهد که این روابط امکان دارد در آغاز پیداش گروه طالبان به وجود آمده باشد. بی نظیر بوتو  

به نشر    ۱۹۹۶اکتوبر۱۴نخست وزیر پاکستان در یک مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی که به تاریخ  

 رسیده است، یاد آور شد:
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" مدرسه ها از سوی بریتانیای بزرگ، ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان در زمان جهاد،  

تنها   نمی شود  بوتو گفت:  بودند.  نهاده شده  بنا  افغانستان،  در  اشغال شوروی  بر ضد  اسالمی  پایداری 

 که از درون این مدرسه ها چه چیزی بیرون برآمد." پاکستان را مسؤول این سخن دانست

عادی   روال  به  است.  شده  نگهداشته  پنهان  طالبان  برای  ها  برنامه  ی  گونه  به  ها  مدرسه  ی  تاریخچه 

به    ۱۹۹۴شاگردان در مدرسه ها قران را از یاد می خوانند هنگامی که طالبان " دانش آموزان " در سال  

جایگاهی قرار داشتند که تکنالوژی پیشرفته، از جمله تانک های جنگی    میدان های جنگ آمدند، آنان در

و هواپیما های نظامی را به خدمت بگیرند. ناظران به این نتیجه رسیدند که آیا کارکنان تخنیکی ]مسلکی[  

خارجی این ساز و برگ پیشرفته نظامی را به کار می بندند و یا طالبان در مدرسه ها، آموزش های 

 به دست آورده اند؟ نظامی را

 پیوند های نظامی طالبان: 

شما زیاد گزارش گران افغانستانی و خارجی به این باور اند که پاکستان، طالبان را پشتیبانی نظامی می  

کند. صاحبان دیدگاه های آزاد و بدون ارتباط با یکدیگر، این باور ها را تأیید می کنند. گزارش گران 

طالبان را در آله ی مخابره با فرماندهان خود به زبان اردو، پیشامد غیر عادی  خارجی صحبت کردن  

یافتند، زیرا ملیشه هادر بین خود همیشه پشتو گپ می زنند. نصیر هللا بابر وزیر داخله ی پیشین پاکستان  

های  در مرکز  دراز مدت  باش  و  بود  به سبب  مذهبی  که طالبان  یادآور شد  رادیویی  در یک صحبت 

هندگان در پاکستان، توانستند زبان اردو را بیاموزند و حاال به کارگیری آن را عادت کرده اند. لیکن پنا

در این مورد دیدگاه های دیگری نیز وجود دارد که نمی توان آنها را دست کم گرفت. چنانچه شاهدان  

های سنگین و سبک از  عینی گزارش دادند که ملیشه های طالبان را دیده اند که چه سان با جنگ ابزار  

 پاکستان به قلمرو افغانستان، اندکی پیش از اشغال شهر جالل آباد، داخل شدند. 

مصاحبه شماری از پاکستانی ها را به نشر   ۱۹۹۶نوامبر  ۴( به تاریخ  Time Magazinمجله ی تایمز )  

ی تونل سالنگ  ، در نزدیکی ها۱۹۹۶اکتوبر۱۳تن اسیر جنگی بودند که به تاریخ    ۲۶رسانید که همان  

در جنگ ها به دست نیرو های احمد شاه مسعود افتیدند. جنگجویان اسیر شده گفتند که از سوی آی اس  

آی پاکستان به کار گماریده شده اند و به آنان پول پرداخت می شد تا در رده طالبان به جنگ بروند. یک  

 Kulty Chawni ست، در منطقه یاسیر پاکستانی چنین گفت: نیرو های شبه نظامی که او شامل آن ا

جنگجوی پاکستانی را در بر می  ۱۰۰۰در ایالت پنجاب زیر اداره آی اس آی قرار داشت و تشکیل آن  

ریخته شده   ۱۹۹۶سپتامبر  ۲۷گیرد و در زمانی داخل افغانستان شدند که برنامه ی اشغال کابل به تاریخ  

ز مرز گذشته و در رده ی ملیشه های طالبان بود. او گفت که سوار بر یک خودرو نظامی پاکستانی ا

به کابل هجوم آوردند. او پول و دستور را از یک افسر پاکستانی    ۱۹۹۶سپتامبر    ۲۷جابجا گردید و در  

به نام ناصر به دست آورد که پیش از پیش در کابل جابجا شده بود تا این که شهر بر افتید. یک پاکستانی  

: بر بنیاد یک قرارداد با یک کارمند استخبارات پاکستان، برای جنگ  دیگر از شمار اسیران چنین گفت

بار آزمایش نظامی نموده بود، در شهر چهاریکار در شمال کابل اسیر شد؛  ۴۰کردن گماریده شده است. 

 زیرا نیرو های احمد شاه مسعود آنجا را از اشغال طالبان بیرون کشیدند. 

ر محاصره قرار دادند. موشک پرانی به شهر و شلیک موشک های طالبان دو سال تمام، شهر کابل را د  -

 خوشه ای، آتش توپخانه و تانک ها، جان هزار ها شهروند را گرفت.

فروند موشک و خمپاره به جای های    ۱۷۰بویژه روز یازدهم نوامبر( بیشتر از  )    ۱۹۹۵در نوامبر    -

 ای خونین و دلخراشی را به وجود آورد.رهایشی مردم پرتاب کردند که در سراسر شهر کابل رویداد ه

انسان  ۲۰شهرستان کلکان زیر بمباران هوایی قرار گرفت که در نتیجه ی آن    ۱۹۹۶اکتوبر  ۲۴به تاریخ    -

 به هالکت رسید. 

، ملیشه های طالبان یک روستا را به کلی به آتش کشیدند؛ زیرا از آنجا ۱۹۹۶اکتوبر    ۲۲به تاریخ    -

مخالفان بر موضع های طالبان تیر اندازی نموده بودند.بنابران طالبان به خاطر گرفتن انتقام، روستا را  

آتش زدند.   Sarcheshmaخانه در دهکده    ۱۶تن جنگجوی طالب، دست کم به   ۳۰تا۲۰به آتش کشیدند.  

بنزین پاش دادند و پس از آن آتش افروختند، مواد خوراکی و کلیه هست و بود مردم را از بین در آغاز  

 بردند.
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 فصل پنجم 

 

 آغاز جنگ ها 

 

این بخش با برگردان پراگراف نخست نوشته ی: " یک رقص خونین دیوانگی " نشر شده در روزنامه ی 

 آغاز نهاده می شود:۱۹۹۵/   ۲/  ۱۳تاریخ  Neue Züricher Zeitungآلمانی زبان 

"زمانی که صحبت از درگیری ها در افغانستان به میان می آید، با اطمینان و بدون شک، شاخص های 

فراموش شده ] که در پایان دهه ی هفتاد عیسایی به دست ارتجاع و امپریالیسم شعله ور شد [  یک جنگ  

زیر بررسی قرار می گیرد. این گفته همیشه با یادآوری یک سخن تلخ )یک سطر( آغاز می شود: جامعه 

ن شرق  ی جهانی تا آنوقت به این سرزمین عالقمندی نشان داد که همچشمی های ]سیاسی و راهبردی[ بی 

و غرب در آنجا کشانیده شده بود. پس از پایان جنگ سرد، از افغانستان روگردانی صورت گرفت ] و 

کشور های بزرگ تشویق گر، برانگیزنده و پرداخت کننده ی هزینه ی جنگ های ویرانگر در برابر تعهد  

( و آزاد اندیش با مشاهده  های خویش به مردم افغانستان پشت دور دادند [.به هر حال ناظران ) سیاسی آگاه

ی به جان هم افتیدن مجاهدین پس از پیروزی بر کمونیست ها، شروع به بیرون شدن از این کشور کردند. 

این جنگ شهروندی )؟!(در ماه اپریل به چهارمین سالروز خود گام می گذارد و از یک رقص دیوانگی  

درامه ی پادشاه اثر شکسپیر را به خاطر  و خونریزی هشدار می دهد و چنان در حال افزایش است که  

 می آورد."

 

 ) یادداشت:  

 

آزمند:     همسایگان  سوی  از  بیشتر  گروهی،  میان  های  جنگ  ها،  تنظیم  رسیدن  قدرت  به  از  پس 

پاکستان،ایران، کشور های آسیای میانه؛ مداخله گران بین المللی: آمریکا، انگلیس، شمار دیگری از کشور  

غربی،   بنابر  های  فارس...  خلیج  ی  حوزه  نشینان  شیخ  سعودی،  عربستان  چین،هند،روسیه،اسرائیل، 

 مؤلف ( -عالقمندی های سیاسی و اقتصادی، هدف های استراتژیک و جیوپولیتیکی، دامن زده شد.

جنگ ویرانگر و خانمان سوزی که از سوی نیرو های اهریمنی جهان و بوسیله ی سیاه ترین سازمان 

 -اتی دنیابر ضد مردم افغانستان به راه انداخته شده بود، با چوکات بندی در وجود رهبران  های استخبار

فرماندهان و جنگجویان گروه های تنظیمی، با پایان یافتن جنگ سرد نیز کماکان ادامه یافت. این جنگ  

اک خود رسید در آغاز دهه ی نود به شیوه ی هیجان انگیز با کاربرد ابزار های دیگر به مرحله ی خطرن

و عملکرد جهادگران )!(تا دندان اراسته با جنگ ابزار به این سیاست دشمنانه زمامداران آمریکایی که "  

 جنگ باید تا واپسین شهروند افغانستان ادامه یابد" پوشش قانونی دهند.

در شهر پرویسن   ۱۸۳۱-۱۷۸۰نظریه پرداز مسایل جنگ که در سال های  Karl Clausewitzجنرال 

Preussen :آلمان می زیست، جنگ را چنین تعریف نموده است 

 " دوام سیاست با ابزار دیگر " ) برگردان از فرهنگ بزرگ آلمانی، ناشر: بنگاه 

Zweiburg :شهر ،Weinheim ۲۲۱، ص ۱۹۸۵، سال.) 

 

 در پرتو سخن باال، رویداد های جنگی را در افغانستان باید به بررسی گرفت:

 

سرانجام حکومت تنظیم ها اعالم شد، کنون باید سیاست آن هایی که در به دست آوردن این نعمت بزرگ 

سرمایه گذاری هنگفتی نموده بودند به شیوه دیگر و با کاربرد ابزار های دیگر ادامه پیدا کند.گروه های 

ره ی جانشین آن به  از طرف آی اس آی در همدستی با ساواک ایران و ادا ۱۹۷۳جهادی که پس از سال  

کمک سی آی ای پرورش و آموزش دیده بودند و بر بنیاد دوکتورین کارتر در چنبره ی سیاست های 

ذوالفقار علی بوتو و برنامه های اسالمی سازی جنرال ضیأالحق، نواز شریف، بی نظیر بوتو، در پاکستان 

پ بر  ریگن  جمهوری  ریاست  زمان  در  و  نهادند  بنا  جنگی  های  و پایگاه  بریژنسکی  های  پیرنگ  ایه 

سازماندهی سی آی ای و به پشتیبانی و انبازی دولت چین و مصر و به زور پول های عربستان سعودی 

و شیخ نشینان حوزه ی خلیج... فعالتر شدند و با به قدرت رسیدن خویش باید پاداش این پیروزی)!( را به 

و ویرانی سرزمین باستانی افغانستان می پرداختند.   بهای ریختن خون ده ها هزار انسان بیگناه و بی دفاع

افزون بر آن باید رخنه کردن سیاسی و اقتصادی آمریکا و متحدان آن در آسیای میانه و حضور نظامی  

دایمی آنها در منطقه پایندانی می شد؛ ولی خیر بود که افغانستان در شعله های آتش جنگ های تنظیمی  

 می سوخت. 
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در بخشی از نوشته ی " خداوند بر   ۱۹۹۲سال    ۲۹شماره    Der Spiegelدر مجله ی هفتگی آلمانی  

 کشور فقیر ما رحم کند" آمده است:

 

"...جنگی که در آن یک ونیم ملیون شهروند افغانستان کشته و پنج ملیون تن دیگر آواره شدند، در ماه 

ملیون شهروند  ۱۶یافت؛ لیکن مجاهدین پیروزمند برای    اپریل با بر افتیدن رییس جمهوری نجیب هللا پایان

 این کشور در قلب آسیا، صلح را به ارمغان آورده نتوانستند.

تنها جبهه های جنگ نامنظم و در هم و بر هم شده است. در انجام این ]ماجرا[ خشونت های تازه، مخالفت  

که نقش رهبری کننده خویش را در  های قومی و مذهبی نقش داشتند . پشتون ها در این هراس هستند  

برابر ائتالف تاجیک ها با دیگر ملیت های ساکن در شمال ]کشور [ از دست می دهند. مجاهدین میانه 

رو در راه برقراری دموکراسی اسالمی تالش می کنند. بنیادگرایان اهل تشیع، دولت مذهبی ) دولت خدا( 

هان که حتا بر گروه های وابسته به خود طور شاید و باید  نمونه ی آیت هللا خمینی می خواهند. آزادی خوا

اداره و حاکمیت ندارند، درگیری های خونین را به پیش می برند." ) برگرفته از کتاب: دیجیتال:"گذر در 

 کوچه های خون و آتش" ج اول(.

 

افغانستان را که پس با پیشنه ی  از بازگشت    نجیب هللا در سال های پیشتر از فرار نافرجامش، ارتش 

سپاهیان شوروی، در زمان دفاع آزادانه نمونه ی شجاعت و پایمردی در یک کشور جنگ زده شمرده 

به سبب لغزش ها، سازشکاری ها،  می شد، به دسته بندی های ناهمگون بخش بخش کرده بود ؛ بنابران 

دولتی ، ضربه ی سختی   -  تسلیم طلبی ها و خیانت های آشکار و پنهان برخی از مقام های بلند پایه حزبی

به آن زده شده بود.  آمدن تغییر های نا مناسب در وضعیت داخلی، بی عالقگی فاجعه آفرین و بی توجهی  

مصیبت آور شاخص های خارجی شریک در نا آرامی های افغانستان، ارتش را سراسیمه ساخت و سوق  

ی، روابط قومی، زبانی و منطقه ای  و اداره ی قوت های نظامی بر پایه پیوند ها و سلیقه های شخص

تنظیم های هفتگانه ی پشاوری و نه گانه   ۱۳۷۱/    ۲/    ۱۰تا    ۱۳۷۱  ۱/    ۲۹صورت گرفت. از تاریخ  

و محل های گوناگون در پی چیره شدن بر کابل شدند و بر نیرو ها و پایگاه های نظامی  ها  تهرانی از راه  

فرو نپاشیده بود، باز هم توانست جلو رخداد های خطرناک  دزدند؛ ولی ارتش که تا هنوز  ز  دست به حمله

 را بگیرد. 

 

از نوشته ی " افغانستان  ی  در بخش  ۱۹۹۲/    ۴/    ۲۷  -۱۸شماره    Der Spiegelدر مجله ی هفتگی آلمانی  

 یک آتشفشان است " آمده است: 

 

تاالر   در  افغانستان  امور  در  نماینده ی ویژه ملل متحد  بنین سیوان   ..." ترانزیت میدان هوایی مزار  ) 

که وظیفه را کنار گذاشته   انشریف با فرماندهان مجاهدین، سران قوم ها و افسران ارتش و دیگر نظامی

 اند، صحبت کرد.

سیوان از افغانستانی ها این گونه خواهش کرد: " به نام خدا با هم بنشینید و با یکدیگر گفت و گو کنید "،  

 شدن و بی دست و پا گردیدن ملیون ها انسان در جنگ سیزده ساله هستید."   " شما گنهکار و مسؤول کشته

سیوان قبرسی خود می داند که درباره ی کدام مشکل ها صحبت می کند. خودش ) ارمنی نژاد است( در  

جزیره یی در بحیره ی مدیترانه اختالف های قومی دردآور را میان یونانی ها و ترک ها به چشم دیده 

حال حاضر درگیری های همسان را در افغانستان مشاهده می دارد: پشتون ها در برابر    است. او در

تاجیک ها و ازبیک ها. مسلمانان سنی مذهب علیه اهل تشیع، بنیادگرایان بر ضد میانه رو ها، پیروان 

 خط ایران در مقابل هوا خواهان عربستان سعودی و یا گودی های کوکی پاکستان.... 

یش آمده است که افغانستان شناسان از گذشته پدید آمدن آنرا در این کشور چند ملیتی در کنون خطر آن پ

هندوکش پیش بینی می کردند. جنگ خانمان سوز به خاطر چیره شدن بر کابل می تواند دامنه ی گسترده  

ویان  به خود بگیرد و حتا تا مرز برادر کشی های خونین میان جنگجویان تنظیم ها گسترش یابد. جنگج

 خدا جهت تحکیم حاکمیت خود در قلب آسیا با هم می جنگند....

ساله با دستار سیاه مانند یک بنیادگرا می خواهد نفوذ خود را بیشتر سازد. آوره ی )   ۴۳حکمتیار مرد  

باریک اندام( با قیافه ی افسرده به کلی بی جرأت، خدمتکار خدا در زمان محمد ظاهر شاه دانش آموز 

)انجینری( در دانشگاه کابل بود. او به صورت بانوان بدون برقع )چادر( و به پا های غیر دانشکده ی  

پوشیده ]دختران[ با تیزاب حمله کرد. حکمتیار در پاکستان در آوارگی خواب یک کنفدراسیون پان اسالمی 

های نظامی را   را که باید از ترکیه آغاز تا چین امتداد می یافت، می دید. آمریکایی ها بخش بزرگ کمک 

به نیرو های جنگی حکمتیار واگذار کردند. خشم واشنگتن زمانی سر آمد که حکمتیار در جنگ خلیج در  

 کنار حزب صدام حسین ]حزب بعث[ به فعالیت پرداخت. 
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انید: هر گونه پیشامد را در افغانستان که " مسعود در سمتعصب بنیادگرا )حکمتیار( در آغاز به آگاهی ر

داشته باشد" رد می کند. لیکن در آخر هفته ی گذشته " جنگ طلبان ": " مسعود و حکمتیار" آن انبازی  

آمادگی نشان دادند که در تشکیل یک   این سخن  آله ی مخابره با هم صحبت کردند و به  از  با استفاده 

ی از ده سازمان مهم مجاهدین، همکاری می نمایند و  اینکه شورای گذرا به اشتراک پنجاه تن نماینده  ا 

واپسین تالش در راه اندازی یک جنگ سخت برای اشغال کابل به کار گرفته می شود؟ و یا اینکه مانور  

 سیاسی نشان می دهند تا بدون شعله ور شدن جنگ در رأس قدرت قرار گیرند؟

  " اگر حکمتیار نیروی جنگی ارتشی را در  مسعود با بی توجهی تمسخر آمیز همراه با قهر و خشم گفت:  

اختیار می داشت تا به کابل سوق می کرد او حتمی این کار را پیشتر انجام می داد." حاال افغانستانی ها  

بی اعتماد شده اند، حکمتیار بدون اینکه چهره باخته باشد از آمادگی خویش برای گفت و گو ها آگاهی 

)کابل( جلوگیری گردد...."( )  داده است تا بدین شیوه از " داخل شدن " و حمله ی با برنامه به پایتخت  

 برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(

 

ولی نشان دادن یک چنین آمادگی ها به پیشبرد گفت و گو ها چیزی بیش از یک بهانه جویی، فریب دادن  

حمله های سنگین را بر   ۱۳۷۱/    ۲/    ۵و وقت کمایی کردن نبود. حکمتیار و طرفدارانش پیشتر به تاریخ  

عدد بمب و خمپاره    کابل آغاز نموده بودند و هر روز فرود آمدن صد ها فروند موشک، انفجار هزار ها

و مرمی توپخانه، شهر را می لرزانید. موشک باران شهر کابل سبب ویرانی خانه های رهایشی و نهاد 

های دولتی گردید. هزار ها انسان بیگناه جان های شیرین خود را از دست دادند و هزار های دیگر معلول  

ته بود. مسجد ها و آموزشگاه ها در شعله  و معیوب شدند. جبهه های جنگ به محل های رهایشی امتداد یاف

های آتش می سوختند. پیکر جان باختگان به شکل پارچه پارچه در پیاده رو ها، کنار جاده ها، در سرک 

 ها و در کوچه ها پراگنده شده بود و کسی جرأت و توانایی گردآوری آنها را در خود نمی دید.

چیره شدن بر کابل، به شکل جداگانه وزارتخانه ها،  گروه های جنگی در کارزار رویارویی به خاطر  

اداره های مهم دولتی، نهاد های آموزشی دبیرستانی و دانشگاهی را محاصره کرده بودند و یا در اشغال 

 این عملکرد آنها فضای رعب و وحشت را در بین کارمندان دولت گسترش داد.  خود در آورده بودند که 

حکمتیار و پاکسازی نقاط کلیدی از وجود آنها، در آن گاهه ی زمانی، خطر   با شکست نیرو های وفادار به 

پیروزی بنیادگرایان حزب اسالمی، پس زده شد. جنگجویان حکمتیار پس از این شکست تلخ پراگنده شدند 

و در شهرستان ها و روستا های اطراف کابل سنگر بندی کردند. این رویداد زمینه ی آنرا فراهم ساخت 

د شاه مسعود بتواند از راه بندان چریک های دشمن دیرین خود رهایی یابد و از شهر چهاریکار  تا احم

 رهسپار کابل شود. 

همزمان با آمدن مسعود به کابل، در هنگامی که نیرو های ارتش آمادگی به عملیات بر ضد قوای فراری  

ستان، حضور به هم رسانیدند تا  حکمتیار می گرفتند، هیأت های عربی و پاکستانی نیز در پایتخت افغان

 یک آتش بس را میان طرف های درگیر برقرار سازند.

 

 Der Spiegelدرباره ی این آتش بس در بخشی از نوشته ی " راه دراز " نشر شده در مجله ی هفتگی 

 آمده است:  ۱۹۹۲سال ۲۰شماره 

 

ساله رهبر جنبش رهایی    ۳۹د  " به شکل شگفتی آور حکمتیار و مهمترین مخالف او، احمد شاه مسعود مر

بخش جمعیت اسالمی ) اتحادیه اسالمی ( و وزیر دفاع جدید در کابل در نیمه ی هفته ی گذشته به برقراری  

 دایمی خونریزی به کلی وجود ندارد.  پایان یک آتش بس توافق نمودند؛ ولی امیدواری به

گونه از اسالم این دو شخصیت کلیدی را در  نه تنها دشمنی ) اختالف ( های شخصی و تعبیر های گونه  

جنگ خونین به خاطر چیره شدن بر کابل از همدیگر جدا می کند؛ بلکه این سخن نیز که حکمتیار پشتون  

است، ملیتی که او به آن وابستگی دارد از مدت ها بدین سوی بر دیگر ملیت ها چون تاجیک ها و ازبیک  

نزاکت های   -ود تاجیک است، در پشت جنگ او با حکمتیار  ها فرمانروایی کرده است. بر عکس مسع 

قومی نیز بازتاب می یابد، مطلبی که می تواند کشور چند ملیتی را در ] کوه های [ هندوکش به زودی 

 سر از نو به یک جنگ برادر کشی بزرگ بکشاند.

م مانند حکمتیار از ساله رییس جمهوری جدید افغانستان در ]زمان [ گذرا ه   ۶۷صبغت هللا مجددی مرد  

ملیت پشتون برخاسته، چیزی را که این ریش سفید آموزش یافته ]در علوم[ اسالمی،توانایی تحقق آنر 

ندارد، همانا جلوگیری از سیاست دهشت حکمتیار بر ضد حکومت جدید است. ] او چنین گفت [: " گلبدین 

پدید شود به همان انداز صلح و آرامش خطر بزرگی برای همه ی ماست"، " هر قدر که پیشتر از صحنه نا

 زودتر ]به وطن[ بر می گردد." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(. 
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آتش بس میانجیگری شده از سوی بیگانگان صاحب غرض و مرض، تنها سه روز دوام نمود. کابل و 

متبار روبرو شدند، حمله و آتشباری بر بخش های باشندگان بی دفاع آن بار دیگر با خشم و غضب حک 

مهم پایتخت از سر گرفته شد. فرودگاه هوایی، بیمارستان چهار صد بستر، قرارگاه گارنیزیون زیر آتش  

توپخانه و شلیک موشک و هاوان گرفته شدند. با چنان بیرحمی و سنگدلی بر فرق شهروندان بیگناه مرمی  

ه ی جنگ جهانی دوم، بویژه وحشت محاصره ی شهر استالین گراد و آتش می ریخت که شدت آن خاطر

و ویرانی های تبهکارانه ی شهر برلین را در خاطره ی مردم جهان تازه کرد. دستگاه های دولتی، خانه 

های مردم، نهاد های خدمات همگانی در شعله های آتش سوختند. جوی های خون روان گردید، پیکر  

تیده بود و هیچ کسی یارای به خاک سپردن جان باختگان را نداشت،امکان کشته شدگان در همه جا اف

دارایی های  دولتی، دزدی و چپاول  دارایی های  نبود. غارت و چور  به زخمی ها در دست  رسیدگی 

 شخصی سرحد را نمی شناخت.

ع را به آتش توپخانه  چرا، به کدام انگیزه هایی و به چه بهانه ای گلبدبن حکمتیار کابل زیبا و کابلیان بی دفا

 و موشک بست؟ 

 Derپاسخ به این چرا ها را در بخشی از نوشته ی " مشت آهنین " نشر شده در مجله ی هفتگی آلمانی  

Spiegel  می یابیم: ۱۹۹۲سال  ۳۸شماره ، 

گلو های بریده ) سر های بریده( در ترس ]و وحشت [  ۳۰۰۰۰} " کابل سر از نو در این شب دراز با  

ساله جنگجوی خدا، خورنده ی کمونیست ها ) آدم خوار(، مانند    ۴۲ورد. گلبدین حکمتیار مرد  تکان می خ

گذشته در پشت کوه های پایتخت افغانستان در کمین نشسته و انتظار روزی را می کشد که نیرو هایش به 

 مارش در آورده شوند تا در به دست آوردن قدرت به پیروزی نایل آید.

این افراطی رهبر پشتون ها نمی تواند برای افغانستان در آینده " به جز قران و شریعت، کدام نمونه ی  

اجتماعی دیگری را پیش بینی کند" ] جهت رسیدن به این هدف [ این فرمانروای میدان جنگ یک قوای 

شمار اعضای    جنگجوی آراسته با جنگ ابزار های ) پیشرفته( تنها از  ۲۵۰۰۰ضربتی تشکیل شده از  

حزب اسالمی تحت قومانده ی خود دارد. همچنان بنیادگرایان دیگری نیز در میان شاخه های جنگجویان  

 مذهبی افغانستان موجود است که خواب برقراری یک دولت خدایی را می بینند. 

 لیکن رهبر حزب اسالمی خود را به دست خویش در نتیجه ی دهشت افگنی )ترور( با پرتاب موشک ها

و فیر توپخانه بر شهر کابل بدون توجه به مردم ) با بی توجهی نسبت به سرنوشت انسان ها( به انزوا 

تن جان باخته از خود بجا   ۱۸۰۰کشانیده است. جنگ های زورگویانه حکمتیار در ماه اگست کم از کم  

از جمله ی   واب  ۳بر۱ملیون تن شهروندان کابل،  ۱,۵گذاشت.  از همه  بیشتر  آن  ستگان رژیم حصه ی 

انقالبی گذشته در حال فرار قرار دارند. شماری از مردم، از آن زمره ببرک کارمل طرفدار باسابقه ی 

 شوروی خود را به شمال کشور در شهر سرحدی مزار شریف رسانیده اند. 

ق  حکمتیار با دادن هشدار، پا بندی به آتش بس را با حکومت گذرا در کابل با بیرون رفتن نظامیان ساب

کمونیست ربط داد. " تا زمانی که بازرگان های قالین ازبیک شهر را ترک نگویند، هرگز در کابل صلح  

برقرار نخواهد شد." مجاهدین در تمام سال ها بر ضد شوروی و نمایندگان آن جنگیدند " تا جنگ ابزار 

کتاب دیجیتال: " گذر در   آهنین )قدرت آهنین ( رژیم کمونیستی به دست آنان سپرده شود."{ ) برگرفته از

 کوچه های خون و آتش" ج اول(.

پس از تشکیل کابینه ی دولت گذرا، نیرو های حزب اسالمی در زیر ضربه های محکم و خرد کننده نیرو  

های منظم ارتش) تا هنوز به کلی نابود ساخته نشده بود ( توانایی خود را از دست دادند؛ بنابران حکمتیار  

، موافقتنامه ی پلچرخی با احمد شاه مسعود وزیر دفاع  ۱۳۷۱خرداد/ جوزای  ۴از سر ناچاری به تاریخ  

 را به امضا رسانید: 

 " موافقتنامٔه پلچرخی" 

 ۱۳۷۱جوزای  ۴دوشنبه 

___________________ 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 به عون و یاری هللا تعالی، ما بر موارد آتی با هم توافق کردیم:
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مورد قطع دایمی جنگ و  قطع دایمی جنگ و تخلیه کابل از قطعات مسلح شمال توافق کردیم، در    -۱

چگونگی تخلیه و زمان آن شورای قیادی و هیأت مصالحه با تامین تضمینات الزم تصمیم نهائی اتخاذ  

 خواهند کرد.

غرض تعیین کیفیت و چگونگی انتخابات و موعد ثابت برگزاری آن کمیسیون مشترک توظیف می    -  ۲

 موارد اعالن می کنند. گردد که در پایان یک هفته تصمیم نهائی شان را در این

طرفین مجدانه سعی می ورزند تا قبل از پایان دورٔه انتقال انتخابات برگزار گردد، تأخیر در برگزاری   -  ۳

 انتخابات در صورت غیر مترقبه و شرایط نامساعد به توافق طرفین صورت می گیرد. 

 چ صورت تمدید نمی شود. مدت انقال]انتقال[ قدرت طبق موافقتنامٔه قبلی دو ماهه و به هی - ۴

 امنیت شهر کابل توسط مجاهدین همٔه احزاب اسالمی در چوکات وزارت داخله تامین می گردد.  - ۵

 سلسلٔه مذاکرات طرفین در مورد سایر قضایا ادامه دارد.  - ۶

برگزاری انتخابات در اسرع وقت به نحوی که در پایان مرحلٔه موقت فعلی کشور، در حالت خالی   -  ۷

 ره قرار نگیرد.ادا

 و هللا علی مانقول وکیل

 انجینر احمد شاه مسعود امضأ                   انجینر گلبدین حکمتیار امضأ 

 مهمانان خصوصی: 

 جنرال حمید گل      و       اعجاز الحق         شهزاده ترکی الفیصل، 

_________________________________________________ 

،  ۱۳۷۹برگرفته از کتاب: " از تصرف کابل تا سقوط مزار"، تألیف: بصیر صبا، چاپ پشاور، سال )  

 (. ۱۵۹ص

کتاب: " اردو و سیاست..."، چاپ مرکز نشراتی میوند،   ۶۰۶موافقتنامه ی پلچرخی در برگ   ) یادداشت:  

تا سقوط مزار" ،نیز درج است؛ ولی با متن آمده در کتاب: " از تصرف کابل  ۱۳۷۷شهر پشاور، سال  

یک تفاوت جزئی دارد: در ستون مهمانان خصوصی نام شهزاده ترکی فیصل نیامده است. همچنان پیش  

 از نام امضا کنندگان موافقتنامه ) مسعود و حکمتیار( کلمه "انجینر" گنجانیده نشده است.( 

تنها و تنها در دستان موافقتنامه پلچرخی نشان داد که سرنوشت مردم و برقراری صلح و آرامش در کشور  

دو فرمانده قدرتمند گیر مانده بود. خواست و تصمیم آنان باالتر از اراده ی شهروندان، اهمیت داشت. چند  

روزی از امضای این توافقنامه سپری نشده بود که گلبدین حکمتیار بار دیگر جهنم آفرید و با نقض آتش 

ک و توپخانه بست. در اصل امضای تعهد نامه ی بس شهر کابل و شهروندان بی دفاع را با شلیک موش

پلچرخی وسیله ی شد تا در زیر پوشش آن طرف های با هم دشمن با استفاده از یک گسست کوتاه مدت  

 آمادگی های الزم را به خاطر پیشبرد جنگ های آینده، بگیرند.

بر بنیاد موافقتنامه ی پلچرخی شورای رهبری دولت اسالمی کمیسیون امنیتی شهر کابل را تحت ریاست  

احمد شاه مسعود به اشتراک نمایندگان با صالحیت دیگر تنظیم ها وظیفه دار ساخت تا پایتخت را از وجود 

رارگاه های نظامی، نهاد سالحدار ها پاک سازد. اداره های دولتی ) وزارتخانه ها، حوزه های امنیتی، ق

های خدمات همگانی و دیگر دفتر های دولتی ( را که تنظیم ها هر کدام جداگانه پس از داخل شدن به 

کابل اشغال نموده بودند و مال شخصی خود می دانستند، باید آزاد ساخته می شدند. ولی کمیسیون امنیتی  

ه نتوانست؛ زیرا شمار بیشتر گروه های جنگی در بنابر مصلحت اندیشی های زیانبار، کاری را انجام داد

حکمتیار(   و  مسعود   ( سرسخت  دشمن  دو  میان  قاتالنه  های  زورگویی  و  طلبانه  قدرت  های  درگیری 



 دهه خونین 

76 
 

بیطرفی اختیار نموده بودند و فعالیت کمیسیون را بیشتر کار شورای نظار و به سود آن می   وضعیت  

غصب کرده را به آسانی و رایگان   یتند که غنیمت جنگ پنداشتند. از سوی دیگر آنان هرگز نمی خواس

بدون دریافت کدام امتیاز دیگری از دست بدهند و گستره ی تأثیر گذاری و منطقه ی زیر اداره ی خود 

 را رها کنند. 

این مورد در مجله ی هفتگی   از   ۱۹۹۲سال    Der Spiegelدر  از نوشته ی " یک تجمع  در بخشی 

 ه است:جوالگک های شیطان " آمد

" لیکن بیرون رفتن جنگجویان خدا را ]از شهر[ تا مدت های دیگر باید انتظار برد. آنان فرمانرویان جدید 

در کابل هستند. چریک هایی که تعداد زیادی از آنان تا کنون به سن بلوغ نرسیده است، چهار راهی ها  

تا شناسنامه های خود را نشان    را در داخل شهر اشغال کرده اند. از رهگذران حیرت زده می خواهند

ها می پردازند." ) برگرفته از کتاب  یس  سرو و  دهند و با بی اعتنایی و شلیک مرمی به بازرسی موتر ها  

 دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

بدین شکل دیده شد که در افغانستان زیر اداره ی تنظیم ها در نخستین روز های غصب قدرت، روان 

نسان ها به طرف نابودی کامل سوق داده شد. در جنگ ها بین جهادی ها، بیگناهانی که از مرگ نجات  ا

یافتند به آواره شدن های اجباری و دردآور در داخل و خارج از مرز های کشور تن در دادند. شماری از  

ارت، بزه کاری انسان های پاک و بیگناه ربوده شدند، تجاوز جنسی، ازدواج های اجباری، دزدی و غ

شناخته نمی شد. گروه های سالحدار همه چیز را در آیینه ی جنگ می دیدند. برای جنگجویان پیشبرد  

جنگ یک چیز پیش پا افتیده شمرده می شد، در نزد آنان برقراری صلح و آرامش و تامین امنیت، مفهوم  

نی نداشت. بر بنای همین سخن، از دست دادن قدرت و ثروت را می داد؛ بنابران جنگ قدرت خواهی پایا

تهی از دلچسبی نخواهد بود، هر گاه درباره ی دیدگاه های جنگ طلبانه یکی از گردانندگان اصلی برخورد 

 های خونین نمونه آورده شود:

در بخشی از نوشته ی " تمام قدرت " به قلم    ۱۹۹۲سال    ۹۸شماره    Die Weltدر روزنامه ی آلمانی  

 و صاحبنظر در مسایل افغانستان، آمده است: امیر طاهری ژورنالیست

}" نامش گلبدین به معنای )گل عقیده ( است. او ) جنگ مقدس( را علیه ]رژیم[ کابل با تعصب آغازید و  

تعهد سپرد که تمام دشمنان اسالم را تیرباران می کند. او این طور گفت: " اسالم مزاح نیست؛ بلکه دین 

مقاومت سعی به خرج دادند تا گل را در یک دسته ای از کلیه مبارزان    جنگ و خون است." دیگر رهبران

ببندند. آنان در حکومت گذرا مقام نخست وزیری را برایش پیشکش کردند؛ لیکن گلبدین حکمتیار نمی  

خواهد با بخشی از پیروزی قانع گردد.]او[ همه چیز را برای خود می خواهد و آن هم هر چه زودتر. " 

یروزی را با ]کاربرد [ دیپلماسی نمی خواهیم" او چنین یادآور شد: " ما می خواهیم در ما هیچگونه پ

نتیجه ی پیروزی خویش داخل کابل شویم. با آمدن فاتحان باید شکست خوردگان زانو خم کنند." یک لیست 

ان، هر قدر  سیاه با خود دارد که در آن نام شانزده هزار تن درج است. از جمله نام شمار زیادی از بانو

زودتر نیرو های او کابل را تحت اداره ی خویش در آورند، البد افراد شامل لیست سیاه کشته شوند.او 

این گونه یادآور شد:" ما خون می خواهیم"، " تنها خون می تواند جنایت های کمونیست ها را بشوید. و  

 جنایت های خائنانی را که در آرزوی نجات کمونیست هاهستند."

نکردن و تالش بی سرحد او می تواند سبب یک جنگ داخلی دیگر شود . جنگجویان او با سایر درک  

مجاهدین در کابل پیش از پیش جنگ را آغاز کرده اند،یک بخشی از جنوب شهر را اداره می کنند و  

 نخستین " دشمن اسالم " را گرفتار نموده اند.... 

ن )!( باالتر از ده ملیارد دالر]که بخش بیشتر این پول با به قدرت رسیدن ریگن جنبش مقاومت افغانستا

ها از درآمد های نفتی عربی بود[ به دست آورد. بخش چشمگیر ] این کمک های مالی [ به ]بودجه[ 

حزب اسالمی سرازیر شد. افزون بر این نخستین موشک استینگر در اختیار همین حزب گذاشته شد که 

اپدید شدن نیروی هوایی شوروی از آسمان افغانستان اجرا کرد. یک فیر  نقش بارز و تعیین کننده را در ن

الکساندر   سوی  از  که  کرد  نشست  به  ناگزیر  را  میگ"  هواپیمای   " فروند  یک  ها  موشک  همین  از 

( شد. Alexander Rutzkojروتسکوی  می  رهبری  روسیه،  امروزی  جمهوری  رییس  معاون   )

ل کشور واگذاشت کردند و به جای آن به اندازه ی گسترده  جنگجویان حکمتیار از پیشبرد جنگ در داخ

به دنبال تروریسم رفتند. او )گلبدین( افراد مسلکی را ]به هدف[ انفجار دادن بمب در خودرو ها از لبنان 
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به خدمت گرفت و یک دستگاه فرستنده ی رادیویی را در افغانستان برپا کرد تا اخبار پیروزی هایی را  

جنگ صورت نگرفته بود، نشر بدارد. همچنان از زبان کارمندان مسلکی تحلیل  ن های  که هرگز در میدا

گران غربی نقل قول می شود که محتوای گفته های آنان حکمتیار را " استراتژیست بزرگ اسالم از 

زمان پیغمبر" مپندارند. نمایش پیشامد ها و گذشته ی تاریخی او با هزینه کردن هنگفت پول دنبال می 

د ) خواهش دریافت پول اضافی را نمود(، توسط پول " رهبران پشاور" طرفداران " دنباله رو های شو

شماری از فرماندهان را که با او )گلبدین( در مخالفت قرار    ۱۹۷۸" خود را خریداری کردند. در سال  

ن را به گلوله  داشتند، برای خوردن یک غذای مکمل و ]شنیدن[ موسیقی فرا خواند و در پایان همه ی شا

ی تفنگ های ماشیندار بست و با وجود اینکه نعش کشته شدگان را زیر نظر داشت، از کسانی که کمک  

) برگرفته از کتاب   های پولی نموده بودند دعوت بعمل آورد تا به درگاه خدا شکرانه و عبادت ادا کنند."{  

 دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

که به شرح چند و چون آغاز و ادامه ی جنگ های تباه کن میان گروه های جنگی با هم دشمن  پیش از این

زبانی ( به پیش برده   -منطقه ای    -که بر پایه برداشت های گوناگون مذهبی، ملیت، وابستگی های ) قومی

 می شد، پرداخته شود، یادآوری یک سخن نهایت مهم به نظر می رسد: 

ا، رساله ها و آثار تاریخ گونه که پس از تشکیل حکومت تنظیمی، از سوی برخی دست کم در کلیه کتاب ه

ایران   -تاریخ نویسان)!( و واقعه نگاران )!( موسمی و نو برآمد افغانستانی نگارش یافته و در پاکستان  

ان کشور های اروپایی به چاپ رسیده است ویا در نشریه های برون مرزی که از طرف نمایندگ  -آمریکا    -

گروه های جنگی و سازمان های افراطی چپ نما و راستگرا و هواداران شاه پیشین ) سلطنت طلبان (  

انتشار یافته و یا در نشست ها و گردهمایی هایی که در پیوند به مسایل افغانستان به ابتکار سازمان های  

مهوری، برگزار شده وابسته به حزب های جهادی به اشتراک ماموران عالیرتبه نظام های شاهی و ج

بود، همیشه یک سطر میان تهی را به خورد مردم می دادند و هنوز هم می دهند: " جهاد ما)!(با دستان  

 خالی)!(و با وسایل ابتدایی )!( آغاز شد! " 

ولی این جهاد )!( نام نهاد، نه با دستان خالی؛ بلکه با سرمایه گذاری ملیارد ها دالر بر بنیاد برنامه های  

اداره ی  تبهک  آی، موساد،  آی اس  انتلجنس سرویس،  ای،  آی  استخباراتی ) سی  ارانه ی سازمان های 

جانشین ساواک( و شبکه ی اطالعات مخفی کشور های عربی)عربستان سعودی، مصر، اردن، کویت،  

لبیا،امارات متحده ی عربی(، دفتر مرکزی خدمات جاسوسی چین، اداره ی خدمات اطالعات دنیای غرب  

 ان اسالم، آغاز شده بود. و جه

در بخشی از گزارش ویژه ی سازمان عفو بین الملل زیر عنوان " مسؤولیت بین المللی در برابر فاجعه  

 حقوق بشر" آمده است ) برگردان(:

} " ایاالت متحده آمریکا در خط نخست استراتژی مقابله قرار گرفته بود. هدف آن بود که جنگجویان  

زار های سنگین آراسته سازد تا بر ضد ارتش سرخ و نیرو های دفاعی افغانستان  مجاهدین را با جنگ اب

به جنگ بپردازند. اداره ی استخبارات مرکزی آمریکا )سی آی ای(، حساب های بانکی را در سویس باز  

 نموده بود تا امداد گران مالی از ایاالت متحده آمریکا، اروپا و شرق میانه، سهم خویش را در آن واریز 

کنند. شماری از کشور ها و سرمایه داران انفرادی، راه های تامین ارتباط را به خاطر ارائه کمک ها به 

به    ۱۹۸۷وجود آوردند و یا به گروه های مجاهدین که خود الزم می دیدند، پول فرستادند. تا پایان سال  

ته شد و یا جنگ ابزار هایی تن جنگ ابزار از سوی ایاالت متحده آمریکا در اختیار گذاش۶۵۰۰۰اندازه  

که پول خرید آنرا پرداخته بود به افغانستان رسانیده شد. جنگ ابزار های سنگین از طرف دولت چین نیز  

آنرا عربستان سعودی می پرداخت. پاکستان، گذرگاه مهم به خاطر  تحویل داده شد که هزینه ی خرید 

 ستان، شناخته شد.واریز کردن پول و رسانیدن جنگ ابزار به داخل افغان

نخستین دور تحویل دهی جنگ ابزار های سنگین از سوی ایاالت متحده آمریکا و شرکا ] به مخالفان  

(بود. بر  Oerlikonعراده توپ ثقیل دافع هوا )ساخت سویس( به نام )  ۵۰-۴۰دولت افغانستان [ به شمار  

(و مصر هاوان ها را Blowpipeپایپ)پایه گزارش ها بریتانیای بزرگ موشک های زمین به هوای بلو  

 ]در پروژه خرید جنگ ابزار به منظور آراسته کردن گروه های افغانستانی[ به فروش رسانیدند. 

به سبب پنهان نگهداشتن کمک های نظامی ایاالت متحده آمریکا، اداره ی سی آی ای جنگ ابزار ها را  

تا   فرستاد  می  پاکستان  به  و  کرد  می  آماده  و  )خریداری  آی  اس  آی  اختیار   Inter Servicesدر 
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Intelligence    ]گذاشته شود. خدمات مخفی پاکستان، جنگ ابزار ها را ]به گروه های جنگی افغانستانی )

آن گونه که خود می خواست، توزیع می کرد. ولی این مساله روشن نیست که آیا سی آی ای و یا نظامیان  

فرستاده شده را به گدام های کالن از جمله ذخیره گاه بزرگ    پاکستانی، شمار و انواع جنگ ابزار های

(در شهر راولپندی و یا سر راست به گدام ها در مناطق مرزی می رسانید. بخشی  Ojhiriدر اوجهیری )

اندازه ی بیشتر آن به   ابزار ها به رهبران حزب ها در پشاور و کویته تسلیم داده می شد و  از جنگ 

یکصد فروند موشک    ۱۹۸۶ل افغانستان فرستاده می شد. یک نمونه: در سال  فرماندهان محلی در داخ 

زمین به هوای آمریکایی استینگر به آن گروه های مجاهدین که آی اس آی خود می خواست، بویژه به 

 حزب اسالمی حکمتیار، تحویل داده شد. 

زار از چین و زرادخانه  بر بنیاد گزارش ها سی آی ای هزینه هنگفت مالی را در راه خریداری جنگ اب

دوش  به  بود،  داده  قرار  کشور  آن  اختبار  در  شوروی  اتحاد  ی شصت،  دهه  در  که  مصر  نظامی  ی 

 جنگ ابزار ها این ها بودند: گرفت. 

ملی متری، توپ های دافع   ۸۲ملی متری، هاوان های    ۸۲، توپ های بی پس لگدRPG  -۷دافع تانک

 دوق های مرمی...بودند.مهمات و صن -، انواع ماین  ZPU -۲هوا 

 " تعرضی  های  تفنگ  زیادی  شمار  سبک:  های  ابزار  جنگ  خریداری  پول  آمریکا  متحده  ایاالت 

" ساخت اتحاد شوروی را که در کشور های مختلف موجود بود، پرداخت. به همین    AK-47کالشنیکوف  

-AK" ) نمونه سازی شده از سالح  56-شکل به یک اندازه ی بزرگ تفنگ های تعرضی " کالشنیکوف

" از مصر خریده شد. Technovar( از چین خریداری گردید. صندوق های بزرگ ماین ضد نفر "47

گر را یکی از دولت ها به هدف فروش ]به برنامه تهیه کردن جنگ ابزار به جنگ ابزار های سبک دی 

گروه های افغانستانی مخالف دولت [ پیشکش کرد که بهای خرید آن پرداخته شد. گزارش ها نشان می 

میل تفنگچه ماشیندار سبک و باالتر از  ۸۰۰۰میل تفنگ،    ۶۰۰۰۰دهند که سی آی ای از ترکیه به شمار  

فیر مرمی را خریداری کرده است. یکصد هزار میل تفنگ را هند برای فروش پیشکش کرد یکصد ملیون  

 که مورد پسند ایاالت متحده قرار گرفت و خریده شد. 

گروه های مجاهدین به موشک های رهبری نا شده دسترسی پیدا کردند که در زمره ی آن موشک های 

کیلومتر را داشتند   ۸ملی متری ساخت چین نیز شامل بود. این موشک ها ساحه ی پرتاب کم از کم    ۱۰۷

و دارای کالهک های خوشه ای با انفجار نیرومند بودند که از خود تأثیر وحشتناک در بدن انسان ها بجا  

ین تولید در چ  ۱۹۸۴که در سال    Typ-63ملی متری    ۲۰۷میله ای    ۱۲می گذاشت. موشک انداز های  

 شده بود، به داخل افغانستان آورده شد....

... جنگ ابزار های که از برنامه ی " پایپ الین افغانستان " به جنگجویان مجاهدین تحویل داده شده بود، 

های  تفنگ  آن جمله  از  بودند.  میانه  های شرق  خانه  ذخیره  از  یا  و  اروپایی، چین  های  ساخت کشور 

 کالیکو   ، کاربین هایM16 Aتعرضی 

(Calico-9mm( تفنگ های شکاری ونچستر ،)Pumpaction" تفنگچه ی ماشیندار ،)UZT  تفنگچه ،"

" Pakistan Ordnance Factoryآلمان غربی ) گمان بر این است که از سوی دستگاه "    MP5ماشیندار  

ن سعودی...."  ساخت ایران و یا عربستا  G3نمونه سازی و یا باز تولید شده است ( و تفنگ های تعرضی  

آلمانی:   از  الملل، برگردان  بین  ، شهر هامبورگ،  AI,Index,ASA/11 /09 / 1995) سازمان عفو 

 بخش افغانستان (. 

 جارج آرنی نگاشته است: 

" دورٔه نخست جهاد چهار سال قبل از قدرت گیری کمونیست ها از پاکستان و به کمک پاکستان براه 

ی حزب دموکراتیک خلق افغانستان جنبش اسالمی رقیب آن، که در  انداخته شد، موازی با کسب نیرومند

یافته بود برای مبارزٔه   ۱۹۶۰دهٔه   در پوهنتون]دانشگاه [ کابل و دیگر موسسات تعلیمی پایتخت رشد 

بود که گروه های منورین همفکر یکجا با محصلین مبارز   ۱۹۷۲مسلحانه به آمادگی پرداخت، در سال  

 اسالمی و در پرتو اساسنامه مخفی تشکیل یافت. اسالمی تحت نام جمعیت
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اباء ورزید و دستگیری اعضای جنبش آغاز گردید همان بود که   از پذیرش آن پیشنهاد  ... محمد داود 

ربانی، گلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود و تعدادی دیگر از اعضای جنبش برای حفظ جان شان فرار  

و صدر اعظم وقت به آغوش باز استقبال گردید زیرا بوتو از به کردند. آنها از طرف ذوالفقار علی بوت

قدرت رسیدن دوبارٔه محمد داود می ترسید که مبادا با از سر گیری سیاست قبلی در موضوع پشتونستان  

 باز دردی سری برای پاکستان پیدا شود.. 

ابل به کمک های مالی  برای مخالفان دولت ک  ۱۹۷۳بوتو به غرض توسل به تدابیر متقابل در اواخر سال  

و لوژستیکی مبادرت ورزید تا در صورت لزوم از آنها در بی ثبات سازی حکومت محمد داود استفاده 

بعمل آرد. با اجازه استقرار جنبش اسالمی افغانستان در پشاور و تمویل و تربیٔه تدریجی آنها، تخم های  

افغانستان بذر گردید." انقالبی مخفی در سراسر  افغانستان گذرگاه    یک شبکٔه  آرنی،جارج، کتاب: "   (

کشور گشایان"، ترجمه: پروفیسور دوکتور محمد یوسف علمی و پروفیسور حبیب الرحمن هاله، ناشر: 

 (. ۱۲۸کتابخانه سبا )بازار قصه خوانی پشاور(،ص  -بنگاه انتشارات میوند 

 سلیک هریسن نگاشته است:

هزار و پنجصد نفر بالغ می گردید، با وجود فشار نهایت شدید   " بنیادگرایان که تعداد شان تقریبأٔ به یک

بحیث یک سازمان زیر زمینی به فعالیت خویش ادامه دهند. بعد از سال   ۱۹۷۳دولت توانستند که تا سال 

اکثریت آنها به پاکستان فرار کردند. در آنجا با گروه های بنیادگرایان پاکستان و ادارات استخباراتی   ۱۹۷۳

 طرح دوستی ریختند و بعدٔأ در قضیه افغانستان بصورت تدریجی اهمیت زیادی کسب نمودند....  آن کشور

در کابل به قدرت رسیدند، به حزب اسالمی و سایر گروه های   ۱۹۷۸زمانی که کمونیست ها)!( در سال  

متمول   بنیادگرا که در تبعید بسر می بردند، فرصت طالیی میسر شد که با کمک آی اس آی و گروه های

بنیادگرا در منطقٔه خلیج فارس و شرق میانه از میان مهاجرین افغان در پاکستان کادر های سازمانی جلب 

و جذب نماید...." ) کوردیز، دیاگو و هریسن، سلیک، کتاب: " حقایق پشت پردٔه تهاجم اتحاد شوروی بر 

سبا کتابخانه ) بازار قصه خوانی پشاور    -افغانستان "، ترجمه: عبدالجبار ثابت، ناشر: مرکز نشراتی میوند

 (. ۱۲۵-۱۲۴چاپ دوم(، ج اول، صص)۱۳۷۷( سال 

در برگ های آینده نیز خواهیم دید که فکاهی" جهاد با دستان خالی)!( و با وسایل ابتدایی )!( سخن به  

 کلی بی بنیاد است. 

برسر اشغال نواحی   ۱۳۷۱/ ۲/    ۵  -۱۹۹۲اپریل   ۲۵به هر حال جنگ های خونین میان گروهی که از  

شهر کابل، وزارتخانه ها و دیگر نهاد های دولتی، ساختار های اقتصادی، دستگاه های تولیدی دولتی و 

شخصی، بنیاد های خدمات همگانی، قرارگاه نظامی... آغاز یافته بود، پیوسته دامنه ی گسترده تری را  

تاراجگر و  با چور  و  تر می شد  تبهکارانه  و  آتش کشیدن به خود می گرفت  به  و رهزنی،  دزدی  ی، 

ساختمان های اساسی دولتی ) آموزشگاه ها، دانشگاه ها، کانون های آموزش های عالی، اداره های رسمی 

قانون  به سبک  وسطایی  قرون  بیرحمانه، وحشیگری  های  کشتار  شهروندان،  رهایشی  های  خانه  و   )

 پسرا جوان( همراهی می شد.   جنگل، گروگان گیری، تجاوز جنسی بر ) زنان، دوشیزه ها،

بود که آتش خمپاره ها، شلیک موشک های کور،   ۱۹۹۲/    ۲/    ۲۷  -  ۱۳۷۱اردیبهشت / ثور    ۷شامگاهی  

حمله های توپخانه ای، غرش دلخراش تانک ها و زرهپوش ها، در شهرکابل دوزخ ثانی را بر پا داشتند. 

اسالمی ) شورای نظار( و نیرو های جنگجویان حزب اسالمی حکمتیار در برابر قوای حزب جمعیت  

جنبشرملی اسالمی صف آرایی کرده بو چنان ب موضع های یکدیگر با استفاده از کلیه امکان های نظامی  

آتش گشودند که تو گویی آتشپاره ها ، انفجار های پی در پی، باال شدن ستون های دود تیره پایتخت زیبای  

م خود فرو می برند. این جنگ خانمان سوز، سرانجام با برقراری  و شهروندان بیگناه را به کا افغانستان 

 یک آتش بس شکننده و گذرا خاموش شد و باشنده های بی دفاع کابل توانستند که به سوگواری بپردازند. 

شدن  سرازیر  و  افغانستان  داخل  به  پشاور  از  تنظیمی  ساالران  جنگ  و  رهبران  آمدن  با  شکل  بدین 

ها، بویژه در کابل و پس از غصب قدرت سیاسی از سوی آنان، بار دیگر در   فرماندهان محلی به شهر

چوکات بندی شد. از همان روز نخست   سرزمین تاریخی خورشید، نابود سازی جان و روان انسان ها  

که به جای منطق و برهان، کاربرد جنگ ابزار های سبک و سنگین دست باال پیدا کرد، کسی که از مرگ 

د، کابوس وحشتناک ربوده شدن بر سرش دور می زد، آنکه هر دوی این کوه گران را پشت  نجات یافته بو
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سر گذارده بود، ناگزیر شد تا در داخل و خارج از مرز ها آواره شود ؛ زیرا کشتار مردم، نابود سازی و 

د  ویرانی، موشک پرانی مرز را نمی شناخت. در این وضعیت زنان در ماتم از دست دادن شوهران خو

نشسته بودند، مادران و خواهران در سوگ از دست دادن فرزندان و برادران خود سرشک غم می ریختند،  

شماری از شهروندان ) زن،مرد، پیر، جوان و کودک( زخم خوردند و یا یک عضو بدن خود را از دست 

رفته بودند، همه دادند. ولی رهبران، فرماندهان و چریک های تنظیمی که عنان فرمانروایی را در دست گ

جنگ می دیدند. کسانی که سال ها تنها جنگ ابزار به شانه داشتند و به جزء کشتن و   چیز را در آیینه ی

بستن، دزدی و رهزنی، کار دیگری را نیاموخته بودند در نزد آنان جنگیدن و ادامه برخورد های خونین  

ی شد؛ به خاطری که برقراری صلح و آرامش پیش پا افتیده پنداشته م و ویرانگر نظامی یک کار به کلی  

 معنای گذشتن از قدرت و ثروت را می داد. 

بین حزب وحدت اسالمی و حزب اتحاد   ۱۳۷۱/    ۳/    ۱۰به سلسله ی برخورد های تنظیمی، به روز  

اسالمی به رهبری عبدالرسول سیاف وهابی، بر سر در دست داشتن اداره ی مناطق غرب کابل، آتش 

نگ ها شراره کشید. در این جنگ ها در حق شهروندان بیگناه و بی دفاع ناروا ترین، سنگین ترین ج

زشت ترین ، ننگین ترین و غیر انسانی ترین برخورد ها صورت گرفت. تیل داغ کردن، کوبیدن میخ بر  

فرق اسیران جنگی، کشیدن ناخن های دست و پا، بریدن اعضای بدن انسان ها، بویژه آله ی تناسلی مرد 

با انبور، واسکت بریدن زنان شوهردار و دختران جوان پس از تجاوز  ها و فشار دادن خصیه ی آنان  

جنسی بر آنان، زنده زنده در آتش انداختن زنان و کودکان، آتش زدن کانتینر های پر از اسیران جنگی...  

که نواحی هزاره    از زمره ی کارنامه های شرم آور طرف های درگیر بود. سیاف وهابی نیت کرده بود

 نشین را با تل خاک یکسان سازد.

بر بنیاد توافقنامه پشاور، صبغت هللا مجددی باید پس از دو ماه رهبری دولت را به برهان الدین ربانی  

به  لیکن  بماند؛  باقی  دولت  در مقام ریاست  تا  داشت و می خواست  آرزو  ایشان  واگذار می کرد؛ ولی 

/    ۴/    ۶ی آمد؛ از این رو خشم او را برانگیخت، همان بود که به روز  خواست گلبدین حکمتیار جور نم 

 ساعت زیر باران موشک قرار داد و خون و آتش آفرید.   ۲۴شهر کابل را برای    ۱۹۹۲/    ۶/    ۲۶-  ۱۳۷۱

یکی از گروه های تنظیمی، بیمارستان درمان معلوالن و   ۱۹۹۲/    ۷/    ۲  -۱۳۷۱/    ۴/    ۱۲به روز  

د. نیرو های وابسته به دولت به عملیات تصفیه ای دست زد، در هنگام پاکسازی معیوبان را اشغال کر

محل، داکتر قاسم عضو حزب اسالمی کشته شد. گلبدین حکمتیار به خونخواهی برآمد و از طرف جنوب،  

شهر کابل را زیر ضربه های موشکی گرفت و خرد و خمیر کرد. یک فیر موشک به داخل ارگ فرود 

ی چریک های محافظ کشته و زخمی از خود بجا گذاشت. نیرو های دولتی با آتش توپخانه  آمد که در رده  

وابسته به جنرال عبدالرشید    ۵۳به حمله های جوابی پرداختند. این تنها نبود: چریک های حکمتیار بر فرقه  

نقاط  دوستم در باالحصار نیز حمله بردند که در نتیجه جنگ سختی رخ داد. موشک های حکمتیار به  

مختلف شهر کابل فرود می آمدند و بر بادی و کشتار های بیرحمانه را با خود به همراه می آوردند. چند 

فروند موشک در باالحصار فرود آمد و از اثر انفجار آنها شماری از انسان های بیگناه جان باختند و  

 شماری هم زخمی شدند.

بین حزب وحدت و نیرو های مشترک حزب    دومین برخورد خونین نظامی  ۱۳۷۱/    ۴/    ۲۳به روز  

کارته  منطقه ی  در  نظار  آیت هللا سید آصف محسنی( و شورای  به رهبری   ( اسالمی  انقالب  حرکت 

مامورین و کارته سه رخ داد. به سبب اینکه جنگجویان شورای نظار دو تن از صاحب رسوخان اهل  

ی نموده بودند، آتش جنگ ها شدت بیشتر پیدا  تشیع ) آیت هللا فاضل و شیخ سلیمان( را گرفتار و زندان

کرد و ماهیت قومی، مذهبی و زبانی به خود گرفت و از پیامد آن انسان های زیادی جان خود را از دست 

 دادند و محل های رهایشی با خاک یکسان شد. 

با سنگ  اسالمی سیاف وهابی  اتحاد  تنظیم  به  وابسته  میان گروهی، جنگجویان  های  آغاز جنگ  دلی از 

نابخشودنی به هدف کشتار و نابودی شهروندان ملیت هزاره و اهل تشیع و غصب جای های رهایشی آنان 

برآمدند و هر آنچه که بیرون از عاطفه ی انسانی بود، در حق مظلوم ترین شهروندان ) زنان،کودکان و 

دانستند. همچنان چریک های حزب وحدت به عمل مشابه دست می زد انتقام می  سالمندان ( روا  ند و 

تن از شهروندان ملیت هزاره به دست   ۱۳پس از اینکه پیکر بی جان    ۱۳۷۱/    ۴/    ۲۸گرفتند. به روز  

آمد، برخورد های خونینی بین حزب وحدت و تنظیم اتحاد اسالمی رخ داد. هر دو طرف در غرب کابل  

ل ها دست به دست می شد،  موضع های همدیگر را با آتش جنگ ابزار های سنگین کوبیدند، اداره ی مح

به روز   آمدند. سرانجام  به میدان جنگ  اسالمی  اتحاد  به پشتیبانی  /   ۴/    ۳۰جنگجویان شورای نظار 
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برهان الدین ربانی ، عبدالرسول سیاف، عبدالعلی مزاری و احمد شاه مسعود،   ۱۹۹۲/   ۷/   ۲۰  -۱۳۷۱

تارکه و آتش بس چند روزی به مردم بال با هم نشستند و متارکه کردند و آتش بس را اعالم نمودند. م 

کشیده و داغدار فرصت داد تا در سوگ عزیزان از دست رفته ی خویش بنشینند و به تیمار زخم های  

خود بپردازند. ولی این آرامش کاذب دیر پا نبود؛ زیرا به زودی آتش جنگ ها شعله کشید و رده بندی 

جنگ طلب به خاطر بقای عمر غارتگری و دوام تجاوز    های دیگری را با خود به بار آورد. تنظیم های

و بی عفتی به ناموس و عزت برخی خانواده های افغانستانی در صدد دست یافتن به برتری های نظامی  

برآمدند و به سوی ائتالف های نامیمون بر ضد همدیگر، به پیش تازیدند: حزب وحدت اسالمی با حزب 

دا کرده بود، جنبش ملی اسالمی به رهبری جنرال دوستم پیش از پیش  اسالمی گلبدین حکمتیار نزدیکی پی

با حزب وحدت میانه ی خوب داشت، جمعیت اسالمی )شورای نظار ( و حزب اتحاد اسالمی سیاف وهابی 

 از یک گریبان سر بیرون می آوردند و به کمک یکدیگر می شتافتند.

 

به نشانه ی دلجویی از مخالفان خود به یک حرکت   در این وضعیت، احمد شاه مسعود وزیر دفاع         

،از سوی وی این شخصیت ۱۳۷۱نمایشی دست زد تا وقت کمایی کرده باشد. در آغاز ماه امرداد / اسد  

 ها به عنوان معاونان وزارت دفاع برگزیده شدند:

 دگروال عبدالحکیم نجرابی عضو حزب اسالمی )حکمتیار(.  -

 سید جگلن از حزب وحدت.سید محمد حسن مشهور به  -

 دگروال گل زرک خان از حزب اتحاد اسالمی )سیاف(.  -

گزینش این افسران هرگز نتوانست قناعت گلبدین حکمتیار و حزب وحدت را فراهم کند؛ بنابران درگیری 

 های خونین دیگری آغاز یافت و مردم در آتش جنگ ها سوختند. 

از کابل به بیرون رانده   ۵۳  گلبدین حکمتیار می خواست که جنگجویان فرقه وابسته به جنرال دوستم 

یک تشکیل منظم نظامی آراسته با جنگ  ۵۳شوند. عملی ساختن این خواسته کار آسانی نبود؛ زیرا فرفه  

  ۱۳۷۱امرداد/ اسد    ۱۱ابزار های سبک و سنگین بود؛ از این رو موشک پرانی از سر گرفته شد. به روز  

ها فیر موشک به کابل پرتاب شد. ناگفته نماند که در این موشک زنی   از چهار آسیاب و بت خاک صد 

ها، نماینده گلبدین حکمتیار در کابل، معلم عبالصبور فرید ) نخست وزیر ( به بهانه اینکه شورای جهادی 

 تصمیم رفتن به جالل آباد را گرفت. ۱۳۷۱/  ۵/  ۱۲ننگرهار از او دعوت کرده است، به روز 

به فرودگاه هوایی کابل) ملکی و نظامی ( آسیب    ۱۳۷۱/    ۵/    ۱۲-۱۱روز های  حمله های موشکی  

سنگین رسیده بود. دو فروند چرخبال نظامی و هنگر های آن به کام آتش فرو رفتند، هواپیما های ملکی 

مسافربری آریانا زیانمند شدند، تا اینکه با پا در میانی برخی از اعضای حزب اسالمی به رهبری یونس  

ص و شماری از اعضای جمعیت اسالمی، آتش بس گذرا برقرار شد. لیکن با بر آمدن معلم فرید از  خال

باران موشک دوباره شهر را تکان داد. یک فروند موشک به بیمارستان   ۱۳۷۱  / ۵/    ۱۳کابل، به روز  

زی در چهار صد بستر و یک فروند دیگر به درمانگاه قوای مرکز فرود آمدند و سبب ویرانی و آتش سو

در جاده ی سالنگ، در ریاست تصدی ملی    ۱۳۷۱/    ۵/    ۱۵آنجا ها گردیدند. در موشک پرانی های روز  

 بس و مکروریان ها، ویرانی های زیادی پدید آمد و شماری از انسان های بیگناه جان باختند. 

لی در کابل، حزب اتحاد اسالمی که رهبر آن عبدالرسول سیاف است در مصاحبه با خبرنگار تلویزیون م

گفته بود: " خاک کابل نجس شده است، کابل باید تخریب و خاک آن به توبره کشیده شود، همه جا ها 

ویران گردد، کلیه آبادی ها و ساختمان ها و زیر بنا ها و نهاد های روبنایی ساخته شده بدست کمونیست  

(.  ۱۳۱ار "، تألیف: بصیر صبا، ص  ها از بین روند." ) برگرفته از کتاب: " از تصرف کابل تا سقوط مز

بار دیگر با حزب وحدت به درگیری های خونین و    ۱۳۷۱/    ۵/    ۱۶این حزب به روز   جنگجویان  

وحشتناک پرداختند. این جنگ وحشیانه به اندازه ی سخت بود که در نتیجه ی آن بسیاری خانواده ها به  

هیچکس نمی توانست آمار دقیق کشته شدگان    شکل رقت آوری به هر طرف پراگنده، دربدر و آواره شدند. 

و زخمیان این رویداد را ارائه کند. در هر کوچه و پس کوچه، سرک ها و جاده ها، پیاده رو ها و صحن  

شده ی جان باختگان پراگنده بود. زخمی ها،  حویلی خانه ها، پیکر بی نفس و اعضای بدن پارچه پارچه 

یدند و ناله و فریاد می زدند. شماری از خانواده ها در اندوه به  انسان های بی دست و پا درخون می تپ 
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دور ماندن از عزیزان خود ] پدران و مادران به داغ جدایی از جگر گوشه های شان، بانوان در حسرت  

گم شدن همسران خود و عکس آن، خواهران در غم آوارگی برادران و برادران به یاد سرنوشت نا روشن 

فرزندا و  این خواهران  آیا  که  نفهمید  کسی  هرگز  و  [ سوختند  خود  مادر  و  پدر  کردن  گم  اندوه  در  ن 

شهروندان سرگردان و بی دفاع پس از این همه رنج و درد جانکاه موفق به پیوستن دوباره با همدیگر  

 شدند و یا خیر؟

وبت به  پیوست به جنگ های تباه کن میان نیرو های سیاف وهابی و نیرو های حزب وحدت، دوباره ن 

،  ۱۳۷۱/   ۵/   ۲۰-۱۶گلبدبن حکمتیار رسید. این بار جنگ ساالر تخت نشین در چهار آسیاب، از تاریخ 

فروند موشک به محل های زندگی مردم در شهر کابل   ۳۵۰۰قرار گزارش رسانه های جمعی، در کل  

ا بیشتر از شلیک کرد که اوج تبهکاری و وحشیگری او را نشان می داد. در این دور موشک پرانی ه

تن کشته و هزار های دیگر زخمی و یا معلول و معیوب شدند. به صد ها دربند آبادی دولتی و   ۱۲۰۰

خانه های شخصی آسیب رسید و یا به کلی ویران گردیدند. افزون بر آن ده ها هزار تن شهروند) زن و 

شدند. در برنامه ی موشک  مرد، پیر و جوان و کودک( خانه و کاشنه ی خود را ترک گفته و بی خانمان 

مردم در منطقه ده افغانان و اطراف آن به خاکستر نشستند،    ۱۳۷۱/    ۵/    ۲۲زنی ها بر کابل، به روز  

صد ها انسان بیگناه جان خود را از دست دادند و صد های دیگر زخم خوردند. در همین روز یک فیر  

ان ها فرود آمد، این محل در شعله  موشک به تعمیر دستگاه سوخت مرکز گرمی و آب گرم کن مکروری

 های آتش پیچیده و ذخیره مواد نفتی به کلی سوخت. 

پس از بجا ماندن نشانه های خونین و ناگوار  (  ۱۹۹۲پایان سپتامبر  )    ۱۳۷۱در آغاز ماه مهر/ میزان  

وت ل، حکومت پاکستان در حالی از برهان الدین ربانی برای دیدار از آن کشور دعبموشک پرانی به کا

کرد که شاهزاده ترکی فیصل پیشتر از آن به پاکستان آمده بود. رییس استخبارات عربستان سعودی با 

مقام های پاکستانی و ربانی دیدار و گفت و گو کرد و پس از آن با یک برنامه روشن استخباراتی، یکجا  

ضو آی اس آی به  با سفیر سعودی در پاکستان، جنرال جاوید ناصر رییس آی اس آی و طارق اشرف ع 

غنی خیل استان ننگرهار رفت تا با گلبدین حکمتیار گفت و گو کند. در نتیجه رهبر حزب اسالمی به جالل  

آباد آمد و در یک نشست خبری اشتراک ورزید و خواهان برگزاری شورای حل و عقد در دو هفته و 

دید. رهبر حمعیت اسالمی  همچنان واگذاری ریاست دولت از برهان الدین ربانی به شخص دیگری گر

)ربانی( نیز از پاکستان، راه ایران را در پیش گرفت و متحد همیشگی وی، عبدالرسول سیاف به عربستان 

سعودی سفر کرد و در بازگشت، دیدار ها و نشست های جداگانه را با یونس خالص، محمد نبی محمدی 

به عوض برهان الدین   -۱ناشدنی را ارائه نمود: و گلبدین حکمتیار انجام داد و این پیشنهاد های برآورده 

کمونیست ها)!( از اداره های دولتی رانده   -۲ربانی، محمد نبی محمدی ریاست دولت را به دست گیرد،  

بانوان در همه جا خانه نشین باشند ]و حق کار و آموزش، آزادی و گشت و گذار در بیرون از   -۳شوند، 

مقام ها در وزارت دفاع برای همه تنظیم ها سهمیه بندی گردد. لیکن دوام  -۴خانه از آنان گرفته شود [، 

 جنگ ها به برآورده شدن خواسته های سباف مجال نداد. 

جنگ، وحشت، دهشت و خونریزی تنها در کابل نبود؛ بلکه دایره خونین آن حتا دور دست ترین استان 

درگیری های سختی میان (  ۱۳۷۱میزان  /ماه مهر)  ۱۹۹۲ها و شهرستان ها را فرا گرفت. در اکتوبر  

جنگجویان حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و قوای اسماعیل خان امیر حوزه ی استان های غربی افغانستان، 

رخ داد که تلف شدن ها و زیان های زیادی را به بار آورد. یکی از فرماندهان به نام عبدالجبار طوفان 

!( شورید و نیرو های حزب اسالمی از او پشتیبانی کردند. هرات بر ضد امیر صاحب ) ۱۷معاون فرقه  

جنگ مدت ده روز ادامه یافت و دامنه ی آن تا فرودگاه هوایی نظامی سبزوار ) شیندند( کشید. در نشریه  

( ۱۳۷۱میزان    -۱۹۹۲اکتوبر    ۱۰حزب جمعیت اسالمی) جریده ی مجاهد >خبری< بخش اروپا، شماره  

ی کشتن اسماعیل خان بر زبان رانده شده است که بیشتر به صحنه سازی سخن از یک کودتا و برنامه  

 های خنده آور می ماند. 

، تاج و تخت و جواز نامه ی نشیتن به   ۱۳۷۱/  ۴/  ۷بر پایه فیصله پشاور، برهان الدین ربانی به روز 

م، حق داشت مسند قدرت در ارگ را از صبغت هللا مجددی تسلیمی گرفت و برای چهار ماه در این مقا

ماموریت کند و باید پس از پایان این مدت از وظیفه کنار می رفت؛ ولی شورای قیادی به دلیل وضعیت  

نظامی   گلبدین   -نامناسب  نماینده  و  استثنای صبغت هللا مجددی  به   ( افغانستان  در  اقتصادی  و  سیاسی 

/   ۱۰/    ۲۹  -  ۱۳۷۱/    ۸/    ۹روز دیگر تمدید کردند که به تاریخ    ۴۵حکمتیار(، مدت کار ربانی را  

روز دولت و نهاد های تنظیمی باید اقدام های الزم می کردند و گام   ۴۵به پایان می رسید. در این    ۱۹۹۲

های سازنده را به خاطر برگزار شدن شورای اهل حل و عقد بر می داشتند تا زعامت آینده تعیین می شد؛ 
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ین راه تالش به خرج دادند؛ بنابران همایش اهل حل و  ولی برهان الدین ربانی و طرفدارانش کمتر در ا

 عقد در زمان معین آن برگزار نشد.

برهان الدین ربانی که تازه مزه ی قدرت و دولت را چشیده بود، همه چیز را نادیده گرفت و به بهانه ی 

ادامه بر آمادگی به واگذاری چوکی ریاست دولت نشان نداد و به   به وجود آمدن خالی قدرت، از خود  

سکوی فرمانروایی تکیه زد و تا برگزاری نشست شورای اهل حل و عقد، بودنش در مقام خون و آتش 

سازش کرده نتوانست، باز بهانه گیری کرد و خواسته  آفرید؛ زیرا گلبدین حکمتیار با این وقت گذرانی  

ه به جنرال دوستم از کابل وابست  ۵۳جنگجویان فرقه    -۱های گذشته ی خود را سر از نو در میان گذاشت:  

افسران و کارمندان رژیم گذشته از خدمت کردن در دولت اسالمی محروم دانسته شوند،، -۲بیرون روند،  

شورای قیادی در شش ماه آینده شرایط الزم را برای برگزاری انتخابات    -۴ارتش ملی منحل گردد،  -۳

 سراسری فراهم سازد. 

حکمتیار وجود نداشت؛ بنابران بار دیگر آتش جنگ های خونین  چون زمینه ی عملی شدن خواسته های  

بین جنگجویان حزب اسالمی و چریک های شورای نظار، زبانه کشید و از طرف های جنوب و شرق 

کابل بر فرودگاه هوایی، ارگ، کارته وزیر اکبر خان، وزارت دفاع، تپه بی بی مهرو، تپه ی مرنجان، 

کت پرانی آغاز یافت و با وحشت و دهشت بر فرق مردم و بر تن شهر باالحصار، کوه تلویزیون... را

باران مرمی و موشک باریدن گرفت. این جنگ ویرانگر و خانمان سوز روز ها به درازا کشید و هست 

و بود مردم و دارایی های کشور را به کام خود فرو برد.زندگی شهروندان، چرخ های اقتصاد ملی،زیربنا  

مگانی، نهاد های دانشگاهی، کانون های اجتماعی ) آموزشی، پرورشی، هنری، ادبی، ها و آبادی های ه

گرمی(، گدام های مواد سوختی و غذایی، جاده ها،  - فرهنگی(، شبکه های انجینری )برق،آبرسانی،مرکز

اپارتمان ها، خانه های شخصی، سرای ها، دکان ها... خوراک آتش شدند و یا به غارت رفتند. صد ها 

 ن جان باختند و صد های دیگر زخم خوردند.انسا

 تهی از دلچسبی نخواهد بود که در اینجا سخنان گلبدین حکمتیار را نقل کنیم: 

" اگر آنها می خواهند با حزب اسالمی تفاهم کنند، پس بفرمایند استعفاکنند. حاضر شوند تا با رهبران  

با تفاهم حاضریم . با ربانی رئیس جمهور هرگز به تفاهم بنشینند، یک حکومت موقت درست کنند. ما 

بیستم >از مجموعه ی برنامه های  قرن  در  افغانستان   " حاضر نخواهیم شد." ) طنین، ظاهر، کتاب: 

 (. ۴۰۱<، خیابان سمیه، ص۱۳۸۴بی.بی.سی< چاپ تهران >چاپ اول 

ها به موافقه سرانجام برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار به خاموش کردن جنگ  

رسیدند. متارکه و آتش بس یکی دو ماه به مردم فرصت داد تا در غم و ماتم عزیران از دست رفته ی 

خویش بنشینند؛ ولی این آرامش دروغین نیز دیر پا نبود. به زودی آتش جنگ های ویرانگر دیگر شعله 

 ور گردید و رده بندی های جدیدی به وجود آمد.

ر منطقه ی سیلوی مرکز جنگجویان شورای نظار بر پوسته های حزب وحدت  د  ۱۳۷۱/  ۹/    ۱۴به روز  

حمله بردند که این عملکرد خشم آنان را برانگیخت و ناگزیر شدند به حمله ی جوابی بپردازند. در نخست  

به سبب ضربه های محکم حزب وحدت، قوای شورای نظار شکست خورد و از سیلو و اطراف انیستیتوت  

ده شدند. به هدف جبران این شکست، احمد شاه مسعود در جنگ بر ضد حزب وحدت  پولی تخنیک ران

قومانده ی نظامی را به دست خود گرفت و کلیه توانایی جنگی ) توپخانه، هواپیما های بمب افگن، دستگاه  

های پرتاب موشک، تانک ها و زرهپوش ها ( را به کار بست. در این درگیری خونین که به جنگ افشار 

ت دارد، نیرو های حزب اتحاد اسالمی عبدالرسول سیاف به پشتیبانی از شورای نظار، نیز شرکت  شهر

ورزیدند. احمد شاه مسعود در تپه ی تلویزیون قرارگاه سوق و اداره قوت ها و رهبری عملیات نظامی را 

بانه روز در این  برپا کرد و جنگ ابزار ها در گام نخست افشار قرغه و چنداول را نشانه گرفتند. پنج ش

مناطق آتش خمپاره می بارید و وزیر دفاع دولت اسالمی از بلندی های کوه، سوختن آنجا ها را به تماشا  

نشسته بود. دامنه ی آتشباری به کوته سنگی، ده بوری، قلعه ی شاده، کارته چهار، کارته سخی و حتا  

ل صدها باب ساختمان و دکان ویران گردید، پغمان رسید. در جاده میوند و بازار مندوی و خود مندوی کاب

 خانه های مردم و آبادی های دولتی در آتش سوختند. 

جنبش ملی اسالمی به رهبری جنرال دوستم و حزب وحدت در ناسازگاری با حاکمیت برهان الدین ربانی 

کمک یکدیگر  و احمد شاه مسعود، دیدگاه یکسان داشتند؛ از این رو در درگیری های نظامی با دولت، به 
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می شتافتند. به همین خاطر بود که هواپیما های ترانسپورتی جنرال دوستم، در کار سفر بری قوای حزب 

وحدت از کابل به مزار شریف و عکس آن فعال بودند. احمد شاه مسعود با ابراز خشم و ناخشنودی در  

  ۱۳۷۱/    ۹/    ۳۰ر گرفت. به روز  برابر این عملکرد، واکنش نشان داد و باز از زبان زو و جنگ ابزار کا

جنگ سختی میان شورای نظار و جنبش ملی در کارته وزیر اکبر خان، مکروریان ها، بی بی مهرو و  

چهاراهی صحت عامه رخ داد و ده ها و صد ها کشته و زخمی از خود بجا ماند که نابود سازی و ویرانی  

 نیز به دنبال داشت. 

تا به اینجا از آن ها سخن گفته شد، در کتاب: " اردو و سیاست..." ) درباره جنگ هایی که   یادآوری:  

 مؤلف (.  -تألیف سپهساالر محمد نبی عظیمی، با جزئیات بیشتر، آگاهی داده شده است 

، استاد پیشین دانشگاه کابل، پس از آن کارمند داوطلب در نهاد کمک رسانی S.A.Asis Nadjibiدوکتور  

وسعه ی بین المللی و جمعیت همکاری های تخنیکی، ) بخش برنامه ی قوای  آلمانی به نام " موسسه ی ت

، چشم دید های خود را  ۱۹۹۲بشری مسلکی افغانستان ( " در هنگام بود و باش خود در کابل در سال  

به نشر    ۱۹۹۴  /۱/    ۶تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungنگاشته و در روزنامه ی آلمانی  

است. در اینجا آن بخش های نوشته که در آن جنگ های خانمان سوز در افغانستان، بازتاب یافته،  سپرده  

 آورده می شود ) برگردان (:

"... مردم از آزاد کنندگان به گرمی پذیرایی کردند؛ لیکن با دریغ و درد عمر این شادمانی بسیار کوتاه  

ه است ؛ ولی دشمنی در بین گروه های مجاهدین کماکان فزونی می  بود. از آن زمان چند وقتی سپری شد

یابد. در قلمرو حاکمیت ائتالفی پیوسته کشتار و خونریزی و دزدی صورت می گیرد و شهروندان ملکی 

، حزب اسالمی حکمتیار به مدت بیست روز کابل را زیر ۱۹۹۲درد شکنجه ی آنرا می کشند. در اگست  

 انسان جان باختند.۲۵۰۰در نتیجه ی آن   باران موشک قرار داد که

، من)نجیبی( در کابل بودم، دو گروه ی مخالف؛ لیکن عضو حکومت ائتالفی، حزب ۱۹۹۲در دسامبر  

وحدت ) اتحاد تشکیل شده از چند گروه اهل تشییع ( و شورای نظار ) طرفداران احمد شاه مسعود وزیر  

رییس دولت، تعلق دارد( با هم درگیر شدند. در این دفاع که خود به جمعیت اسالمی به رهبری ربانی  

تن کشته و یا زخمی شدند، در برخی ۱۰۰۰برخورد نظامی در مبادله ی آتش بین دو طرف بیشتر از  

)چنداول(، دهمزنگ، کارته سه و سیلوی کابل خانه ها ویران  جای ها در شهر، در اطراف جاده میوند  

در محاصره گیر مانده بودم،   ۱۹۹۲/    ۱۲/    ۹-۴یبی( از تاریخ  و یا آسیب دیدند، در محلی که من )نج

شمار زیاد کشته و زخمی وجود داشت. تنها آتش جنگ ابزار نبود؛ بلکه دزدی و چور و چپاول نیز بیداد 

در خانه روبروی خانه ای که    ۱۹۹۲/  ۱۲/    ۵می کرد. من هرگز فراموش کرده نمی توانم که به روز  

ساله که هفت ماهه باردار بود، از اثر داخل شدن پارچه مرمی به بدنش  ۲۲انوی بود و باش داشتم، یک ب

کشته شد. به سبب فیر های وحشیانه سه روز پیاپی، مردم نتوانستند که به کار به خاکسپاری ]عزیزان از  

 دست رفته خویش [ بپردازند.

ش می ورزید تا دامنه ی نفوذ  آنچه در کابل رخ داد، خوفناک، وحشت آور و بیرحمانه بود. هر گروه تال

نیرومند سازد. رییس جمهوری ربانی  دهد و جایگاه خویش را در حکومت  قدرت خود را گسترش  و 

ناگزیر بود بر اساس نوبت مقام خود را به فرد دیگری واگذار کند؛ ولی از این امر سر باز زد؛ زیرا او 

خاب رییس جمهوری جدید و تشکیل یک می خواست تا دعوت شورای اهل حل و عقد که در باره ی انت

اسالمی  اتحاد  رهبر  سیاف  و  ربانی  جزء  به  بماند.  باقی  چوکی  در  گیرد،  می  تصمیم  گذرا  حکومت 

وپیشنهاد   کنند  ریاست جمهوری می  از مقام  استفاده  به سوء  متهم  را  ربانی  دیگر رهبران،  افغانستان، 

ج ماه به پس اندازند. این دو دیدگاهی در شهر نمودند تا برگزاری شورای اهل حل و عقد را به مدت پن

کابل ] در بین زمامداران [، سبب ناراحتی عصبی باشندگان شده و هزار ها تن از پایتخت پا به فرار نهاده  

اند. مردم در کابل از برخورد های جنگی، انتقام جویی ها، رفتار تعصب گرانه که صد ها کشته و زخمی 

اند؛ ولی رادیو کابل با نشر آگاهی نامه رسمی، رخ دادن این گونه رویداد ها   در پی داشت، خسته و بیزار

را برخاسته از " سوء تفاهم ها" دانست. افزون بر گروه های بی شمار مجاهدین، جنرال دوستم نیز در 

جنگجویان ازبیک او، در   ۱۹۹۲صحنه حضور دارد که هر وقت تغییر جبهه داده، در نخست در اپریل  

پس از برقرار شدن آتش بس بین   ۱۹۹۲/    ۱۲/    ۸ابل در کنار مجاهدین قرار گرفتند. به روز  اشغال ک

جناح های درگیر ) ساعت پنج پس از چاشت(، نیرو های دوستم در کنار حزب وحدت اهل تشیع ایستاده 

 مکروریان با نیرو های شورای نظار مسعود به جنگ  شدند. جنگجویان ازبیک تبار دوستم در منطقه  

شمار زیادی کشته و زخمی در میان شهروندان ملکی از خود بجا گذاشت.  پرداختند و این درگیری ها  
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قوای دوستم کلیه پوسته های امنیتی حکومت را در اطراف قصر ریاست جمهوری، وزارت دفاع، میدان 

ی پیاده از  هوایی به تصرف خود در آورد. فردای آن روز در هنگام صبح که من )نجیبی( می خواستم پا

کارته سه به سوی کارته وزیر اکبر خان، روان شوم، دو فروند هواپیمای جنگی در ارتفاع پایین، در 

 باالی سر نهاد های دولتی در پرواز بودند."

آنگونه که در برگ های گذشته یادآوری شد، نخستین لحظه های محفل تاج پوشی تنظیمی با درگیری های  

ماه ها و چند سالی دوام پیدا کرد. در این مدت زمین و   -یافت و روند آن روز هاخونین و قاتالنه آغاز  

آسمان در کابل و دیگر شهر های بزرگ افغانستان پر از دود و آتش و پیچیده در صدای شلیک گلوله ها  

و ترکش خمپاره ها و فرود آمدن موشک ها بود و انسان های بی دفاع و بیگناه ملکی جان می باختند و  

 زخم می خوردند.

بیهوده به دگر جنرال اختر عبدالرحمان   ۱۹۷۹جرنیل ضیأالحق پنجابی حاکم نظامی پاکستان، در دسامبر  

 هدایت نداده بود:

ادکین، مارک، کتاب: " تلک    - ) دگروال محمد یوسف   " افغانستان را آهسته آهسته به آتش کشانید."  

 (. ۲۹صمد، نثاراحمد، صخرس" >فاجعه ی قرن ما<، ترجمه ی: داکتر 

سران تنظیم ها و فرماندهان زورمند و خودکامه و بی بند و بار محلی به   ۱۳۷۱/    ۲/    ۸پس از روز  

عمل   جامه  خویش،  جهاد)!(  مبتکر  و  بانی  دستور  این  به  سیاسی،  قدرت  ی  جانبه  یک  غصب  هدف 

 پوشانیدند.

گروگان گیری، کشتن و بستن، ترور،   در حالی که جنگ قدرت طلبی، خونریزی، زورآزمایی،آدم ربایی،

راه گیری، دزدی، چور و چپاول... ادامه داشت؛ رهبری دولت اسالمی به خاطر دادن رنگ مشروعیت 

)!( به این اداره ی لرزان، برای برپایی نشست شورای اهل حل و عقد، دست به اقدام هایی زد. موضوع 

فقنامه ی پشاور درج شده بود تا پس از پایان چهار دعوت نمایندگان در گردهمایی اهل حل و عقد در توا

 ماه ریاست جمهوری برهان الدین ربانی، رهبر)!( آینده ی کشور را برای مدت یک و نیم سال تعیین کنند. 

به سبب اینکه نشست شورای اهل حل و عقد در قلمرو زیر حاکمیت دولتی برهان الدین ربانی برگزار 

ران تنظم ها به برگزاری آن چندان عالقمند نبودند و دل خوش نشان نمی می شد؛ از این رو شماری از س 

دادند. بر بنیاد برنامه ی پی ریزی شده و تصمیم پیشین شورا های قیادی و جهادی، نشست شورای اهل  

  ۱۹۹۲/    ۱۲/    ۱۹حل و عقد باید در وقت پیش بینی شده برگزار می گردید؛ ولی برخالف آن به روز  

 برگزار شد.

زمان ماموریت    -۱ادداشت: در یادآوری تاریخ برگزاری شورای اهل حل و عقد تفاوت ها وجود دارد:  ) ی

در کتاب " افغانستان در    -۲روز دیگر تمدید شد.    ۴۵برهان الدین ربانی پس از پایان چهار ماه، برای  

حل و عقد،    ، تاریخ تشکیل شورای اهل۴۰۱قرن بیستم " > از مجموعٔه برنامه های بی بی سی < ص  

 ، درج است.۱۹۹۳جنوری 

< ارگان نشراتی جمعیت اسالمی بخش اروپا، ۳۷و    ۱۳در جریده ی مجاهد > خبری شماره های    -۳

  ۱۰/ ۱۸و روز رأی گیری به خاطر تعیین رییس دولت، تاریخ ۱۹۹۲/   ۱۲/   ۱۹تاریخ برگزاری شورا  

عقد > جریده ی مجاهد خبری شماره   در پای قطعنامه ی شورای اهل حل و  -۴گفته شده است.   ۱۳۷۱  /

 مؤلف (  -آمده است. ۱۳۷۱قوس۳۰< تاریخ تصویب،۱۳

حزب   -۲جبهه ی ملی نجات افغانستان، -۱همزمان با این اقدام های دولت، پنج گروه جهادی و سیاسی ) 

 محاذ ملی   -۵جنبش ملی اسالمی افغانستان،    -۴حزب وحدت اسالمی افغانستان،    -۳اسالمی افغانستان،  

در شهر کابل، برگزاری شورای اهل حل    ۱۳۷۱/    ۱۰/    ۷اسالمی افغانستان ( در فیصله نامه ی تاریخ  

و عقد را غیر قانونی خواندند و روند انتخاب نمایندگان را برای اشتراک در این نشست، تقلبی پنداشتند )  

صله نامه ی گروه های  در پیوند با چگونگی برگزاری شورای اهل حل و عقد، قطعنامه ی این شورا، فی

 نشست اهل حل و عقد، در فصل ساختار دولت شرح بیشتر داده شده است (. جهادی بر ضد 
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پس از پایان کار شورای اهل حل و عقد، شهر کابل و شهروندان بی دفاع و بیگناه بار دیگر در شعله های  

ن دیگری تشنه ی رسیدن  آتش دشمنی بین دو طرف، یکی خواهان نگهداری قدر ت به شکل انحصاری و آ

، صد ها فیر موشک از چهار طرف در جای های ۱۳۷۱به قدرت، سوختند. در درازای ماه دی / جدی  

رهایشی، بر فرق مردم شلیک شد و در واکنش به آن نیرو های شورای نظار با بمباران هوایی و زمینی  

 و آتش توپخانه، پاسخ داد. 

آگاهی رسانید که برنامه ی انجام یک کودتا از  با پخش خبری به    ۱۹۹۳/  ۱/    ۵دولت اسالمی به روز  

سوی گلبدین، حزب وحدت، با تأیید و پشتیبانی کامل صبغت هللا مجددی، زمانی در نطفه خاموش گردید 

ی حزب اسالمی و که گزمه های امنیتی ) سالحدار های شورای نظار( همایون جریر یکی از بلند پایه ها

طالب معاون حزب وحدت را با تمام اسناد دست داشته جابجا دستگیر کردند. بازداشت های دیگر بر پایه 

 (. ۱۴لیست به دست آمده از نزد این دو تن،صورت گرفت ) جریده ی مجاهد، بخش اروپا، خبری شماره  

آدمکشان حزب اسالمی قصد داشتند که فرودگاه هوایی کابل و بگرام را بسته کنند    گمان می رفت که 

حمله های موشکی    ۱۹۹۳/    ۱/    ۷راه های رفت و آمد و امکان های ارتباطی را با کابل ببندند. به روز   و  

جنگجویان حزب اسالمی بر شهر کابل آغاز شد و گلبدین حکمتیار پایان موشک پرانی را وابسته به مبادله 

وب غربی کابل درگیری سختی بین جنگجویان حزب در بخش های غربی و جن اسیران جنگی دانست.  

وحدت و نیرو های طرفدار برهان الدین ربانی رخ داد که زیان های جانی و مالی از خود بجا گذاشت. 

 جنگجویان جنرال دوستم با حفظ بیطرفی، در این جنگ ها از هیچ گروهی پشتیبانی نکردند. 

 ۱/  ۹کودتا باید به تاریخ ( ۱۵جاهد ) خبری شماره به ادعای نویسندگان تبصره های سیاسی جریده ی م

جانشین   ۱۹۹۳/ را  زیرین  پیروزی، شورای  در صورت  کودتا  این  دهندگان  سازمان  یافت.  می  آغاز 

 حکومت ربانی می کردند:

 -۴عبدالرشید دوستم وزیر دفاع،  -۳گلبدین حکمتیار رییس وزرا،    -۲سید احمد گیالنی رییس دولت،    -۱

 صبغت هللا مجددی رییس شورای ملی.  -۵ری وزیر داخله،  عبدالعلی مزا

آشکار است که بهای سنگین این جنگ های قدرت طلبی را مردم بی دفاع افغانستان با خون خود و از 

دست دادن جان و دارایی های مادی و معنوی خویش پرداختند. چوکی نشینان کابل غنوده در زیر زمینی  

رد اعتماد، همچنان تشنگان قدرت، یکجا و به اندازه ی برابر به کوره های مستحکم در ساختمان های مو

ی سوزان جنگ روغن و هیزم می ریختند. گروه های جنگی و تنظیم های سیاسی جهادی )!( که از روز 

نخست پیدایش خود لکه ی ننگ مزدوری به هدف های بیگانگان را بر جبین و حلقه ی چاکری را به  

تجاع و امپریالیسم به گوش داشتند و هنوز هم دارند ، همیشه به فرمان باداران خود  استبداد، استعمار، ار

گردن نهاده اند. بر بنای همین وابستگی آنها بود که جنرال حمید گل رییس پیشین آی اس آی، قاضی حسین 

ابل احمد رییس حزب جماعت العلمای پاکستان، رهبر اخوان المسلمین سودان و شماری از عرب ها به ک

آمدند تا بین طرف های درگیر، میانجیگری کنند و زمینه ی آشتی دادن آنان را فراهم آورند و اگر امکان 

آتش بس    ۱۳۷۱/    ۱۱/    ۲۵  -  ۱۹۹۳/    ۲/    ۱۵به روز   داشت آتش بس را برقرار سازند. همان بود که  

 صورت گرفت.

وزیر پاکستان از سرکردگان تنظیم ها، نواز شریف نخست  ۱۹۹۳/    ۲/   ۲۵  -   ۱۳۷۱/   ۱۲/   ۶به تاریخ  

همچنان از جنبش ملی اسالمی و حزب وحدت اسالمی دعوت نمود تا خود و یا نماینده ی آنها در یک  

شرکت ورزند. تنها مولوی یونس خالص ) به  (۱۳۷۱/  ۱۲/   ۱۰  -  ۱۹۹۳/   ۳/   ۱نشست در اسالم آباد )

وت را نپذیرفتند. نخست وزیر پاکستان به تاریخ دلیل حضور نماینده ی دوستم( و عبدالرسول سیاف، دع

برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار را به خانه ی شخصی خود    ۱۹۹۳/    ۳/    ۳  -  ۱۳۷۱/    ۱۲/    ۱۲

خواست و آنان را آشتی داد که فرتور این رویداد در رسانه های همگانی در پاکستان به چاپ رسید. به 

ها ارائه   حکومت پاکستان سندی را به نشست سران تنظیم    ۱۳۷۱/    ۱۲/    ۱۶  -  ۱۹۹۳/    ۳/    ۷تاریخ  

نمود تا پس از خواندن در پای آن امضا بگذارند. آنگونه که آشکار شد، به جزء آصف محسنی به سبب  

به زبان انگلیسی آماده شده بود، دیگران به آن مهر تأیید زدند. ضرور بود که این جور  اینکه سند از پیش

حکم پذیرش پیدا می کرد؛ از این رو  ر کشور های پشتیبان تنظیم ها نیز می گذشت و  آمد ها از زیر نگ 

به عربستان رفتند تا در مکه ی معظمه در حضور ملک فهد   ۱۹۹۳/    ۳/    ۸رهبران تنظیم ها به تاریخ  

/    ۲/   ۲۱ -  ۱۹۹۳/   ۳/   ۱۲و نواز شریف از پابندی به تعهدات خود سوگند وفاداری یاد کنند. به تاریخ  

/    ۱۲/   ۲۲ملک فهد و نواز شریف به عنوان تضمین کنندگان در پای سند امضا گذاشتند. به روز    ۱۳۷۱
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گلبدین حکمتیار، صبغت هللا مجددی و دیگران در هم رکابی با نواز شریف،   ۱۹۹۳/    ۳/    ۱۳  -  ۱۳۷۱

پیوستند. سند تهیه شده  رهسپار ایران شدند. سران تنظیم هایی که در عربستان باقی مانده بودند، به آنان  

در اسالم آباد، از تأیید و پشتیبانی مال ها، آخوند ها و آیت هللا های ایرانی نیز برخوردار شد و دولت ایران 

آن پیمان اسالم آباد رسمیت پیدا کرد )پیرامون این پیمان در فصل   در پای سند امضا گذاشت. پس از  

 ساختار دولت بیشتر نگاشته شده است (.

قتنامه ی اسالم آباد و سوگند وفاداری به آن در مکه ی معظمه به معنای پایان جنگ های قدرت طلبی  مواف

و ارمغان بازگشت یک آرامش جسمی و روحی نسبی به شهروندان افغانستان نبود؛ زیرا به زودی به 

در  سالمی  جنگ سختی میان تفنگداران جمعیت اسالمی، محاذ ملی اسالمی، اتحاد ا  ۱۹۹۳/    ۳/    ۳۰روز  

درازا کشید که زیان های   به  این درگیری ها مدت سه روز  داد.  فرودگاه هوایی کندهار، رخ  اطراف 

 بزرگی جانی و مالی را در پی داشت.

سران تنظیم ها در جالل آباد گرد هم آمدند تا بر پایه پیمان اسالم آباد،    ۱۳۷۲در آغاز فروردین / حمل  

تنظیم در آن، به گفت و گو بنشینند. در نیمه ی نخست ماه فروردین /    در مورد ساختار کابینه و سهم هر

 حمل گلبدین حکمتیار، کابینه ی را منحل اعالم نمود و لیست جدیدی را با این تغییر ها ارائه کرد:

 وزارت دفاع سهمیه تنظیم صبغت هللا مجددی. -۱

 وزیر خارجه: احمد شاه مسعود. -۲

 محمد امین وقاد، معاون حزب اسالمی.وزیر داخله: قاری  - ۳

برهان الدین ربانی که در سفر به جالل آباد به هدف کابینه سازی، مورد سوء قصد موشکی قرار گرفته  

روز   به  برد،  سالمت  به  جان  ولی  ی   ۱۹۹۳/    ۴/    ۳بود؛  جریده   ( نپذیرفت  را  پیشنهادی  ی  کابینه 

 (.۱۸مجاهد،بخش اروپا، خبری شماره 

ای کابینه سازی و عزل و نصب افراد، حل نا شده باقی مانده بود که دور جدید درگیری هنوز جنجال ه

در شهر   ۱۹۹۳/    ۴/    ۹های خونین بین نیرو های شورای نظار و چریک های حزب وحدت، به روز  

به شدت ادامه یافت . پس از آن حمله های موشکی  ۱۹۹۳/    ۴/    ۱۳-۱۲کابل آغاز شد و به روز های  

بیمارستان صلیب سرخ هدف شلیک موشک    ۱۹۹۳/    ۴/    ۱۶وحشت برپا کرده به تاریخ  حزب سالمی  

 قرار گرفت و تباهی آفرید.

بیگانگان که تا ژرفا در شکل گیری غم و درد شهروندان افغانستان دست داشتند، با شتاب دادن به درگیری 

ای غربی پیوسته در شهر های دوام آن،به دنبال هدف های خود بودند. در همین راستا دیپلمات ه ها و  

مهم ) کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، جالل آباد (، ] شاید بدون داشتن اجازه نامه ی رسمی و در 

نظر گرفتن راه و رسم سیاسی [ به مقصد مشورت با تنظیم های دلخواه و تامین ارتباط با فرماندهان پر 

ر بودند تا خطر هایی را که از سوی گروه های با هم  قدرت محلی، در رفت و آمد بودند و گاه گاهی ناگزی

  ۱۹۹۳/    ۴/    ۲۳دشمن به وجود می آمد، به جان و دل پذیرا شوند. به سلسله اینگونه پیشامد ها به روز  

در شهرک مرزی سپین بولدک، سه تن دیپلمات اروپایی از سوی جنگجویان وابسته به حزب اسالمی 

  ۱۹۹۳/    ۵/    ۱۳روز را در اسارت به سر بردند تا اینکه به تاریخ    ۲۰گلبدین حکمتیار ربوده شدند و  

 دوباره آزادی خود را به دست آوردند.

به دنبال بی اتفاقی ها و پیشبرد جنگ های خونین بر سر به دست آوردن مقام های کلیدی، سرکردگان 

تشکیل کابینه گفت و گو    تنظیم ها به دعوت شورای ننگرهار، در شهر جالل آباد گرد هم آمدند تا پیرامون

ادامه  ۱۳۷۲/    ۲/   ۲۸آغاز یافت و تا روز  ۱۹۹۳/   ۵/    ۱ -۱۳۷۲/    ۲/   ۱۱. این دیدار ها از روز  دکنن

خط های ارتباطی و  ۱۹۹۳/   ۴/   ۲۵پیدا کرد. پیش از این نیرو های حزب اسالمی در منطقه، به تاریخ 

هنگامی که در شهر جالل آباد گفت و گو به پیش راه های دخولی به کابل را از هر طرف بسته بودند. در  

جنگ سختی بین شورای نظار و حزب وحدت،   ۱۹۹۳/  ۵/    ۲  -  ۱۳۷۲/   ۲/    ۱۲برده می شد، به تاریخ  

رخ داد. گروه های جنگی قدرت طلب، بدون کوچک ترین توجه به زندگی رقتبار مردم، در غرب شهر  

سختی میان  درگیری    ۱۹۹۳/    ۵/    ۱۰-۹به روز های    کابل نیز میله های توپ و تفنگ را گرم ساختند.
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جنبه ی قومی و مذهبی و زبانی  جنگجویان اتحاد اسالمی و چریک های حزب وحدت، رخ داد که بیشتر  

 داشت.

چریک های حزب اسالمی کابل را زیر   ۱۹۹۳/    ۵/    ۱۲  -۱۳۷۲/    ۲/    ۲۲پس از ده روز، به تاریخ  

حمد شاه مسعود وزیر دفاع و آمر شورای نظار برای مقابله با  ضربه های موشک و خمپاره گرفتند. ا

/   ۲/    ۲۳مخالفان خود، از جنرال دوستم خواستار کمک شد. این خواهش پاسخ مثبت یافت که به تاریخ  

نفری جنرال دوستم به کابل آمد. با آمدن قوای کمکی تازه ۲۰۰۰نیروی جنگی ۱۹۹۳/  ۵/   ۱۳ - ۱۳۷۲

به حمله های موشکی حزب اسالمی و حمله های حزب وحدت، نیرو های   نفس، به خاطر دادن پاسخ

به عملیات گسترده    ۱۹۹۳/    ۵/    ۱۶  -  ۱۳۷۲/    ۲/    ۲۶مشترک احمد شاه مسعود و جنرال دوستم به تاریخ  

ی نظامی بر ضد این دو گروه دست زدند. هواپیما های جنگی و توپخانه، چهار آسیاب، قرارگاه مرکزی 

 کوبیدند.  ارگلبدین حکمتیار

به آگاهی مردم رسانیدند که سران تنظیم   ۱۹۹۳  ۵/   ۱۹  - ۱۳۷۲/  ۲/  ۲۸در همین گیر و دار به تاریخ 

ها در جالل آباد، مشکل موجود در سر راه تشکیل کابینه را حل کرده و به توافقی دست یافته اند. موافقتنامه  

 ی جالل آباد در کل این مسایل را در بر گرفته بود:

تحویل دهی  -۳تشکیل حکومت ائتالفی از میان نمایندگان تنظیم های جهادی،  -۲قراری آتش بس، بر -۱

جنگ ابزار های سنگین از نواحی و اطراف شهر کابل به کمیسیون جمع آوری جنگ ابزار ها در وزارت 

 آماده گیری برای برگزاری انتخابات سراسری. -۴دفاع، 

به هر حال در نشست جالل آباد که در آن کارمندان آی اس آی نیز انبازیده بودند، سران تنظیم ها به  

به مدت دو ماه وزارت دفاع و وزارت   ۱۹۹۲/    ۵/    ۱۹  -  ۱۳۷۲/    ۲/    ۲۸موافقت رسیدند که از روز  

اداره شود. رییس کمیسیون و ها،  تنظیم  از اعضای  انتخابی  از سوی کمیسیون های  دفاع داخله  زارت 

برهان الدین ربانی تعیین شد و در رأس کمیسیون وزارت داخله گلبدین حکمتیار قرار گرفت. فیصله شده  

 بود که در دو ماه از هر استان دو تن فرمانده جهادی انتخاب گردد تا وزیران دفاع و داخله را برگزینند.

از مقام وزارت   ۱۹۹۳/    ۵/    ۲۰تاریخ  پس از رسمی شدن موافقتنامه ی جالل آباد، احمد شاه مسعود به  

دفاع کنار رفت و پایگاه نظامی خود را در استان پروان در شهرستان جبل السراج برپا کرد ) رویداد 

، از دید تحلیل گران جمعیت اسالمی، ۳۹نشست جالل آباد، در جریده ی مجاهد، بخش اروپا، خبری شماره  

 نیز بازتاب داده شده است (. 

ی افغانستان، بویژه شهروندان کابل به خوبی می دانستند که کلیه رهبران تنظیمی تشنه ی   مردم رنجدیده

قدرت و ثروت بودند؛ از این رو پا بندی به وعده ها در نزد آنان بسیار گران تمام می شد؛ بنا بران به 

ای موافقتنامه ی هیچ کدام عهد و پیمان خود وفادار باقی نمی ماندند. هنوز تازه امضای سرکرده ها در پ

نیرو   ۱۹۹۳/    ۶/    ۱۱جالل آباد خشک نشده بود که آماده گیری های جنگی و نظامی نمایان شد. به تاریخ  

/   ۶/  ۲۸-۲۳های جنگی وابسته به دولت با جنگجویان حزب وحدت درگیر شدند و به دوام آن از تاریخ 

 خانه کوبیدند. نیرو های شورای نظار، موضع های حزب وحدت را با آتش توپ ۱۹۹۳

 

نیرو های جنبش ملی تا اندازه ای بیطرفی اختیار کرده بودند. جنرال   ۱۹۹۳در جنگ های سال            

به کابل آمد و با ربانی، مسعود و عبدالعلی مزاری، صحبت کرد. دیدار    ۱۹۹۳/    ۷/    ۳دوستم به روز  

می، آتش خشم گلبدین حکمتیار را جنرال دوستم از کابل و گفت و گو های او با همچشمان حزب اسال

کابل را موشک باران کرد. جنرال دوستم در آن وقت   ۱۹۹۳/    ۷/    ۶برافروخت. همان بود که به روز  

/    ۷/    ۱۲ضروری پنداشت تا زمینه ی دیدار خود را با گلبدین حکمتیار فراهم آورد، سرانجام به روز  

 ش بس را به امضا رساندند.هر دو با هم صحبت کردند و در نتیجه پیمان آت ۱۹۹۳

حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و جمعیت اسالمی برهان الدین ربانی، به هدف فریب دادن مردم، گاه گاهی 

به نمایش های ساختگی و میکانیکی به خاطر پایان دایمی جنگ و کنار گذاشتن دشمنی ها، دست می زدند 

شهزاده های آل سعودی و شیخ نشینان نفت ساالر و به فرمان باداران پاکستانی و ایرانی و به دستور  

حوزه ی خلیج موافقتنامه ها را به امضا می رساندند؛ ولی کینه توزی و دشمنی این دو گروه ی جهادی 

افغانستان، دارای ریشه ی بسیار ژرف بود که امضای یک سند به هیچ وجه نمی توانست کینه ورزی و 
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روز میله های تفنگ در کابل سرد می بودند، در عوض در استان ها    دشمنی میان آنها را بزداید. اگر چند

جنگ های آدمکشی و ویرانگری بیداد می کرد. چنانچه به سلسله ی جنگ های میان گروهی، به روز  

، نیرو های حزب اسالمی و جمعیت اسالمی، در کندهار درگیر شدند. میزان زیان ها و  ۱۹۹۳/   ۸/   ۲۳

 گ را می توان با برابر قرار دادن با درگیری های گذشته، سنجه کرد.جان باختن ها در این جن

در کابل، پس از اعالم متارکه میان قوت های جنبش اسالمی و حزب اسالمی، حزب وحدت و حزب 

به برقراری آتش بس موافقت کردند. این آتش بس ها تنها یک طرف   ۱۹۹۳/    ۸/    ۳۱اسالمی نیز به روز  

کشتار مردم و وحشیگری را در خود بازتاب نمی داد؛ زیرا به جای موشک  سخن بود و هرگز پایان  

پرانی گلبدین حکمتیار و آتش توپخانه ی برهان الدین ربانی، جنگ ابزار های حزب اتحاد اسالمی سیاف 

  ۹/  ۲۳وهابی متحد همیشگی جمعیت اسالمی و حزب وحدت، آماده ی انداخت و شلیک شدند و به روز  

 گر آتش گشودند.بر همدی ۱۹۹۳ /

تفنگداران اسماعیل خان آمر حوزه ی جنوب غرب و نیرو های جنرال دوستم،   ۱۹۹۳/    ۹/    ۲۶به تاریخ  

در استان بادغیس داخل گرداب هالکت آور جنگ و خونریزی شدند؛ بدون اینکه به طرف های درگیر  

نتیجه ی موفقیت آمیزی را به بار آورده باشد، باشندگان محل شکنجه ی آسیب های به وجود آمده را به 

 دوش کشیدند. 

همین که دیوانگان قدرت چند روزی دم راستی می کردند و مدت استراحت فرماندهان و چریک ها پایان  

در یک جنگ سخت  می یافت، اشتیاق آنان به جنگ باال می گرفت و مردم را به ماتم می نشاندند. چنانچه  

گوشمالی داد    در کابل، شورای نظار، حزب وحدت را با زبان جنگ ابزار ۱۹۹۳/   ۱۰/   ۵-۴دو روزه  

، حزب اتحاد اسالمی سیاف ۱۹۹۳/    ۱۰/    ۱۰که البته بی پاسخ باقی نماند. پنج روز پسان تر به تاریخ  

( در محل های هزاره نشین در غرب کابل با حزب وحدت درگیر شد یوهابی ) برادر تنی جمعیت اسالم

 و کمبود های جنگ ویرانگر روز های گذشته را پوره نمودند. 

یکی از برخورد های نظامی درد آور که شالوده ی جنگ های آینده را گذاشت، جنگ تگاب بود. شهرستان 

های راهبردی تگاب و نجراب که استان های پروان و کاپیسا را به استان های ننگرهار و لغمان پیوند  

باه کردن زندگی می دهند و با سروبی نزدیک است، برای طرف های درگیر خواهان تاج و تخت به بهای ت

و هستی صد ها هزار انسان، از اهمیت راهبردی ویژه ای برخوردار بود. شورای نظار و حزب اسالمی 

 به هدف حذف نمودن یکدیگر از میدان سیاست، آغاز کردند. ۱۹۹۳/   ۱۱/  ۱این جنگ را به روز 

Thomas Ruttig  ( تحلیلگر سیاسی و صاحبنطر در مسایل افغانستان نگاشته است:)برگردان 

با رخ    ۱۹۹۳مؤلف ( از پیش، در نوامبر    -۱۹۹۳سال  از  "... اسباب این درگیری ها ) جنگ های پس  

دادن برخورد نظامی بین مسعود و حکمتیار به خاطر در زیر اداره در آوردن شهرستان تگاب و نجراب 

روبی قرار دارد که تا  کیلومتری شمال کابل گذاشته شده بود. در نزدیکی این مناطق بند برق س  ۶۰در  

اندازه ی زیاد کابل را با انرژی برق تامین می کند. حکمتیار از اینکه بند برق را زیر اداره ی خود داشت، 

همیشه روند برق رسانی به پایتخت را بند می کرد تا ناخشنودی شهروندان را در برابر رییس جمهوری  

 (. ۱۹۹۸، سال ۶شماره  Südasienربانی بر انگیخته باشد...." ) نشریه آلمانی: 

بدین سان دیده شد که بار سنگین نابود سازی ها و زیان های برخاسته از زورآزمایی قدرت طلبانه ی 

گروه های با هم دشمن را تنها شهروندان بی دفاع ملکی به دوش می کشیدند. سرکردگان و فرماندهان 

جنگ تگاب در ماهیت خود برنده و بازنده نداشت. تنظیم ها از گزند درگیری ها در امان باقی می ماندند.  

بازندگان اصلی تنها مردم افغانستان بودند که جهادی )!( های بیرحم و آدمکش، سوار بر گرده های آنان، 

 خواب فرمانروایی و حاکمیت همیشگی خود را می دیدند. 

نگ، آتش کینه و دشمنی شعله های آتش جنگ تگاب به شکل گذرا خاموشی گرفت؛ ولی دلیل بنیادی این ج

دیرینه ی دو فرمانده پر قدرت ) حکمتیار و مسعود( پا برجا باقی ماند. سرکردگان تنظیم ها همان گونه 

که در نزد شهروندان عزت و اعتباری نداشتند، به همان اندازه گنجایش میانجیگری را در خود نمی دیدند 

حسن ترابی رهبر جبهه  بنابر همین کمبود بود که و همیشه چشم به راه دست خیر از بیرون می نشستند. 

به کابل آمد تا گلبدین حکمتیار و احمد شاه مسعود را   ۱۹۹۳/    ۱۱/    ۱۸ی ملی اسالمی سودان به روز  

مردم  مصیبت  در  داخل  های  با طرف  روزه  های شش  گو  و  گفت  پیشبرد  از  پس  ترابی  بدهد.  آشتی 
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فرماند دو  این  بین  که  شد  موفق  آورد.  افغانستان،  وجود  به  را  ناپایدار  سازش  و  نیرومند، یک صلح  ه 

به امضای موافقتنامه ی آتش بس تن در دادند؛ لیکن این   ۱۹۹۳/    ۱۱/    ۲۴فرماندهان همچشم به روز  

تعهد دیر پا نبود؛ زیرا به مانند پیمان های گذشته در کاغذ نوشتند و روی یخ گذاشتند تا از تابش نور  

نیرو های وفادار به برهان   ۱۹۹۳/    ۱۱/    ۲۷پس از امضای این پیمان به تاریخ    آفتاب، آب شود. سه روز

تورخم به سختی بمباران   -جالل آباد    -الدین ربانی، موضع های حزب اسالمی را در امتداد بزرگراه کابل

  کردند. در واکنش به حمله های هوایی دولت، جنگجویان حزب اسالمی بزرگراه را به روی ترافیک بستند

فرجام   در  نمودند.  جلوگیری  پایتخت  به  خوراکی  مواد  رسیدن  از  دشمنان  و  زورآزمایی  این  شکنجه 

 سرسخت را شهروندان نیازمند کشیدند.

تنها این نبود: آنگونه که پیشتر گفته شد، بین جنبش ملی اسالمی جنرال دوستم و حزب اسالمی گلبدین 

  ۱۹۹۳/  ۱۲/    ۱۶آن جنگجویان هر دو طرف به روز  حکمتیار آتش بس برقرار شده بود؛ ولی با وجود  

 در کابل به زد و خورد پرداختند و آتش و خون را روان ساختند.

کنش ها و واکنش ها صحبت  پیش از اینکه به مسایل دیگر پرداخته شود، بایسته است تا اندکی پیرامون آن  

 ده گردیدند. گردد که زمینه ساز شعله ور شدن دور باطل جنگ های خانمانسوز آین

 بصیر صبا نگاشته است:

" مسعود به هدفی که می خواست برسد رسیده بود. از پروان و کاپیسا مطمئن شده بود و ]در[ آنجا ]ها[  

نیرو های حزب اسالمی را از خود ساخته بود. و از جانب دیگر نیرو های دوستم به آن اندازه در کابل 

و از آینده هراس داشت که اگر وضع بدین منوال ادامه پیدا   نبود که مسعود نتواند آن را سرکوب نسازد

می کرد دوستم نیروهایش را تقویه و فردا برایش درد سر های بزرگ ایجاد می کردند و هم مسعود از 

طرف ربانی نیز چندان مطمئن نبود که فردا با دوستم یکجا خواهد شد. چون قبألٔ ربانی دوستم را پسر 

داشت دوستم را در ریاست جمهوری  [  ۱۳۷۲/    ۲/    ۱۴]۱۳۷۲ه ترکیه در سال  خوانده بود سفری که ب

 سرپرست و جایگزین خود ساخته بود.

و هم مسعود از طرف متحد نزدیکش عبدالرب رسول سیاف و از طرف کشور عربستان و جا های دیگر 

س خصوصیات عمده  نسبت ائتالفش با دوستم زیر فشار جدی قرار داشت . مسعود در گذشته ها نیز به اسا

اش در قدرت با هیچکس شریک نمی شد. بار ها اشخاص و افراد را که خطر قدرتش او را تهدید می کرد 

 از سر راهش دور کرده بود....

از جانب دیگر دوستم اطالع پیدا کرده بود که مسعود در نظر دارد موقعی که جنگ را علیه دوستم آغاز 

چنین شد. جهاد را بر   ۱۳۷۲ی مجاهدین شمال را فتح کند. که در سال  کند با اعالن جهاد و بسیج نیرو ها

ضد دوستم اعالن کرد. دوستم در یک تالش بی سابقه مناسبات خوبی را با حضرت مجددی و پیر سید 

احمد گیالنی برقرار کرد و از جانب دیگر به مراتب انجینر گلبدین حکمتیار هیئت های خاص را به نزد 

را با تحفه های گران بهای چون ارسال    دوستم فرستاده بود و خواهان ائتالف شده بود. نامه های متعدد

 تسبیح از زمرد... > مسعود از دوستم گریزان بود و حکمتیار آویزان.<" 

) صبا > در کتاب نامه و در پایان مقدمه " صباح" نگاشته شده است <، بصیر، کتاب: " از تصرف کابل 

 (. ۱۳۵-۱۳۴شاور، صص ش، ناشر: مرکز مطبوعاتی افغانی پ۱۳۷۹تا سقوط مزار"، سال چاپ: بهار 

همین که احمد شاه مسعود به کمک و همکاری سیاسی و نظامی   است:    ه رویداد های پی در پی نشان داد

دیگران به پیروزی ها دست می یافت و به هدف هایش می رسید ، بیدرنگ در صدد سازماندهی توطئه 

ای جنگی می برآمد که با شورای و دسیسه بر ضد برخی از رهبران نهاد های سیاسی و فرماندهان گروه ه

نظار، حزب جمعیت اسالمی و تنظیم اتحاد اسالمی سیاف وهابی نزدیک نبودند. مسعود به خاطر زدودن  

همچشمان خود به هر اقدام ناشایست دست می یازید و از هر وسیله ی ممکنه استفاده می کرد. در نزد 

ویان شورای نظار و اعضای جمعیت اسالمی او، هر همکار و پشتیبان روز های دشوار ) سوای جنگج

و اتحاد اسالمی( پس از پیروزی بر دشمن، جایگاه رقیب سرسخت آینده را پیدا می کرد و در وجود آنان 

گنجایش زورآزمایی با خود را می دید؛ بنا بران از نگر او کار درست دانسته می شد که آنان به کلی نابود 

 .گردند و از سر راه برداشته شوند
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مسعود در برابر جنرال دوستم نیز از شیوه ی توطئه گری کار گرفت که سنگ بنای آن با حمله ی نظامی  

کتاب: " در صفحات شمال چه می گذشت؟"،  بر شیر خان بندر و اشغال آن نهاده شده بود ) رجوع شود به:  

ی انقالب اسالمی تا سقوط  و کتاب: " افغانستان بعد از پیروز ۵۲-۴۷تألیف: اسد هللا ولوالجی،برگ های 

-۱۱۱شمال بدست طالبان " تألیف: عبدالروف بیگی، ناشر: انجمن نشراتی دانش، شهر پشاور، برگ های  

 و سلسله ی آن ادامه پیدا کرد. ( ۱۵۸-۱۶۰،  ۱۱۴

 مصطفی دانش تحلیلگر مسایل افغانستان در بخشی از یک نوشته زیر عنوان

/    ۹/    ۲۶تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه ی   " هزار ها افغانستان کوچک"، نشر شده  

 ، نگاشته است ) برگردان(:۱۹۹۵

رییس جمهوری ربانی به اشاره ی مسعود، دوستم را برای یک دیدار    ۱۹۹۳" هنگامی که در خزان  

در شهر مزار شریف پیرنگ یک کودتا را ریخت تا   -رسمی به ترکیه فرستاد، مسعود در پایتخت دوستم  

را از جنگ های قدرت طلبی بر سر کابل، به دور نگهدارد و شمال کشور را با یک هجوم ناگهانی او  

 زیر اداره ی خود در آورد. 

 شورش ]سازماندهی شده از سوی مسعود[ سرکوب شد." 

 

 

 شکل گیری درگیری های خونین میان گروهی   

______________________________ 

 

 

 خ ( ۱۳۷۲دی / جدی   -۱۹۹۴) از آغاز سال 

 

 پیش درآمد به رویداد ها: 

 

آنها را بر می انگیخت و   نادیده گرفته شدن کلیه گروه های جهادی)!( در بدنه ی قدرت سیاسی، خشم  

اندازه ی کینه توزی آنها را در برابر رییس دولت اسالمی، پیوسته افزایش می داد. در این وضعیت، از  

برهان الدین ربانی و طرفدارانش با حیله گری و دلیل تراشی های نا پذیرفتنی، خواستار دوام  یک طرف 

زمام داری بودند، از سوی دیگر مخالفان باقی ماندن برهان الدین ربانی را در قدرت نمی پذیرفتند؛ از 

هم شورای  نام  به  ناهمگون  ائتالف  یک  تشکیل  با  تا  نمودند  سعی  دیگر  های  گروه  رو  به این  اهنگی 

 فرمانروایی این تاج پوش پایان دهند.

 

" حکمتیار دشمن آشتی ناپذیر و دیرینه ی مسعود با استفاده از ضعف سیاسی و شخصیت متذبذب نامبرده  

که در جنگ های متعدد با مسعود و دوستم طعم تلخ شکست های پی در پی را چشیده بود، به تدریج خود 

شاخٔه مزاری( نزدیک ساخته بود و موفق گردید تا مجددی و گیالنی را نیز  را به حزب وحدت اسالمی )  

اقدام   به خود متمایل سازد و به تالش های سیاسی جهت ایجاد یک ائتالف ضد مسعود در سطح وسیع  

 نماید. 

از قراین چنین استنتاج می شود که: نخستین بازدید ها میان نمایندگان با صالحیت حزب اسالمی، حزب 

اسالمی، جنبش ملی اسالمی، جبهٔه نجات ملی و محاذ ملی اسالمی، دو ماه قبل از اعالن رسمی   وحدت

ائتالف در کشور آذربایجان صورت گرفته و توافقاتی نیز بعمل آمده باشد. اما دیدار دوستم با مزاری و 

/   ۴/   ۱۲نمود ) گلبدین حکمتیار در زمانی که ربانی عازم ترکیه شد و دوستم را به جانشینی اش توظیف

این پروسه را تسریع نمود." ) سنگر، نور محمد، کتاب: " نیم نگاهی بر ائتالف های تنظیمی در (  ۱۳۷۲

قصه خوانی   -، ناشر: مرکز کمپوز و دیزاین آرش، جنگی محله  ۱۳۸۲افغانستان "، سال چاپ: تابستان  

 (. ۱۶۳-۱۶۲پشاور، صص  -

پیاده وابسته به نیرو های جنبش ملی    ۳۱ولی بر بنیاد نوشته ی جنرال شبیر احمد واسوخت، معاون لوای 

ملی و حزب وحدت اسالمی، در خزان  بین حزب اسالمی، جنبش  در کابل، در اصل روابط  اسالمی 

تامین شده بود. چنانچه در همین راستا جنرال واسوخت به نمایندگی از جنبش ملی در همراهی با  ۱۳۷۱

با اشتراک هیأت حزب وحدت، به روز   به هدف هماهنگ کردن   ۱۳۷۱/    ۱۱/    ۱۹همایون جریر و 
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، در حالی که کشمیر خان و سباوون اعضای حزب ۱۳۷۱/    ۱۱/    ۲۰برنامه ی عملیات جنگی تاریخ  

نیز حضور داشتند، با گلبدین حکمتیار، در چهار آسیاب دیدار نموده بود ) آزادی: ماهنامه ی اسالمی  

 (. ۲۰۰۰برابر با مارچ    ۱۳۷۸، اسپند / حوت  ۳۲فرهنگی افغانستانی ها در دنمارک، شماره    -اطالعاتی  

 

 جنرال عبدالروف بیگی نگاشته است:

 

که کار را با او یکطرفه کند. دیگر بین مسعود و  " جنرال دوستم با این حرکت مسعود تصمیم می گیرد  

دوستم دشمنی ها آغاز شده بود. جنرال دوستم هیئتی را تحت ریاست انجنیر نسیم مهدی معاون جنبش ملی 

اسالمی، ملک ریس ارتباط خارجٔه جنبش و قادر برادر دوستم به آذربایجان فرستاد تا با نمایندگان حزب  

ن و نمایندٔه وحدت خلیلی، طالب شاه مالقات نموده دربارٔه عملیات مشترک  اسالمی همایون جریر، سباوو

باالی کابل صحبت نمایند." ) کتاب: " افغانستان بعد از پیروزی انقالب اسال می تا سقوط شمال بدست  

 (. ۱۱۷-۱۱۶، ناشر: انجمن نشراتی دانش، شهر پشاور، صص ۱۳۸۱طالبان "، سال چاپ: 

 

 ته است:اسد هللا ولوالجی نگاش

 

نیرو های جنبش واقع در ساحٔه  قرارگاه سیاسی  در  با عبدالعلی مزاری  نشستی را  "... جنرال دوستم 

مکروریان کهنه انجام داد. آقای عبدالعلی مزاری در این دیدار خود با جنرال دوستم، روی مسایل مربوط  

 سعود گذاشت.به درگیری های اخیر در کابل صحبت کرده و مسؤلیت آنرا به دوش آقای م

آنگاه از جنرال دوستم تقاضا بعمل آورد تا به مالقاتی آمادگی نشان دهد که میان وی و آقای حکمتیا باید  

صورت گیرد. این دیدار وقتی راه اندازی شد که آقای مزاری از طریق ساحٔه چهارآسیاب وارد محل 

رد ساحٔه سنگ نوشته مذاکره شده بود. بعدٔأ جنرال دوستم در اثر وساطت و ضمانت عبدالعلی مزاری وا

ی لوگر گردیده و صحبت مفصلی را با آقای حکمتیار و عبدالعلی مزاری انجام داد. در حالی که جنرال  

دوستم سرگرم چنین مذاکراتی با رقبای سیاسی نظامی آقای مسعود بود، آقای مسعود از اشتباهی سخن 

شهر کابل آنرا مرتکب شده بود. آقای  می گفت که در اثر دعوت جنرال دوستم از طریق استاد ربانی به  

مسعود به این عقیده بود، که در صورت مساعد نه گردیدن این شرایط از جانب ربانی برای جنرال دوستم، 

زمینٔه مالقات وی با حکمتیار و عبدالعلی مزاری به این سادگی تهیه نشده و از چنین مشروعیتی برخوردار  

تبلیغاتی آنرا آماده ساختیم. این نتیجه گیری و ابراز نظر آقای   نمی گردید، که ما خود فضای سیاسی و

مسعود متکی به مسایل مطرح شده در مذاکراتی بود که جنرال دوستم آنرا با دو رقیب سرسخت وی براه 

انداخته و گویا از طریق همین مذاکرات جبهٔه مشترکی علیه آقای مسعود باز شده بود. چه، که این پنداشت  

د بی زمینه نبوده و ریشه در انجام نشستی داشت، که قبل از برگزاری شورای اهل حل و عقد آقای مسعو

میان نمایندگان حزب اسالمی، حزب وحدت اسالمی، جنبش ملی اسالمی، جبهٔه نجات   ۱۳۷۱در زمستان  

آن صورت   ملی و محاذ ملی، احتماألٔ در داراالمان و یا منطقٔه تحت ادارٔه حزب اسالمی در ساحٔه همجوار

گرفته بود." ) ولوالجی، اسد هللا، کتاب: " آغاز و تداوم اختالفات میان جنرال دوستم و آقای مسعود در 

بازار قصه خوانی، پشاور، نوبت    -دهکی نعلبندی    -صفحات شمال افغانستان"، ناشر: کتابفروشی فضل  

 (.۴۸-۴۷،صص ۱۳۷۹چاپ: اول / تابستان 

 

 

 انقالب اسالمیتشکیل شورای عالی هماهنگی 

_______________________________ 

 ) ائتالف جدید گروه های جنگی (

 

 شورای هماهنگی از ائتالف گروه های جنگی زیرین تشکیل شد:

 حزب اسالمی افغانستان ) به رهبری گلبدین حکمتیار(  -۱

 حزب وحدت اسالمی افغانستان ) به رهبری عبدالعلی مزاری( -۲

 اسالمی افغانستان ) به رهبری عبدالرشید دوستم(جنبش ملی  -۳

 جبهه ی نجات ملی افغانستان ) به رهبری صبغت هللا مجددی( ۴

 محاذ ملی اسالمی افغانستان ) به رهبری سید احمد گیالنی(  -۵

گام نخست،   افزون بر آن شماری از فرماندهان محلی استان های شمال کشور به این شورا پیوستند. در  

  مجددی به ریاست شورا برگزیده شد. صبغت هللا

الدین ربانی و شرکا، در بر می  هدف نخستین شورای هماهنگی را پایان دادن به   فرمانروایی برهان 

جنگ  ۱۹۹۴/  ۱/  ۱ -۱۳۷۲/  ۱۰/ ۱۱گرفت. بربنیاد همین برنامه بود که به ساعت چهار بامداد روز 
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زمین و آسمان بر کابل و شهروندان بی دفاع، باران    سختی بین طرف های با هم دشمن شعله ور شد و از

مرمی و موشک و هاوان و خمپاره باریدن گرفت، شهر و شهرنشین ها بار دیگر در آتش برخورد های  

 خونین قدرت طلبی سوختند.

" این جنگ دولت اسالمی افغانستان و شورای هماهنگی انقالب اسالمی افغانستان چنین پیامد های ویرانی  

اهی را بار آورد البته جنگ آنقدر شدید بود که فردی از جای و محل خود حرکت کرده نمی توانست  و تب

دریای کابل در قسمت مکروریان های سابق و جدید حد فاصل بود و کسی این طرف رفته و بازگشته نمی  

هم    توانست دل سنگ بحال مردم ستمدیدٔه کابل می سوخت ولی هرگز دل حکمتیار و مسعود از سنگ

و غرض   تحریر  ذیأل  که  بود  گردیده  تقسیم  پادشاهی  چند  به  کابل  شهر  نمی سوخت  که  بود  تر  سخت 

 معلومات تقدیم می گردد.

فابریکه   -۱ آغا علی شمس،  دفاع،  تاج بیگ، قصر وزارت  آباد، قصر  دانا، دوغ  ده  قصر چهلستون، 

 گلبدین حکمتیار.  جنگلک، پل گذرگاه، چهار آسیاب، بگرامی بدست قوت های حزب اسالمی

دارالمان ] داراالمان[، وزارت آبیاری،  دوراهی عالوالدین و ریاست اول امنیت دولتی، جای ریس،    -۲

ریاست پنج امنیت دولتی، شفاخانٔه نور، حجاری و بتون، دهمزنگ، باغ وحش، ریاست ترافیک، ریاست 

[ کابل،  برق کابل، وزارت تحصیالت عالی و مسلکی، وزارت زراعت، کارته سخی، پوهنتون] دانشگاه 

شفاخانٔه علی آباد، سیلوی کابل، ریاست بس های برقی، ناحیه پنجم شاروالی]شهرداری[، کوته سنگی،  

، حربی شونزی ]دبیرستان  ۴، کارته  ۳چوک ده بوری، تصدی کابل فلز، شفاخانٔه صلیب سرخ، کارته  

قلعٔه جبار خان،   ضربتی، دشت برچی،  ۶۱نظامی [، گلخانه، حوزه های شش و پنجم، مهتاب قلعه، غند  

 قطعه اسکاد، بدست حزب وحدت عبدالعلی مزاری. 

هشتم    -۳ ناحیه  و  حوزه  ها،  قوال  تپه  شهید،  شاه  نو،  کارته  باالحصار،  تراشی،  سنگ  جاده، 

استدیوم، مسجد عیدگاه، تصدی ملی بس،  تپٔه مرنجان، چمن حضوری و غازی  شاروالی]شهرداری[، 

میدان هوایی، قصبٔه خانه سازی، ده خدیداد بدست قوت ]های[   مخابره، قسمت۵۲مکروریان اول، قطعه 

 جنرال دوستم.

امنیت دولتی کابل، مکروریان    -۴ تلویزیون،  ۴-۳-۲میدان هوایی، بالک های هوایی، ریاست  ، رادیو 

گارنیزیون شهر کابل، ارگ ریاست جمهری، چهار راهی صدارت، شهر نو، کارته پروان، باغ باال، پل 

های  تخنیک]پولیت حصه  سارندوی]پولیس[،  آکادمی  و  های ۳-۲-۱خنیک[  قوت  بدست  مینه،  خیرخانه 

 شورای نظار احمد شاه مسعود. 

به رهبری سید   -۵ اسمعیله  های  قوت  بدست  تهیه مسکن  و  بغرا  چارقلعه، خواجه  آباد،  تایمنی، وزیر 

م در ساحٔه دیگر با توپ  منصور نادری قرار داشت که شهر کابل به چندین پادشاهی تقسیم و هیچ یک تنظی

و تانک رفت و آمد کرده نمی توانست و عمأل شهر کابل قسمت شده بود. ولی یک اتحاد بین این همه 

نیرو]ها[ وجود داشت که مشترکأ به آن اقدام می کرد ]می کردند[ و هیچ کدام نمی خواست از دیگری 

قتل و آدمکشی، بستن و بردن، آزار و    عقب باند]بماند[ آن فقط و فقط دزدی، چور و چپاول، غارتگری،

اذیت، جنگ و مردم تباهی ]تباهی مردم[ که هر کدام در نوبه ]به نوبه ی[ خود هر آنچه از دست شان 

]می[ آمد و هر آنچه که جنایت اجازه می داد کردند" ) صبا، بصیر، کتاب: " از تصرف کابل تا سقوط 

 (. ۱۵۰-۱۴۹، صص  ۱۳۷۹سال چاپ: بهار  مزار"، ناشر: مرکز مطبوعاتی افغانی پشاور، 

وزارت خارجه دولت اسالمی افغانستان که زیر اداره ی تنظیم جمعیت اسالمی و شورای نظار، همچنان 

تنظیم اتحاد اسالمی بود، بر بنیاد صحبت تیلفونی نجیب هللا الفرایی وزیر دولت در امور خارجه، به تاریخ  

هلی جدید، اعالمیه رسمی را پیرامون چند و چون رویداد های از سفارت افغانستان در د ۱۹۹۴/  ۱/  ۴

به کلیه نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج، مخابره نمود. همین گونه سفارت    ۱۹۹۴/    ۱/    ۱تاریخ  

از قرارگاه فرماندهی  آگاهی های رسیده  آگاهی نامه را به نشر رسانید و واپسین  افغانستان در پاریس 

ر آن گنجانید) در نمایندگی های سیاسی افغانستان در دهلی جدید و پاریس طرفداران  وزارت دفاع را د

 برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود، هر یک: مسعود خلیلی و داوود میر، کار می کردند(. 

اعالمیه وزارت خارجه، آگاهی نامه ی سفارت افغانستان در پاریس و کلیه دیدگاه های پیروان برهان 

بانی ، احمد شاه مسعود و عبدالرسول سیاف درباره ی رویداد های جنگی، آمیخته با دروغ پراگنی الدین ر

ها، الفیدن ها و هرزه گویی ها، در جریده ی مجاهد ارگان نشراتی جمعیت اسالمی بخش اروپا) خبری  

ه است. بازتاب داده شد(    ۱۹۹۴/    ۱/    ۱۰تاریخ    ۲۴و خبری شماره    ۱۹۹۴/    ۱/    ۶تاریخ    ۲۳شماره  

چون پاره ی از سخنان رکیک و بی مایه، به دور از عفت قلم و سخن و اخالق خبرنگاری از سوی دست 

اندر کاران نشریه به نشانی مخالفان جمعیتی ها و شورای نظاری ها، گفته شده؛ از این رو از آوردن نقل 

ن حکمتیار نیز با پررویی و  قول ها از این دو شماره ی جریده مجاهد، پرهیز می شود. بدین سان گلبدی

بی آزرمی به تبلیغات دشمنانه، پر از یاوه گویی ها و الف زنی ها برضد برهان الدین ربانی و احمد شاه  

تاریخ   ۱۲۱مسعود و دیگر همچشمان سیاسی خود، دست زده بود که در جریده الصبح ) خبری شماره  
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چاپ آلمان،به نشر رسیده است. به سبب آلوده ارگان نشراتی حزب اسالمی افغانستان،  (  ۱۹۹۴/    ۱/    ۲۰

 بودن با سخنان رکیک و بی مایه، بایسته نیست که از آن نقل قول آورده شود.

 

در رسانه های همگانی جهان، بر عکس ادعا   ۱۹۹۴جنوری    -  ۱۳۷۲جنگ های خونین ماه دی/ جدی  

 های بی بنیاد حکومت کابل، بازتاب داده شده بود:

 

  ۱۹۹۴/    ۱/    ۳بر پایه خبر تاریخ    ۱۹۹۴/  ۱/    ۴( به روز    Deutsche Welleرادیو صدای آلمان)  

 رادیو بین المللی مسکو، این خبر را به نشر رسانید )برگردان(:

 

در کابل آغاز یافته بود ، به استان    ۱۹۹۴/    ۱/    ۱نظامی که به روز شنبه    " در افغانستان درگیری های 

های شمالی نیز گسترش پیدا کرد. بر بنیاد تازه ترین آگاهی دهی، نیرو های حکومت افغانستان حمله های  

خود را بر شهر مزار شریف پایگاه دفاعی مستحکم جنرال دوستم ازبیک، شروع نمودند. در شهر کابل 

ه شدت ادامه دارد. پایتخت در زیر باران موشک و مرمی توپخانه به سر می برد. مخالفان به  جنگ ب

هدف برکنار کردن رییس جمهوری ربانی از قدرت، جنگ می کنند. اتهام اصلی چنین است: ربانی تنها  

عیت  به سود گروه قومی تاجیک در افغانستان ] دقیق تر و درست تر آن این است که به نفع تنظیم جم

اسالمی، شورای نظار و تنظیم اتحاد اسالمی، نه به سود کدام گروه قومی [، بدون در نظر گرفتن حقوق  

آیینه ی مطبوعات   از  ،   INFO/Pressespieglکلیه گروه های قومی، حکومت می کند." ) برگرفته 

، بخش افغانستان  ، شهر هامبورگ۲۱، ص۱۹۹۴به زبان آلمانی، اپریل  -وابسته به سازمان عفو بین الملل  

.) 

 

 صاحبنظر در مسایل افغانستان نگاشته است )برگردان (: Gabriele Venzkyبانو 

 

( چیز دیگری نیست. رییس جمهوری و نخست  Farce" حکومت در کابل جز یک کاریکاتورمسخره )

افغانستانی ها که دنیای خارج وزیر به یک اندازه نفرین شده و تهی از هر گونه توانایی هستند. سرنوشت  

آنان را به فراموشی سپرده است، در نزد افرادی به نام جنگجویان جهادی و فرماندهان جنگی انفرادی،  

هیچ مفهومی ندارد. جنگ ساالران تا آنزمانی که ابزار جنگی به دست می آورند و پول های شان به کلی 

جنگ ها نه به خاطر منافع افغانستان؛ بلکه بر سر  به خرج نرفته است، به جنگ ادامه می دهند. این  

عالقمندی های شخصی و گروهی به پیش برده می شود. موضوع بر سر به دست آوردن غنیمت ها ]یغما  

گری[ و دستیابی به نگهداشتن قدرت و تحکیم آن می چرخد. درباره ی زندگی انسان ها هیچ یک از آنان  

 فکر نمی کند."

 

، مقاله ی: " ۱۹۹۴/    ۱/    ۴تاریخ    Hannoverische Allgemeine Zeitung :) روزنامه ی آلمانی

 صلح در افغانستان آنقدر فاصله دارد که در گذشته داشت"(.

 

سیاف برای توجیه تبهکاری ها و عملکرد های تحریک    -مسعود-حکومت بی پایه وضد مردمی ربانی  

تعبیر خواب و باور های خود، توطئه " کمونیست  آمیز و جنگ طلبانه خویش، دلیل درگیری ها را، به  

 ها" دانست. در حالی که دشمن سرسخت آن، دیدگاه دیگری را ابراز کرد:

" سخنگوی ربانی، در شهر مرزی پشاور گفت: ناگزیری حکومت را وادار کرد تا در برابر حمله ها از  

خاطر نابود کردن میوه ی جنگ    خود ایستادگی نشان دهد. در هنگامی که او از تالش کمونیست ها به

گرایان گفت: سخن بر سر یک قیام اسالمی علیه حکومت  - مقدس، سخن بر زبان آورد؛ حکمتیار رهبر بنیاد

 ربانی می چرخید." 

 

 (. ۲۹۹۴/   ۱/  ۳تاریخ  Frankfurter Rundschau)برگردان از روزنامه ی آلمانی: 

 

گروه های   ۱۹۹۴  ۱/    ۱-  ۱۳۷۲/    ۱۰/    ۱۱با شتاب گرفتن درگیری های خانمانسوز، پس از روز  

دامن زدن و  با  به رخ کشیده  را  نقاب تزویر و ریا و دروغگویی  باره  دو  قدرت،  غارتگر و تشنگان 

کاری  گسترش سخنان کلیشه ای، رنگ باخته و پیش پا افتیده در تالش آن شدند تا گناه وحشیگری ها، تبه

ها، عملکرد ها و روش های شرم آور و نابخشودنی خویش را که در حق مردم و میهن روا داشته بودند،  

به گردن دیگران بیاندازند. برهان الدین ربانی از چریک های رهزن و خودسر، فرماندهان زورگو و  

ختانه مردم داغدیده  آدمکش، خواهش کرد تا به جهاد شان بر ضد کمونیست ها )!( ادامه دهند. ولی خوشب

افغانستان سرشت و ماهیت اصلی این جنگجویان شریر و بیرحم، بی عاطفه،تجاوزگر، ویران کننده و  
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رهبران   تهی  میان  و سخنان  بنیاد  بی  و  فریبنده  تبلیغات  به  بنابران  را خوب می شناختند؛  دهنده  برباد 

 تنظیمی، بی باور بودند. 

 

 بصیر صبا نگاشته است:           

 

" اکثرٔأ می گفتند که گویا از جریان کودتا بابه جان به احمد شاه مسعود اطالع داده است ولی طوری که  

بتاریخ   ما  که  به نویسنده گفت  نداشتیم. مسعود    ۱۱همایون فوزی  نظامی  جدی هیچگونه پالن عملیات 

خواست که به سالگرد حزب دموکراتیک خلق که دیگر به این نام و نام های دیگر حزب وجود نداشت ما  

را نام بد کرده باشد و اتهام بد را علیه ما وارد نماید شاید ما دست به عملیات می زدیم نه به این تاریخ 

ید و باید تکمیل نگردیده بود و هنوز اعتماد کلی بین ما وجود نداشت و نیرو  چون ائتالف ما بصورت شا

ها هنوز به هم توافق محاربوی نداشتند چون در مدت بیش از یک ونیم سال و از سال های پیشتر هنوز  

کدورت های بین جنبش و حزب اسالمی وجود داشت. و احضارات محاربوی نداشتیم در همین تاریخ 

بسیار آگاهانه و پیش گیرانه عملیات  ۱۳۷۲جدی  ۱۱تحمیل شد، احمد شاه مسعود بتاریخ   جنگ باالی ما

جدی در قسمت های   ۱۰را آغاز کرد اگر چند مدت بیشتر دوام می کرد شاید ورق بر می گشت. بتاریخ  

پل محمود خان، پل مکروریان سوم، چوک جاده و پل خشتی زمین حفر شده بود تانک و پرسونل های 

در حالت احضارات محاربوی قرار داشت و همه جای ساحٔه دولت از وقوی]وقوع[ یک برخورد   دولت

 نظامی صحبت می گردید. 

میله بزکشی در دره ی پنجشیر با شور و شعف بی پایان در جریان بود که پالن    ۱۳۷۲جدی    ۸بتاریخ  

 رایم بیان کرد. ترتیب شده علیه دوستم را جوره بیگ یکی از قوماندنان معتبر جنبش چنین ب

جدی ما اطالع داشتیم که مسعود دارد علیه ما دست به دسیسه بازی می زند   ۱۱مدت ها قبل از حوادث  

و بشکل]بشکلی[ از اشکال می خواهد ما را تخریب نماید و همچنان ده روز قبل از بزکشی پنجشیر ما از  

بهانٔه بزکش به  داشتیم که مسعود  آگاهی  آنجا طریق شبکه های اطالعاتی  ی جنرال دوستم را دعوت و 

ترورش می نماید، ما قبل از بزکشی پیام را از مسعود دریافت کردیم که از جنرال دوستم دعوت نموده  

  ۱۳۷۱بود که در میلٔه بزکشی شرکت نماید. ولی ما به این پیام خندیدیم. جهت دیگر اینکه در حمل سال  

کرده بودیم که در مراسم میلٔه نوروز و برافراشتن جندٔه    قبل از فتنح کابل ما از احمد شاه مسعود تقاضا

شاه والیتماب دعوت بعمل آوردیم ولی مذکور جرئت نکرد که بیاید. ولی در گذشته دوستم سفر های به  

جدی هیچگونه پالن نظامی نداشتیم که علیه شورای نظار کودتا کنیم    ۱۱پنجشیر داشت. ولی ما بتاریخ  

ا انجام داد و علیه ما توطئه کرد.") کتاب: " از تصرف کابل تا سقوط مزار"، سال  کودتا را مسعود علیه م

 ( ۱۳۸-۱۳۷، مرکز مطبوعاتی افغانستان پشاور، صص ۱۳۷۹چاپ: بهار

 

Thomas Ruttig تحلیلگر مسایل افغانستان در بخشی از یک نوشته زیر عنوان 

افغانستان که دیگر هیچکس زنده باقی نماند  جنگ تا واپسین انسان در  -جنگ-"تا واپسین افغانستانی ]جنگ

 [ نگاشته است ) برگردان(:

 

= هماهنگ سازی Timing" گزینش مناسب ترین لحظه: ربانی بر ادعای خود بر سر خوب ترین )  

گذشت و پایان مدت ماموریت از لحاظ زمانی( اتکا می نماید: پس از چهار روز باید از ریاست دولت 

مقام و  رود  کنار  مهم    گذرا  رهبران هشت حزب  را  مدت  این  کند.  واگذار  دیگری  به شخص  را  خود 

در جالل آباد تعیین نموده بودند؛ لیکن ربانی به سخنگوی خود اجازه داد تا به ۱۹۹۳مجاهدین در مارچ  

/   ۱/    ۱به آگاهی همگان برساند که به دلیل " شورش" حکمتیار و دوستم در روز   ۱۹۹۴/    ۴/    ۱۹روز  

، ناگزیر نیست که از مقام ریاست جمهوری کنار برود؛ زیرا کناره گیری رییس جمهوری خالی ۱۹۹۴

قدرت را به وجود می آورد؛ بنا بران تا آنزمانی در قدرت باقی خواهد ماند تا یک " جایگزین پذیرفتنی "  

 یدا شود.پ

چنین به نظر می رسد که یونس خالص ریسس حزب اسالمی شاخه ی جدا شده از حکمتیار، خود را 

مستحق این مقام می داند؛ ولی با وجود موضع گیری بیطرفی از سوی جنگجویان او در جنگ های پیشین  

یچ کدام از رهبران  ) نیرو های او در حاشیه قرار داشتند ( خالص در این نیت خود نتوانست، پشتیبانی ه

حزب های مهم مجاهدین و فرماندهان جبهه های جنگ را به دست آورد. مولوی محمد نبی محمدی رهبر 

حزب حرکت انقالب اسالمی، از وضعیت به وجود آمده استفاده نمود و گفت که می تواند بر سر موضوع 

ه با آژانس خبر رسانی کویت)  جانشین مصلحتی ریاست جمهوری در آینده شمار نماید. محمدی در مصاحب

KUNA:از ته ی دل افغانستانی ها سخن گفت ) 
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ربانی و حکمتیار هر دو، به خاطر کشتار بیگناهان در نزد خداوند، در نزد مردم افغانستان و مسلمانان 

 - جهان، پاسخگو پنداشته می شوند.") نشریه جنوب آسیا

Südasien ۱۹۹۴سال ۶،به زبان آلمانی، شماره .) 

 نگاشته است ) برگردان(:  Gabriele Venzkyنو با

 

موسوریس   و    Sotririos Mousouris" سوتریسوس  متأثر  بسیار  متحد  ملل  معاون سردبیر سازمان 

برنامه ملل متحد برای    Mousorisخشمگین است و هیچکس نمی تواند او را در این مورد مالمت کند.  

 افغانستان را رهبری می کند، در یک صحبت خود چنین گفت: 

 

 ر خود حکومت نمایند.مجاهدین ثابت ساختند که برخوردار از آن جایگاه و شایستگی نیستند که بر کشو

در مزار شریف، ملل متحد بر پایه همکاری جنرال رشید دوستم، مرد قدرتمند در شمال و بسیار پویا در 

بخش های بازسازی، سهم فعال گرفت. در دور جدید جنگ ها، گدام های بزرگ جنگ ابزار به غارت  

گردید. نابود سازی و زیان های به وجود   رفتند و یا به آتش کشیده شدند. مهمانخانه ی ملل متحد نیز ویران

آمده نه تنها به سود افغانستانی ها نیست؛ بلکه در کار های سازمان ملل متحد، در بخش کمک رسانی به 

آوارگان تازه رسیده که همه روزه به مزار می آیند مشکل ها به وجود آورده و از این سبب آوارگان زیان 

 (. ۱۹۹۴ ۱/  ۱۹تاریخ Hannoverische Allgemeine Zeitungمی بینند." ) روزنامه ی آلمانی 

 

( از کابل، در یادداشتی زیر عنوان " afpبر بنیاد گزارش های خبری از چشمه های بنگاه خبری آلمان ) 

 حمله های هوایی بر موضع های جنگی در کابل" چنین آمده است )برگردان(:

 

سختی رخ داد. هواپیما های دوستم رهبر نظامی ازبیک  " در کابل در شب یکشنبه سر از نو جنگ های  

پایتخت   مرکز  در  را  جمهوری  ریاست  قصر  گران،  گزارش  های  گفته  بنابر  دوشنبه؛  روز  بامداد  در 

افغانستان بمباران کردند. از محل انفجار بمب، ستون های دود سیاه و غلیظی به هوا بلند بود. گزارش 

که قصر خسارتی دیده است. در نخست محل بود و باش رییس جمهوری    های تأیید نا شده حاکی از آن است

ربانی روشن نبود. بر پایه گزارش گزارشگر ها، بر برج تلویزیون نیز حمله های صورت گرفت. به 

سبب فرود آمدن یک موشک بر یک پل در باالی دریای کابل، شماری از مردم جان باختند. اندکی پس  

 یرو های هوایی وفادار به ربانی دست به یک ضد حمله زدند. از این حمله های هوایی، ن

در نیمه های روز بود که بمب افگن های احمد شاه مسعود وزیر دفاع پیشین و مهمترین متحد ربانی، 

موضع های ازبیک ها را در شرق کابل بمباران کردند. یکی از فرماندهان مسعود گفت که نیرو های 

دادند؛ ولی    مشترک دوستم و حکمتیار نخست انجام  وزیر، در هنگام شب حمله های جدید را بر کابل 

دوباره بند گردید. جنگجویان مسعود یادآور شدند که شماری از تانک های جنگی را به غنیمت گرفته اند.  

خیابان های بزرگ شهر کابل در روز دوشنبه تهی از مردم بودند. تنها در برخی از کوچه ها شهروندان 

می کردند تا از مناطق جنگی به محل دیگری فرار کنند. شاهدان عینی گفتند که بزرگ ترین  ملکی تالش  

مسجد شهر ] مسجد جامع پل خشتی[ از پیامد حمله های توپخانه تا اندازه ی ویران گردیده است.... در 

های صلح    ( در اسالم آباد، از در پیشگیری ابتکار OICاین میان، نماینده کنفرانس کشور های اسالمی )

به وسیله ی آن سازمان خبر داد؛ لیکن رییس جمهوری ربانی، آمادگی برای هر گونه گفت و گو های 

 صلح را با اتحاد مخالفان رد می کند. 

تن در هفته ی گذشته ) هر چند تأکید بر گفته ها کار مشکل است( به پاکستان آواره شده ۱۰۰۰۰کم از کم  

تن آواره از کابل به  ۵۰۰۰۰نستان ] در پاکستان [ به آگاهی رسانید که  اند. بنگاه خبررسانی اسالمی افغا

تن دیپلمات خارجی شهر کابل را ترک گفته و از راه مرز   ۶۵شهرجالل آباد آمده اند. در پایان این هفته  

 به پاکستان رسیده اند." 

 

 (. ۱۹۹۴/ ۱/  ۱۳تاریخ   Neue Züricher Zeitung) روزنامه ی آلمانی زبان 

 

گزارش ها د یک یادداشت خبری زیر عنوان " مجاهدین در کابل خواهش آتش بس را کردند " بر بنیادر 

( از شهر پشاور این سخنان درج است ) AP( و افغانستان پرس)dpaاز چشمه های بنگاه خبری آلمان )

 برگردان(:

 

قدرت با هم می جنگند،    تن از فرماندهان مجاهدین، از گروه هایی که به خاطر غصب  ۴۵" در افغانستان،  

ترک گویند. میانجی    ۱۹۹۴/    ۱/    ۳۰خواهش نمودند که موضع های جنگی خود را در کابل تا تاریخ  
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گران پیشنهاد آتش بس را برای شهر کابل ارائه کردند. بر پایه برنامه ی پی ریزی شده از سوی فرماندهان، 

 ۱۹۹۴/  ۲/  ۴باید به روز 

دو تن نماینده از نه تنظیم بزرگ مجاهدین، -دینی، فرماندهان محلی و دو  یک کمیسیون به اشتراک علمای

یک حکومت جدید در افغانستان به وجود آید؛ ولی تا کنون در این   ۱۹۹۴/   ۳/    ۵تشکیل شود و تا تاریخ  

مورد هیچ یک از طرف های درگیر ) رییس جمهوری ربانی، حکمتیار نخست وزیر، جنرال دوستم 

  ۱۹۹۴ابراز نظر نکرده اند. حکمتبار و متحدان او از آغاز جنگ ها در اول جنوری  فرمانده ازبیک(  

ربانی هستند. تالش های میانجی گرانه ی پاکستان در این راستا بی نتیجه باقی ماند.  خواهان کناره گبری  

یرو های او  در فرودگاه هوایی بگرام در شمال کابل، احمد شاه مسعود، فرمانده سپاه ربانی ادعا کرد که ن

به ادامه، نقاط مهم و راهبردی شهر را در زیر اداره ی خود دارند و می توانند بر رسیدن قوای کمکی از 

سه استان دیگر تکیه کنند. ما آماده هستیم که تنها با حکمتیار پیرامون آتش بس صحبت کنبم. با دوستم 

 گفت و گو صورت نخواهد گرفت."

 (.۱۹۹۴/    ۱/  ۲۰تاریخ  Süddeutsche Zeitung) روزنامه ی آلمانی 

 

( آمده است afpآژانس اطالعاتی افغانستان )  ۱۹۹۴/    ۱/    ۲۳در یک یادداشت کوتاه، بر بنیاد خبر تاربخ  

 )برگردان(:

 

راپور گزارش " شهر کابل پایتخت افغانستان، سر از نو هدف شلیک جنگ ابزار ها قرار گرفت. بر بنای  

گران، هواپیما های مخالفان ربانی صبح امروز چند بمب را بر شهر پرتاب کردند، پس از آن توپخانه  

هوایی دوستم، در نزدیکی یک تپه بر موضع های وفادار  آتش گشود. بر پابه گزارش شاهدان عینی نیرو  

آن بمب ها بر خانه ه به جای  به خطا رفت،  نمود؛ ولی  ای رهایشی ریخته شد. برج  به ربانی، حمله 

 تلویزیون و قرارگاه نظامی قوت های ربانی نیز موشک باران شدند.

Peter Stocker  رییس هیأت نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل (IKRK  می خواهد با یک )

را در نظر پیام رادیویی توجه طرف های درگیر را به آن جلب بدارد تا زندگی شهروندان بیگناه ملکی  

بگیرند. آگاهی نامه باید از ورای رادیوی دولتی و فرستنده ی رادیویی مخالفان، پخش شود." )روزنامه 

 (. ۱۹۹۴ ۱/  ۲۵تاریخ Neue Züricher Zeitung ی آلمانی زبان:

 

 از اسالم آباد، این سخنان آمده است )برگردان(: Reutersدر یک تبصره ی کوچک بر پایه خبر 

 

" در افغانستان قوای هوایی رییس جمهوری ربانی، فرودگاه شبرغان در شمال کشور را که در زیر اداره 

ی اتحاد مخالفان است، ویران کرد. رادیو کابل به روز پنجشنبه آگاهی داد که در بمباران دو روزه ی  

حکمتیار نخست  شبرغان به دست دوستم است که   تن جنگجو کشته شدند. مرکز استان    ۲۵۰فرودگاه،  

وزیر با او اتحاد بسته است. جنگ هایی که یک ماه پیش آغاز شده بود تا کنون تنها در پایتخت لنگر  

 انداخته بود؛ ولی حاال دامنه ی آن به استان ها نیزکشیده شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ

 (IKRK  آگاهی داد که از شروع سال در جنگ ها )تن دیگر زخم خوردند." ۱۰۰۰۰تن جان باختند و    ۸۰۰

، نشریه سازمان عفو بین الملل، به ۳۴، ص  ۱۹۹۴،اپریل  INFO/ Pressespiegl) آیینه ی مطبوعات  

 زبان آلمانی، شهر هامبورگ،بخش افغانستان (. 

 

  ۱۹۹۴/    ۲/    ۱۴تاریخ   بر بنیاد خبر    ۱۹۹۴/    ۲/    ۱۵( به روز    Deutsche Welleرادیو صدای آلمان )

 ان، خبر زیر را به نشر رسانید )برگردان(:رادیوی پاکست

 

" بامداد فردا ساعت پنج، در افغانستان یک آتش بس چهار روزه برقرار می شود. این سخن را مولوی 

جالل الدین حقانی رییس شورای میانجیگری، پس از پیشبرد گفت و گو ها با طرف های درگیر، آگاهی 

تحلیلگر  داد. رییس جمهوری ربانی و نخست وزیر حکم اند.  کرده  آتش بس موافقت  به برقراری  تیار 

رادیوی پاکستان در پشاور خبر داد که آتش بس می تواند در روند صحبت های دو طرف، تمدید گردد. 

یک کمیته وابسته به کمیسیون میانجیگری وظیفه ی نظارت از آتش بس را به دوش می گیرد. در مدت 

رتباطی به کابل باز نگهداشته خواهد شد...." ) آیینه ی مطبوعات  آتش بس کلیه بزرگراه ها و خط های ا

INFO /Pressespiegl    نشریه سازمان عفو بین الملل، به زبان آلمانی، شهر ۳۴،ص ۱۹۹۴(، اپریل ،

 هامبورگ، بخش افغانستان (. 

های جهادی جنگ های میان گروهی دهه ی نود، بیخی ماهیت قدرت طلبانه و زورگویانه داشت که تنظیم  

این پدیده ی شوم را از زمان زندگی، کار، آموزش و فعالیت های جنگی خویش در قلمرو پاکستان و ایران  

عاطفه بودن و از   با خود به افغانستان آورده بودند. این درگیری های ویرانگر، بسیار به خوبی از بی
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خلق های جهان، سخن گفت و   پررویی رهبران جهادی و جنگ ساالران در پیشگاه مردم افغانستان و

نشان داد که بیگانگان تا چه اندازه بر امیران و رهبران )!( حزب های اسالمی و فرماندهان زورمند  

محلی، رخنه کرده بودند. البته این تأثیر گذاری بیگانه های آزمند بر مدعیان تاج و تخت در افغانستان به  

د نیامده بود؛ بلکه استعمار نو در این برنامه سال ها یکبارگی در یک روز و یک ماه و یک سال به وجو

 انرژی به مصرف رسانید و پول هزینه کرد، تا اینکه به هدف خود رسید.

 

Stefen Klein  رشوه ستان، مکار و تشنه ی قدرت "، " در افغانستان    -در نوشته ی زیر عنوان " پیروز

، کشور خود را ویران می کنند "، " گدام های  وارثان اسالمی جنگ سرد، بنابر انگیزه ی انتقام جویی

 جنگ ابزار سه سال برای پیشبرد جنگ کفایت می کند " نگاشته است )برگردان(:

 

انسانی است که برای اجرای ماموریت دشوار بشر خواهانه ساخته    Peter Stockerکابل ماه مارچ:   "  

کمیته بین المللی صلیب سرخ را در    نفری  ۱۷شده است. از ماه جوالی سال گذشته، رهبری یک هیأت  

شهر کابل پایتخت جنگ زده ی افغانستان به دوش دارد. در جایی که همکاران او در دشوار ترین وضعیت  

درباره ی کار های روزمره نیز می اندیشد،   Stockerکار های خوبی را به سر می رسانند. افزون بر این  

ی از عاطفه ی جامعه ی بین المللی در برابر جنگ قدرت از جمله در مورد موضع گیری بیرحمانه و ته

 طلبی و آدمکشی مجاهدین، سخن هایی دارد: 

 

بلی این جنگ، جنگ میان افغانستانی ها است؛ لیکن جنگ ابزار های در دست داشته از خود شان نیست.  

ما در افغانستان جنگ وابسته به خود را، جنگ غرب بر ضد شرق را به پیش بردیم؛ ما به ارزش ملیون  

های بشری را   ، رسانیدن کمکStockerها دالر جنگ ابزار را به این کشور سرازیر کردیم. بدین سبب  

 به مردم افغانستان مسؤولیت اخالقی خود می داند. 

 ما با یک افغانستان شناس دیگر نیز دیدار نمودیم که دیدگاه همسان داشت: 

 

آمریکایی ها، مجاهدین را آراسته با جنگ ابزار ها ساختند تا اشغال گران شوروی را به زانو در آورند، 

در افغانستان، آدم های کوچک را به شهزادگان و فرمانروایان مبدل این کار یک تبهکاری اخالقی بود: )  

به ترک  آماده  دارند و هیچگاه  اختیار  در  ابزار را  از زمان گذشته، گدام های بزرگ جنگ  کردند که 

داوطلبانه ی موضع های خود نیستند.( و از اینکه شمار آنان زیاد است و به زور جنگ ابزار های در 

ی های خود را جلوه گر می سازند، در جنگ برادر کشی بر همدیگر تیر اندازی می دست داشته توانای

کنند. از اینکه جنگ ها خصلت مذهبی و تباری به خود گرفته است و همچنان عالقمندی های منطقه ای 

کشور های همسایه را در خود بازتاب می دهد، وضعیت را در کل پیچیده ساخته است." ) روزنامه ی  

 (. ۱۹۹۴/   ۳/  ۲۵تاریخ Süddeutsche Zeitungآلمانی: 

 

 

گروه های جنگی افغانستان و پشتیبان های منطقه ای و بین المللی آنها هرگز به این سخن اهمیت نمی  

سنگینی و دوام جنگ های میان گروهی، هزاران انسان جان خود را از دست می دهند،   دادند که از پیامد  

علول و معیوب می شوند، زندگی صد ها هزار تن بر باد می رود، ده ده ها هزار تن زخم می خورند، م

ها هزار تن ناگزیر به ترک خانه و کاشانه و دیار خود می گردند، میهن ویران و به شوره زار مبدل می  

 شود....

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " تالش به گفتن حقیقت مکن"، " دو سال پس از آزاد سازی کابل، 

پیروز )!( موفق به یک دستاورد شدند: شهر کابل را که در گذشته پر رونق و شگوفان بود با    مجاهدین

 خاک و خاکستر یکسان ساختند "، به قلم امتیاز گل، آمده است ) برگردان(:

 

به دست آوردن پیروزی بر رییس جمهوری  از، هنگامی که مبارزان مقاومت )!( پس  ۱۹۹۲"از اپریل  

به پایتخت مارش نمودند، کابل را چنان ویران کردند که در درازای یازده سال جنگ میان  نجیب هللا 

وضعیت نرسیده بود. در خیابان های بزرگ شهر کابل: وزیر  سپاهیان شوروی و مجاهدین هرگز به این  

ن، کارته سه، داراالمان... هیچ یک از ساختمان ها و ] اکبر خان، کارته نو، مکروریان ها، تپه مرنجا

آبادی های دولتی و خصوصی [ از مصیب آتش موشک ها، بمب ها و توپخانه در امان باقی نمانده است. 

در پایتخت که زمانی زیب و زینت داشت و شگوفان بود، به جز خاک توده ها چیز دیگری دیده نمی شود. 

بمب و موشک پوشانده است، شبکه های مخابراتی، آبرسانی و برق رسانی از آهن پاره های   جاده ها را  
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هم پاشیده است. دروازه های درآمدن و برون شدن کلیه وزارتخانه ها، از زمره وزارت داخله و وزارت 

خارجه بسته شده است. مواد خوراکی که غیر قانونی از راه های کوهی از پاکستان قاچاق می شود، رو 

است، مواد سوختی به اندازه ی کم موجود است. با فرود آمدن دو فیر موشک به گدام دارو ی  به خالصی  

بیمارستان های کمیته بین المللی صلیب سرخ در هفته ی دوم ماه اگست، ساختمان ها ویران شدند و دارو 

 ها به غارت رفتند....

ی شده است. نهاد های آموزشی امروز چیزی بیشتر از دو سال از جنگ های میان گروهی در کابل سپر

از  پر  کارته سخی  در  کابل  دانشگاه  درسی و صحن  های  اتاق  ها،  است. چمن  آموزان  دانش  از  تهی 

دانشجویان و استادان نیست؛ بلکه مجاهدین هزاره ]حزب وحدت[ با تانک ها و توپخانه آنجا را اشغال  

گاه دارند. پیامد های این وضعیت فاجعه آمیز کرده اند. شمار زیادی از آموزشگاه ها نشان همسان به دانش

است؛ زیرا از دو سال بدین سوی، کودکان در کابل از آموزش و پرورش باز مانده اند.با آغاز درگیری 

تن ناگزیر به فرار از پایتخت شده اند و در کل به استان ننگرهار  ۷۰۰۰۰۰،  ۱۹۹۲های سخت در اگست  

در اند.  برده  پناه  افغانستان  و   در شرق  پزشکان  انجینران،  آموزشی،  های  نهاد  استادان  آوارگان  میان 

 کارمندان ملکی ) زن و مرد( نیز دیده می شوند. 

ده ها هزار انسان آواره، در اطراف شهر جالل آباد، در مرکز های تجمع آوارگان، در وضعیت خراب  

نرم می کنند و هیچگونه در زیر خیمه ها شب و روز را می گذرانند و با مرگ و زندگی دست و پنجه  

 امیدی برای بازگشت به خانه های شان، وجود ندارد..." 

 (.۱۹۹۴/  ۹/  ۹تاریخ  Die Tageszeitung) روزنامه ی آلمانی: 

 

) تلک خرس، -بر پایه برنامه راهبردی نظامی جنرال ضیأالحق که " افغانستان باید آهسته آهسته بسوزد 

بازی بزکشی بر سر الش قدرت و گسترش پهنای فرمانروایی خویش،  تنظیم های مجاهدین در (" ۳۵ص

گام به گام در راه به کرسی نشاندن این خواست و آرزوی دیرین نظامی گران پاکستان، به پیش رفتند و  

دامنه ی جنگ را در سراسر افغانستان گسترش دادند. چنانچه در یک یادداشت خبری با تکیه بر آژانس  

 کابل، آمده است ) برگردان(: ( ازAFPفرانسپرس )

 

سختی  های  جنگ  به  افغانستان  شمال  در  دولت،  مخالف  های  نیرو  و  ربانی  جمهوری  رییس  قوای   "

پرداختند. به گفته ی شاهدان عینی، اتحاد گروه های ضد دولت، حمله های سنگینی را بر شهرک دوشی 

که این منطقه را زیر اداره خود در   در پیش گرفتند. شورای عالی هماهنگی انقالب اسالمی مدعی است

ها،   در جنگ  و  اند  برخی   ۴۰آورده  زبان  از  است.  های ربانی کشته شده  نیرو  به  وابسته  تن سرباز 

 خواهد زد." دست  مله  حکارمندان در حلقه های نظامی در کابل شنیده می شود که قوای ربانی به یک ضد  

 (. ۱۹۹۴/   ۷/  ۲۱تاریخ  Die Tageszeitung) روزنامه ی آلمانی

 

بنیاد خبر بنگاه خبری فرانسپرس) از پیامد یک جنگ سخت بین جنگجویان حزب اسالمی AFPبر   ،)

گلبدین حکمتیار نخست وزیر افغانستان ] درست تر آن نخست وزیر در چهار آسیاب[ و قوای وفادار به  

دی خنجان به زیر اداره ی مخالفان دولت در برهان الدین ربانی رییس جمهوری، شهرک مهم و راهبر

آمده است. البته با از دست دادن خنجان، مهمترین راه تهیه نیازمندی ها به پایتخت بریده شد.) برگردان  

 (.۱۹۹۴/   ۹/  ۱۲تاریخ  Süddeutsche Zeitungاز روزنامه: 

 

ید و انفجار ها شهروندان قدرت طلبی در استان های کشور زبانه می کش در هنگامی که آتش جنگ های 

بی دفاع ملکی را پارچه پارچه می کرد، در کابل بار دیگر حزب های جهادی اهل تشیع جنگ های خونین  

تن زخمی از خود به جا   ۷۰۰تن کشته و    ۱۵۰میان گروهی را شعله ور ساختند که تنها در یک روز  

های برهان الدین ربانی در ناسازگاری گذاشت. در این جنگ خونین برتری جویی و امتیاز خواهی، نیرو  

با حزب وحدت، با هواپیما های بمب افگن و فیر های توپخانه ای از حزب حرکت انقالب اسالمی به 

 رهبری شیخ آصف محسنی، پشتیبانی کرد.) برگردان از روزنامه آلمانی: 

 

Frankfurter Rundschau    غانستان >، بر پایه خبر آژانس اطالعاتی اف۱۹۹۴  ۹/    ۱۹تاریخafp  >

 ،از کابل(.۱۹۹۴/   ۹/  ۱۸تاریخ 

 

در پیوند به برخورد های نظامی تباه کن بین گروه های اهل تشیع،در یک نوشته زیر عنوان " جنگ های 

 نیابتی در اطراف پایتخت افغانستان " آمده است ) برگردان(:
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همدیگر خود دست به گریبان هستند. این  " از نیمه سپتامبر، در کابل دو گروه اهل تشیع به سختی با  

درگیری آمار جان باختگان و زخمی ها را باال برده است. جنگ ها نشانگر آن است که وفاداری های  

 اندیشه ای و قومی ) ایتنیکی( در پشت یک هدف، آنهم قدرت نظامی قرار گرفته است: 

 

 ۱۹۹۴/  ۱۰/  ۱۴ -دهلی جدید:

ن، چنان سنگینی غیر یهای شهروندی افغانستان، در سه هفته ی پیش  جنگ در اطراف کابل، میدان نبرد

اخالقی به خود گرفته بود که تا کنون هرگز رخ نداده است. سنجش ها درباره ی شمار کشته شدگان بین 

تن در نوسان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ، اندازه ی زخمی ها را در همین گاهه ی   ۷۰۰تا  ۶۰۰

تن قلمداد کرده است. درگیری ها در جنوب غرب کابل تمرکز دارد که در جنگ  ۱۷۰۰۰زمانی، رقم  

های گذشته به آن جا ها زیان نرسیده بود. دلیل اصلی جنگ میان حزب وحدت و حزب حرکت انقالب  

هر دو سازمان چریکی: حزب وحدت با  اسالمی، موضوع به دست گرفتن اداره ی محل بود. ائتالف  

رکت انقالب اسالمی با رییس جمهوری ربانی به سبب پشتیبانی آنها در بازنده ساختن  گلبدین حکمتیار و ح

برای  ندارند.  اختیار  در  سنگین  ی  توپخانه  تشیع  اهل  تنظیم  دو  این  داد.  شدت  را  جنگ  همچشمان، 

اسیران، بردن زخمی ها به بیمارستان صلیب سرخ در کارته ی سه، تسلیم دهی پیکر کشته شدگان،  مبادله  

فت و آمد شهروندان ملکی، رسانیدن مواد خوراکی یک راه کوچک ترانسپورتی را باز نگهداشته بودند.  ر

برای رفت و آمد به بخش در محاصره کشیده شده ی جنوب پایتخت، مردم اجازه داشتند که از این راه  

 استفاده کنند.

زیر سایه گرفته است. در درون همین اکنون جنگ با چنان سختی ر وان است که درگیری های گذشته را  

حزب وحدت مخالفت ها پیدا شد، انوری ] سید حسین انوری[ فرمانده حزب حرکت انقالب اسالمی از آن  

سود برد و بر ضد حزب وحدت حمله را آغاز کرد تا سازمان وابسته به خودش را یگانه گروه رهبری 

گ های سخت خانه به خانه که در زبانه های کننده ی اهل تشیع ]در افغانستان [ جلوه گر سازد. در جن

آتش آن شماری از شهروندان ملکی جان باختند، تا کنون هیچ یک از طرف های درگیر به این پیروزی  

دست نیافته اند که جای مهمی را زیر اداره ی خود در آورند. حزب وحدت توانست پایگاه قطعه موشک  

از جنگ ابزار ( را از زیر اداره ی حزب حرکت بیرون    های اسکاد شوروی) با گدام های زیرزمینی پر

کند و خود در آنجا حاکم شود. حزب حرکت به آن دست یافت که حزب وحدت را از قرارگاه نظامی آن 

در دانشگاه کابل به بیرون راند. اندازه ی بیهوده بودن این جنگ ها را با این گفته های یک افسر حزب 

می گفت: نیرو های ما تا هنوز سالون های خوابگاه و میدان فوتبال دانشگاه  یم که یوحدت، سنجش می نما

/    ۱۰/    ۱۷تاریخ    Neue Züricher Zeitung را زیر اداره ی خود دارند" ) روزنامه ی آلمانی زبان:

۱۹۹۴.) 

 

پس از یازده روز جنگ، در نتیجه ی میانجیگری سفیر ایران در کابل، دو گروه ی اهل تشیع افغانستان  

به برقراری آتش بس موافقت کردند؛ ولی در جنوب کابل جنگ با سنگینی ادامه داشت. در درگیری های 

تن دیگر   ۳۸تن کشته و    ۱۹تازه میان قوای حکومتی و جنگجویان حزب اسالمی حکمتیار، کم از کم  

زخمی شدند. در فاصله های مختلف بر شهر کابل موشک و نارنجک پرتاب می کردند که یک فیر آن در 

آلمانی   آمد ) روزنامه  فرود  آلمان   Frankfurter Allgemeine Zeitungساختمان سفارت سابقه ی 

 (. ۱۹۹۴/   ۱۱/  ۵-تاریخ  Süddeutsche Zeitungو روزنامه  ۱۹۹۴  ۱۱/  ۵تاریخ 

 

 طفی دانش، ژورنالیست آزاد و تحلیلگر سیاسی در بخشی از یک نوشته، نگاشته است ) برگردان(: مص

" جنگ بر سر اشغال تونل سالنگ: در جنگ های سختی که از ماه جنوری امسال آغاز شد، نیرو های  

و نیرو  ربانی و فرمانده مسعود، در برابر دوستم شکست خورده و اداره ی این منطقه را از دست دادند  

های آنان به طرف جنوب تونل سالنگ عقب نشینی کردند. دوستم در حال حاضر کلیه راه های اصلی را  

کیلومتر،    ۴۰۰که با مرز های شوروی امتداد می یابد و امروز در قلمرو ازبیکستان است، به فاصله ی  

دادن )پراندن( تونل سالنگ، تا تونل سالنگ، در زیر اداره ی خود دارد. به دلیل اینکه مسعود به انفجار  

تهدید می کند، نیرو های دوستم از پیشروی به سوی کابل، دوری اختیار کرد. قوای مسعود به خاطر در  

هراس انداختن دوستم، چهار عراده موتر باربری پر از مواد انفجاری را در دروازه های در آمدن و 

 ز، آنها را انفجار دهد.بیرون شدن تونل سالنگ، جابجاکرده است تا در صورت نیا

 

 تهی کردن شهر پر نفوس از مردم: 

 

  -با از دست دادن اداره ی تونل سالنگ، راه های آمدن به کابل از چهار طرف بند شد. در بزرگراه ی کابل

پشاور، جنگجویان حکمتیار، متحد جنرال دوستم در شورای هماهنگی، حاکم اند. در شورای   -جالل آباد 
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ت ملی به رهبری هماهنگی افزون بر دوستم و حکمتیار، حزب وحدت به رهبری مزاری و جبهه ی نجا

افغانستان، نیز عضویت دارند. راه در آمدن از طرف  مجددی نخستین رییس جمهوری دولت اسالمی 

جنوب، از پاکستان ]مناطق مرزی[ تا لوگر به سوی کابل در زیر اداره ی جنگجویان حکمتیار است. راه 

وردک   -غزنی    -اه کندهار  سومی از ] منطقه چمن[ پاکستان به طرف ]سپین بولدک[ کندهار و همچنان ر

 کابل، از سوی تفنگداران شورای هماهنگی اداره می شود. به این شکل کابل در محاصره قرار دارد.  -

نیرو های رییس جمهوری ربانی، تنها در شمال کابل در منطقه ی پر نفوس خیرخانه و تا اندازه ی در  

ه نام حوزه ی جنگی را به خود گرفته  یک بخش کوچک در شرق کابل، حاکمیت می رانند. مرکز شهر ک

است: بازار مندوی ) زمانی در اینجا بازرگانی رونق داشت(، کارته وزیر اکبر خان ) محل بود و باش  

بازرگان های ثروتمند و ماموران عالیرتبه ی حکومتی و ساختمان دفتری سفارتخانه ها(، مکروریان ها 

ان موشک قرار می گیرد. مواد انفجاری را همیشه در بازار ،همه ویران شده اند. شهر همه روزه زیر بار

ها و جای های رهایشی انفجار می دهند. هیچکس دقیق گفته نمی تواند که پس از به قدرت رسیدن مجاهدین 

اند. در سنجش ها،   داده  انسان ها در کابل جان خود را از دست  تن کشته و  ۶۰۰۰۰از   به چه شمار 

 ه می شود.هزاران تن زخمی، سخن گفت

از جمله ی سه ملیون باشنده، امروز در شهر کابل تنها چند صد هزار شهروند زندگی می کند که این 

شمار از شهروندان به دلیل فقر اقتصادی نتوانستند شهر را ترک گویند. بیمارستان های شهر کابل به  

تی ) پزشکان و نرس ها( در درمانگاه های صحرایی تغییر شکل داده اند. شمار کمی از کارمندان بهداش

کشور باقی مانده اند. بیمارستان اندراگاندی که در گذشته کلینیک ویژه و پیشرفته برای کودکان بود،، 

مورد شلیک چند فیر موشک قرار گرفت. در این شفاخانه چهار تن پزشک رشته ی بیماری های عمومی 

االن را درمان و عمل های مهم را به پیش و یک تن پزشک جراحی، روزانه شمار زیاد کودکان و بزرگس

 می برند و موارد عاجل بریدن اعضای بدن را عملی می کنند. در اینجا همه چیز کمبود است: 

 

 

اتاق خواب، بستر برای بیماران، اتاق عملیات، دارو، وسایل پزشکی، ابزار کار های تخنیکی، پرزه های 

 شبکه ی آبرسانی،اضافی. وضعیت درمانی فاجعه بار است: در 

آب روان نیست، آشغال ها به بیرون برده نمی شود، انرژی برق موجود نیست. جنگ ها شهر کابل را پر 

از بد بویی کرده است و باشندگان را خطر گرفتار شدن به بیماری های خطرناک تهدید می کند. گرسنگی  

کارگاه ها بسته شده اند و یا به پایگاه  سختی دامنگیر هزارها تن شده است. آموزشگاه ها، دانشگاه ها و  

 های نظامی مبدل شده و در خدمت گروه های جنگی در آمده اند.

کابل امروز به شش زون نظامی جدا شده است: در غرب و جنوب غرب شهر تانک های جنگی دو گروه  

در شمال   اهل تشیع با هم همچشم ) حزب وحدت اسالمی و حزب حرکت انقالب اسالمی ( در گردش اند.

اسالمی  اتحاد  حزب  پغمان  در  غرب  شمال  در  است.  کرده  بندی  سنگر  ربانی  جمهوری  رییس  شهر 

دارد.   مستحکم  های  موضع  سعودی،  عربستان  پشتیبانی  تحت  گروه  و  ربانی  متحد  سیاف  عبدالرسول 

در    شورای هماهنگی ) جنرال دوستم و دشمن سابقه ی او، حکمتیار( وزنه ی نیرومند نظامی دارند و

محل هایی در شرق، جنوب و غرب شهر حاکمیت می رانند. شهروندان بی دفاع ملکی در همه جای هایی 

که زیر اداره ی گروه های جنگی است، رنج می کشند. هواپیما های بمب افگن ربانی شهر را بمباران 

هواپیما در شمال فروند    ۸۰می کنند، هواپیما های دوستم عمل یکسان را انجام می دهند. جنرال ازبیک  

 افغانستان در اختیار دارد. 

فرودگاه کابل در زیر اداره ی ربانی است؛ لیکن خط های رنوی میدان ویران شده است. تعمیر جدید  

داخل   در  نیست.  ای بیش  پایان رسیده بود، خرابه  به  آن در زمان نجیب هللا  فرودگاه که کار ساختمان 

سیستم دورانی که مسافران بکس های خود را پس از بیرون   ساختمان غرفه های بازرسی گذرنامه ها،

آنها از هواپیما به دست می آورند، به آتش کشیده شده است. یگانه فرودگاه فعال زیر حاکمیت   آوردن 

کیلومتری شمال کابل قرار دارد. ربانی هواپیما های   ۴۰ربانی، فرودگاه هوایی نظامی بگرام است که در  

بارگیری نیازمندی های نظامی در آورده و از آنها استفاده می کند تا جنگ ابزار  مسافربری را به هدف  

 ها را به کابل برساند.

 

 

 رشوه دهی و رشوه ستانی اصل تعیین کننده: 

 

ارگ ) قصر ریاست جمهوری ( دفتر کار ربانی، محل بود و باش پادشاه پیشین افغانستان، تا اندازه ی 

آنجا را به  زیادی ویران شده است. رییس ج انترکانیننتال نشسته حاکمیت می راند و  مهوری در هوتل 

عنوان قرارگاه نظامی نیرو های جمعیت اسالمی به کار گرفته است. جایگاه ربانی در حال حاضر نسبت  
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به گذشته بسیار ضعیف شده است. متحد نیرومند او، اسماعیل خان امیر حوزه ی استان های غربی ) 

وز ( نمی تواند به کمک ربانی بشتابد. همچنان ربانی اداره ی استان کندز، هم مرز با  هرات، فراه و نیمر

تاجیکستان را نیز از دست داد. نصف این استان شمالی افغانستان به زیر اداره ی دوستم در آمده و قوای 

انی در کندز  او همین اکنون در داخل شهر کندز قرار دارد. در نیمه ی ماه اکتوبر فرمانده نیرو های رب

 کشته شد، پس از این رویداد، جنگجویان وابسته به ربانی مورال خود را باختند.

بر پایه منطق نظامی باید چنان پنداشت که براندازی ربانی در شرف تکمیل است؛ ولی در افغانستان خط 

را می توان    کاربرد منطق. در آنجا هر چیز های سیاست را قدرت جنگ ابزار و پول تعیین می کند، نه  

دوستم    خرید. تا ماه مارچ تپه ی مهم راهبردی ) باالحصار( در جنوب کابل در زیر اداره ی نیرو های 

بود تا اینکه ربانی و مسعود با پرداخت ملیون ها افغانی رشوه به یکی از فرماندهان دوستم، تپه را خریدند 

/   ۱تاریخ    Neue Züricher Zeitungان:  و زیر اداره ی خود در آوردند...." ) روزنامه ی آلمانی زب

۱۲  /۱۹۹۴.) 

آنگونه که در باال یادآوری شد، نیرو های برهان الدبن ربانی، در درگیری های سخت چند روزه در استان  

کندز ، شکست سنگینی را پذیرا شدند. در نتیجه ی ضربه زدن های نظامی، شهر مهم و استراتژیک کندز  

گلبدین حکمتیار برخوردار  به زیر اداره ی نیرو های دوستم درآمد که از پشتیبانی فرماندهان حزب اسالمی  

بود. قوای ربانی ناگزیر به عقب نشینی در روستا های شمال شهر کندز گردید. در این جنگ به شهروندان 

آژانس رویترز و آژانس فرانسپرس،   ۱۹۹۵/    ۱/    ۶ملکی زیان های جانی و مالی رسید ) خبر تاریخ  

Süddeutsche Zeitung  و روزنامه ی ۱۹۹۵/   ۱/   ۷تاریخ Neue Züricher Zeitung  ۹تاریخ    /

۱ /۱۹۹۵  .) 

 

 جنگ افروزی طالبان و 

________________ 

 اوج درگیری های نظامی 

 

درباره ی زایش، پیدایش نام، جان مایه، خصلت ذاتی و سرشت درونی طالبان، پشتیبان ها و برنامه ریزان  

سیاسی و تکیه گاه معنوی آنان در فصل  کمک گران مالی و همکاران    -فعالیت های آنان، آموزگاران  

مربوط سخنان بیشتر نگارش یافته است. در این بخش تنها به مسایل برخورد های جنگی و عملیات نظامی  

 آنان پرداخته می شود.

 

Tomas Avenarius   " منطقه شناس و تحلیلگر سیاسی درباره ی افغانستان، در نوشته ی زیر عنوان

 باور های مذهبی را آموختند؛ لیکن آموزش ها جنگ جویانه بودند" نگاشته است ) برگردان(:

 

" افغانستان از داشتن جنگجویان خدا به کمبود روبرو نیست، کنون دارای یک گروه جنگی نو پیدا نیز  

در    شده است. در را از شهر کندهار  فاصله ی یک مدت کوتاه، شاگردان اسالمی، مجاهدین غارتگر 

جنوب غرب افغانستان به بیرون راندند و به تغییر دادن دوباره ی چهره ی شهر به وضعیت زندگی ملکی، 

، آغاز کردند... افزون بر رهگیران و رهزنان را که به زور کالشنیکوف و انجام سوء قصد های انفجاری

کابل را به جیب می زدند، خودرو های باربری ملل متحد را تاراج   -محصول گمرکی بزرگراه کندهار  

 می کردند، از صحنه زدودند. 

بدین طرف در افغانستان، بدون ایستایی جنگ دوام دارد. پس از  ۱۹۷۹از زمان هجوم شوروی در سال  

شهروندی میان فرکسیون های مجاهدین آغاز شد. در  ، جنگ  ۱۹۸۹بیرون شدن سپاه سرخ در فبروری  

حال حاضر مردم از جنگ خسته شده اند، کشور ویران گردیده است. یگانه کسانی که به ادامه ی جنگ 

عالقمندی نشان می دهند، رهبران و جنگ ساالران مجاهدین با هم همچشم، هستند که از درآمد سوداگری 

 Süddeutsche زر اندوزی می کنند...." ) روزنامه ی آلمانی:مواد مخدر و رهزنی در بزرگراه ها  

Zeitung  ۱۹۹۵ /  ۲/  ۱۰تاریخ .) 

 

از زمان نمایش سیاست " بازی بزرگ" از سوی زورمندان آزمند، بدین سوی، در کارزار برنامه ریزی 

ی حوزه سیاسی و اقتصادی افغانستان بر نقشه ی جدا ساز   - های سیاسی جهانی، جایگاه مهم راهبردی  

های تأثر گذاری و زون های ساحه ای استثمار گران تثبیت گردیده و روشن شده که زمامداران این کشور  

می توانند در آینده ها در تحقق پیدا کردن هدف های ژیوپولیتیک و منافع دراز مدت استعمار نوین و  

یداوار سرشار و دست نا خورده با داشتن پ وارثان استعمار کهن خدمت بزرگی را انجام دهند. افغانستان  

ی زیرزمینی، تامین کننده ی مواد خام و بازار خوب برای فروش کاال های مصرفی و فرآورده های 

فناوری سنگین و سبک کشور های غربی و متحدان منطقه ای آنها شمرده می شود و یک امر مهم به 
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ا مریکایی ها برقرار گردد، توانایی و  شمار آمده بود که هر گاه در این سرزمین صلح و ثبات دلخواه 

گنجایش آن موجود است که دروازه های بازار های بازرگانی به رخ اقتصاد ساالران جهان باز شود، 

دسترسی و زمینه سازی برای استفاده از چشمه های نفت و گاز آسیای میانه و حوزه ی خزر، آسانتر 

 گردد.

ر وزیر داخله پاکستان در کابینه بی نظیر بوتو، در راه برآورده بر بنیاد همین سنایو بود که نصیر هللا باب

ساختن آرزوی های پشتون تباران با نفوذ در آن سوی خط مرزی دیورند و اعضای فعال در شبکه مافیای 

ترانسپورت کویته و چمن و شماری از شخصیت های سرشناس دیگر که در دفتر های حکومتی و نیرو  

لند بودند، گام مهم گذاشت. در نظر بود که از راه های جنوب از گذرگاه های های ارتش دارای وظایف ب

هرات، راه رفت و آمد به آسیای میانه   -کویته و چمن با گذر از سپین بولدک کندهار و بزرگراه کندهار  

ال  ) ترکمنستان، ازبیکستان، تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان( باز گردد تا در صادر شدن کا

های بازرگانی پاکستان به آنجا و رسانیدن نفت و گاز از آنجا به پاکستان راهکار های سودمند در پیش  

گرفته شود ؛ از این رو باید وظیفه ی تامین امنیت راه ها به دوش گروه مورد اعتماد و گوش به فرمان  

 پاکستانی ها باشد. 

 

آلمان ) /    ۱۰/    ۸بر بنیاد خبر تاریخ    ۱۹۹۴/    ۱۰/    ۱۱( به روز    Deutsche Welleرادیو صدای 

 رادیوی پاکستان ) از اسالم آباد( خبر زیرین را به نشر سپرد) برگردان(: ۱۹۹۴

 

" راه زمینی بین پاکستان و جمهوری های آسیای میانه از راه های افغانستان، هر گاه نخستین قطار موتر  

گشوده می شود. این   ۱۹۹۴/    ۱۰/    ۱۵د آغاز کند، به تاریخ  های باربری از شهر کویته به حرکت خو

کاروان با بارگیری بسته های بزرگ کاال های مصرفی و دارو ها از نقطه مرزی چمن به حرکت در می 

هرات و کوشک گذشته تا به ازبیکستان و تاجیکستان راه می پیماید. پاکستان می تواند   -آید، از کندهار  

( و سمنت خریداری کند. جنرال نصیر هللا خان بابر وزیر داخله ی پاکستان، این  از آنجا پخته )محلوچ

موضوع را، امروز در یک نشست خبری در اسالم آباد، به آگاهی رسانید. او به تازگی پس از سفر هجده 

 روزه به افغانستان، ترکمنستان، ازبیکستان، قزاقستان، قرغزستان و چین، به پاکستان بازگشته است.

 

وزیر داخله ی پاکستان، در افغانستان با مقام های دولتی و دیگر شخصیت ها بر سر پرسشی به گفت و  

گو پرداخت که چگونگی گذر دادن با امن کاروان را از افغانستان، در بر می گرفت. نصیر هللا خان بابر 

 در پاسخ به پرسشی چنین گفت: 

 

آمریکا، ج ایاالت متحده  این کشور ها:  فدرال و کوریای  سفیر های  آلمان  فرانسه،  اسپانیا،  اپان، چین، 

به کندهار و هرات برده می شوند تا در محل درباره ی نیازمندی های   ۱۹۹۴/  ۱۰/  ۲۰جنوبی به روز 

، نشریه INFO /Pressespieglافغانستانی ها به خاطر بازسازی آگاهی پیدا کنند." ) آیینه ی مطبوعات 

الملل، به   آلمانی، شماره  سازمان عفو بین  ، شهر هامبورگ، بخش  ۴۵، ص  ۱۹۹۵، جنوری  ۲۹زبان 

 افغانستان (. 

 

پس از این رویداد، پاکستان در نخستین اقدام در این راستا، یک قطار باربری تشکیل شده از سی عراده  

موتر را به سوی کندهار به هدف رسانیدن کاال ها به ترکمنستان، سوق داد. در درازای راه، از سپین 

ن در امور داخلی افغانستان بولدک تا تخته پل یک جنگ ساالر محلی به نام امیر لعلی به دلیل اینکه پاکستا

جلو گذر کاروان را گرفت؛ ولی   ۱۹۹۴/    ۱۱/    ۲مداخله می کند، خودرو ها را ایستاده کرده به تاریخ  

گروه تفنگداران ریشو، دستار سیاه که پاکستانی ها برای همراهی و تامین امنیت کاروان گماشته بودند، 

آویز کردند. افزون بر آن پوسته های رهزنی و راه   این فرمانده باج گیر را بازداشت و پس از آن حلق

گیری گروه های جهادی را که مشغول آزار و اذیت دادن مردم بودند، برچیدند. تفنگداران و چریک های 

جنگی را خلع سالح کرده و شماری را در محل سر بریدند و به حرکت خود ادامه دادند تا اینکه به روز 

ر اداره ی خود در آوردند و نام طالبان بر آنان گذاشته شد. اینکه گروه کندهار را زی   ۱۹۹۴/    ۱۱/    ۴

جنگی گسیل شده از آن سوی مرز ها، در کمترین وقت چگونه صاحب پیشرفته ترین جنگ ابزار ها  

 شدند، سخنان زیرین آنرا روشن می سازد:

"... برای اینکه فهمیده شود که چگونه اسلحه از نقاط مختلف گیتی مانند آمریکا و یا انگلستان وارد جبهٔه 

جنگ می شد نخست از همه باید بدانیم که این خطوط مشتمل بر سه قسمت مشخصی بود، بخش اولی 

داخت، بساطت ]  بود اسلحه را خریداری و مخارج آن تا رسیدن به پاکستان را می پر  C.I.Aمنوط به  

واژه ی بساطت معنای ساده بودن، بی تکلیف بودن، شیرین زبانی، بی آمیختگی، کشاده رویی را می دهد.  

است؟ به هر حال بسیار بی ربط به  آشکار نیست که هدف ترجمه کننده از کاربرد این لغت در اینجا چه  
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باشد که درست به نظر می رسد  موضوع بوده و از نگر اصول دستور زبان غلط است. شاید هدف بساط

بود یعنی اینکه تمام جنگ افزار هایی که تسلیم می شد آنرا از پاکستان I.S.Iمؤلف [ دومی بر دوش    -

عبور داده و به قرارگاه های احزاب هفتگانه در نواحی پشاور و کوئته اختصاص و تسلیم می داد. قسمت  

 ( ۱۱۲-۱۱۱....)صص سومی و آخری این گردش مربوط به خود آنها می شد

 

کوئته از طریق راولپندی پشاور تا به سرحد ممتد بود که از اینجا   -خط عمدٔه اکماالتی بجز شاخٔه کراچی  

توسط شاخه های بی شماری به افغانستان گسیل داده می شد. من این سیستم تدارکاتی را با درخت مشابه  

د که اکماالت را از کشور های گوناگون به پاکستان  می دانم که ریشٔه آن عبارت از کشتی ها و طیاراتی بو

ارسال می داشت. تنه آن کراچی تا به مرز گسترده بود، جایی که شاخه های اصلی در امتداد آن واقع بود. 

این شاخه ها به صد ها رشته های کوچک در داخل افغانستان منشعب گردیده که شیرٔه گیاهی ) سالح و  

 (۱۲۴ا ) مجاهدین ( می نمود....)صمهمات( را نثار جان برگ ه

 

می  همجوار  والیت  و  کندهار  به  عبور  چمن  در  را  سرحد  گردیده  آغاز  کوئته  از  چهارمی  خط 

 ( ۱۲۵رسید....)ص

یک سال بعد باز هم محدودٔه کندهار بود که ما شاهد یک سلسله نزاع ها در آن بودیم. در آن زمان حزب  

، زابل، هلمند و فراه داشت لیکن بتاسف اختالفات شدیدی بر سر حکمتیار تسلط و نفوذ بیشتری در کندهار

استحقاق و تخصیص اسلحه فی مابین عده ای ]از[ قوماندان ها ] یک ی اضافی بود، حذف شد[ و نمایندٔه  

حزبی ایشان در کوئته بروز نمود. در اثر این رنجش بعضی از این قوماندان ها از حزب اسالمی منشعب  

امر حکمتیار را بیشتر از پیش خشمگین ساخته و خواستار شد تا اسلحه   ها پیوستند. این   و با سایر تنظیم

ایکه وی در اختیار ایشان گذاشته باید دوباره تسلیم داده شود. در نتیجه قوماندانان متذکره تحت رهبری 

مین گیری ها محمد خان پایگاه مستقل خویش را در ناحیه مرزی نسبتأ داخل پاکستان تاسیس و دست به ک 

بر علیه ستون های اکماالتی حکمتیار نمود. حکمتیار جهت مقابله ]با[ این فعالیت ها یک قرارگاه نیرومندی  

تحت قیادت جانباز بداخل مرز افغانستان تدارک دیده و به تعقیب آن یک سلسله زد و خورد های مسلحی 

ورد ها در داخل قلمرو پاکستان نیز صورت بین این دو قوماندان بوقع]به وقوع[ پیوست بعضی این زد و خ

کتاب: تلک خرس " فاجعٔه (" )  ۱۴۷گرفت که موجب دست و پاچگی و شرمساری جدی ما گردید....)ص  

 قرن "، تألیف: 

سال چاپ:   - محل چاپ    -دگروال محمد یوسف و مارک ادکین، ترجمه ی: داکتر نثار احمد صمد، ناشر

 (. ۱۱۲،۱۲۴،۱۲۵،۱۴۷-۱۱۱نامعلوم، صص 

 

 

جنگ ابزار های انبارشده در گدام ها در مرز با پاکستان ، از زمان  درست جان سخن در همین جا ست!  

جنگ اعالم نا شده بر ضد مردم افغانستان، با سازماندهی و برنامه های سنجیده شده، در اختیار طالبان 

سعود، شیخ های حوزه ی خلیج و  گذاشته شد که هزینه ی خرید آنها را جهان غرب، دستگاه سلطنتی آل  

کلیه نفت ساالران عربی، سرمایه داران بزرگ از چهار گوشه ی گیتی، مافیای بین المللی قاچاق مواد 

مخدر، قاچاقچیان سنگ های قیمتی و کمپنی های انحصاری جهانی، به هدف بر بادی، ویرانی و آدمکشی  

ه بودند. سی آی ای، آی اس آی، موساد اسرائیل، در افغانستان، در دهه ی هشتاد سخاوت مندانه پرداخت

جنگ ابزار ها ) پله های آماده سازی، بسته  چین، مصر، ایران و پاکستان، پله های روند خرید و فروش  

 بندی و فرستادن جنگ ابزار ( را یکجایی و فعاالنه سازماندهی کرده بودند.

 

و کارشناس مسایل افغانستان در بخشی از یک نوشته  احمد رشید تحلیلگر سیاسی ) پاکستانی تبار در لندن(  

 زیر عنوان " زایش دوبارٔه بنیادگرایی اسالمی؟ پاکستان و طالبان " نگاشته است:

" پاکستان برای طالبان زمینٔه تصرف یکی از گدام های بزرگ سالح را که در خارج سپین بولدک قرار  

های گونه گون و حتا سالح ثقیل حفظ می گردید، داشت، فراهم ساخت.این گدام که در آن جنگ افزار  

پیشتر به گلبدین تعلق داشت، اما از سوی عسکران مرزی پاکستان محافظت می گردید. قوای سرحدی 

زیر ادارٔه وزارت داخله قرار داشت، تا اردوی پاکستان، آنگاهی که طالبان به نزدیک این گدام اسلحه  

آنجا را ترک نمایند. به اینگونه طالبان به تعداد هژده هزار تفنگ    )رسیدند( به عسکران امر داده شد، تا

کالشینکوف و بیش از یک سد و بیست ارابه توپ و مقدار زیاد مهمات ) غنیمت جنگی ( به دست آوردند. 

، نشریه کانون روشنگران ۱۹۹۸نوامبر  -۱۳۷۷، عقرب و قوس  ۲۴" ) ماهنامه ی رویداد ها، شماره  

 ، ترجمه ی: صدیق رهپو(۱۱ن، صافغانستان در آلما
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راه های به دست آوردن نیازمندی های نظامی به کلی باز شد و (  ۱۹۹۴/    ۱۱/    ۱۳با اشغال کندهار )

روزانه سیل آسا، جنگ ابزاهای سبک و سنگین از پاکستان به افغانستان، از راه های کویته و چمن به 

به تحکیم موضع های جنگی خویش در کندهار و سپین بولدک و از آنجا به کندهار می رسید. طالبان  

دادند    اطراف آن پرداختند و دامنه ی پیشروی و پیروزی نظامی خود را به استان های همجوار گسترش

 استان های هلمند و ارزگان را اشغال کردند. ۱۹۹۴/   ۱۲/  ۷و به تاریخ 

یازمند حمایت بودند. ابتدا کمک " اما وا ضح است که این گروه برای دنبال کردن اهداف محدود خود ن

های ]هایی[ به شکل پول و اسلحه از جانب حاجی بشیر اهل ]شهرستان [ میوند یکی از فرماندهان حزب 

اسالمی مولوی یونس خالص بود و نیز از جانب عبدالغفار آخوند زاده یکی از قدرتمندان عمدٔه والیت  

در ماه سپتامبر مال محمد ربانی یکی از یاران نزدیک    همسایه یعنی هلمند یا هیرمند به آنها رسید. اما 

مولوی محمد عمر با چندین نفر از همراهان به کابل سفر کرده و در مالقات با ریس جمهور ربانی توانست  

تأیید و کمک های مادی وی را بدست آورد. ریس جمهور نیز ظاهرٔأ در گروه طالبان نیرویی دیده بود که  

ا سالمی گلبدین حکمتیار به کارش آید. حزبی که تهدیدی برای حکومت کابل به ممکن بود علیه حزب 

شمار می رفت." ) سنگر، نور محمد، کتاب: " نیم نگاهی بر ائتالف های تنظیمی در افغانستان "، سال 

 (. ۱۸۳، ناشر: مرکز کمپوز و دیزاین آرش، جنگی محله، قصه خوانی پشاور، ص۱۳۸۲چاپ: تابستان 

 

باید دید که با شکل گیری رویداد ها در کندهار و استان های همجوار و پیروزی های پی در پی  کنون  

طالبان در زون جنوب غرب افغانستان، هم مرز با پاکستان ، در جا هایی در کل پشتون نشین، وضعیت  

 در کابل و دیگر پایگاه های قدرت در داخل کشور به چه شیوه به پیش می رفت؟

آژیر های خطر تهدید از دست دادن قدرت به صدا در آمدند و لرزه بر اندام مدعیان تخت در گام نخست  

و تاج پهن شد. با آشکار شدن این سخن که پیدایش جنگجویان جدید، برنامه ی یکجایی آمریکا، انگلیس،  

مت  عربستان و پاکستان است و در وجود آنان، نیرو و گنجایش بزرگ برقراری صلح و ثبات و هنر حکو

کردن، اشتهار می شود، سراپای نظام پوسیده را تب سختی فرا گرفت و دولتمردان سرخورده و سراسیمه 

 در پی چاره جویی بر آمدند. 

 

  ۱۹۹۵/    ۱/    ۱۰بر پایه خبر تاریخ    ۱۹۹۵/    ۱/    ۱۲( به روز   Deutsche Welleرادیو صدای آلمان )

 ایرنا از تهران، این خبر را به نشر رسانید ) برگردان(:

 

" برهان الدین ربانی رییس جمهوری افغانستان، از کلیه گروه های افغانستانی دعوت کرد تا در کابل با  

هم دیدار کنند.... ربانی در تلویزیون جالل آباد وابسته به شورای ننگرهار چنین گفت: ما در کابل انتظار  

افغانستانی را می کشیم تا گرد هم آیند و بر سر دشواری ها بحث و گفت و گو کنند. ربانی  گروه های  

یادآور شد: آماده است که قدرت را تسلیم دهد؛ زیرا نمی خواهد با کاربرد زور در مقام خود باقی بماند.  

را به دیده پیروزی ماموریت صلح ملل متحد  عبدال رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسالمی متحد ربانی 

 ی شک نگریست. به نظر سیاف، ملل متحد مشکل های اساسی را از توجه به دور نگهداشته است....

سیاف در پاسخ به یک پرسش چنین گفت: حزب او هرگز نظامیان ازبیک را به رسمیت نمی شناسد. از  

ستری فرستاده ی ویژه  چشمه های خبری افغانستانی بر می آید که فرمانده ازبیک، عبدالرشید دوستم، از م

ی سازمان ملل متحد خواسته است که جنبش ملی را که بخش بزرگ شمال را در زیر اداره ی خود دارد،  

 به رسمیت بشناسد. این موضوع یکی از شرط های بازگشت صلح شمرده می شود."

 برگردان(:)۱۹۹۵/  ۱/   ۱۰خبر دیگر از رادیو افغانستان تاریخ 

 

در نتیجه   ۱۹۹۵/    ۱/    ۱۰آژانس اطالعاتی باختر آگاهی دادند که امروز تاریخ  " چشمه های حکومتی به

ی میانجیگری هیأت صلح سازمان کشور های اسالمی، گفت و گو ها میان سه گروه ی جهادی: جمعیت  

اسالمی ربانی، اتحاد اسالمی سیاف طرفدار ربانی و حزب اسالمی در چهار آسیاب قرارگاه حکمتیار در 

کابل، آغاز شد. در این نشست گلبدین حکمتیار امیر حزب اسالمی، سید نور هللا عماد وزیر زراعت  غرب  

اتحاد  حزب  از  خان  موسی  اسالمی،محمد  جمعیت  نمایندگان  سرحدات  وزیر  چکری  صدیق  محمد  و 

 اسالمی، شرکت ورزیدند. 

 این دیدار در فضای بسیار دوستانه از ساعت چهار پس از چاشت صورت گرفت.

هر دو طرف نتایج صحبت ها را مثبت ارزیابی کردند. آنان به پیشبرد گفتمان به هدف حل سیاسی مشکل  

ها تأکید بعمل آوردند. از آن جایی که دولت اسالمی یک سیاست جور آمد و بازگشت صلح را از راه گفت  

می نماید. دولت تالش  و گو دنبال می کند؛ بنابران از ابتکار های صلح در داخل و خارج کشور پشتیبانی 

های صلح جویانه ی هیأت سازمان کنفرانس اسالمی را در ناسازگاری با کوشش های محمود مستری  
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، نشریه سازمان عفو بین INFO /Pressespieglنماینده ی ویژه ملل متحد، نمی بیند." ) آیینه مطبوعات  

 افغانستان (.  گ، بخش ، شهر هامبور۱۲، ص۱۹۹۵، اپریل ۳۰الملل به زبان آلمانی، شماره 

ساختن  آواره  و  بستن  و  کشتن  خونریزی،  و  جنگ  اصلی  گردانندگان  که  بداند  توانست  می  کسی  چه 

شهروندان بی دفاع، بر بادی و ویرانی افغانستان، روزی دشمنی های خونین قدرت طلبانه و همچشمی  

مخالفت های پیشین را که در   های زور گویانه ی خود را کنار می گذارند و برای پس زدن خطر نابودی،

شعله های آتش آن میهن و انسان ها سوختند، به یکبارگی به فراموشی بسپارند، دیدگاه های همگون پیدا 

 کنند و آماده به گذشت شوند؟ 

به هر حال ایستا ناپذیری طالبان در به زیر اداره در آوردن شهر ها یک چیز بسیار ساده به نظر می 

ی کلیه سر نخ ها را در دست داشت و سازمان همکار )سی آی ای( یاری می رسانید رسید؛ زیرا آی اس آ

/    ۱۱/    ۱و مشورت های سودمند می داد. دیگر کاروان کاال های بازرگانی پاکستان، به گونه ی تاریخ  

  ۳۰۰۰کندهار به تاراج نمی رفت. بر پایه سناریوی نظامیان پاکستان،  -در بین راه سپین بولدک    ۱۹۹۴

  ۱۹۹۵/    ۱/    ۱جنگجوی پاکستانی زیر نام طالب، به خاطر نیرومند سازی رده های طالبان به روز    تن

از شهر پشاور به افغانستان سرازیر شدند. این جنگجویان که در فن جنگیدن با تجربه و ماهر و در هنر 

 کشتن و بستن آبدیده بودند، جبهه های جنگ را داغ تر کردند.

ه سوی استان وردک به حرکت در آمدند و در میدان شهر، بر موضع های جنگی  در این میان طالبان ب

حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و حزب وحدت، حمله های سنگین را در پیش گرفتند. میدان شهر پایگاه  

  ۲/    ۲کیلومتر فاصله دارد، از روز    ۵۰مستحکم حکمتیار، در جنوب غرب کابل قرار داشته و از مرکز  

.  درگبار مسلسل و آتش توپخانه و غیره جنگ ابزار های سنگین و سبک طالبان گرفته شزیر    ۱۹۹۵  /

آنگونه که در رسانه های جهانی بازتاب داده شده بود و چشمه های حکومتی در کابل نیز تأیید کردند، 

نیرو های وزارت دفاع حکومت برهان الدین ربانی، در میدان شهر، در ضدیت با گلبدین حکمتیار و  

میدان شهر را   ۱۹۹۵/    ۲/    ۱۰بدالعلی مزاری، به پشتیبانی از طالبان برخاستند. گروه طالبان به تاریخ  ع

به زیر اداره ی خود در آوردند. به دنبال این پیروزی جنگی، طالبان به پیشروی خویش در قلمرو زیر  

روه، با جنگ ابزار های گ  هاداره ی حزب اسالمی ادامه دادند. چریک های طرفدار گلبدین حکمتیار، گرو 

در دست داشته ی خود، بدون درگیری، به طالبان تسلیم می شدند و مناطق را به آنان وا می گذاشتند. هر 

چند حلقه های وابسته به حزب اسالمی در پشاور، گزارش دادند که بین طرف ها به خاطر نزدیک ساختن 

گ و خونریزی جلوگیری شود؛ ولی در آن هنگام دیدگاه ها، گفت و گو ها آغاز شده بود، تا از دوام جن

و   اسالمی  از سوی جنگجویان حزب  ها  قید و شرط موضع  بی  گفتن  ترک  بر محور  خواست طالبان 

  ۱۹۹۵/    ۲/    ۱۱واگذاری آنها به نیرو های طالبان، می چرخید. بر بنیاد همین برنامه بود که به روز  

 اکم گردیدند.استان لوگر بر انداخته شد و طالبان در آنجا ح

بگذارندو  با اشغال میدان شهر، طالبان به کلیه گروه های درگیر هشدار دادند تا جنگ ابزار را زمین  

تسلیم شوند، در غیر آن نابود خواهند شد. طالبان در روند کامیابی های نظامی خویش، هر گونه عمل  

و دهشت، ترس و بیم و خوف را در  زشت ، هولناک و بیرحمانه جزایی را به کار گرفتند تا سایه وحشت  

 بین شهروندان، پخش و گسترش دهند تا با این کار انگیزه ی استواری و پایداری را در مردم کشته باشند. 

قرارگاه مرکزی خود در چهار آسیاب را از دست داد و به   ۱۹۹۵/    ۲/    ۱۴گلبدین حکمتیار به روز  

شهرستان سروبی گریزان شد. با این پیروزی طالبان، موازنه ی قدرت در افغانستان تغییر پیدا کرد: در  

جنگاور جنبش ملی جنرال دوستم سنگر گرفتند تا در پس زدن حمله های یکجایی  ۶۰۰۰غرب کابل،  

اتحاد اسالمی سی اف وهابی، به حزب وحدت عبدالعلی مزاری کمک کنند. جنگجویان  شورای نظار و 

حزب حرکت انقالب اسالمی شیخ آصف محسنی و چریک های حزب وحدت جناح اکبری در پشتیبانی  

پیوسته از مزاری می خواستند تا جنگ ابزار زمین بگذارد و از  از ربانی و شورای نظار بر آمدند و  

در استان های شمالی، شمال شرقی، شرقی و جنوب غربی مرکز جنگ با حکومت ربانی دست بکشد.  

های قدرت تا هنوز به حال خود باقی مانده بودند. با بر اندازی چهار آسیاب، شورای نظار سیاست وقت  

گذرانی را پیشه کرد و در جست و جوی راه های گغت و گو با طالبان برآمد؛ زیرا ملیشه های نو پیدای 

تی هشدار داده بودند که باید سنگر های خود را به آنان تسلیم دهند، در غیر آن حمله  طالبان به قوای حکوم

های سختی آغاز می یابد. این خواست از سوی زمامداران در کابل پذیرفته شد، همان بود که در نتیجه ی 

جنوبی    مسعود بدون درگیری، تا اندازه ی از مناطق  -این گفت و گو ها نیرو های برهان الدین ربانی  

کابل عقب نشینی کردند و کم از کم سه سنگر جنگی رابه طالبان سپردند. پس از این واگذاری پایگاه های 

حزب وحدت را در غرب کابل با آتش توپخانه و جنگ ابزار های سنگین کوبیدند. ) یادداشت: رویداد 

پیرامون   باال  در  که  آلمانی   هایی  ی  روزنامه  در  شد،  زده  سخن   Frankfurter Allgemeineآنها 

Zeitung  نیز تا اندازه ی بازتاب داده شده است (. ۱۹۹۵/   ۲/  ۱۷تاریخ 

 ، ۱۹۹۵/   ۲/  ۲۸( به روز های  Deutsche Welleرادیو صدای آلمان )
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و تاریخ  ۱۹۹۵/   ۲/   ۲۸، تاریخ ۱۹۹۵/   ۲/   ۲۷بر بنیاد خبر تاریخ    ۱۹۹۵/    ۳/   ۳و    ۱۹۹۵/    ۳/   ۱

 ر رسانی ایرنا) ایران( این خبر را به نشر سپرد) برگردان(:بنگاه خب ۱۹۹۵/   ۳/  ۲

 

" از حلقه های وابسته به حکومت افغانستان بر می آید که نماینده ی رییس جمهوری ربانی، دور جدید 

گفت و گو ها را با رهبری گروه طالبان، در نزدیکی های چهار آسیاب، منطقه ی زیر اداره ی آنان، آغاز  

ا از  به خلع سالح طرفداران جمعیت  کرده است.  که طالبان  کندهار و غزنی خبر می رسد  ستان های 

اسالمی شروع نموده اند. بر پایه یک تعهد، قوای جمعیت در قلمرو های زیر حاکمیت طالبان، حق آزادانه  

باید    ی عملیات را دارند. در ازای این امتیاز جمعیتی ها در جنگ ها، طالبان را در برابر قوای حکمتیار،

" گفت و گو های پیشین بین نماینده ی حکومت افغانستان و گروه طالبان در نزدیکی های  کمک کنند." ،  

کابل، بدون نتیجه به پایان رسید. گزارشگر ایرنا از قول سخنگوی طالبان گزارش داد که از حکومت  

ل حمله می کنند؛ ولی سخنگوی  ربانی خواسته شده تا جنگ ابزار های خود را تسلیم دهد، در غیر آن به کاب

 حکومت گفته است که به دفاع خواهند پرداخت.

قوای طالبان در چهار آسیاب و باالحصار جابجا بوده و هر زمان آماده ی حمله به کابل هستند. "، " در  

شهر های افغانستان و بیرون از آن تالش ها روان است تا یک جبهه ی یکپارچه بر ضد گروه طالبان به 

وجود آید. به همین خاطر در روز های گذشته گفت و گو ها میان تنظیم های جهادی در شهر پشاور و 

جالل آباد رخ داد. چشمه های خبری جمعیت اسالمی گفتند که گفت و گو ها بین احمد شاه مسعود و نماینده  

در میدان وردک مرکز   ی طالبان بدون رسیدن به کدام نتیجه پایان پیدا کرد. این صحبت ها چند روز پیش

استان وردک آغاز شده بود تا اختالف نظر های هر دو طرف بر سر خلع سالح مردم و تامین امنیت در 

کابل از بین برود. سخنگوی جمعیت در پشاور به آگاهی رسانید که مسعود به نمایندگی از حکومت این  

تامین امنیت کابل به دست طالبان گذاشته خواست طالبان را رد کرد که جنگ ابزار ها پس از تسلیم دهی و  

شود. مسعود متحد قدرتمند ربانی، پیشتر گفته بود با این گونه دیدگاه مخالف است که جنگ ابزار ها در 

دست و در اختیار یک گروه در آید. باید یک کمیسیون تشکیل شود و پس از آن این نهاد زیر نظر و اداره 

،  ۳۰، شماره  INFO /Pressespiegl گیرد." ) آیینه ی مطبوعات  ی حکومت، این مسؤولیت را به دوش

، نشریه سازمان عفو بین الملل به زبان آلمانی، شهر هامبورگ، بخش ۳۸،۴۰،۴۳، صص۱۹۹۵اپریل  

 افغانستان (. 

 

ربانی و مسعود بسیار آگاهانه برنامه ریزی کرده بودند تا سنگینی جنگ ها، در غرب کابل، در جای های 

اداره ی حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری، تمرکز پیدا کند؛ زیرا از سوی گلبدین حکمتیار با  زیر  

از دست دادن پایگاه مرکزی خود در چهار آسیاب، خطری متوجه آنان نمی شد. افزون بر آن، بند و بست  

ا در یک گاهه ی  بین طالبان و قوای برهان الدین ربانی، ضمانت های الزم ر   آمده   های ضمنی به دست  

زمانی فراهم ساخته بود؛ بنابران به هدف راندن و تار و مار کردن حزب وحدت در غرب کابل، باید دو 

نیروی زورگو و قدرتمند، فشار نظامی سنگینی را می آوردند : طالبان و نیرو های برهان الدین ربانی 

آتشفشانی ساختند. وزارت  یک پارچه  در همدستی با همدیگر بر بنیاد یک برنامه ی یکجایی، منطقه را  

دفاع به خاطر بیرون راندن جنگجویان حزب وحدت از کارته سه، جنگ های خانه به خانه را سازماندهی 

کرد، هواپیما های جنگی بمب می ریختند و توپخانه آتشباری می نمود. فرود آمدن دو فیر موشک در 

 Frankfurter خود بجا گذاشت) روزنامه ی آلمانی:  بیمارستان کارته سه، شمار زیادی کشته و زخمی از

Allgemeine Zeitung    آژانس خبرگزاری   ۱۹۹۵/    ۳/    ۶بر بنیاد خبر تاریخ  ۱۹۹۵/    ۳/    ۷تاریخ

 رویترز (. 

 

در جنگ ها در غرب کابل " بزرگ ترین ضربه ها را از لحاظ قوای بشری حزب وحدت اسالمی دید. 

مسعود و بعدأ توسط طالبان   -پارچه منقسم شده بود، نخست توسط ائتالف سیافاین حزب که قبأل به دو  

شدیدأ سرکوب شدند. نخستین قربانی عمده و بزرگ این حزب کشته شدن عبدالعلی مزاری توسط طالبان 

در اثر توطئه قبألٔ تنظیم شده بود. در عقب این توطئه دست های گلبدین حکمتیار و آی اس آی مشهود به 

 ی رسد.نظر م

حزب وحدت به مشوره ی گلبدین ]حکمتیار[ و مجددی آماده شد تا به نفع طالبان سالح بر زمین گذاشته 

و آنان را به خط اول دفاعی خویش جا دهند. طالبان با جمع آوری سالح ماهرانه عقب نشستند و شانس  

د از چندین جنگ شدید مسعود برای سرکوب و انتقام کشی گل کرد. مسعود و سیاف برای آخرین بار بع

اینک حریف را بی سالح و بی دفاع به چنگ آورده و چه نا مردمی نبود که در حق آنان نکردند؟!" 

تابستان   سال چاپ:   ،" افغانستان  در  تنظیمی  های  ائتالف  بر  نگاهی  نیم   " کتاب:  نور محمد،  )سنگر، 

 (.۱۹۷-۱۹۶اور، صص ، ناشر: مرکز کمپوز و دیزاین آرش، جنگی محله، قصه خوانی پش۱۳۸۲
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در جنگ های نابرابر در غرب کابل، اندازه ی جان باختگان و شمار زخمی ها بسیار باال بود. هزار ها 

انسان بی دفاع ملکی هراسان و پا برهنه آوره شدند. شلیک صد ها فیر موشک و انفجار هزار ها خمپاره  

حدت آسیب بزرگ رسانید و توانایی  و فرود آمدن هزار ها مرمی توپ و تانک، به سنگر های حزب و

رزمی را از آن گرفت. آنگونه که در باال گفته آمد حزب وحدت بنابر سازش های گذشته از صحنه بیرون 

کشیده شد و میدان به طالبان تهی و فراخ باقی ماند. قوای مسعود در کمین نشسته بود و انتظار فراهم شدن  

سر عهدها و پیمان ها پا بگذارد و حمله ها را بر دشمن آغاز  فرصت را می کشید تا به مانند گذشته بر  

 کند. 

 

 بر پایه ی خبر بنگاه خبری رویترز، در یک گزارش کوتاه چنین آمده است )برگردان(:

 

" طالبان به جنگ ها در کابل پایان دادند: ملیشه های افراطی طالبان به هدف خود به خاطر دریافت یک  

پایان دادن به جنگ شهروندی و تشکیل یک حکومت اسالمی در افغانستان، یک راه حل صلح آمیز به  

گام نزدیکتر شده اند. جنگجویان حزب وحدت اهل تشیع، پس از گفت و گو با فرماندهان طالبان، سنگر 

های خود را در جنوب کابل با به جا گذاری جنگ ابزار ها، ترک گفتند. مردم محل از طالبان پذیرایی 

 جنگ ایستایی گرفت. کردند و 

چندی پیش از این، موالنا فضل الرحمن رییس حزب جماعت العلمای پاکستان در سازگاری با طالبان، به  

کابل آمد تا بین رییس جمهوری ربانی و طالبان، به شیوه ی مسالمت آمیز میانجیگری کند. قوای ربانی  

بور جان فرمانده محلی طالبان یادآور    مدت یک هفته با حزب وحدت جنگ های سختی را به پیش برد. مال

شد که از جنگجویان حزب وحدت و نیرو های ربانی خواسته شده تا بدون هیچ پیش شرط، جنگ ابزار 

زمین بگذارند، در غیر آن بر آنان حمله می کنند. طالبان می خواهند به کشتار انسان ها)!( پایان دهند. 

باه آمیز) سوء تفاهم( میان جنگجویان طالبان و نیرو های ربانی  مال بور جان تأیید کرد که زد و خورد اشت

رخ داده است. قوای ربانی چنان فکر می کرد که هدف حمله ی طالبان، آنان هستند؛ ولی طالبان سنگر  

 Frankfurter Allgemeine Zeitungهای حزب وحدت را در اشغال خود در آوردند. " ) روزنامه ی  

رباره ی رویداد های جنگی در جنوب کابل، جنرال عبدالروف بیگی نگاشته  د  (.۱۹۹۵/    ۳/    ۱۰تاریخ

 است:

 

به تعرض   ۴و۳"... همزمان با عقب نشینی طالبان قوت های دولت از شمال و شرق باالی مناطق کارته 

گذشتند و بعد از زد و خورد های شدید غرب کابل را اشغال نمودند. چنان فجایع و آدمکشی ]و[ تجاوز  

ساله نذیر ]نظیر [ آنرا ندیده بودند. مزاری جز   ۱۶صورت گرفت که در جنگ های    ۳باالی مردم کارته  

ٔه وحدت و اتحاد سیاف چنان عقده  چارٔه کنار آمدن با طالبان ]راه دیگری[ را ندید زیرا جنگ های سه سال

مندی را بار آورده بود که ملیت های هزاره و پشتون به مجرد روبرو شدن بر یکدیگر حمله می کردند و  

 می کشتند و می سوختند و می بردند و سیاف قلع و قمع هزاره ها را یگانه آرزوی زندگی خود می دانست.

گرفتند، جنرال فوزی از کابل بر آمده و طالبان مزاری را به  به اثر تقاضای مزاری طالبان با او ارتباط  

خاطر مذاکره به چهار آسیاب دعوت کردند مزاری بدون هراس رهسپار چهار آسیاب می شود. طالبان  

او را اسیر می گیرند، دست و پای او را می بندند، زجر و شکنجه می دهند. در اثنای انتقال به قندهار در  

به هیلوکوپتر  از   داخل  نفر  هشت  با  خودش  و  کشد  می  را  طالب  چند  اندازد.  می  دست  طالبان  سالح 

 همراهانش کشته می شود.

به اساس یک روایت دیگر بعد از تماس با طالب ها نسبت عدم اعتماد با تغیر قیافه می خواست از کابل 

می کنند. دست و پای    براید و به طرف بامیان برود. در پوستٔه عبوری طالب ها او را می شناسند و اسیر

 او را بسته کرده شکنجه اش می دهند و در اثنای انتقال به قندهار طوری که قبألٔ تذکر دادم کشته می شود. 

مزاری از جفای مسعود دست و پا بسته به کام مرگ رفت و جنازه اش را به مزار آورده دفن کردند." 

انقالب اسالمی تا سقوط شمال بدست طالبان "،  )بیگی، عبدالروف، کتاب: " افغانستان بعد از پیروزی  

 (. ۱۹۵-۱۹۴، ناشر: انجمن نشراتی دانش، شهر پشاور، صص۱۳۸۱سال چاپ: 

، چیره دستی غیر پیش بینی  (۱۹۹۵/    ۳/    ۱۳-۱۱به گروگان در آمدن و کشته شدن عبدالعلی مزاری )

خلع سالح جنگجویان ملیت   طالبان در جنوب غرب کابل و به زیر اداره گرفتن سنگر های حزب وحدت و

، سبب برانگیخته شدن شورای نظار و دیگر فرماندهان جمعیتی شد  (۱۹۹۵/    ۳/    ۸هزاره از سوی آنان ) 

و آتش اشتیاق یکه تازی را دوباره در وجود آنان تازه کرد. پیروزی نهایی بر حزب وحدت در غرب 

ع در جا هایی که خواست بی چون و  کابل تا مرز نابودی فزیکی همه ی شهروندان هزاره و اهل تشی

چرای احمد شاه مسعود و عبدالرسول سیاف بود، داشت تکمیل می شد. کنون باید حاکمان جدید )طالبان ( 

نیز از محل رانده شوند و به مانند چند روز پیش، حساب اقتدار گرایی و سلطه طلبی بین طرف ها پاک 

بس غیر رسمی را که دو ماه پیش با طالبان بسته بودند،    شود. همان بود که نیرو های حکومت ربانی، آتش 
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نقض کردند. هواپیما های جنگی، توپخانه ی سنگین، موشک انداز ها و نیرو های پیاده نظام چریکی به  

 حرکت افتیدند و آتشباری دوباره آغاز شد. 

ت، کابل را به  در یک نوشته ی خبری زیر عنوان " در نتیجه ی یک حمله ی ناگهانی، نیرو های حکوم

 (،آمده است ) برگردان(:  AFPزیر اداره ی خود در آوردند" بر بنیاد گزارش بنگاه خبری فرانپرس )

" قوای جنگی برهان الدین ربانی رییس جمهوری افغانستان، اداره ی پایتخت، شهر کابل را دوباره به 

فرمان احمد شاه مسعود، متحد دست گرفت. با تکیه بر چشمه های مورد اطمینان نیرو های حکومت زیر  

ربانی، پیروز شدند که در یک حمله ی شگفتی آور، واپسین سنگر نظامیان اهل تشیع حزب وحدت و  

 ملیشه های طالبان را در جنوب غرب کابل به دست آورند.

بر پایه گزارش ها، نیرو های حکومتی پایگاه مهم و راهبردی داراالمان قصر شاه پیشین و دوغ آباد را  

نیز از اشغال آزاد کردند. طالبان توانستند عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت را گروگان بگیرند و با  

خود ببرند. یک سخنگوی وزارت دفاع آگاهی داد که یکصد تن جنگجوی طالب به اسارت در آمده اند و 

 هشت عراده تانک جنگی به غنیمت گرفته شده است. 

و های جنگی ربانی به کمک آتش توپخانه، تانک ها و بمب افگن های  بر بنیاد گفته ی شاهدان عینی، نیر

هوایی، نظامیان هر دو طرف ) حزب وحدت و طالبان ( را تا پنج کیلومتری به پس راندند. همچنان قطعه  

موشک های اسکاد پایگاه پیشین سپاهان شوروی، به دست نیرو های حکومت افتید. بامداد امروز یکشنبه  

نی، از استان های شمالی افغانستان کمک به دست آورد. مسعود نه تنها طالبان را در  قوای جنگی ربا

برابر خود دارد؛ بلکه جنرال عبدالرشید دوستم، نیز که در چند استان شمالی حاکمیت می راند، مخالف او 

 است

پشت سر  جنگجویان طالبان پس از شکست خوردن از نیرو های ربانی، روند پیشروی های پیروزمند را  

آن،   ۹استان، در    ۳۰گذاشتند و مزه ی تلخ نخستین شکست را چشیدند. ملیشه های طالبان از جمله ی  

حصه ی خاک کشور حاکم هستند. هدف آنان تشکیل یک دولت سختگیر اسالمی، است. ۳بر۱بدین معنا در  

به ویرانه   تن کشته شده است و شمار زیاد جای های رهایشی۲۰۰۰۰در جنگ ها در سه سال گذشته  

مبدل گردیده است. در روز های پایانی هفته، شهر کابل زیر آتش توپخانه قرار داشت که از پیامد آن 

آتش گرفت." ) روزنامه   آلمان و هوتل متروپول  /    ۳/    ۱۳تاریخ    Süddeutsche Zeitungسفارت 

۱۹۹۵.) 

 

وحدت و طالبان در جنوب غرب با کشتن و بستن و پاشان ساختن و گروگان گرفتن جنگجویان حزب  

کابل، دیگر بخت با ربانی و مسعود یاری کرده بود. شورای نظار ابتکار عمل را در دست داشت؛ بنابران 

در   را  مخالفان  وجود  از  دیگر  های  جای  پاکسازی  ی  برنامه  و  درآمده  به تصرف  های  سنگر  تحکیم 

های سادیست و مردم آزار، پیروزی بر   سرلوحه ی کار خود قرار داده بود. در نزد شماری از انسان 

دشمن در جنگ های تباه کن و خود خواهانه که رنگ به کلی شخصی، گروهی و تنظیمی را دارا بودند، 

کیف عجیبی می نمود و تشنگان قدرت را سرمست و کالن کار می کرد. بدین سبب حکومت پوشالی در  

اخت و تاز و حمله های بیرون سازی و کشتن و  کابل، به فکر به دست آوردن پیروزی دیگری شد و به ت

 بستن در جنوب شهر پرداخت. 

بنگاه خبری فرانسپرس و آژانس خبری آلمان   ۱۹۹۵/ ۳/   ۱۳در یک گزارش خبری بر بنیاد خبر روز 

(AFP/ dpa:)( از کابل، آمده است ) برگردان 

 

" نیرو های نظامی ربانی رییس جمهوری افغانستان، به روز دوشنبه با حرکت های جنگی بر ضد طالبان  

در   آسیاب  در چهار  قرارگاه طالبان  به طرف  نظامی  قوای  از سوق  عینی  رفتند. شاهدان  پیش    ۲۵به 

تکمیل خبر  ( در پاکستان با  AIPکیلومتری جنوب کابل گزارش دادند. آژانس خبری اسالمی افغانستان )

تن هنگام فرار از منطقه ی درگیری، جان باختند. بنابر گفته ی   ۷۰به آگاهی رسانید که به روز یکشنبه  

دیپلمات ها، پایگاه طالبان در چهار آسیاب، در روز یکشنبه هدف هواپیما های بمب افگن فرمانده احمد  

ومتری در جنوب کابل تمرکز  کیل  ۲۰شاه مسعود قرار گرفت. در حال حاضر جنگ ها در ریشخور در  

یافته است. رادیو کابل ) زیر اداره ی ربانی( خبر داد که در حمله های ]موشکی[ طالبان به کابل شمار 

/    ۱۴تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitung زیادی از مردم کشته شدند." ) روزنامه ی آلمانی:

۳  /۱۹۹۵ .) 

 

طالبان رانده شده از کابل، شکست ها را پذیرفته نتوانستند؛ از این رو به حمله ی جوابی دست زدند و 

جنگ ابزار بیشتر از جمله موشک های استینگر را از جای های زیر اداره ی خود در اطراف کابل، 

ویان  کیلومتری جنوب شهر تمرکز پیدا کرد، جنگج  ۳۰شلیک کردند. جنگ ها در چوک ارغندی در  

شورای نظار از کوه ها و تپه های نزدیک، به سنگر های طالبان ریخته و توپخانه ی سنگین آتشباری را  
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ادامه داد. ملیشه های بنیاد گرای طالبان در کنار اینکه جنگ های سخت را با کاربرد جنگ ابزار های  

ل امتداد پیدا می کردند، سنگین به پیش می بردند، بزرگراه هارا که از طرف های جنوب و غرب به کاب

بند ساخته بودند و به موتر های باربری پر از مواد خوراکی و سوختی، کمک نهاد های بین المللی، اجازه 

غزنی زیر اداره ی طالبان قرار داشت. -کندهار و کندهار- گذر به شهر را نمی دادند. بزرگراه هرات  

استان لوگر   ۱۹۹۵/    ۲/    ۱۱استان وردک  بروز  میدان شهر مرکز    ۱۹۹۵/   ۲/    ۱۰افزون بر آن به روز  

به دست ملیشه های مخالف حکومت ربانی ، بر اندازی شدند؛ از این رو شهروندان بیچاره و بی روزگار 

 های اساسی را به دوش می کشیدند.  شکنجه کمبود نیازمندی 

 

  ۱۹۹۵/    ۳/    ۱۹( تاریخ  AFPو آژانس فرانسپرس)  Reutersدر گزارش های رسیده از آژانس رویترز  

 از کابل، آمده است ) برگردان(:

 

" نیرو های جنگی ربانی رییس جمهوری افغانستان به روز یکشنبه قرارگاه مرکزی ملیشه های بنیادگرای 

( نیرو های ربانی صحبگاهی به   AFPطالبان را زیر اداره ی خود در آوردند. بر پایه گزارش تحلیلگر )

کیلومتری شهر کابل حمله کردند. پس از آنکه حکمتیار بدون پرداختن  ۲۵ار آسیاب در  پایگاه طالبان در چه

به جنگ از چهار آسیاب عقب نشینی کرد، طالبان در آنجا در نیمه ی فبروری سنگر گرفته بودند. در 

ره برابر حمله های قوای مسعود، ملیشه ها بسیار کم از خود پایداری نشان دادند. تا لحظه ی حاضر دربا

ی جان باختگان و زیان های رسیده آگاهی به دست نیامده است. در روز جمعه در جنگ و مبادله ی آتش، 

 تن جنگجوی طالب کشته شدند. ۴۱

برعکس به نظر می رسد که ملیشه های طالبان، در جنوب غرب افغانستان، استان فراه را اشغال کرده 

 مبادله ی آتش انجام یافته است.اند. این رویداد در همسویی با استاندار، بدون 

محمود مستری رییس ماموریت صلح ملل متحد برای افغانستان، در پایان هفته به این نکته اشاره کرد که 

تن، ممکن است، رخ دهد.   ۸۰موضوع تسلیم دهی قدرت از سوی ربانی به یک شورای تشکیل شده از  

می که تازه به وجود آمده است، ربانی را آماده مستری به ادامه افزود: مطمئن نیست که آیا وضعیت نظا 

تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungی مصالحه خواهد ساخت و یا خیر؟." ) روزنامه آلمانی:

۲۰  /۳   /۱۹۹۵ .) 

 

در هنگامی که وضعیت جنگی در کابل و اطراف آن به سود حکومت ربانی تغییر کرده بود،، بر عکس 

، طالبان حمله  ۱۹۹۵وضعیت در استان ها به خرابی می گرایید و تنش آلود می شد. در روز هفتم اپریل 

دست گرفتن   های گسترده ای را به قصد اشغال استان فراه آغاز کردند. نخستین هدف این حمله ها، به

اداره ی فرودگاه هوایی نظامی سبزوار )شیندند( بود . نیرو های وفادار به ربانی در یک حمله ی جوابی 

جلو تاخت و تاز نظامی طالبان را در استان های غربی گرفتند. در مبادله ی آتش میان طرف ها در  

ی دوهفته ای طالبان برای  نزدیکی های شهر هرات، صد ها تن جان خود را از دست دادند و کوشش ها

اشغال میدان هوایی سبزوار نیز به ناکامی انجامید. بن بست در حرکت های نظامی دو طرف سبب آن شد 

تا به برقراری یک آتش بس ده روزه تن در دهند و به گفت و گو بپردازند. بنا بر گفته ی صدیق چکری 

بانی آتش بس برقرار شده است؛ ولی با رییس هیأت گفت و گو کننده از سوی حکومت برهان الدین ر

خبری  آژانس  خبر   ( است  روان  میدان شهر  راهبردی  و  مهم  نزدیکی شهرک  در  ها  آن جنگ  وجود 

 (. ۱۹۹۵ ۶/   ۱۱تاریخ  Süddeutsche Zeitung روزنامه ی آلمانی فرانسپرس،

 

 است ) برگردان(: آمده  ۱۹۹۵/    ۶/    ۹تاریخ   Neue Züricher Zeitungدر یک نوشته در روزنامه ی  

" از سر گیری فعالیت های دیپلماتیک نشان می دهد که رییس جمهوری برهان الدین ربانی، توانست که 

جایگاه خود را در ماه های واپسین تحکیم بخشد. در حال حاضر هیچکس از برنامه ی صلح ملل متحد 

مقام خود کنار می رفت.دوام ماموریت  سخن نمی گوید که بر پایه ی آن ربانی باید در پایان ماه فبروری از  

ربانی را در چوکی ریاست جمهوری، می توان مرهون کارنامه های شگفتی آور و متضاد طالبان دانست.  

در آنزمان که آنان به دروازه های کابل رسیده بودند، نه تنها جلو عملی شدن برنامه ی صلح ملل متحد را 

خت ربانی را از چهار آسیاب ناگزیر به فرار کردند. نخست  گرفتند؛ بلکه گلبدین حکمتیار، دشمن سرس

وزیر دولت اسالمی در درازای سه سال از تپه ها و بلندی های قرارگاه خود در چهار آسیاب، پایتخت  

ربانی موفق شد که طالبان را -افغانستان را زبیر باران موشک قرار داده بود. در ماه مارچ قوای مسعود  

 .از منطقه بیرون کند

فاصله یکصد  تا  آنان  و جنگجویان  آزاد ساخته شد  اداره ی طالبان،  زیر  از  میدان شهر  پیش  ماه  یک 

کیلومتری به طرف جنوب کابل رانده شدند. قوای نظامی طالبان که به هدف تهدید اسماعیل خان، از 

د ها روبرو کندهار به هرات در حرکت افتیده بودند، از پیشروی آنان جلوگیری شد و حرکت شان با س
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گردید. در جنگ ها در اطراف میدان هوایی سبزوار در جنوب هرات، نظامیان ویژه ی مسعود، بمب 

را به پرواز در آوردند. او در این بازی مشکلی را نمی بیند که جنگجویان وی   Suchoi-22افگن های  

طالبان را بی روحیه سازند    بدون اینکه آزمایش عملی در عملیات داشته باشند، با انجام حمله های هوایی،

 و بدین شیوه در کوتاه مدت آنان را از سنگر های جنگی به بیرون براند.

چیره شدن نیرو های دولت در اطراف کابل و ناپدید شدن جنگ ابزار های دشمن در فاصله های چند 

ن نیست که  کیلومتری پایتخت و همچنان بازگشت باشندگان شکنجه شده به خانه های شان، به مفهوم آ

مسعود در کابل معنای آنرا   -وضعیت به شکل پیش از حکومت تنظیم ها بر می گردد. تحکیم قدرت ربانی

نمی دهد که آنان گستره ی حاکمیت خود را به شمال افغانستان در جای های زیر اداره ی دوستم گسترش  

 داده اند...." 

نالیست و تحلیلگر سیاسی پاکستان در لندن  در پیوند به هجوم نخست طالبان به هرات، احمد رشید ژور

 نگاشته است: 

 

" آی. اس.آی به طالبان پند داد که از تصرف شهر هرات بگذرند،زیرا با اسماعیل خان به توافق رسیده  

بودند و هر لحظه انتظار آن را داشتند، تا علیه کابل دست به عصیان بزند. اما طالبان به حرف آی.اس.آی  

، به  ۱۹۹۵دایت حزب )جمعیت علمای اسالم( و مافیای ترانسپورت، در ماه می سال  گوش نداده و با ه

یورش گسترده یی بر هرات دست زدند. در ابتدا این حمله به ناکامی منجر شد و طالبان برای بار اول  

مزٔه تلخ شکست را چشیدند. طالبان در حالیکه سه هزار کشته به جای گذاردند، عقب نشینی نمودند." ) 

کانون روشنگران افغانستان  ، نشریه  ۱۹۹۸نوامبر  -۱۳۷۷، عقرب و قوس  ۲۴اهنامه رویداد ها، شماره  م

 ، مقاله: زایش دوبارٔه بنیادگرایی اسالمی؟ پاکستان و طالبان، ترجمه، صدیق طرزی رهپو(.۹در آلمان،ص

 

ن هزار ها انسان و پیروزی های پی در پی نظامی در کابل و دیگر شهر های افغانستان که به بهای جا

ویرانی میهن به دست آمده بود، ربانی و مسعود را چنان غره ساخت که به آنان این انگیزه را داد تا سنگر  

های جنگی بیشتری را به دست آوردند و گستره ی حاکمیت خویش را گسترش دهند. رسیدن به این هدف 

حرکت های نظامی    ۱۹۹۵بنابران در جون  جز از راه جنگ و زورگویی از راه دیگری امکان پذیر نبود؛  

به سوی افغانستان مرکزی ) هزارستان( به راه انداخته شد. حزب وحدت که در جنگ ها با شورای نظار 

به سختی آسیب دیده بود، توانایی آنرا نداشت که در برابر هجوم  و تنظیم اتحاد اسالمی سیاف و طالبان  

/    ۶/    ۲۸دهد و حمله ها را پس بزند. همان بود که به تاریخ    نیرو های حکومتی از خود ایستادگی نشان

شهر بامیان زیر اداره ی قوای وفادار به برهان الدین ربانی درآمد. بر اندازی بامیان هر چند گذرا   ۱۹۹۵

بود؛ لیکن به نیرو های دولتی این امکان را فراهم کرد که از بلندی های سلسله کوه های هندوکش حمله  

 نیرو های جنرال دوستم در استان جوزجان در پیش گیرند.ها را بر 

الدین ربانی و طالبان یک آتش بس غیر  در برگ های پیشتر نگاشته شده بود که بین حکومت برهان 

رسمی برقرار شده بود؛ ولی بر پایه برخی گزارش ها، قوای حکومت این آتش بس را نقض کرد و در  

گین و  غرب کشور، ملیشه های طالبان مورد حمله قرار گرفتند. هواپیما های بمب افگن، توپخانه ی سن 

پیاده نظام یکجایی آتشباری نمودند و شهر دالرام را از زیر اداره ی طالبان بیرون کردند. هدف آینده ی 

حمله ها شهر گرشک بود، تا با آزاد سازی آن، قرارگاه مرکزی طالبان در استان هلمند، زیر تهدید قرار 

ت برهان الدین ربانی بر سنگر  می گرفت. جالب است: حکومت پاکستان به دلیل حمله های هوایی حکوم

در مناطق مرزی در استان هلمند صدای اعتراض بلند کرده بود و به شارژدافیر سفارت   های طالبان  

 Süddeutscheافغانستان در اسالم آباد، یادداشت احتجاجیه علیه دولت افغانستان سپرد ) در روزنامه  

Zeitung    برگزاری رویترز، این موضوع به نشر رسیده بر بنیاد خبر بنگاه خ  ۱۹۹۵/    ۸/    ۲۵تاریخ

 بود (. 

 

از سوی دیگر، دامنه ی جنگ ها، به شرق افغانستان نیز کشیده شده بود. گلبدین حکمتیار با طرفدارانش 

با از دست دادن چهار آسیاب به شهرستان سروبی رفتند و قرارگاه بر پا کردند. در بند برق سروبی و بند 

جالل آباد جنگجویان حزب اسالمی حاکمیت می راندند. در میدان همچشمی    -بل  برق نغلو و بزرگراه کا

از بندش شاهراه و بریده شدن روندبرق رسانی، تنها باشندگان بیگناه و بی دفاع کابل زیان  های جنگی  

اداره ی حزب اسالمی به حمله های   آزاد سازی مناطق زیر  می دیدند. قوای حکومت ربانی به هدف 

زد؛ ولی هیچگونه موفقیتی در پی نداشت، جز اینکه شماری از نیرو های هر دو طرف در  نظامی دست 

درگیری ها از بین رفتند. در هنگامی که تالش دولت در پس راندن چریک های گلبدین حکمتیار به ناکامی  

را به    انجامیده بود، ملیشه های طالبان به یک حمله ی جوابی دست یازیدند تا حرکت نیرو های حکومتی

بر پایه   ۱۹۹۵/    ۸/    ۲۸تاریخ    Die Tageszeitungسوی کندهار سد شده باشند ) روزنامه ی آلمانی:  

 (. dpaخبر آژانس خبرگزاری آلمان 
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با پیوستن جنگجویان تازه نفس به رده های طالبان، از مدرسه های دینی پاکستان به سازماندهی حزب 

بنیادگرای جمعیت العلمای اسالمی، سوق و اداره ی عملیات نظامی طالبان از سوی آی اس آی، سرانجام 

افغانستان بیشتر    ملیشه ها موفق شدند که فشار جنگی را بر نیرو های وفادار به ربانی، در جنوب غرب

/   ۹/  ۳و   ۱۹۹۵/  ۹/  ۲سازند. از پیامد ضربه های پیهم، استان فراه و فرودگاه سبزوار به تاریخ های 

 بر افتیدند و یک پیروزی بزرگ نصیب طالبان شد.  ۱۹۹۵

/    ۹/    ۴در یک یادداشت خبری زیر عنوان " جنگ های دوباره در افغانستان " بر بنیاد گزارش تاریخ  

 از دهلی نو، آمده است )برگردان(:  ۱۹۹۵

 

" بر اندازی میدان هوایی نظامی سبزوار در غرب افغانستان، به دست طالبان، برای رییس جمهوری  

ربانی و فرمانده مسعود، یک شکست حساسیت برانگیز شمرده می شود؛ زیرا فرودگاه سبزوار دومین  

را در کارزار داشتن اداره بر استان هرات در فرودگاه هوایی بزرگ نظامی در کشور بوده و نقش کلیدی  

مرز با ایران، بازی می کند. تسلیم دهی فرودگاه به طالبان، تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که 

آنان استان فراه را به اشغال خود در آورده بودند. این پیشامد بسیار شگفتی آور به نظر می رسد: قوای  

ده روزه  هرات، در عمل آتش بس غیر رسمی    -ده در بزرگراه کندهار  مسعود با انجام یک عملیات گستر

را نقض کرد. در این حمله ها مسعود قصد آنرا داشت تا طالبان را به طرف شرق به سوی پایگاه مرکزی  

آنان در کندهار، به عقب راند. در حالی که شمار زیاد جنگجویان گروه های مجاهدین در منطقه، پیشتر  

 وسته بودندو پشتوانه ی نیرومندی شمرده می شدند. به طالبان پی

امکان دارد که جنگ های جدید یک بخشی از برنامه ی راهبردی مسعود را بسازد تا به کمک آن بتواند 

مناطق زیر حاکمیت دولت را در کابل و اطراف پایتخت ]بواسطه پل هوایی [ با استان هرات زیر اداره 

به ساحه ی بیشتر نمایش قدرت نیاز دارد و از این راه مشروعیت   ی اسماعیل خان، وصل کند. حکومت

و قانونی بودن دیپلماتیکی نظام پایندانی می شود. در شمال افغانستان در استان های زیر اداره ی جنرال  

رشید دوستم، دولت نتوانسته است که کدام پیروزی مهم و چشمگیر را به دست آورد. همچنان در جنوب  

تان در استان های پشتون نشین، امکان پیشروی به صفر رسید. به همین دلیل مسعود در و شرق افغانس

تالش است تا در غرب افغانستان پیروزی های خود را گسترش دهد. از چند هفته می شود که نیرو های  

 مسعود در افغانستان مرکزی در استان بامیان با شهروندان هزاره اهل تشیع، در جنگ است. 

هرات به عنوان یک اصل    -های ارتباطی میان فرماندهان طالبان و بستن بزرگراه کندهار    بریدن راه

تضمین کننده، جز مهم آن برنامه ی را می سازد که مسعود می خواهد بواسطه آن با از دست دادن پشتیبانی  

ر داشتن اداره  هوایی از فرودگاه نظامی سبزوار، به سوی کندهار به پیش برود. لیکن طالبان با در اختیا

ی فرودگاه هوایی سبزوار، می توانند با هواپیما ها و جنگ ابزار های سنگین تهدید بزرگی در برابر  

 (.۱۹۹۵/  ۹/  ۵تاریخ  Süddeutsche Zeitungاستان هرات، شمرده شوند." ) روزنامه ی آلمانی:

با بر اندازی پی در پی شهر ها، شیرازه ی ایستادگی و خط های دفاعی در جنوب غرب افغانستان در هم  

به روز   اینکه  تا  با خطر بزرگ روبرو شد  استان هرات  دادن    ۱۹۹۵/    ۹/    ۵شکست و  بدون نشان 

 کوچکترین پایداری، به دست طالبان افتید.

 

 بر افتادن هرات و پیامد های غم انگیز آن

 

در پیوند با بر افتیدن هرات، دیدگاه های دست نخست در رسانه ها بازتاب یافته و هم در این باره کتاب  

 نگاشته شده است که باید برخی از آن ها را به شکل فشرده، اشارت کرد:

از پرسناژ های رویداد ها در جنوب غرب   - جنرال ظاهر عظیمی چهره ی سرشناس نظامی و یکی 

مون عوامل سیاسی و شکست نظامی در هرات، کتابی زیر عنوان " طالبان چگونه آمدند؟"  افغانستان، پیرا

 نگاشته و این رخداد را با شرح جزئیات روشن ساخته است؛ 

  ۶/   ۱۸-۱۹۹۵/   ۹/   ۹اسماعیل خان امیر فراری و شکست خورده ی حوزه ی جنوب غرب به روز    -

( با ویس ناصری همکار جریده مجاهد)خبری(   در یک صحبت تیلفونی )از شهر مشهد ایران  ۱۳۷۴  /

ارگان نشراتی جمعیت اسالمی افغانستان بخش اروپا، دلیل های از دست دادن هرات را بر شمرده که 

 نکته های مهم آن این ها اند:

به  آنان  جنگیدند.  می  خان  اسماعیل  های  نیرو  ی  رده  در  هلمند  و  کندهار  اهل  جنگجویان  از  شماری 

جبهه داده در کنار طالبان قرار گرفتند )" علت عمده ی این شکست متاسفانه قندهاری های    یکبارگی تغییر

 بدبخت و گمراه بودند."

 " سوال: همان قندهاری هایی که در پهلوی شما بودند، یعنی قوماندانان سابق مجاهدین؟"
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ده بودندو بعدٔأ بکابل  " جواب: بلی آنان همان قوماندانان سابق قندهاری بودند که در گذشته شکست خور

رفته بودند و پس از مدتی قندهاری های مذکور در کابل تنظیم گردیده و از طرف دولت مرکزی و شخص 

استاد ربانی به هرات فرستاده شدند که در حدود یکنیم ]یک و نیم [ هزار نفر قندهاری و هلمندی با ما  

شود، ما هلمند و قندهار و غیره را می گیریم.  اشتراک داشتند. که دایمأ مدعی بودند که اگر اندک کمک  

ولی عمأل در صحنٔه جنگ ناجوانمردانه از محل جنگ فرار نمودند و باعث تضعیف روحیه دیگران 

 گردیدند و همٔه این نا مردان سبب شکست کلی همین جبهٔه تقریبأ سه هزار نفری شدند." 

 

مراه ما از هرات با وصف تاکیدات و تقاضا های  " )اسمعیل خان(... متأسفانه همین برادران بدبخت و گ

مکرر ما که به آنها گفته می شد، که جبهه سه مراتب است که شکست خورده و تلفات سنگین دیده ایم، 

این نامرد ها بکمک و یاری ما نیآمدند و حالت تا اندازٔه رسید، که در زمانی که از آب خرما فراه رود  

هوایی شیندند و بعضی در مناطق ادرسکن موضع گیری نمودیم. در این  شکست خورده آمدیم و در میدان  

وقت من شخصأٔ به هرات آمدم که مصادف بحضور هیأت اعزامی از کابل بوالیت هرات بود که شامل 

آقایون چکری، داکتر عبدهللا، سید نورهللا عماد و بعضی از برادران دیگر چون سید اسحق دلجو حسینی،  

دلیلی و دیگران بودند. هیات مذکور را استاد ربانی از مرکز فرستاده بود. زمانی که  قاضی زاده و آقای  

هیأت مذکور به نزد اینجانب به فراه آمدند، برایشان گفتم که شما برادران بروید به هرات و یکتعداد قوای 

بل گردیده است. تازه نفس روان کنید چرا که این جبهه سه بار شکست خورده و در هر مراتبه با تلفات مقا

تعداد آنها نظر به روز اول تقریبأ به نصف رسیده است. آنها رفتند به هرات، ولی متأسفانه نتوانستند کاری 

بکنند، موقعی که ما در قسمت ادرسکن سنگر گرفته بودیم و خط دفاعی تدارک دیدیم، در این وقت من  

ر داشتم... و در حضور داشت داکتر عبدهللا، شخصأٔ به هرات رفتم و با همین قوماندانان مالقات و دیدا

نموده و   امنیه و غیره راجع  قوماندان  مانند عالوالدین خان،  قوماندانان  برادران همین  چکری و غیره 

برایشان گفتم که جبهٔه ما از یکماه مکمل است که در حالت عقب نشینی و پیشروی به سر می برد، یک 

انده باشد، و سه مراتبه به شکست روبرو و حدود یک و نیم هزار جبهه که یکماه را در حالت جنگ گذشت

 تلفات داشته باشد، شما چرا در حمایت از جبهه فعال نشده و سهم نمی گیرید و به آنجا نمی روید.

همان روز عالوالدین خان و ظاهر عظیمی و یک عده دیگر را با سه صد نفر به خط مقدم جنگ فرستادیم، 

به خرابی وضع صحی ام بداخل شهر هرات در پهلوی داکتر عبدهللا و غیره برادران  همان شب را من نظر  

در باغ آزادی ماندیم. ساعت ده شب بود که توسط بی سیم مخابره صورت گرفت و برایم گفتند که عقب 

  نشینی شده است من برای داکتر عبدهللا و چکری گفتم که در بی سیم چنین برایم می گویند. همین برادران 

اینکه به ما اطالع بدهند،  ما که عقب نشینی کردند، ) عالوالدین خان و ظاهر عظیمی و غیره( بدون 

شب موتر تهیه دیده   ۱۲مستقیمأٔ به ایران آمدند. ما در آن وقت به قول اردو رفته و در آنجا ماندیم. ساعت  

اخل هرات ماندم. متأسفانه هر چکری، داکتر عبدهللا و دیگر برادران جانب ایران حرکت کردند و خودم بد

یک از این برداران قوماندان که شکست می خوردند، فرار را بر قرار ترجیح داده و بوسیله موتر ها  

 مستقیمأٔ بسوی ایران می رفتند.

در حالی که من اصألٔ آگاهی نداشتم،قوماندانان مذکور حتی دو روز قبل فامیل هایشان را به ایران فرستاده 

 نی که ما در جبهٔه فراه رود قرار داشتیم، آنها همه فامیل های شان را کألٔ خارج ساخته بودند. بودند. زما

بعد از آنکه دیگر شیرازٔه دفاعی و امنیتی از هم پاشیده بود و هر کس در تالش بود با استفاده از امکانات  

ن بداخل شهر هجوم و وسایط نقلیه شهر را ترک و بطرف مرز حرکت کند و ساعت دو شب شد و طالبا

آورده و به محوطٔه والیت نزدیک شده بودند. من شخصأٔ به ساعت بعد از دو شب شهر را ترک داده و به  

 سوی مرز ایران حرکت نمودم. 

سوال: در طی صحبت دیروزه ایکه توسط رادیو بی بی سی با عظیمی صورت گرفت، وی اظهار داشت 

ساعت غیر از وسایط و وسایل موجود در آنجا، کسی   ۱۲شده و  که به امر و قوماندٔه شما شیندند تخلیه  

نبود و این قوماندان ها مدعی اند که بعد از غور و بررسی، مسؤلیت سقوط هرات را شخصأٔ بدوش شما 

است و شما را از عهدٔه ریاست شورای نظامی عزل اعالم نموده اند. آیا این نوع طرزالعمل را شما بحیث  

 می دانید؟ یک دسیسه و توطئه ن

جواب: بخدا سوگند یاد می کنم در همان شب که هرات سقوط نمود، چکری برایم گفت که این یک کودتای  

پشت پرده بود که در هرات صورت گرفت. بخاطریکه همین نامرد هایی که این حرف ها را می گویند،  

د همین وزرا نشسته بودند و  در باغ آزادی بهانٔه پول نمودند. ساعت ده صبح که اسناد هم موجود اند، خو

شاهد اند که چهل ملیون افغانی همان دم به عظیمی سپردیم که او حاضر شد بطرف جبهه برود. مبلغ یصد  

 ملیون افغانی را به شاروال سپردیم که البته او به جبهه نرفت.

ین ها سوال قوماندانی جبهه را همان روز به عالوالدین خان و ظاهر عظیمی تفویض نمودیم. شما از ا

نمایید که چرا شما فرار نمودید؟ فرضأٔ اگر شکست خوردید چرا بداخل شهر شما توقف نکردید و به چه  

علت، مستقیم بطرف ایران رفتید؟ عالوتأٔ از آنها پرسیده شود که جنگ در فراه بودید، چرا دو روز قبل 
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یلی اند که کألٔ افراد مذکور از شرمندگی  شما فامیل های خویش را به ایران فرستاده بودید. این ها همه دال

ایکه دارند، در اینجا سر و صدایی را براه انداخته اند تا مردم از آنها سوال نکنند که چرا فامیل های تان  

را دو روز قبل انتقال داده و حینی که در جبهه شکست خوردید، چرا در داخل شهر اقامت نه نمودید و از  

 شهر دفاع نه نمودید؟.... 

 

 

ناصری: این ها اعالن نمودند با این فیصله ایکه ما بعمل آورده ایم، کابل و باالخص احمد شاه مسعود  

 کامالً توافق دارند، آیا این مشکالت که در هرات بوجود آمده، ریشه های داخلی و خارجی ندارد؟ 

ایجاد اختالفات در صفوف جواب: من فکر نمی کنم که خود دولت مبادرت به این عمل نموده باشد ) یعنی  

قوماندانان در هرات(، ولی بعضی از اعضای دولت این دسیسه و اختالفات را تقریباً چند ماه قبل دامن 

می زدند، که حتی خود استاد ربانی در جریان قرار داشت. من یقین دارم که مسعود کامالً از این دسیسه 

وز تا آخرین با ما و در پهلوی ما بودند، یعنی مسعود  خبر دارد، چرا که قوماندان های مسعود از اولین ر

 خبر دارد که ما تا آخرین روز مقاومت نمودیم.... 

سوال: آقای عظیمی دیروز در رادیوی بی بی سی و همچنان آقای افضلی در تماس تیلفونی در جرمنی  

جو سفیر آمریکا در پاکستان  مدعی شده اند و بطرفداران خویش گفته اند که ما اسناد داریم که شما با جان می

و سردار آصف علی وزیر خارجٔه پاکستان توافقاتی نموده اید که به اساس آن این کار صورت گرفته 

 است، در ین باره آنها چرا تبلیغات منفی می نمایند؟ 

ناراحت هستند که در جنگ  دارند و وجداناً  آنها  که نسبت خجالتی که  یاد می کنم  جواب: بخدا سوگند 

راک ننمودند و آخرین شب که قوماندٔه جنگ را باین ها سپردیم، شکست خوردند و فرار کردند بایران، اشت

دیگر چه باید بگویند، خوب است اگر کوچک ترین سندی، گرایشی و یا حرفی را از ما پیدا کردند، در  

تی جهان کشانیده  رابطه با این ادعای پوچ و بی اساس آنها ما حاضریم به محکمٔه ملت افغانستان و ح 

 شویم...."( 

) ویس ناصری این صحبت تیلفونی را زیر عنوان " حمایت از شورای جدید التاسیس نظامی یک خیانت  

به جهاد است " با نشانی محل بود و باش و گذاشتن شماره تیلفون خود، چاپ و پخش کرده که یک نسخه 

 ی از آن در اختیار مؤلف نیز است (. 

 

نی سخن های جالبی وجود دارد؛ ولی در بر گیرنده ی همه ی رویداد ها نیست. رشوه در این صحبت تیلفو

دادن صد ها ملیون افغانی به آدم های صف شکن و تسلیم طلب به خاطر رفتن به خط نخست جبهه، در  

آن لحظه های بسیار مهم نمی توانست که جلو توطئه های داخلی و خارجی را بگیرد و هرات باستان را 

ر بر اندازی از پیش سازمان یافته نجات دهد. حضور هیأت دولت در فراه و بردن آنان به ایران،  از خط

در آن روز هایی که حوزه ی جنوب غرب در کام استیال گری آی اس آی و حزب جمعیت العلمای پاکستان  

های   فرو می رفت، پرسش برانگیز است و از ژرفای مخالفت های درونی جمعیت اسالمی و خودخواهی

 چهره های پرنفوذ و تأثیر گذار و داخل در شکل گیری رویداد ها، سخن می گوید. 

 آموزگار و فرمانروای جنگجویان حزب های جهادی در پشاور نگاشته است:

 

"... من با اشخاصی داخل صحبت می شدم علیرغم اینکه مسلمانان دیندار و متعهد به جهاد بودند ولی با  

تعصب ها و انزجار شخصی بودند، که اکثراً در نطق ها و عملکرد ایشان    وصف آن غرق مخالفت ها،

مشهود بود. من باید بخاطر می داشتم که بدرجٔه اول افغان ها، در قدم بعدی سیاست مداران جاه طلب و  

در قدم سومی براه انداران جنگ بودند" ) کتاب: " تلک خرس)فاجعه قرن ما("، تألیف: دگروال محمد 

 (. ۴۹محل چاپ: نامعلوم، ص -سال چاپ -رک ادکین، ترجمه: داکتر نثار احمد صمد، ناشر یوسف و ما

وجود خودخواهی ها، دشمنی ها، فریبکاری ها، چال و نیرنگ بازی ها در بین تنظیم ها و فرماندهان 

باشد؛ بلکه بر قدرتمند محلی، چیز تازه ای نبود که پس از به قدرت رسیدن آنها به مانند سمارق قد کشیده 

پایه ارزیابی دگروال یوسف پاکستانی، از مدت ها پیش در ژرفای فعالیت های آنها ریشه دوانیده بود و  

انفجار یکبارگی آن در یک اندازه ی گسترده و سرتاسری، مردم و کشور را دچار فاجعه های تباه کن  

پول های هنگفت به دالر آمریکایی،    در پیوند به بر اندازی هرات در کنار دیگر سازش ها و دادن کرد.  

 ترفند و نیرنگ، دسیسه و توطئه، نیز جای خود را داشتند.

 

  ( است  نگاشته  کوچک"  افغانستان  ها  هزار   " عنوان  زیر  نوشته  یک  از  بخشی  در  دانش  مصطفی 

 برگردان(:

 



 دهه خونین 

115 
 

ز پیش در " شکست یک متحد ایران در هرات: بر اندازی اسماعیل خان، مشهور به فرماندار هرات، ا

ماه مارچ رخ می داد، هر گاه فرمانروای شمال، جنرال ازبیک دوستم با او توافقنامه ی مصالحه را نمی  

پذیرفت و راه های پیشروی را در ناسازگاری با طالبان و دفع حمله های آنان، به روی او باز نگه نمی  

امنیتی مصون   از منطقه ی  آن وقت در هرات یک شکلی  در  نام ساحه ی  داشت. دوستم  به  از جنگ 

 بیطرف 

(Pufferzone  را در یک پهنای گسترده و چشمگیر، به وجود آورده بود. این ساحه ی بدون جنگ، به )

اسماعیل خان کمک کرد که در آغاز سال در درگیری ها، طالبان را از فرودگاه نظامی مهم و راهبردی 

یروزی نصیب اسماعیل خان شد، با شتاب بر  سبزوار به پس راند. همین که در میدان زد و خورد ها پ

ضد دوستم به دلیل اینکه او را دشمن "بی خدا" خود می دانست، " جهاد" اعالم کرد. جنگ قدرت طلبی 

میان دوستم و مسعود از یک طرف و عهد شکنی اسماعیل خان از سوی دیگر، سبب آن شد که تغییر زیاد 

 در روابط بین دوستم و طالبان رونما شود. 

دوستم و طالبان، فرماندار هرات را از سکوی قدرت به  (  ۱۹۹۵/    ۹/   ۵در روز های آغازین سپتامبر )

زیر انداختند. هواپیما های جنگی شمال، بر فرودگاه سبزوار بمب ریختند، به دنبال آن طالبان به پیشروی 

خان از دریافت کمک های   خود ادامه دادند. از پیامد غیر فعال شدن این پایگاه نظامی بود که اسماعیل

نظامی از کابل از سوی حکومت، محروم شد. در وضعیت سستی و ناتوانی نتوانست سد پیشروی طالبان 

 شود، آنان در یک هجوم برق آسا، هرات را اشغال کردند و اسماعیل خان ] به ایران[ فرار نمود.

گی تله  در  نیز  کابل  سبزوار، حکومت  هوایی  فرودگاه  اندازی  بر  هرات با  هوایی  دهلیز  است.  مانده  ر 

 Neueفرجامین امکان داخلی بود که از راه هوا، کمک های نظامی به کابل می رسید." ) روزنامه ی  

Züricher Zeitung  ۱۹۹۵/  ۹/  ۲۶تاریخ .) 

 

پیمان شکنی ها و بی وفایی به قول و قرار ها تا مرز خیانت به یکدیگر، دلیل اصلی شکست و پیروزی 

های جنگی و جنگ ساالران بوده است. آنگاه که موازنه ی جنگی و نظامی به سود یک طرف گروه  

درگیر تغییر می کرد، فوری شگوفه های درخت گفت و گوی گروه سومی، باز می شدند که آی اس آی  

 و حزب جمعیت العلمای اسالمی پاکستان در این نزدیک ساختن ها، نقش اساسی را بازی می کردند.

 

نمونه ی از این پیمان شکنی ها را، مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " فرو رفتن  یک  

 تشکیل چندین دولت قوت می گیرد" برجسته ساخته است)برگردان(: به سوی  افغانستان 

 

"... بانک نوت های جدید یک هزار افغانگی در شمال افغانستان، از سر جمع سرمایه ی دورانی حکومت  

، در چلند است. این پول ها سرگذشت پر ماجرایی دارند: در آن هنگام که طالبان نخستین بار به کابل

دروازه های کابل پا گذاشتند، حکومت با دوستم درباره پایان برخورد های نظامی، راه گفت و گو را در  

ای، سهمیه ملیارد افغانی را به نام تخصیص بودجه    ۳۲پیش گرفت. مسعود وزیر دفاع حکومت ربانی

استان های شمال، به دوستم پرداخت. در ازای این پول، دوستم پذیرفت که در جنگ با طالبان، از حکومت  

 کابل پشتیبانی کند. 

پول سهمیه، در بانک نوت های هزار افغانگی پرداخت شد، دولت اسکناس های بدون پشتوانه را در 

دوستم برخورد های نظامی را با نیرو های حکومتی روسیه به نشر می رسانید. با به دست آوردن پول ها،  

بند کرد و در سنگر دفاع از دولت قرار گرفت. مسعود ] به کمک نیرو های دوستم [ طالبان را به عقب  

نشینی وادار کرد و حمله ها را پس زد. پس از به دست آمدن این پیروزی، در دور دوم گفت و گو ها با  

زیر پا گذاشتن وعده های سپرده شده [ در ماه می بر نیرو های شمال در    دوستم، مسعود ] به یکبارگی با

کیلومتری  ۳۰تونل سالنگ، دست به حمله زد و تالش به خرج داد تا شهرک مهم و راهبردی خنجان در 

شمال تونل را زیر اداره ی خود در آورد. همزمان با این حرکت های نظامی بر ضد دوستم، مسعود با  

و گو نشست، آتش بس را با آنان برقرار کرد و در همین حال در قلمرو های زیر حاکمیت    طالبان به گفت

ملیارد افغانی( پرداخته بود، از چلند انداخت و باطل  ۳۲حکومت، کلیه بانک نوت هایی را که به دوستم )

 (.  ۱۹۹۵/   ۹/  ۱۲تاریخ   Frankfurter Allgemeine Zeitungخواند..." ) روزنامه ی: 

 

بر مردم بیگناه کابل و دیگر استان های افغانستان بسیار با دشواری گذشت. از آغاز  ۱۹۹۵ماه اکتوبر  

هفته ی دوم اکتوبر، کابل از طرف های جنوب و غرب در زیر سخت ترین حمله های گروه طالبان قرار  

جنگی خود  گرفت. ملیشه های طالب با شلیک صد ها فروند موشک بر جای های رهایشی شهر، توانایی

در یک   ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۱۱را به نمایش گذاشتند و شب و روز به آتشباری ادامه دادند. طالبان به تاریخ  

 حمله ی بزرگ، موفق به اشغال دوباره ی چهار آسیاب شدند و سنگر های جنگی خویش را تحکیم کردند.
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جنگ ها ده ها تن کشته در    ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۱۵  -  ۱۹۹۵/  ۱۰/    ۱۰بر پایه گزارش صلیب سرخ، از روز  

تن زخم خوردند. در انفجار مرمی ها و خمپاره ها، ژورنالیست سابقه دار بنگاه خبری فرانسپرس    ۵۵۰و  

 و محمد بشیر ترجمان وی، زخمی شدند. Terrence Whiteدر افغانستان، به نام 

گروه اکبری، بخش    افزون بر این، دو جناح حزب وحدت، خلیلی و اکبری، با هم درگیر شدند. جنگجویان

های از غرب کابل را اداره می کردند که در جنگ های گذشته از دست چریک های خلیلی بیرون ساخته 

حزب وحدت خلیلی موفق شد که محل های از دست رفته را دوباره به   ۱۹۹۵/  ۱۰/  ۱۹بودند. به روز 

سخت با حزب وحدت به استان بامیان در جنگ های  (  ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۱۹دست آورد. در همین روز )

رهبری خلیلی، از زیر اداره قوای حکومتی برآمد که در ماه جون آنجا را اشغال نموده بود) بر بنیاد خبر  

 (.۱۹۹۵/   ۱۰/ ۱۵-۱۴اژانس خبری آلمان و آژانس رویترز تارخ

لبان بر اندازی دوباره چهار آسیاب، چیره شدن بر نیرو های حکومتی در میدان شهر و استان لوگر، طا

را در وضعیت بهتر قرار داد، بویژه که با اشغال فرودگاه سبزوار از داشتن قوای هوایی نیز برخوردار  

شرق، غرب و جنوب زیر آتش توپخانه و دیگر جنگ ابزار های سنگین،    -شدند. شهر کابل از سه طرف  

ان را می گرفت  نفس می کشید و فرود آمدن صد ها فیر موشک در جای های رهایشی، جان صد ها انس

و زیان های بزرگی را به وجود می آورد. طالبان از دروازه ی شرقی با اشغال پایگاه نظامی پلچرخی ) 

قوای چهار زرهدار(، فشار نظامی را بر پایتخت افزایش دادند و سد راه آوردن مواد خوراکی و سوختی  

 جالل آباد می شدند. -از بزرگراه کابل 

 

( آمده AFPیر عنوان " قتل عام در کابل "، بر پایه خبر آژانس فرانسپرس )  در یک یادداشت کوتاه ز

 است ) برگردان(:

 

تن، از   ۳۹" در بمباران هوایی پایتخت افغانستان شهر کابل، دیروز بنابر گفته ها از چشمه های رسمی  

از   بیش  باختند و  ملیشه های طال  ۱۴۰زمره سه کودک جان  دیگر زخم خوردند. حکومت،  را  تن  بان 

 مسؤول این حمام خون دانست؛ ولی آنان تا دیشب مسؤولیت این حمله را نپذیرفته بودند.

عدد بمب را در جای های پر ازدحام شهر کابل پرتاب کردند.    ۹بر پایه گزارش ها، سه فروند هواپیما،  

در نتیجه فرود آمدن یک عدد بمب خوشه ای، ساختمان ریاست دیوان عالی ویران شد. یک عدد بمب  

 تن را کشت و چندین خانه را ویران کرد.  ۱۲کیلویی دیگر در منطقه وزیر اکبر خان  ۱۰۰۰

چشمه های رسمی آگاهی دادند که بمب افگن ها از شهر کندهار در جنوب افغانستان، پرواز کرده بودند.  

تن را جابجا  ۷کیلویی به وسیله ی پراشوت پرتاب شد و در بازار شلوغ فرود آمد و  ۵۰۰یک عدد بمب 

 (. ۱۹۹۵  ۱۱/   ۲۷تاریخ  Die Tageszeitung هالک کرد...." ) روزنامه ی آلمانی:

 

، گروه بنیادگرای طالبان، با وحشت،  ۱۹۹۶و چهار ماه نخست سال    ۱۹۹۵در ماه های نوامبر و دسامبر  

قساوت و بی شرمی، همه روزه با شلیک صد ها فیر موشک شهر کابل را به دوزخ روی زمین و ماتم  

طالبان موشک  باران  پاسخ  به  بود.  ساخته  مبدل  ملکی  دفاع  بی  شهروندان  برای  هوایی خانه  قوای   ،

حکومت، چهار آسیاب را بمباران می کرد، به جز همین کار، چیز دیگری از دستش ساخته نبود؛ زیرا 

کابل از سه طرف در محاصره ی مخالفان قرار داشت و مردم شکنجه زورآزمایی طرف های درگیر را 

روت، شفقت و مهربانی،  می کشیدند. نان و آب، دارو و درمان، امنیت و آرامش، خوشی و تبسم، رحم و م

بسته بودند و شهروندان در میدان شوره زار، بد ترین  بزرگواری و خویشتنداری... از شهر رخت سفر  

 روز ها و شب های ظلمانی را پشت سر می گذاشتند. 

 

 

 بر افتیدن جالل آباد و پیامد های غم انگیز آن 

_______________________________ 

 

یاسی و اقتصادی در جامعه و نبود قدرت مرکزی ) سازمانده نظم اجتماعی و حاکم بودن هرج و مرج س 

نماد حاکمیت دولتی(، بد ترین و دهشتناک ترین جاه طلبی های سیاسی گروهی و شخصی را فراهم آورد.  

زمینه سازی بر افتیدن جالل آباد به دست طالبان یک نمونه ی از این وضعیت شمرده می شود که در زد 

ی پشت پرده، با تطمیع کردن ها و رشوه دادن ها به سر رسید و در این فرایند آی اس آی نقش و بند ها

 مهمی را بازی کرد. 

ولی اصل موضوع بر محور چیز دیگری می چرخید و سخن باالتر از آن بود که تنها با دادن تحفه ها به  

بازی سیاه باز هم فرماندهان و چند عضو شورای ننگرهار، به برآورده شدن هدف می انجامید. در این  

 جنگجویان حزب اسالمی گلبدین حکمتیار نقش بنیادی را ایفا کردند.
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 مصطفی دانش نگاشته است ) برگردان(: 

 

طالبان به استان های جنوبی پیشروی کردند و به تازگی به جنوب کابل    ۱۹۹۵  -  ۱۹۹۴" در زمستان  

ند و از نزدش دوری جستند. نیرو های جنگی و فرماندهان رسیده اند. سپاهیان حکمتیار از او روگردان شد

حزب اسالمی دسته دسته به طالبان پیوستند. برای خود حکمتیار تنها امکان عقب نشینی به استان لغمان 

تن آن دنبال حکمتیار رفتند. رهبر   ۲۰۰۰مرد جنگی تنها  ۳۰۰۰۰در شرق کشور، باقی ماند. از زمره ی  

دید خود نیز از سه طرف در محاصره گیر مانده است: در غرب و شمال غرب  حزب اسالمی در پایگاه ج

نیرو های مسعود جابجا شده اند، در شرق قوای شورای آزاد ننگرهار سنگر گرفته و از طرف جنوب  

 طالبان محیط زندگی را تنگ ساخته اند...."

 

 . (۱۹۹۶  ۸/  ۱۴تاریخ   Neue Züricher Zeitung) روزنامه ی آلمانی زبان:

 

گلبدین حکمتیار به خاطر رهایی از این منجالب، بنابر سفارش دوستان و آمران زمان جهاد )!(، به تاریخ 

موافقتنامه ی پایان مخالفت با برهان الدین ربانی را به امضا رسانید و به نشستن بر   ۱۹۹۶/    ۵/    ۱۴

( ۱۹۹۶/   ۵/    ۳۰آن )    چوکی نخست وزیری راضی شد. این پیشامد زمانی رخ داد که چند روز پس از

گروه طالبان شهر چخچران را اشغال کردند. " در اثر توطئه و دسیسه آی.اس.آی ) به میانجیگری جنرال  

حمید گل رییس اسبق آن دستگاه و قاضی حسین احمد رهبر جماعت اسالمی پاکستان و سایر احزاب به 

ن حکمتیار و برهان الدین ربانی صورت اصطالح اسالمی آن کشور( تماس های آشکار و پنهان میان گلبدی 

گرفت و حکمتیار نیز بدون تمسک و اعتنا به شورای هماهنگی بطور یک جانبه به دولت پیوست و مقام  

 نخست وزیری را اشغال کرد."

 

،  ۱:۸۲) سنگر، نور محمد،کتاب: " نیم نگاهی بر ائتالف های تنظیمی در افغانستان "، سال چاپ: تابستان  

 (. ۲۰۷ناشر: مرکز کمپوز و دیزاین آرش، جنگی محله، فصه خوانی پشاور، ص

گلبدین حکمتیار در همراهی با نیرو های امنیتی به کابل آمد تا با برگزاری   ۱۹۹۶/    ۶/    ۲۶به روز  

ویژه و رسمی بر کرسی خویش بنشیند. گروه طالبان آمدن نخست وزیر را به کابل با شلیک صد   محفل

ها فیر موشک بر فرق مردم بیچاره و بیگناه، پذیرایی )!( کردند و در سرک ها، جاده ها و کوچه ها جوی 

 قلمداد کرد. کشته ۶۴های خون روان شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ شمار قربانیان این تبهکاری را 

 

 بر اندازی فاجعه انگیز جالل آباد از کجا آغاز شد؟

 

فرماندهان حزب اسالمی در استان های همجوار ) کنر ها و لغمان( از ژست غیر پیش بینی امیر حزب 

سرگیجه و راه گم شدند، در گزینش راه و ادامه فعالیت ها، بی هدف ماندند: با شورای هماهنگی باشند و 

نفس بکشند، کدام یک؟ آنان راه سومی را برگزیدند: دروازه ساخت  ش  کنار دولت یکجا با رهبر خوییا در  

و بافت را با گروه طالبان باز کردند و بر بنیاد سازش، همکاری و پشتیبانی جنگجویان حزب اسالمی بود  

 که شهرستان ها یکی پی دیگر در زیر اداره ی طالبان در آمدند.

ن به کمک پاکستانی ها مرکز ننگرهار را اشغال کنند، نیرو های وفادار به دولت به پیش از آنکه طالبا

جالل آباد داخل شده بودند تا سد راه پیشروی های آینده ی ملیشه ها به سوی شمال شرق شوند، همچنان 

 نند. نیرو های هوایی در پشتیبانی از آنان بمب می ریخت؛ ولی نتوانستند از بر اندازی شهر جلوگیری ک

طالبان اداره ی جالل آباد را به دست گرفتند. حاجی قدیر رییس شورای ننگرهار   ۱۹۹۶/    ۹/    ۱۱به روز  

به پاکستان فرار کرد. دولت افغانستان نظامیان پاکستان، بویژه آی اس آی را در این درد و اندوه مردم، 

بنیاد خ را بی  ادعا  این  آن کشور  دانست؛ ولی وزارت خارجه  راه  گناه کار  از  که طالبان  واند و گفت 

 حصارک داخل شهر شده بودند.

تاریخ   Der Spiegel)    حاجی قدیر پس از فرار به پاکستان در یک گفت و گوی ویژه با مجله هفتگی  

آلمان، یاد آور شد که از ماه ها پیش با طالبان در گفت و گو بودند تا آنان به تشکیل یک  (  ۱۹۹۶/    ۹/    ۱۶

شرکت نمایندگان کلیه تنظیم ها، تن در دهند؛ لیکن این تالش ها سودی در پی نداشت. حکومت مرکزی با  

زیرا به قول حاجی قدیر، بودند نیرو هایی که با همه ی توانایی از پیشرفت مثبت وضعیت جلوگیری می 

شورای  کردند. به پاسخ پرسش که آیا در تالش آن خواهد شد تا استان ننگرهار را دوباره آزاد کند، گفت:

ننگرهار باورمند است که صلح را در افغانستان نمی توان با خونریزی به دست آورد. نباید مردم را فدای  

عالقمندی نگهداری قدرت سیاسی کرد. بدین سبب پیش از آمدن طالبان به جالل آباد، از وظیفه ی خود 

 کناره گیری کرده بود. 
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و دود و ویرانگری، خشونت ها، زورگویی ها و در آن روز های جانسوز که جنگ و خونریزی، آتش  

قدرت طلبی ها در کابل و استان های جنوبی و جنوب غربی افغانستان بیداد می کرد، شهر جالل آباد از  

 اهمیت ویژه ای سیاسی و راهبردی برخوردار بود: 

 

گشوده بودند و فعالیت  سازمان های کمک رسانی بشر خواهانه ی خارجی در همان جا دفتر های خود را    -

 های یاری گرانه را به نیازمندان افغانستان سازماندهی می کردند؛

دفتر نمایندگی ملل متحد برای افغانستان، به ریاست نوربرت هول دیپلمات آلمانی کوشش های میانجی    -

 گرانه خود را از شهر جالل آباد به پیش می برد؛

 شهر، شمار زیاد آوارگان و بیجا شدگان به دلیل آرامش و صلح و ثبات نسبی در  -

 داخلی ، در آنجا در زیر خیمه ها و در پایگاه های پناه گزینان، پناهگاه یافته بودند؛ 

شورای ننگرهار یک ائتالف تشکیل شده از نمایندگان کلیه گروه های درگیر، به استثنای طالبان، با   -

 ین، وظایفمشت آهنین در قصر شاهی باشگاه زمستانی پادشاه پیش

 رسمی را به سر می رسانید.

اینکه جالل آباد پس از بر اندازی به دست طالبان، باید در انتظار چه سرنوشتی می بود، می توان آن را  

 از چگونگی برخورد ملیشه ها با مردم در استان های هرات، کندهار، خوست... به درستی فهمید. 

 ، ۱۹۹۶/  ۹/  ۱۰پیش از آنکه طالبان بر جالل آباد حاکم ساخته شوند، به روز 

فرمانده  ۶۰ از  شده     ان تن  کشته  تورخم  مرزی  خط  در  خویش  محافظان  با  یکجا  ننگرهار  استان 

بدون اینکه قاتالن و سازمان دهندگان این تبهکاری شناسایی شده باشد. در این کشتار های پنهانی   بودند، 

 تبهکاری ها دخیل بود.  هآدمکشان آی اس آی و حزب جمعیت العلمای پاکستان، با هم دست های

 

در اینجا نقش یک نیرنگ زهر آلود که ریشه در تاریخ خونین کشور پس از گرفتن آزادی سیاسی از 

 استعمار انگلیس دارد، نباید از یاد برده شود:

 

دشمنی های قومی و زبانی، برتری جویی های قومی و اشغالگری، هجوم بردن ها، فرهنگ ستیزی ها،  

زبانی، تمامیت خواهی قبیله ای و حاکمیت ناروای قومی طالبان؛ با نام و حرکت ها و فعالیت های سیاسی 

این   اشغالگری و وحشیگری  دارد.  ناگسستنی  پیوند  اطرافیانش  افغانستان و  پیشین  پادشاه  محمد ظاهر، 

ستان همیشه زیر پوشش آوردن دوباره ی ظاهر خان بر اریکه قدرت، انجام تبهکاران تاریخ امروز افغان

می یافت. چیزی را که نادر غدار در غصب سلطنت و قدرت بر پایه سناریوی آماده شده از سوی انگلیس  

 ها به کار بست، کنون نیز روی دست گرفته شده است.

کردن است که آل یحی، دست پروردگان هند    با تکیه بر رویداد های تاریخی، این دیگر بی نیاز از ثبوت

بریتانیایی در تفتین و توطئه و دسیسه سازی دست دراز و توانا داشتند. نادر خون آشام و برادران جالد و 

امانی، نقش خائنانه و وطن  اندازی دولت  جاه طلب وی، بیشتر از هر چهره ی سیاه در تاریخ در بر 

بخاطر داشت که اصالً نادر خان خواهان تاج و تخت افغانستان بود،    فروشانه بازی کردند. " همچنین باید

در خفا مشغول کارشکنی بغرض انقراض دولت امانیه گردیده و در نظر داشت تا با بدست آوردن قدرت،  

کشور را در یک حالت ارتجاعی اداره نموده و در سیاست خارجی مشی یک جانبه را بطرفداری انگلیس  

 پیروی کند.

حالیکه نادر خان و برادرانش بعد از گرفتن قدرت از هیچ نوع عمل و تبلیغ فجیع انتقامی در برابر   ... در

امان هللا خان خودداری نه نمودند، و حتی خدمات انقالبی او را در جامعٔه افغانستان " خیانت ملی " نام  

 نهادند و تمام حامیان راستین او را در افغانستان سرکوب نمودند....

در افغانستان اغتشاش فیصله کن سقوی بوجود آمد، و شاه در قندهار مرکز گرفت.   ۱۹۲۸درسال  ...  

حکومت اغتشاشی توسط نامه و نماینده ) احمد شاه خان عمو زاده نادر خان( نادر خان را دعوت بآمدن  

م افغانستان  کابل و سهم گرفتن در حکومت اغتشاشی علیه شاه امان هللا نمود، زیرا تا حال به تمام مرد

آفتابی شده بود که نادر خان و خاندانش ضد شاه استند. همچنین بچه سقا ]حبیب هللا کلکانی[، برادر نادر 

خان ) شاه محمود خان ( را که در جنگ با بچه سقا]حبیب هللا کلکانی[ قوماندان جبهٔه "بی بی مهرو" از 

بعیت و باتفاق عمو زادٔه خود احمد شاه خان در  طرف دولت بوده، بعد ها به بچه سقا ]حبیب هللا کلکانی[  

قمری طبع کابل( امضاء کرده بود، برای استحصال ۱۳۴۷شعبان    ۶اعالمیٔه تکفیر شاه امان هللا )مورخ  

 بعید نامه مردم پکتیا مقرر و اعزام نمود."

چاپ )۱۹۹۹جون    ) کتاب: " افغانستان در مسیر تاریخ " ج دوم، تألیف: میر غالم محمد غبار، تاریخ چاپ: 

 (. ۳۵-۳۴اول(، چاپخانه: امریکن سپیدی، هرندن، ویرجینیا، ایاالت متحده آمریکا، صص 
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تکرار شد: طالبان با نیرنگ های انگلیسی، ساخته شده در زرادخانه آی اس آی و حزب جمعیت   تاریخ  

ند و استان های پکتیا،  العلمای اسالم زیر پوشش نام ظاهر خان، کار سیاسی، قومی و زبانی را به پیش برد

پکتیکا و خوست را اشغال کردند. بدین شکل با استفاده سوء از نام پادشاه پیشین، استان های ننگرهار، 

 کنر و لغمان را نیز اشغال کرده، به سوی کابل به اشغالگری خود ادامه دادند. 

سروبی قرارگاه های    قوای حکومت در شهرستان های ننگرهار ) نزدیک به کابل (،بویژه در شهرستان

با طالبان در منطقه جگدلک، وضعیت به  ماندهان  مستحکم نظامی داشت؛ ولی بنابر سازش شماری از فر

سود آی اس آی و ملیشه های طالبی تغییر کرد. نیرو های حکومتی از ترس گیر ماندن در محاصره ی  

عقب نشینی شدند. همین گونه دولت در  هجوم آوران پاکستانی و تفنگداران ایله جاری طالبی، ناگزیر به  

جنوب و جنوب غرب کابل خط های دفاعی مستحکمی داشت که در برابر هجوم پاکستانی ها و ملیشه ها 

 ایستادگی کرده نتوانستند. 

با آمدن طالبان و متحدان پاکستانی و دهشت افگنان عربی آنان به ماهیپر، روحیه قوای تنظیمی ضعیف 

ی و توان پایداری را از دست دادند ؛ بنابران از این محل ها نیز عقب نشینی شده رفت و مورال جنگ 

 کردند و راه پیشروی و میدان تاخت و تاز به روی هجوم آوران باز گذاشته شد.

 

( تحلیلگر سیاسی مسایل افغانستان در بخشی از یک نوشته زیر عنوان Ahmad Taheriاحمد طاهری )

با یک بانو    " سفر گروهی در همراهی  افغانستان " پرسش های  قلمرو    Rita Griesshaberبانو در 

نماینده مردم در پارلمان آلمان و سخنگوی سیاسی بخش زنان، وابسته به فرکسیون پارلمانی حزب سبز  

 ها را که از احمد شاه مسعود کرده بود، این گونه آورده است )برگردان(: 

 

 دید؟" چرا کابل را کم از کم بدون جنگ تسلیم دا

مسعود پاسخ داد: مسؤولیت دفاع از کمربند امنیتی بیرون از شهر، به دوش گلبدین حکمتیار نخست وزیر  

گذاشته شده بود. من چند بار از حکمتیار خواهش کردم تا خط های دفاعی جبهه را یکجایی بسازیم؛ لیکن 

اس داشت که مبادا نیرو های حکمتیار این خواست مرا رد کرد. سخنانی وجود دارد که حکمتیار از آن هر

من برای همیشه در جای های زیر اداره ی فرماندهان حزب اسالمی باقی بمانند و دیگر از آنجا ها بیرون 

 نشوند. 

زمانی که طالبان به پیشروی خود ادامه می دادند، فرماندهان حکمتیار گروه گروه به آنان پیوستند و یا به  

کوه ها فرار کردند. بدین خاطر ما ناگزیر شدیم که شهر را ترک بگویم. ولی در شمال افغانستان کار 

هجوم طالبان پشتون تبار به طالبان آسان بوده نمی تواند. در بخش شمالی تونل سالنگ هر دهکده بر ضد 

دفاع بر می خیزند؛ زیرا در حال حاضر چهره ی اصلی طالبان را خوب شناخته اند. آنان تنها ابزار دست 

  ۴۰پاکستان هستند و پیروزی های آنان مرهون خدمات استخبارات اسالم آباد است. در دره ی پنجشیر  

پیشتر در کشمیر می جنگیدند." ) روزنامه ی اند که  آمده  در  اسارت  به  پاکستانی   Die آلمانی:   اجیر 

Tageszeitung  ۱۹۹۷/   ۳/  ۷تاریخ.) 

 

طالبان به سروبی رسیدند و به همکاری فرماندهان   ۱۹۹۶/    ۹/    ۲۴بر پایه برنامه ریزی ها، به روز  

زی طالبان مفهوم شکسته شدن و آسیب پذیری خط های حزب اسالمی آنجا را اشغال کردند. این پیرو

دفاعی کابل را می داد. مال احسان هللا فرمانده طالبان با شادمانی خاطر نشان کرد که با گرفتن سروبی  

فرودگاه هوایی کابل در زیر تیررس جنگ ابزار های طالبان قرار گرفته است. در جنگ ها بر سر اشغال 

و اداره ی طالبان، مال بور جان آخوند کشته شد. " بیشترینه فرماندهان   سروبی، فرمانده عمومی سوق

طالب ها که حمالت تهاجمی را ظرف دو سال رهبری کرده اند، دارای نام های مجازی و مصلحتی بوده  

اند. مال بور جان، یکی از اعضای بنیاد گذار جنبش که دو روز قبل از اشغال کابل، کشته شد، دارای نام 

تورن عبدالرحمان بود. وی که اهل کندهار بود، سند فراغت را از دانشگاه نظامی کابل بدست اصلی،  

اشتراک ورزید که منجر به برکناری و    ۱۹۷۹آورد. او در کودتای قصری حفیظ هللا امین در سپتامبر  

تجاوز   قتل تره کی گردید. عبدرحمان]عبدالرحمان[ یا مال بور جان زمانی که شوروی ها به افغانستان

نمودند و امین را سقوط داند]دادند[، کابل را ترک گفته و به پاکستان پناه گزید. او به حزب حرکت انقالب  

آن بود." ) " عزم راسخ برای   پیوست که همچنان مال عمر عضو  نبی محمدی  اسالمی مولوی محمد 

 Le Monde diplomatique داستان ناگفتٔه طالب ها " روزنامه -تسخیر کابل 

، نشریه کانون (۱۹۹۷می)۱۳۷۶، ترجمه ی مقاله در ماهنامه ی رویداد ها، شماره هفتم ثور  ۵۱۴شماره  

 برگردان از: زال بهرمان(. ۷روشنگران افغانستان در آلمان، ص

 

روز، استخبارات   ۱۳در  (  ۱۹۹۶/    ۹/    ۲۴تا اشغال سروبی )(  ۱۹۹۶/    ۹/    ۱۱از بر اندازی جالل آباد )

نظامی پاکستان و حزب جمعیت العلمای اسالم، کلیه امکان های الزم را به کار بستند تا اشغال کابل بدون 
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مال  عبدالرحمان(  تورن   ( جان  بور  مال  شدن  کشته  از  پس  شود.  انجام  بزرگ،  دردسر  کدام  پیشامد 

از دو طرف زیر تهدید قرار گرفت: عبدالرزاق آخوند مسؤول پیشبرد جنگ های طالبان تعیین شد. کابل  

از راه کوتل لته بند قوای هجومی به فرماندهی مال دوست محمد و مال فاضل و از راه ماهیپر به فرماندهی 

مال عبدالرزاق آخوند به حرکت افتیدند. در آغاز زندان پلچرخی از سوی نیرو های تازه آمده از راه لته 

و سرکه هر دو قوا با هم یکجا شدند و یکجایی در قرارگاه قوماندانی  بند اشغال شد و پس از آن در منطقه د

قوای چهار زرهدار، جابجا گردیدند. مال عبدالسالم راکتی از چهار آسیاب به کمک قوای آمده از سروبی 

) از راه کوتل لته بند و از راه ماهیپر( شتافت. پس از سه روز برخورد های پراگنده و نامنظم و غیر 

کابل با فرار   ۱۹۹۶  ۹/    ۲۷و تا اندازه ای ناچیز و شاید هم ایستادگی برخی فرماندهان، به روز    جبهه ای

 و پراگنده شدن کلیه فرمانروایان گذشته به دست طالبان بر اندازی شد.

 

 

 

 بر افتادن کابل 

 اهمیت سیاسی و نظامی این رویداد و پیامد های غم انگیز آن 

 

با جنگ ابزار های سنگین ) زرهدار و توپخانه (    ۱۹۹۶/    ۹/    ۲۶ریخ  قوای طالبان در شب پنجشنبه تا 

شرق، غرب و جنوب داخل شهر کابل شدند و در پیشروی های خود به  و پیاده نظام از سه طرف :  

هیچگونه سدی روبرو نگردیدند؛ زیرا قوت های حکومتی چند ساعت پیشتر از آمدن طالبان، شهر را 

و توپ و خودرو های باربری نظامی طرف شمال فرار کردند. )" با اشغال   ترک گفته بودند و با تانک

پایتخت افغانستان شهر کابل از سوی طالبان، در جنگ های سخت تن به تن شماری از اعدام ها رخ داده  

آمر دفتر سازمان کمک رسانی جهانی آلمانی " کمک به    Richard Williamsonاست. این سخن را  

(، گزارش داد. حرکت و  dpaگرسنگان جهان" در کابل، در یک صحبت تیلفونی با بنگاه خبری آلمان )

فعالیت جنگ ابزارهای سنگین طالبان، زیان های بزرگی را به شهر به وجود آورده است، شهری که 

بر اندازی کابل   Williamsonگروهی ویران شده بود. به قول  بخش بزرگ آن پیشتر در جنگ های میان  

با چنان شتاب به وقوع پیوست که کلیه وابستگان حکومت برهان الدین ربانی و گلبدین حکمتیار، موفق  

به ترک شهر شده نتوانستند. در یک ساختمان در نزدیکی دفتر " سازمان جهانی کمک به گرسنگان " در 

یاد آور شد:    Williamsonری از فرماندهان وفادار به حکومت اعدام شدند.  یک جای مشهور شهر، شما

هنگامی که طالبان داخل شهر گردیدند " به جست و جوی کسانی پرداختند که زنده ماندن آنان نا پذیرفتنی 

 (.۱۹۹۶/  ۹/   ۲۸تاریخ Süddeutsche Zeitungدانسته می شد."( ) روزنامه ی: 

 

معاون وزیر خارجه حکومت برهان الدین ربانی که در روز بر انداخته شدن کابل عبدالرحیم غفورزی  

به دست طالبان، در نویارک به سر می برد و ریاست هیأت افغانستان را در نشست عمومی سازمان ملل  

 متحد، به دوش داشت، به خبرنگاران گفت:

تلفات   آمدن  از  تا  تاکتیکی " کرده  نشینی  قوای حکومتی یک عقب  در میان شهروندان "  و خونریزی 

اطراف کابل زیر حاکمیت آنان در آمده و    رجلوگیری شده باشد. برعکس فرماندهان طالبان گفتند که چها

 پیشروی ها به سمت فرودگاه هوایی بگرام ادامه دارد 

شده، و به هدف بازداشت رییس جمهوری ربانی، نخست وزیر حکمتیار و فرمانده نظامی حکومت برکنار  

احمد شاه مسعود گام به گام به پیش می روند. طالبان بر بنیاد سیاست اشغال گرانه و ویرانگر پی ریزی 

شده از سوی آی اس آی پاکستان، پیشروی به طرف شمال کابل را روی دست گرفتند و در عین زمان 

لیکن طالبان صحبت   گفت و گو با رهبران حکومت پیشین و عفو کارمندان دولت را نیز پیشنهاد کردند.

با رهبران و مورد عفو قرار دادن کارمندان حکومت گذشته را وابسته به پس دادن هرچه زودتر کلیه 

سرمایه ها و دارایی های همگانی که زمامداران در هنگام فرار با خود برده اند و غارت شده پنداشته می 

 ان دانستند.شود و همچنان تحویل دهی ابزار های نظامی، به حاکمیت طالب

با حاکم شدن طالبان بر کابل، شکل و شیوه جنگ ها تغییر کرد و اندازه درد و رنج مردم فزونی گرفت.  

محمد ظاهر، شاه پیشین که از حرکت های طالبان خشنود بود و به آرزوی نشستن دوباره بر اریکه ی 

می به آگاهی رسانید که به قدرت، از هر عملکرد ماجراجویانه پشتیبانی می کرد، در یک اعالمیه رس

زودی به افغانستان بر می گردد؛ زیرا در بیشتر شهر های شرقی، جنوبی و جنوب غربی، طالبان زیر 

نام برقراری نظام سیاسی ای که در آن شاه ، نقش نخست را دارا خواهد بود، پشتیبانی و همکاری مردم 

 را به دست آوردند. 

آنان، چی ز بهتر از گذشته نبود؛ بلکه کابوس مرگ و هیوالی جنگ و  گروه جنگی طالبان و حکومت 

وحشت قرون وسطایی و بی حرمتی به انسان و ارزش های انسانی، دهشت سادیستی و روش های قانون 
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جنگل، شاخص های شناخت هویت آنها را در بر می گرفت. اعجوبه های مذهبی،سیاسی،نظامی به نام  

حده آمریکا، انگلیس، اسرائیل، عربستان سعودی،پاکستان و امارات طالبان، هدیه ی مرگ آفرین ایاالت مت

متحده عربی بودند که شهروندان افغانستان را در گودال بدبختی پرتاب کردند. محمد ظاهر، شاه پیشین 

 نیز شریک این ترفند و نیرنگ شد و با طالبان ابراز همدردی و همبستگی کرد. 

 

دان اهل شهر برلین ( در بخشی از گزارش سفر سیاسی خود  )حقوق  Veronika Arendt-Rojahnبانو  

به افغانستان، زیر عنوان " جاده های ویران، کارگاه ها بر باد رفته و محتسب ها همیشه و در همه جا 

 حاضر در صحنه " نگاشته است ) برگردان(:

 

ر رده ی طالبان " بر پایه گزارش خبری از رادیوی هرات، شاه ]محمد ظاهر [ پیش از پیش خود را د

قرار داده و حرکت این گروه را یک جنبش مردمی دانسته است. آشکارا فهمیده می شود که در نزد ایاالت  

متحده آمریکا در حال حاضر، طالبان یگانه نیروی است که در وجود آنان این توانایی به مشاهده می رسد 

د، و این کار برای آمریکا معنای آنرا  که در افغانستان یک حکومت سرتاسری و یکدست را برقرار کنن

می دهد که گستره ی رخنه کردن جیوپولیتکی خود را پایندانی کرده می تواند. موضوع همیشه بر سر 

سود بردن از داشته های زیرزمینی در آسیای میانه، چشمه های نفت و گاز، کان های طال و نقره و افزون 

از بزرگراه های آسیای میانه، می چرخد. این ها تنها دلیل های  بر آن راه بازرگانی قدیمی ]راه ابریشم[  

بنیادی هستند که سبب شده تا آمریکا در برابر سرنوشت انسان ها در افغانستان، بی عالقه باشد.") روزنامه 

 (. ۱۹۹۶/  ۱۱/  ۲۰تاریخ  Frankfurter Rundschauی آلمانی: 

 

به هجوم بردن و استیال گری    ۱۹۹۶/    ۹/   ۳۰طالبان پس از جای گیری و جان گرفتن در کابل، به روز  

به شمال کابل آغاز کردند تا وادی شمالی >> کوهدامن زمین ) میربچه کوت، گلدره و شکردره، کلکان، 

لنگ، گلبهار، دره ی  استالف، قره باغ...( و استان پروان ) بگرام، چهاریکار، جبل السراج، بزرگراه سا

پنجشیر، دره ی غوربند، دره ی شکاری، سرخ پارسا، کوتل شبر..(<< را اشغال و مخالفان فراری را  

به چنگ آورند و به دنبال آن دامنه ی تجاوز و غارتگری را تا به شهرستان های استان کاپیسا گسترش  

 دهند و هست و بود مردم رابا خاک یکسان کنند. 

ی گروه وحشی طالبان به وادی شمالی، با دریغ و درد باشندگان روستا ها آمادگی های در نخستین حمله  

بایسته ی دفاعی و جنگی را در برابر تاخت و تاز نیرو های منظم، آراسته با جنگ ابزار ها و فناوری 

ران نظامی پیشرفته که از سوی افسران کار کشته ی پاکستانی رهبری و اداره می شدند، نداشتند؛ بناب

هجوم آوران با خاطر آرام با چنان وحشت و بیرحمی به آزار و اذیت شهروندان پرداختند که خاطره ی  

تبهکاری ها و وحشیگری های تاریخی نادر غدار و برادران جالدش را ) در وجود محمد گل خان مهمند  

های تک تک و دسته ( در حق مردم شمالی، یکبار دیگر در پیش چشم های پیر و جوان زنده کرد. کشتار  

دسته، ویران سازی تاکستان ها، خانه های رهایشی، شبکه های آبرسانی و آبیاری ) چاه ها، چشمه ها، 

کاریز ها، جوی ها و جویبار ها (، از ریشه بیرون آوردن درختان، آتش زدن خرمن ها و فرآورده های 

حرمتی برنامه ریزی شده را در  کشاورزی، گروگان گیری... یک جزء این وحشت سازمان یافته و بی  

 برابر انسان ها، گواهی می داد.

قوای فراری وفادار به حکومت برکنار شده به دره ی پنجشیر جایگزین شد. احمد شاه مسعود با انفجار 

یاد می شود، جلو  دادن یک بدنه ی کوه در دهنه ی داخل شدن به دره ی پنجشیر که به نام " تنگی" 

پایگاه مستحکم خود گرفت. مال شیر محمد عباس ستانکزی معاون وزیر خارجه ی    پیشروی طالبان را به

در مورد مسعود،  وطالبان در شورای شش نفری حکومت کابل، با گفتن این سخنان از روی نیت گروه خ 

پرده برداشت: " ما تصمیم گرفته ایم که مسعود را از دره ی پنجشیر به بیرون برانیم" ) برگرفته از کتاب  

جیتال: گذر در گوچه های خون و آتش " جلد اول، مقاله: " قران و مخدرات" نشر شده در مجله هفتگی دی

 (.۱۹۹۶/  ۱۰/  ۷ - ۴۱شماره  Focusآلمانی:

 

آلمانی   آژانس ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۱تاریخ    Die Tageszeitungدر روزنامه ی  پایه گزارش خیری  ، بر 

 شده است )برگردان(: گونه بازتاب داده فرانسپرس، رویداد های شمال کابل این 

 

" جنگجویان گروه بنیادگرای طالبان، دیروز به پیشروی خود به طرف شمال ادامه دادند و به جنگ با  

فرمانده ازبیک عبدالرشید دوستم آمادگی می گیرند. بر بنیاد گفته های شاهدان عینی در آغاز، طالبان تا 

 رفتند. تونل مهم و راهبردی سالنگ به پیش 

تونل سالنگ راه گذری به سوی شمال است که در سمت غربی آن قوای جنگی دوستم و در بخش شرقی  

نیرو های برهان الدین ربانی رییس جمهوری برکنار شده اداره ی آنرا در دست دارند. تا کنون قوادوستم 
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دیروز جنرال دوستم در جنگ ها میان ملیشه های طالبان و نیرو های جنگی حکومت، اشتراک نداشتند.  

هزار ها سرباز تازه نفس را برای نیرومند کردن قوا به جبهه ی سالنگ گسیل کرد. ربانی " جهاد به 

خاطر رهایی افغانستان " را اعالم نمود و پاکستان را متهم به آن کرد که در پشت جنگ ها و پیشروی 

مه ی خودداری از تعرض بر یکدیگر میان  های طالبان قرار دارد. گمان ها در باره ی این که یک توافقنا 

 دوستم جنگ ساالر نیرومند و طالبان به امضا رسیده، تأیید نشده است.

بخش قلمرو افغانستان را اداره می کنند، شهر چهاریکار    ۳بر۲به روز یکشنبه، طالبان که در حال حاضر  

ن طالبان گفت که به آنان وظیفه  و شهرک جبل السراج، در شمال کابل را اشغال کردند. یکی از سخن گویا

سپرده شده است تا ربانی، فرمانده مسعود، جنگجویان و دیگر کسانی را که به آنان وفادار هستند تا دره 

 ی پنجشیر زیر پیگرد بگیرند "

 

به هر حال، با سرازیر شدن ملیشه های طالبان به وادی شمالی، وضعیت دشوار نظامی پیش آمده بود که 

چگونگی موضع گیری ها ، از زمره جهت گیری نیرو های دارای توانایی های رزمی، سرنوشت سمت  

یابی رویداد ها را تعیین می کرد. در دهلیز های سیاست تیره و تار آن روز ها، افزون بر فعال بودن  

عالقمندی طرف های داخلی، خارجی ها نیز دست بکار شدند تا روند حرکت مسایل را به میل و بر محور  

 های خود سمت دهی کنند و از آن بهره برداری های سیاسی نمایند:

 

 

 پاکستان .  -۱

روسیه به همدستی دولت های آسیای میانه ) کشور های آزاد مشترک منافع ( همسایه های شمالی   -۲

 افغانستان.

مسایل داخلی افغانستان، در پیوند به تالش های مذبوحانه ی مقام های ارشد پاکستان به خاطر مداخله در  

 در اینجا نقل قولی از کتاب یک شاهد عینی آورده می شود:

} " مردم پروان با سرعت حرکت طالبان و داخل شدن برق آسای قوت های مسعود به پنجشیر نتوانستند 

به جایی حرکت کنند و به مسعود فحش و ناسزا می گفتند و تن به تقدیر داده در خانه های شان منتظر  

سرنوشت خود شدند. طالبان بدون آنکه در پروان توقف کنند یک قسمت آنها به طرف سالنگ حرکت 

کرده و یک قسمت شان از راه کوه ها به پنجشیر داخل شدند، جنرال دوستم در همین وقت مشغول صحبت 

ارجٔه و مال محمد غوث سرپرست وزارت خISIبا نصیر هللا بابر وزیر داخلٔه پاکستان و عزیز معاون  

طالبان در قلعٔه جنگی مزار بود. تقاضای بابر عدم مداخله و کمک در جنگ به مسعود بود و هئیت مذکور  

وعده دادن پست های مهم دولتی را به جنرال دوستم پیشکش کردند و گفتند در حکومت آینده به جنبش  

ل دوستم زنگ زد. تیلفون  ملی اسالمی حقوق بیشتری خواهند داد. در جریان مذاکرات آنها تیلفون جنرا

چی گوشی ستالیت را برداشت جانب مقابل گفت، من مسعود هستم با جنرال صاحب می خواهم صحبت  

کنم جنرال دوستم به دهلیز برآمد و گوشی را گرفته به احوال پرسی پرداخت. مسعود با صدای گرفتٔه خود 

 گفت: " جنرال صاحب کمک کنید وضع ما خوب نیست" 

مکث کرد و به طرف بابر دید و گفت: " آمر صاحب همین اکنون هدایت می دهم که قطعات جنرال دوستم  

سالنگ را عبور و به طرف شما حرکت کنند و شما هم به افراد و پوسته های سالنگ هدایت بدهید که 

ممانعت نکنند." و در آخر گفت: " آمر صاحب مطمئن باشید که یک تار موی شما را به هزار پاکستانی  

 موقفی که آنها به من می دهند برابر نمی کنم." و

من در دهلیز ایستاده بودم یکبار به فکر گذشته ها افتادم و به خود گفتم که اگر این تماس ها و ]از[ خود 

گذری ها و این باور ها یک سال پیش و شش ماه پیش به وجود می آمد حاال سرنوشت به اینجا نمی رسید. 

طرف مال غوث دیده گفت: " من شنیده بودم که در افغانستان مداخله است." جنرال در همین اثنا بابر به  

دوستم به طرف او دیده گفت: " بابر صاحب شما شنیده بودید که در افغانستان مداخله است و ما عمالً می  

، فکر  بینیم که در افغانستان مداخله است، زیرا شما به مال غوث اجازه نمی دهید که با ما صحبت نماید

می کنم که شما قوماندان عمومی طالب ها باشید. بابر از جا بر می خیزد در این وقت داکتر عبدالرحمن 

می خواست چیزی بگوید که یکبار بابر به سوی او دیده با صدای تند گفت: " تو چپ باش. اگر همین 

له کرده گفت: " بابر  جنرال نباشد ترا به وطن اصلی ات تاجیکستان می رساندم." جنرال دوستم مداخ

صاحب شما حق ندارید با ما به این شکل حرف نزنید. شما یک پاکستانی هستید و ما افغان ها هر چه  

 داریم بین خود داریم." بابر خدا حافظی کرد و از اتاق برامد....

هئیت رهبری دولت مرکزی شام همین روز به قلعٔه جنگی نزد جنرال دوستم آمدند. جنرال دوستم آنها را 

به گرمی استقبال نموده و آمادگی خود را برای ارائه هر نوع کمک ابراز نمود."{ ) بیگی، عبدالروف،  

،  ۱۳۸۱، سال چاپ:  کتاب: " افغانستان بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا سقوط شمال بدست طالبان "

 (.۲۶۱و ص  ۲۵۷ناشر: انجمن نشراتی دانش، شهر پشاور، ص 
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واکنش فدراتیف روسیه و جمهوری های آسیای میانه، پیش از پیش در نشست مشترک رهبران دولتی به 

در شهر الماتا پایتخت پیشین قزاقستان، روشن شده بود. با شکل گیری وضعیت    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۴تاریخ  

مشاور امنیتی رییس جمهوری آن وقت روسیه    Alexander Lebdک، جنرال الکساندر لبد  جنگی خطرنا

نماینده ی مردم در پارلمان روسیه، پیوسته    Boris Gromow)بوریس یلتسن( و جنرال بوریس گروموف  

ن تأکید بر آن داشتند که از مخالفان طالبان پشتیبانی شود. چون هر دو جنرال در ستاد فرماندهی سربازا

ارتش سرخ در افغانستان، خدمت کرده بودند؛ بنابران باریکی های پیشامد های جنگی را بهتر و بیشتر  

 از دیگران می فهمیدند. چنانچه گرومووف بسیار آشکار گفته بود:

 

" زمانی که پشتیبانی از حکومت ربانی بند شد، افغانستان به طالبان تسلیم داده شد." ) برگرفته از کتاب  

له ی: " قران و مخدرات " نشر شده در مجله ی ال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول، مقدیجیتا

 تاریخ ۴۱شماره  Focusهفتگی آلمانی  

۷  /۱۰   /۱۹۹۶ .) 

به   جنرال های روسی برای به وجود آوردن یک اتحاد هدف مندانه میان نیرو های مخالف طالبان، دست

 طالبان به شمال افغانستان جلوگیری کرده شود:کار بودند تا از پیشروی 

 

که روسیه کنون با دشمن خشمگین   ( تاریخ هم مانند است    Ironieاین دیگر به شوخی ) خنده ی پنهانی   "  

خود در افغانستان جبهه ی مشترک می سازد: با مسعود و دوستم. شخصیت کلیدی در این کار باز هم  

الکساندر لبد است. اشغال کابل از سوی افراطی های اسالمی طالبان و حاکم بودن شاگردان مذهبی بر 

و همچنان حکومت های کمونیستی پیشین آسیای میانه را که شهروندان   بخش قلمرو کشور، روس ها  ۴بر۳

مسلمان دارند، به این برنامه کشانید. نخستین ها اینها اند: پیشروی طالبان بند شود؛ ویروس بنیادگرایی به  

م  خاک آنها سرایت نکند. یگانه کسانی که خواسته های یاد شده را برآورده کرده می توانند، مسعود و دوست

هستند. این دو تن ) مسعود و دوستم ( که در اصل مخالف همدیگر اند، باید در گذشته دوبار برای گفت و  

گو کردن به مسکو رفته باشند." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول،  

 نی:مقاله ی: " اتحاد هدف مندانه بر ضد طالبان" نشر شده در روزنامه ی آلما

Die Rheinpfalz  ۱۹۹۶ ۱۰/  ۱۱تاریخ  ۲۳۷شماره .) 

 

  ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۱هنوز گروه های جنگی مخالف طالبان، اتحاد جدیدی را به وجود نیاورد بودند که به روز  

نخستین درگیری نظامی میان نیرو های جنرال دوستم و ملیشه های طالبان، در جنوب سالنگ رخ داد.  

شدند؛  پس رانده    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۶همچنان جنگجویان طالبان که به دره ی پنجشیر داخل شده بودند، به روز  

دا افزایش  مسعود  بر  را  نظامی  فشار  بلکه  نشستند؛  نه  آرام  آنان  هم،  آن  با  روز  ولی  به    ۱۰/    ۸دند. 

در دهنه ی پنجشیر ) یک بدنه ی کوه از پیش انفجار داده شده بود ( جنگ سختی در گرفت که در  ۱۹۹۶/

 آن به طالبان زیان جانی زیادی رسید.

در گیر و دار این همه برخورد های نظامی، برهان الدین ربانی رییس دولت اسالمی، با سید منصور  

و فرماندار استان بغالن، در شهر پلخمری به گفت و گو پرداخت تا زمینه ی   نادری رهبر فرقه اسماعلیه

به وجود آوردن یک ائتالف جدید را ارزیابی کنند و حزب وحدت به رهبری عبدالکریم خلیلی نیز در آن  

 الدین ربانی پس از این گفت و گو ها نزد جنرال دوستم به مزارشریف رفت و به تاریخ-انباز شود. برهان  

در نزدیکی های آن شهر، با هم دیدار کردند. در همین وفت جنگ سنگینی در بزرگراه   ۱۹۹۶/  ۱۰/  ۹

 سالنگ روان بود.

/    ۱۰/    ۱۰گفت و گو ها نتیجه داد. نقش روسیه و ایران در این پیروزی خیلی برجسته بود. به روز  

لی دفاع افغانستان " بنا نهاده  " شورای عا  در نسشت خنجان اتحاد جدید مخالفان طالبان زیر نام  ۱۹۹۶

 شد و سند رویداد جلسه از سوی: 

جنرال عبدالرشید دوستم، احمد شاه مسعود، سید منصور نادری، عبدالکریم خلیلی و انجینر نسیم مهدی )  

نماینده حزب اسالمی ( دستینه شد. مسؤولیت وظایف نظامی اتحاد به جنرال دوستم سپرده شد و رهبری 

هان الدین ربانی به دوش گرفت. پس از این رویداد شماری از رهبران تنظیمی در حال  سیاسی آن را بر

فرار، به کمک جنرال دوستم به شهر های مختلف ) برهان الدین ربانی به بدخشان، گلبدین حکمتیار به  

بر آن  شهرستان بلخ، عبدالرسول سیاف به اطراف کندز ( رفتند و پایگاه های خود را بر پا کردند. افزون  

 جنگجوی طالبان در دهنه ی دره ی پنجشیر کشته شدند. ۲۰۰

 

در یک یادداشت خبری بر پایه آگاهی های نشر شده از سوی آژانس رویترز، آژانس فرانسپرس و آژانس 

 خبری آلمان، زیر عنوان " مخالفان طالبان متحد شدند" آمده است ) برگردان(:
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ت برکنار شده ی افغانستان، بر ضد ملیشه های بنیادگرا متحد " جنرال ازبیک رشید دوستم و قوای حکوم

آگاهی داد که دوستم پذیرفته است که در برابر حمله    PTTشدند. سفیر افغانستان در هند به آژانس خبری 

ی طالبان، از حکومت رانده شده از کابل، پشتیبانی می کند. در شمال افغانستان نخستین جنگ بین نیرو 

 های دوستم و طالبان، شعله ور شد.

مهوری دولت مسعود خلیلی سفیر ] افغانستان در دهلی جدید [ تأکید کرد که برهان الدین ربانی، رییس ج

قانونی )!( باقی می ماند و در حال حاضر درباره ی برنامه ی حمله جوابی، با دوستم سرگرم مشورت  

کیلومتری شمال   ۲۵۰است. خلیلی به ادامه گفت: حکومت قرارگاه مرکزی خود را در شهر تالقان، در  

یلومتر از کابل فاصله دارد،  ک  ۱۲۰کابل بنا نهاده است. جنرال دوستم تونل مهم و راهبردی سالنگ را که  

اداره می کند. این تونل شمال افغانستان را به جنوب پیوند می زند و مرز را میان طالبان و قلمرو های 

زیر حاکمیت دوستم، می سازد. بر بنیاد گزارش شاهدان عینی، به روز یکشنبه در همین جبهه نخستین 

 ای خود را در شهرک اولنگ بیشتر کرد. جنگ رخ داد. پیش از این درگیری، جنرال دوستم قو

اشغال کردند. ملیشه های بنیادگرا در هنگام پیشروی های    ۱۹۹۶/    ۹/   ۲۶طالبان شهر کابل را به روز  

موفقیت آمیز خود، از جنگ ابزار کمیاوی استفاده کرده اند. عبدالرحیم غفورزی معاون وزیر خارجه  

انست که ملیشه های طالبان را با جنگ ابزار کمیاوی آراسته  افغانستان، پاکستان کشور همسایه را متهم د

داد که طالبان در ماه سپتامبر در ش  ویارک گزاریکرده است. غفورزی در نشست سازمان ملل متحد در ن

صحبت های تیلفونی خود ) این صحبت ها شنیده شده است ( چند بار از جنگ ابزار کیمیاوی یاد کرده 

اند که قربانیان حمله های طالبان از بینی و گوش ها دچار خونریزی شده اند." ) اند. شاهدان عینی گفته  

 (. ۱۹۹۶/   ۱۰/  ۹تاریخ   Süddeutsche Zeitungروزنامه آلمانی:

اتحاد جدید مخالفان طالبان، تازه در حال شکل گیری بود که شیر مردان و شیر زنان، شیر دختران و شیر 

چهاریکار، در شهرستان جبل السراج، در گلبهار و روستا های وابسته به آن، بسیار  پسران، در شهر  

پاکستانی و عربی به پا خاستند و در همه جا با سنگ    -جانانه و با از خود گذری بر ضد استیال گران طالب

ند.  جانیان خون آشام و رهزن را از پا در آورد و چوب بر دشمن یورش بردند و شمار زیادی از این  

تجاوز گران در زیر ضربه های پی در پی مردمان محل ها تاب ایستادگی نیاورده، راه فرار را به سوی 

کابل در پیش گرفتند؛ ولی مردم داغدیده گام به گام آنان را دنبال می کردند و به سزای کردار زشت شان 

ان بر فرق دشمن کوبیدند که  پروان باشندگان شهرستان ها چن  -می رسانیدند. در درازای بزرگراه کابل  

 شمار کشته شدگان آنان را هفت مستوفی جمع کرده نمی توانست. 

در آن هنگام که باشندگان وادی شمالی، طالبان و همکاران پاکستانی و عربی آنان را شکست سنگین داده 

دره ی پنجشیر،  و از مناطق بود و باش خود به بیرون رانده بودند، احمد شاه مسعود با جنگجویان خود در  

روز و شب را در مخفیگاه های با امن سپری می کردند. قوای مسعود زمانی از پناهگاه های مستحکم  

کوهی بیرون شدند که دیگر طالبان با جنگ ابزار های سنگین و قوای جنگی، در محل ها حضور نداشتند 

اده ی آن جا ها هستند و در ) سخنان باال گپ دل مردمان محل است. آن شمار هموطنان عزیز مان که ز

بدترین وضعیت زندگی در محل بودند و یا در حال حاضر خانواده ها، نزدیکان و خویشاوندان شان در  

 آنجا ها زندگی می کنند، بی گمان به این گفته ها مهر تأیید می گذارند(.

ملیشه های طالبان   به هر حال، نیرو های جنگی جنرال دوستم و احمد شاه مسعود، توانستند که پیشروی

را به شمال افغانستان بند کنند و دوباره اداره ی نقاط مهم و استراتژیک ) گلبهار، جبل السراج، چهاریکار(  

آتش   ۱۹۹۶/  ۱۰/  ۱۳-۱۲را به دست گیرند. پس از آزاد سازی جبل السراج و چهاریکار به روز های  

فرودگاه   ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۱۸د. به روز  کیلومتری رسی  ۱۵جنگ ها در دروازه های کابل به فاصله ی  

نظامی بگرام به کمک نیرو های زرهی جنرال دوستم، به زیر اداره ی آنان در آمد. با آمدن تغییر مثبت  

در وضعیت، مسعود از حکومت طالبان در کابل خواست تا بدون درگیری پایتخت را ترک کنند. مال امیر  

اخ طالبان،  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  متقی  که  خان  رسانید  آگاهی  به  خوانده  معنا  بی  را  طاریه 

 جنگجوی تازه نفس برای نیرومند کردن قوا رسیده است.۵۰۰۰

با شکست خوردن طالبان در شمالی، به روال گذشته، بار دیگر، تشنگی یکه تازی احمد شاه مسعود باال  

که با عهد شکنی و   گرفت و خیال های قهرمان سازی و قهرمان بازی بر گرد سرش چرخ زد. همان بود

بی وفایی به پیمان ها، در پی دسیسه و تفتین بر ضد متحد روز های دشوار برآمد و سعی کرد تا پیروزی 

های به دست آمده را تنها به نام خودش رقم بزند و زمینه ی خبر سازی را فراهم آورد. " بعد از استقرار 

در مقابل طالبان قوت های دوستم که فرماندهی   نیرو های دوستم در میدان هوایی بگرام و صف آرائی آن

آن را لعل پهلوان دارد]داشت[ متوجه می گردد]شد[ که بشکلی از اشکال از جانب مسعود تخریب می  

گردد و هم در داخل قوت ها هم آهنگی وجود ندارد موضوع را به جنرال دوستم گذارش]گزارش[ می  

 کند. 
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نشینی نمایید ]نمایند[. تمام قطعات از والیت پروان عقب   دوستم هدایت می دهد]داد[ که قطعات عقب

نشینی نموده به سالنگ جابجا شود ]شدند[.) صبا،بصیر، کتاب: " از تصرف کابل تا سقوط مزار"، ناشر:  

 (. ۱۷۸خورشیدی،ص  ۱۳۷۹مرکز مطبوعاتی افغانستان پشاور، سال چاپ: بهار 

 

شکست طالبان در وادی شمالی، باداران پاکستانی آنان را سرگیجه کرد؛ بنابران جرنیل های مداخله گر  

/  ۱۱/  ۲۰ناگزیر شدند تا این شرمساری را با پیشبرد گفت و گو ها جبران کنند. به همین منظور به روز  

م گفت و گو کند و امکان نصیر هللا بابر وزیر داخله پاکستان به مزارشریف رفت تا با جنرال دوست  ۱۹۹۶

صحبت ها میان این دو، دوستم به کابل آمد و با   برقراری یک آتش بس را فراهم آورد. پس از انجام  

 شورای حکومت طالبان دیدار کرد و به دنبال آن رهسپار کندهار شد.

 

 در یک یادداشت خبری بر بنیاد گزارش بنگاه خبرگزاری فرانسپرس آمده است ) برگردان(:

دو گروه مهم جنگی در افغانستان، دیروز با گذاشتن پیش شرط هایی به پذیرش پیشنهاد جنرال عبدالرشید "  

دوستم درباره ی به برقراری آتش بس، آمادگی نشان دادند. یک سخنگوی ملیشه های بنیادگرای طالبان 

آنان، یاد آور شد: نخستین پیش شرط ، برقراری آتش بس و مبادله ی    در شهر کندهار پایگاه مرکزی 

 همزمان اسیران جنگی، است.

سخنگوی احمد شاه مسعود فرمانده نظامی حکومت برکنار شده، برقراری آتش بس را وابسته به آمادگی 

طالبان به پذیرش پیشنهاد گفت و گو پیرامون غیر نظامی شدن کابل، دانست. . بر بنیاد پیشنهاد دوستم، 

 ه ها آتش بس برقرار شود.سر از روز دوشنبه باید در کلیه جبه

مال محمد حقانی سخنگوی طالبان آگاهی داد: نصیر هللا بابر وزیر داخله ی پاکستان که برای از میان 

برداشتن نزاع ها میانجیگری می کند، نزد دوستم رفته تا به جنرال ازبیک، پاسخ طالبان را برساند. طالبان 

ندگان دوستم، مسعود، طالبان و حزب وحدت اهل تشیع  نفری را با انبازی نمای   ۱۲تشکیل یک کمیسیون  

 جناح کریم خلیلی، پیشنهاد کرده اند تا از آتش بس نظارت شود...." ) روزنامه ی آلمانی:

Die Tageszeitung  ۱۹۹۶/   ۱۰/  ۲۷تاریخ  .) 

 

آنان، پاسخ شان را به ولی چرا باید نصیر هللا بابر پاکستانی از زبان طالبان سخن بزند و به نمایندگی از  

جنرال دوستم برساند؟ آیا طالبان در ارائه دیدگاه ها و دادن جواب به پیشنهاد های خویش بی اراده بودند 

و یا از بیماری رد صالحیت شدن از سوی فرمانروایان خود رنج می کشیدند و یا هم، جرأت نداشتند که  

 ند؟بدون اجازه و رهنمود بادار، لب به سخن گفتن بگشای

در واکنش به پیشنهاد غیر نظامی شدن کابل، مال عمر رهبر طالبان به دل پوری پاکستانی ها و سعودی 

، اعالم کرد که طالبان ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۴ها و شیخ های خلیج و دوستان بین المللی گروه خود، به روز  

خواهند جنگید. از سوی تا ریختن آخرین قطره خون، در نگهداری حاکمیت خویش و داشتن اداره بر کابل  

 ردیگر دیدار و گفت و گو های جنرال دوستم در کابل و کندهار کدام پیشرفت و نتیجه ی روشنی را به با

نیاورد؛ بلکه زمینه ساز جنگ های آینده شد. چنانچه ملیشه های طالبان به کمک آی اس آی در جنگ با  

 دغیس را اشغال کردند.استان با ۲۹۹۶/  ۱۰/  ۲۴نیرو های جنرال دوستم به روز  

نمایش های لفظی و جنگی طالبان سبب آن شد که جنرال دوستم و احمد شاه مسعود بر سر پا بر جا ماندن 

 ائتالف خویش تأکید بیشتر کنند. 

 

Erhard Haubuld   :)تحلیلگر سیاسی مسایل افغانستان در بخشی از گزارش خود نگاشته است )برگردان 

" و مسعود شیر پنجشیر در جنگ های آینده نمی خواهد اسیر جنگی بگیرد. او به سبب کشته شدن شماری  

از فرماندهان خود به دست طالبان در شهر چهاریکار، خشمگین است. افسران نظامی در خارج، پنجشیری 

دانند که در پشتی  ۳۰۰۰های مسعود، شاید   آنان  تن، را در شمار بهترین جنگجویان جهان می  از  بانی 

تن و یا بیشتر از آنرا آماده کند. این ها کسانی اند ۱۰۰۰۰۰سپاهیان دوستم قرار دارند. جنرال می تواند  

شماری ان که در حال حاضر در افغانستان تا اندازه ای از نظم نظامی چیزی می دانند. از سر جمع افسر

دو )دوستم و مسعود ( متحد باقی بمانند، از آنان را ارتش شوروی آموزش داده است. تا زمانی که این  

شکست نخواهند خورد. لیکن آیا آنان با هم باقی خواهند ماند؟ آنان تونل سالنگ و راه گذر به پنجشیر را 

بند کرده اند. آنان با هم و یکجایی طالبان را از جبل السراج و چهاریکار بیرون کشیدند و در چند کیلومتری  

د و فرودگاه هوایی کابل را با موشک هدف گرفته می توانند. از نگر نظامی نزدیک به کابل رسیده ان

 امکان دوباره آزاد ساختن کابل در چند روز اندک پیدا شده است....

بسیاری ها سخن از آن می گویند که دوستم و مسعود توانایی آنرا دارند که هر لحظه پایتخت را زیر فشار 

در شمال غرب به هرات حمله کند و آهسته آهسته بزرگراه ارتباطی    نظامی قرار دهند. دوستم می تواند

تورخم ) دره خیبر(  -به کندهار را بند کند. بدین شکل مسعود نیز توانایی آن را دارد که در بزرگراه کابل  
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آلمانی: ی  روزنامه   ( کند...."  حمله  سروبی  و  آباد  جالل  به  تواند  می  او  ببرد.  پیش  از  را   کاری 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  ۱۹۹۶/  ۱۰/  ۲۴تاریخ .) 

 

در استان بادغیس حاکم شدند، تالش ها در راستای واپس   ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۴پس از آن که طالبان به روز  

جنگ سختی در آنجا رخ داد. در همین روز   ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۳۱گیری آن در پیش گرفته شد و به روز  

اسماعیل خان امیر فراری و میدان باخته ی حوزه ی جنوب غرب با شماری از طرفدارانش از مشهد  

ایران به استان فاریاب افغانستان، نزد جنرال دوستم آمدند. در گذشته اسماعیل خان در اوج قدرت و یکه 

در دست داشت و از ادامه ی جهاد بر ضد حکمران شمال    تازی خود پیوسته بیرق دشمنی با دوستم را

با سینه ی فراخ و جبین گشاده پذیرایی کرد و از دادن کمک  سخن می زد؛ لیکن دوستم از اسماعیل خان 

های بایسته ی مالی و نظامی به هدف آزاد سازی استان هرات، دریغ نکرد. نخستین گام در این راه، 

  ۱۹۹۶/    ۱۱/    ۴ار بود که هواپیما های جنگی عبدالرشید دوستم، به روز  بمباران فرودگاه هوایی سبزو

آنرا انجام دادند. این نخستین حمله بر پایگاه های نظامی در هرات از زمان بر اندازی این استان بود. 

جنرال دوستم همه ی کوشش های خود را به خاطر به دست آوردن کوتل سبزک، به کار بسته بود. این 

 میان استان فاریاب و استان بادغیس را می سازد و از اهمیت راهبردی برخوردار است.کوتل مرز 

 

آژانس خبرگزاری رویترز ) از اسالم آباد (   ۱۹۹۶/    ۱۱/    ۱۱در یک یادداشت خبری بر پایه خبر روز  

 آمده است )برگردان(:

 

تی در بادغیس، بین قوای "... کارمندان کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از جنگ های سخ 

طالبان و نظامیان حکومت رانده شده از کابل به کمک نیرو های جنرال ازبیک دوستم، گزارش دادند.  

جنگ در بادغیس تا کنون کدام تغییری را نشان نداده است. استان بادغیس برای طرف های درگیر، منطقه  

ند به قرارگاه مرکزی دوستم، راه باز کنند.  مهم و راهبردی شمرده می شود. طالبان از این جا می توان

 همچنان دوستم و متحدانش توانایی آن را می یابند تا به طرف هرات به پیش بتازند. 

 

نیرو های اسماعیل خان استاندار پیشین هرات در انتظار چنین یک پیشامد نشسته بودند. اسماعیل خان که 

جنگجو را به هدف جنگ بر ضد طالبان به میمنه مرکز استان به ایران رفته بود باید از آنجا صد ها  

/    ۱۲تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitung فاریاب گسیل کرده باشد....") روزنامه ی آلمانی:

۱۱  /۱۹۹۶.) 

 

فوت و فن کاری نظامیان پاکستانی و سیاست سازان آی اس آی در سوق و اداره ی طالبان در جبهه های 

ن بود که نخست آتش درگیری ها را در یک نقطه شدت می دادند و با استفاده از روش جنگ همیشه ای

های ترس آور و کاربرد شکنجه های گوناگون و غیر انسانی همراه با وحشت و خشونت، شهروندان را  

ه  وادار به آن می کردند تا از مخالفان پشتیبانی نکنند. در هنگام رو به رو شدن با حمله های دفاعی گرو

های جنگی دیگر و یا ایستادگی باشندگان محل ها، پس از نابود سازی ها، ویرانگری ها، آتش سوزی ها،  

چور و چپاول ها، منطقه را ترک می گفتند و در محل دیگری دست به تعرض می زدند و جبهه جدیدی  

 را می گشودند.

دور جدید حمله های طالبان در شمال کابل آغاز شد و به شکل پراگنده زد و   ۱۹۹۶/    ۱۱/    ۲۳به روز  

خورد ها دوام یافت. ملیشه ها با استفاده از جنگ ابزار سنگین و گسترش دادن ترس و وحشت در بین  

شهروندان در صدد آن شدند تا به پیشروی خود ادامه دهند و مخالفان را به عقب نشینی ناگزیر کنند. همان 

د که در نتیجه بمباران سنگین، واژگون سازی و ویران کردن خانه ها و کشتزار های مردم به وسیله  بو

تانک های زرهدار، به آتش کشیدن خانه ها، بند کردن راه ها، پراندن پل ها، خراب کردن سرک ها، 

باشندگان شهر   چاه ها و دیگر شبکه های آبرسانی و آبیاری، کشتار وحشیانه ی  -انفجار دادن کاریز ها  

های جنگی گسترش پیدا   ها و روستا ها، ربودن و گروگان گیری ها، تجاوز و غارتگری ها، برخورد  

در بدترین وضعیت سردی هوا، دامنه ی درگیری های نظامی بار دیگر به    ۱۹۹۶کرد و در دسامبر  

هم و راهبردی بگرام را پایگاه هوایی م  ۱۹۹۷/  ۱/    ۱۷استان پروان رسید. ملیشه های بنیادگرا به روز  

بر پایه خبر آژانس   ۱۹۹/    ۱/   ۱۷تاریخ    Die Tageszeitung به اشغال خود در آوردند ) روزنامه ی

فرانسپرس ( و به کمک دهشت افگنان عرب و حضور کارمندان آی اس آی در میدان درگیری ها، به  

 یشی از مردم، دست زدند.پاکسازی های قومی، نژادی، زبانی و مذهبی و تهی کردن محل های رها

 

حکومت پاکستان در سازش با گروه طالبان به بهانه های عوام فریبانه و کاربرد نیرنگ های استعماری  

زیر نام پاکسازی منطقه از وجود مخالفان و خلع سالح همگانی، صد ها هزار تن باشنده ی وادی شمالی 
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( را برنامه ریزی شده و سازمان یافته از زادگاه ) شهرستان های شمال کابل، استان های پروان و کاپیسا  

و محل های بود و باش همیشگی شان کوچ داده، در شهر های کابل و جالل آباد پراگنده و در به در و  

آواره کردند. در پیوند با این گفته ها در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " افغانستانی ها نباید گروگان 

 آمده است ) برگردان(: Willi Germundبه قلم جنگ ساالران بیرحم شوند" 

 

"... در کابل شماری از شهروندان گروه قومی تاجیک از وادی شمالی به تالفی بمباران هوایی هدف ها 

در پایتخت توسط بمب افگن های وابسته به اتحاد شمال ) جنرال عبدالرشید دوستم و فرمانده احمد شاه  

تازه ترین حمله های شان در شمالی، در استان پروان و کاپیسا، شکلی   مسعود (، اعدام شدند. طالبان در

از پاکسازی قومی را در برابر تاجیک ها دنبال می کنند. باشندگان روستا ها، شهرستان ها و شهرها  

 جبری به شهر پر از ازدحام کابل کوچ داده می شوند. حاجی فدا محمد فرمانده طالبان می گوید: 

خواهیم نخست منطقه را از مردم تهی کنیم، پس از آن به پیشروی خود ادامه دهیم، ما نمی خواهیم ما می  

 خطا و اشتباه ماه اکتوبر را تکرار کنیم. 

، طالبان ناگزیر به عقب نشینی شدند؛ زیرا مردم محل به نیرو های مسعود و دوستم در  ۱۹۹۶در اکتوبر  

خود را زمانی در پیش    ۱۹۹۷. طالبان حمله های جنوری  بیرون راندن آنان از محل ها، کمک کردند

گرفتند که نخستین دور گفت و گو های صلح میان طرف های درگیر به ریاست نوربرت هول، نماینده ی  

سازمان ملل متحد برای افغانستان، بدون نتیجه پایان پذیرفت... بر خالف دیدگاه دیگر صاحبنظران، جنرال  

اد ارتش پاکستان، باور بر این دارد که طالبان تا تابستان امسال همه ی قلمرو اسلم بیگ، رییس پیشین ست

آلمانی:     Frankfurter Rundschauافغانستان را زیر اداره ی خود در می آورند...." ) روزنامه ی 

 (. ۱۹۹۷/   ۱/  ۲۲تاریخ 

 

ودنی و عملکرد های باشندگان ) غیر پشتنون( در پروان، کاپیسا و شمال کابل از تبهکاری های نابخش

فاشیستی و قوم پرستانه ی طالبان، حکایت های غم انگیزی دارند. ملیشه های بی فرهنگ طالبان با این  

ترفند که مردم محل شهروندان افغانستان نیستند، جبری باید اینجا را ترک کنند و به وطن اصلی شان)!(  

ه بازگشت داده شوند، با کاربرد این ابزار  به تاجیکستان، ازبیکستان و دیگر جمهوری های آسیای میان

سادیستی،زن و مرد، پیر و جوان و کودک را با کیبل و دنده ی چوبی لت و کوب می کردند شکنجه های  

وحشیانه می دادند، دست و پای اسیران را با سنگ می شکستند، خصیه ی مرد ها را با انبور فشار می 

 دادند.... 

 

Erhard Haubold    مسایل افغانستان در بخشی از نوشته ی خود زیر عنوان " طالبان می صاحبنظر در

 خواهند تا تابستان همه ی قلمرو افغانستان را اشغال کنند" نگاشته است )برگردان(:

 

وظیفه ریاست ستاد ارتش پاکستان را به دوش داشت، در   ۱۹۹۱"... جنرال مرزا اسلم بیگ که تا سال  

 Frankfurter Allgemeine Zeitung ی یک گفت و گوی ویژه با روزنامه

بخش افغانستان    ۳بر۲گفته است: طالبان در پایان ماه دسامبر سال گذشته کابل را اشغال کروند و کنون  

زیر اداره ی آنان است. آنان چند روز پیش توانستند، مخالفان خود، مسعوو دوستم را به عقب برانند و  

کیلومتری به طرف شمال بکشانند. طالبان در مناطقی که اشغال  (  ۶۰-۴۰زون جنگ را تا فاصله های )

آهسته به پیش می روند و با استفاده از  کرده اند ) فرودگاه بگرام، شهر چهاریکار و استان کاپیسا( آهسته

را به محل های دیگری می برند...." )  باشندگان غیر پشتون: تاجیک تباران  روش های جبر و زور 

 (. ۱۹۹۷/  ۱/  ۲۱تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitungروزنامه 

 

انه ی نادر غدار و تبهکاری ها و وحشیگری های طالبان در وادی شمالی، ادامه ی همان سیاست خاین

میراث شوم عبدالرحمان خان بود. در آنوقت نیز قوای حشری را شاه جی فراری ) عبدهللا شاه جی در  

قیام مردم کلکان بر ضد فشار حکومت نظامی نادری از صحنه فرار کرد و نایب ساالر عبدالوکیل خان 

هدف سرکوب شهروندان به شمال   کشته شد( از مردم جنوبی و مردم میدان وردک در پکتیا تنظیم و به

محمد گل خان مهمند رییس تنظیمه شمالی و یکی از تبهکاران تاریخ زمان خاندان حکمران  گسیل کرد تا  

به عنوان آله ی فشار، از آن استفاده کند ) رجوع شود به کتاب: " افغانستان در مسیر تاریخ" ج دوم، 

 ، تألیف: شاد روان غبار(.۷۴-۷۱صص 

طالبان با کاربرد شیوه های غیر انسانی، چند وقتی در شمالی پا بر جای شدند. احمد شاه مسعود با نیرو  

هایش بار دیگر در کوهپایه های پنجشیر سنگر گرفت و از راه های کوهی بین تالقان و پنجشیر در رفت 

ا آواره شدن و با از دست  و آمد بود و بهای سنگین عملکرد های اورا مردم بیگناه با ریختن خون خود، ب

مزارشریف  شهر  در  خود  مرکزی  قرارگاه  در  دوستم  جنرال  پرداختند.  خویش  زندگی  و  هستی  دادن 
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حکومت می کرد و نیرو های فرقه ی نظامی در بلندی ها و نقاط مهم تونل سالنگ لنگر انداخته بودند. به 

ت های نظامی طالبان به سوی شمال سبب اینکه بخش های از تونل سالنگ انفجار داده شده بود، حرک

برای مدت کوتاه بند شد؛ ولی آنان تالش های دیگری را به خرج دادند و روش های جدیدی را در پیش  

 گرفتند. 

گزینه ی جدید طالبان راه دره ی شکاری بود: این بزرگراه کوهی دشوار گذر و قیریزی ناشده، پیش از 

سالنگ، سال ها راه رفت و آمد و گذرگاه ترابری و برای بردن و آوردن  کشیده شدن و گشایش بزرگراه  

کاال ها از استان های شمالی و شمال شرقی افغانستان به پایتخت و عکس آن بود. طالبان تجاوزکار می 

در   ملیشه های سالحدار  دادن و جابجا کردن  با رخنه  بزرگراه  این  های  امکان  از  استفاده  با  خواستند 

وربند که در جای جایی از آن شهروندان پشتون تبار افغانستان مسکن گزین هستند، با گذر شهرستان غ

از کوتل شبر به استان بامیان و پس از آن به استان بلخ و دیگر قلمرو های زیر حاکمیت دوستم، رخنه 

 کنند. 

 

Erhard Haubold    خوردن نان و  در بخشی از نوشته ی خود زیر عنوان " شماری از انسان ها تنها با

 آب گرم زندگی می کنند " نگاشته است )برگردان(:

 

" به گفته ی نظامیان هندی که صحنه های جنگ را دیدبانی می کنند، طالبان از پیشامد های غافل گیرانه 

منتظر موضع گیری و سیاست    -۲انتظار آب شدن برف ها را در کوهستان ها نکشیدند،    -۱سود برده اند:  

که از آنان پشتیبانی می کند، نه نشستند. آنان با استفاده از خاک  اسالم آباد پاکستان    حکومت جدید در

به استان بدخشان در شمال شرق افغانستان رخنه کرده اند، در یک محل راهبردی   پاکستان ]از راه واخان[  

ند. طالبان برنامه که در روز های پسین روسیه، چین و هند نیز تغییر وضعیت را در آنجا زیر نگر گرفته ا

ی پیشروی خود را به شمال افغانستان ]از بزرگراه سالنگ[ بند کرده اند و فشار بر مسعود و دره ی  

پنجشیر را نیز ایستایی داده اند. در حال حاضر تالش دارند تا از شرق و غرب حرکت های نظامی را بر  

سالنگ پس از آن آرام شد که مخالفان    ضد دوستم در مزارشریف، در پیش گیرند. جبهه جنگ در راه کوتل

طالبان در دو جای، در فاصله پنج کیلومتری دور تر از جبل السراج، یک پل و یک دیوار حمایت کننده  

در برابر برف کوچ را پراندند و بدین گونه تونل از استفاده برای رفت و آمد موتر ها بیرون کرده شد. 

طرف غرب تونل به سوی غوربند و راه بامیان تمرکز یافته پس از آن سختی و سنگینی درگیری ها به  

است. هدف، اشغال کوتل مهم شیخ علی است که با شکسته شدن خط های دفاعی، راه رسیدن به قلمرو 

 های زیر حاکمیت دوستم در شمال باز می شود.

ر برابر حمله روشن نیست که آیا کریم خلیلی رهبر یک جناح حزب وحدت اهل تشیع در استان بامیان، د

های طالبان ایستادگی کرده می تواند و یا خیر؟ گپ های افواهی چنین می رساند که جبهه خیلی ناتوان 

از بغاوت مردم بر ضد   خلیلی آگاهی پیدا کنند. در استراتژی به محاصره  است و طالبان می خواهند 

که از استان هرات اکمال می کشبدن، جبهه چهارم جنگ در شمال غرب افغانستان، استان بادغیس است  

 (. ۱۹۹۷/   ۲/  ۱۱تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitungشود." ) روزنامه آلمانی: 

 

هر حرکت نظامی ) شکست و یا پیروزی ( به بهای خون صد ها انسان بیگناه ملکی، زخمی شدن هزار 

د. این زیان ها نه تنها در  ها انسان، آوارگی مردم، نابود سازی و ویرانی و آتش سوزی، همراه می بو

نتیجه ی درگیری ها با گروه های مخالف به وجود می آمد؛ بلکه شهروندان نیز در ناسازگاری با رفتار 

قرون وسطایی طالبان و آیین وهابی از خود واکنش نشان می دادند که با آتش و خون و آهن، وحشت،  

ر جنگ های شمالی ) چهاریکار، جبل السراج،  دهشت، کشتار و بر بادی از سوی طالبان روبرو می شد. د

گلبهار، سالنگ( طالبان انتقام شکست خویش در پیشروی به شمال افغانستان را از باشندگان ملکی گرفتند  

و باز هم در پیاده کردن برنامه ی تاخت و تاز به شمال و استان بامیان، راه دره ی شکاری را فراموش 

 نکردند. 

 

دانش در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " یکطرفه کردن جنگ ها در شمال غرب"  مصطفی            

 نگاشته است )برگردان(:

 

" در جنگ های زمستانی، طالبان نتوانستند پیروز شوند. حمله های ماه جنوری آنان در بزرگراه سالنگ، 

ایستایی گرفت. جنر  ۴۰در   به شمال،  داخل شدن  تونل سالنگ، راه  ازبیک رشید کیلومتری جنوب  ال 

دوستم راه را تا تونل سالنگ تحکیم بخشیده است. ) شاگردان مدرسه های آموزش قران (، طالبان پشتون 

تبار می خواهند مخالفان خود را از گذرگاه های افغانستان مرکزی و شمال غرب، زیر فشار بگیرند و از  

تان به پیش روند. برنامه ی آنان چنین بود  استان بامیان، محل بود و باش هزاره های اهل تشیع افغانس  راه
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که ]در آغاز [ کوتل مهم و راهبردی شبر در شمال غرب کابل را اشغال و ]پس از [ از این راه به شمال  

رخنه کنند؛ ولی بنابر ایستادگی و پایداری سرسختانه ی دوستم و حزب وحدت هزاره های اهل تشیع به 

 ناکامی انجامید. 

یرو های خود را در استان بادغیس در شمال غرب جابجا کرده اند؛ زیرا در این جا طالبان بخش بزرگ ن 

از ماه جنوری بدین سو چندین بار، موج   اراضی برای استفاده از جنگ ابزار تانک مساعد است. دوستم  

یش  کیلومتری به دور رانده است. در این جنگ ب   ۸۰حمله های طالبان را واپس زده و آنان را تا فاصله ی  

تن سرباز دوستم جان باختند. چندی پیش در همین جا، دوستم در   ۳۰۰تن جنگجوی طالب و    ۱۵۰۰از  

یک کمین، طالبان را به دام انداخت و به اندازه ی هنگفتی از وسایل جنگی را به غنیمت گرفت و صد ها 

 جنگجوی طالب از بین رفتند.

نیرو های نظامی دوستم در نزدیکی هرات در   سرنوشت افغانستان می تواند در شمال غرب تعیین شود. 

غرب افغانستان، جایی که باید راه طالبان با ترکمنستان، واپسین امکان ارتباط گرفتن آنان با آسیای میانه 

بریده شود، جابجا شده است. رفت و آمد از بزرگراه سالنگ ممکن نیست. به طرف شمال شرق در راه  

دوستم، برهان الدین ربانی رییس جمهوری برکنار شده و ] فرمانده[    رفت و آمد به تاجیکستان، متحدان

 مسعود، قوای خویش را جابجا کرده اند.

بریدن این راه ارتباطی شود و به سوی هرات به پیش رود، در آنوقت تیر پشت   هر گاه دوستم موفق به  

حانه ی پشتیبان های سیاسی طالبان در هم می شکند. پس از این رویداد می شود گفت که تالش های ]مذبو

نفتی   کمپنی  دلتا]  و  یونیکال  آمریکایی  ملیتی  چند  کمپنی  های طالبان،  فعالیت  مالی  کنندگان  تامین  و   ]

تاریخ   Frankfurter Rundschauعربستان [ و همه پول های سی آی ای، به هدر رفتند...." ) روزنامه  

۲۸  /۴   /۱۹۹۷ .) 

نسبی شش ماهه در جبهه های جنگ و تنها درگیری های تیت و پراگنده  به هر حال، پس از یک آرامش  

در برخی نقاط افغانستان، برف های زمستانی در کوه های به هم پیوسته آب شدن گرفتند. مال عمر رهبر  

طالبان بنیادگرا دستور آمادگی سراسری برای جنگ های آینده را داد؛ زیرا مالی بی عمل، راه مطمئن  

بین بردن همیشگی  پیروزی کامل   از  را یگانه وسیله ی برای  دید و جنگ  ملیشه ها را در جنگ می 

 مخالفان خود می پنداشت. 

برهان الدین ربانی، احمد شاه مسعود، اسماعیل خان، حاجی قدیر، در گذشته با بر افتیدن هرات، ننگرهار 

دوستم با داشتن نیروی منظم نظامی به عنوان  و کابل از صحنه کنار زده شده بودند. تنها جنرال عبدالرشید  

یک رکن کلیدی در جنگ شهروندی در افغانستان، در برابر طالبان باقی مانده بود و فراریان در پناه او 

نفس می کشیدند. دوستم در شمال افغانستان در شش استان تاجیک و ازبیک نشین حاکمیت می راند و  

 د آورده بود که پشتیبانی بین المللی را نیز با خود داشت.شکلی از یک اداره ی دولتی را به وجو

در مزارشریف پایگاه مرکزی دوستم، روسیه، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه، ازبیکستان و 

ترکمنستان نمایندگی سیاسی داشتند، بازرگانی و دیگر فعالیت های اقتصادی تا اندازه ی زنده باقی مانده  

ی غربی و هیأت های سیاسی شماری از کشور ها و خبرنگاران غیر وابسته به آنجا بود، دیپلومات ها

رفت و آمد می کردند؛ بنابران باید از سر رشک بردن، تنگ نظری، خودخواهی با کاربرد ابزار دسیسه 

استخباراتی مداخله گران بین    -نظامی    -سازی و توطئه گری به کمک همچشمان داخلی و همکاری مالی  

 ی و منطقه ای، به این وضعیت پایان داده می شد: الملل

ابزار، دادن پول های کالن و چوکات بندی ساختار  آراسته کردن با جنگ  بینظر بوتو با سازماندهی، 

تشکیالتی ملیشه های افراطی طالبان و گسیل آنان به میدان های جنگ در افغانستان، وظایف پروتوکولی  

ارتجاع جهانی و امپریالیسم بین المللی، تا اندازه ای انجام داد، بیش از    ی خود را به پیشگاه و تعهد شده  

این کار آمد شمرده نمی شد، باید در انزوا قرار می گرفت. همان بود که حزب مردم پاکستان در انتخابات  

پارلمانی در برابر حزب اسالم گرای نوازشریف، شکست خورد و بینظیر بوتو با چهره ی شکسته از  

 کناره گیری کرد. صحنه 

پس از تغییر حکومت، نوازشریف نخست وزیر جدید اعالم کرد که بر سیاست پاکستان در برابر افغانستان  

باز نگری می کند و بار دیگر از گلبدین حکمتیار، پشتیبانی می دارد. طالبان با شتاب بیشتر در برابر این 

هرگاه حکومت پاکستان از حکمتیار عضو اتحاد دیدگاه با ناخرسندی واکنش نشان دادند و تهدید کردند  

 مخالف طالبان پشتیبانی کند، آنان به دشمن دیرین پاکستان، هند رو می آورند.

درست این پیشامد سر آغاز توطئه بر ضد شمال افغانستان و قلمرو های زیر حاکمیت جنرال عبدالرشید  

شده بود. رویداد های پس از آن آشکار کرد    دوستم بود که بسیار هدف مندانه و سازمان یافته، پی ریزی

که سیاست پاکستان در برابر طالبان نه تنها تغییزی به سود مردم افغانستان پیدا نکرد؛ بلکه دوستانه تر  

 نظامی و مالی پاکستان از طالبان گسترش بیشتر یافت.  -شد و پشتیبانی سیاسی 
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 فراز و فرود ) ظهور و زوال( طالبان 

_________________________ 

 ۱۹۹۷در شمال افغانستان در سال 

 

خ، جنرال عبدالملک مسؤول امور خارجی جنبش اسالمی افغانستان اعالم کرد   ۱۳۷۶/  ۲/    ۲۹به روز  

که همراه با برادرش، گل محمد پهلوان فرمانده کل جبهه ی بادغیس، در ناسازگاری با جنرال دوستم قرار 

ز طالبان پشتیبانی می کنند. جنرال شورشی به آگاهی رسانید که مخالفت با دوستم نه گرفته اند و کنون ا

تنها در بادغیس و فاریاب روان است؛ بلکه غفار پهلوان در سرپل و مولوی عبدالقدوس در سمنگان نیز 

ته  دست به شورش زده اند. افزون بر آن شورای عالی جنبش ملی اسالمی افغانستان سر از نو تشکیل یاف

که در آن خودش) جنرال ملک(، جنرال عبدالمجید روزی، مولوی عبدالقدوس، قاری محمد علم استاندار 

فاریاب، جنرال گل محمد پهلوان و شماری از جنرال های دیگر عضویت دارند و جنرال دوستم را از 

 مقام رهبری برکنار کرده اند. 

پنج هزرار دادند که  پهلوان خبر  با    جنرال ملک و گل محمد  جنگجوی طرفدار جنرال دوسم را یکجا 

اسماعیل خان، جنرال سالم بای، جنرال چاری، جنرال شراره، جنرال حکیم جرمن، جنرال عبدال چریک  

 و غیره، گروگان گرفته اند و کنون در نزد آنان زندانی هستند.

را در دست داشتند؛ از اینکه سی آی ای و آی اس آی سر نخ های سازماندهی بغاوت بر ضد جنرال دوستم  

بنابران آنها شتاب به خرج دادند تا هر چه زودتر میان طالبان و جنرال های شورشی خریداری شده، گفت 

 ۳۰و گو صورت گیرد و برنامه ی عملیات نظامی هماهنگی شود. بر بنیاد همین برنامه بود که به روز  

نفری ) به گمان زیاد به سرپرستی مال عمر ( سوار بر یک فروند چرخبال   ۱۴یک هیأت    ۱۳۷۶/    ۲  /

به قرارگاه جنراالن شورشی در استان فاریاب فرود آمدند. تا این وقت قوای طالبان اجازه ی آمدن به مرز 

های حاکمیت شمال را پیدا نکرده بود. ولی طالبان مدعی بودند که خط های دفاعی جبهه ی جنگ در 

ب افغانستان در استان بادغیس در هم شکسته، نیرو های طالبان به جمع قوای شورشی پیوسته شمال غر

برعکس، جنرال مجید روزی گفت که آنان در فاریاب و بادغیس بر اوضاع حاکم هستند، ملیشه  است.  

همکاری  های طالبان در نقاط پیشین خود جابجا شده اند و در تفاهم با یکدیگر عمل می کنند. هر گاه به  

 نظامی نیاز باشد، طرف ها آماده اند تا به خواسته ها پاسخ مثبت بدهند.

در آن هنگام که یاغیان سرگرم تنظیم برنامه ی شورش بودند، جنرال دوستم در نزدیکی های شهرمزار 

شریف تالش به خرج داد تا امنیت را در جاده ها نگهداری کند و کمر بند دفاعی را در دیگر جای ها 

ومند سازد. همزمان با این رویداد حاجی محمد محقق فرمانده حزب وحدت اسالمی در شمال افغانستان  نیر

به   اقدام  ها،  اختالف  آمیز  برای حل مسالمت  موسفیدان محل  و  قومی  بزرگان  از  که شماری  داد  خبر 

 میانجیگری بین جنرال دوستم و جنرال ملک کرده اند که نتیجه ی آن تا هنوز روشن نیست. 

اعالم کرد که گفت و گو ها با هیأت نمایندگی جنرال    ۱۳۷۶/    ۳/    ۱جنرال گل محمد پهلوان به روز  

دوستم، کدام نتیجه ای را به بار نیاورده است؛ بنابران یکجا با قوای طالبان علیه دوستم، جنگ را آغاز  

و، به طالبان، آگاهی می کنند. همچنان گل محمد از تسلیم دهی اسماعیل خان و یک هزار سرباز جنگی ا

 داد. 

از فاریاب به سوی شبرغان به حرکت آمدند و در یک جنگ    ۱۳۷۶/    ۳/   ۲نیرو های شورشی به روز  

شهر شبرغان بر انداخته شد و پیشروی   ۱۳۷۶/    ۳/    ۳سخت به ساعت یازده ی پیش از چاشت تاریخ  

نیز  (  ۱۳۷۶  ۳/    ۳مزارشریف )  مخالفان به مزار شریف ادامه یافت که پس از یک پایداری ناچیز شهر

 بر افتید.

بدین گونه، برنامه ی از پیش پی ریزی شده از سوی سی آی ای و آی اس آی و توطئه احمد شاه مسعود  

قوای  از سوی  دالر رشوه،  ملیون ها  پرداخت  با  اشغال مزارشریف،  به خاطر  دشمن سرسخت دوستم 

استان های سمنگان، بغالن،   ۱۳۷۶/    ۳/    ۴ه روز  شورشی به رهبری جنرال عبدالملک، تحقق پیدا کرد. ب

کندز، و همه ی قلمرو های زیر اداره ی جنبش ملی اسالمی افغانستان، زیر حاکمیت شورای نو تأسیس  

جنبش ملی اسالمی به رهبری جنرال ملک، در آمدند. فرماندهان نظامی محلی در ظاهر امر به دستور 

سی آی ای و آی اس آی در استان های فاریاب، جوزجان،    جنرال ملک؛ ولی در پشت پرده به فرمان

سرپل، بلخ، بغالن، کندز بیرق سفید طالبان را به اهتزاز در آوردند. برهان الدین ربانی رییس جمهوری  

برکنار شده شهر تالقان را به هدف رفتن به تاجیکستان ترک گفت تا پس از آن رهسپار ایران شود. دیگر 

 به هر طرف پراگنده شدند. رهبران جبهه ی متحد 

 

و سلطنت آل (  ۱۳۷۶/    ۳/    ۴حرکت های نظامی در شمال افغانستان سبب شد که حکومت پاکستان )

 طالبان را به عنوان حکومت قانونی افغانستان ، به رسمیت بشناسد. ( ۱۳۷۶/  ۳/  ۵سعود )
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افغانستان آغاز کردند "، " در یک نوشته زیر عنوان " ملیشه های افراطی اسالمی، حمله هایی را در  

طالبان مخالفان را به متارکه طلبیدند " بر بنیاد خبر آژانس فرانپرس و خبر افغانستان پرس از کابل و  

 اسالم آباد، آمده است )برگردان(:

 

بخش خاک افغانستان را در زیر اداره ی خود دارند، به روز شنبه   ۳بر۲" ملیشه های افراطی اسالمی که  

خویش را آغاز کردند و مخالفان را به متارکه دعوت نمودند. قرار گفته های یک سخنگوی  حمله های  

طالبان در کابل، حرکت های نظامی بر ضد زمامداران در افغانستان مرکزی نیز آغاز شده است. این 

اهی حمله ها به دنبال بغاوت علیه جنرال رشید دوستم در شمال افغانستان ، صورت می گیرد. بر پایه آگ

دهی از سرچشمه های قابل باور، به روز دوشنبه شماری از زیر دستان جنرال دوستم که دارای وظایف  

مهم بودند به طالبان پیوستند و قدرت را در استان فاریاب غصب کردند. بنابر گفته ی سخنگوی طالبان 

خواهد شد. همین    کنون حمله های نظامی بر حزب وحدت اهل تشیع، متحد جنرال دوستم در پیش گرفته

کیلومتری شمال غرب کابل، راه درآمدن به استان بامیان، پایگاه حزب وحدت، ۱۲۰حاال در کوتل شبر در  

جنگ روان است. کشیدن آتش جنگ به استان بامیان و موضوع شورش در برابر دوستم با همدیگر پیوند 

می شود؛ لیکن تالش داشتند تا    محکم دارند و یک برنامه ی هماهنگ شده به خاطر اشغال شمال شمرده

 قلمرو زیر حاکمیت دوستم را با وسایل صلح آمیز اشغال کنند....

سخنگوی حزب وحدت در پاکستان به آگاهی رسانید که حمله های طالبان را پس زده اند؛ ولی سخنگوی  

برهان الدین ربانی و فرمانده احمد شاه مسعود از وجود داشتن مشکل ها سخن زد. کنون مخالفان طالبان 

شده است. مال عمر در محاصره گیر مانده اند و کلیه راه های رسانیدن جنگ ابزار به روی آنان بریده  

رهبر طالبان، در کندهار در جنوب غرب افغانستان اعالمیه پخش کرد: آن شمار مخالفان که جنگ ابزار 

زمین گذارند، می توانند از عفو برخوردار گردند و خطری آنان را تهدید نمی کند. کسانی که نمی خواهند 

کی به  اسالمی  دادگاه  در  دادگاهی  روند  یک  در  شوند،  ی تسلیم  روزنامه   ( رسید."  خواهند  فر 

Süddeutsche Zeitung  ۱۹۹۷/  ۵/   ۲۱تاریخ.) 

 

، سخنان زیرین را ۱۹۹۷/    ۵/    ۲۶در پیوند به رویداد های شمال افغانستان، آژانس خبری آلمان به روز  

 به نشر سپرد) برگردان(:

 

شنبه به روز  دوستم،  پیشین  و وزیر  کننده ی شورش  پهلوان رهبری  از   " گل محمد  با شماری  یکجا 

به روز  اشغال کردند. شورشیان  را  پایگاه جنرال دوستم  جنگجویان طالبان، شهر مزارشریف واپسبن 

یکشنبه به طرف استان های: سمنگان، کندز و بغالن به پیش رفتند. حاکمان جدید باید در چند روز آینده،  

خویش را در شمال افغانستان، تحکیم   بنابر یک آگاهی نامه ی رادیویی از قول سخنگوی پهلوان، قدرت

در   یاغیان  خواست.  پوزش  جنسی،  های  تجاوز  و  چپاول  و  خاطر چور  به  دهند. سخنگوی شورشیان 

مزارشریف به دفتر کمشنری ملل متحد در امور پناهندگان و به مهمانخانه ی آن سازمان، هجوم برده 

 دست به چپاول زدند.

افغانستان به کشور های همسایه: تاجیکستان، ازبیکستان و قرغزستان، شمار زیاد شهروندان در شمال  

آواره شدند. این گفته را آژانس خبرگزاری روسیه بر پایه معلومات داده شده از سوی شعبه های سه کشور 

و   تاجیکستان  های  مرز  در  که  را،  نظامی خویش  قوای  آگاهی رسانید. روسیه  به  منافع  آزاد مشترک 

فغانستان جابجا است، به حالت آماده باش در آورده است. همچنان ازبیکستان نیز با گسیل قرغزستان با ا 

 قوای تازه نفس، نیرو های رزمی خود را در مرز با افغانستان، نیرو مند کرد. 

 

Jewgeni Primakow   وزیر امور خارجه روسیه، به روز یکشنبه هشدار داد: در صورتی که طالبان

کشور عضو اتحاد کشور های آزاد مشترک منافع ) تاجیکستان، ترکمنستان و    قصد حمله به حریم سه

 ازبیکستان ( را داشته باشند، با واکنش سخت و اقدام های سنگین، روبرو خواهند شد.

وزیر خارجه پاکستان آگاهی داد: سفیر پیشین پاکستان در کابل که پس از حمله به سفارت، در زمان رییس 

ربانی، به گونه ی اعتراض فرا خوانده شده بود، به روز دوشنبه به مزارشریف   جمهوری برهان الدین

 پرواز می کند...." )آیینه ی مطبوعات:

INFO /Pressespiegl    نشریه ی سازمان عفو بین الملل، شهر ۳۷، ص ۱۹۹۷، جوالی  ۳۹شماره ،

 هامبورگ، بخش افغانستان (. 

 

ستان، جنرال عبدالرشید دوستم به سبب خیانت و جفای با تغییر وضعیت سیاسی و نظامی در شمال افغان

یاران و متحدان خود، زهر تلخ شکست را سر کشید و ناگزیر شد که به ترکیه برود و در فرودگاه مورد  
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پذیرایی گرم مقام های آن کشور قرار گرفت. دشمنان دوستم به خاطر این شکست بسیار خشنود شدند و  

 ه های آینده ی خود، در نبود مخالف نیرومند، به کلی هموار یافتند.میدان را برای عملی شدن برنام

به هر حال، تنها سه روز از آمدن طالبان و متحدان پاکستانی آنان، در جایگاه مهمانان ناخواسته و نیرو  

های اشغالگر، به مزارشریف و دیگر استان های شمال افغانستان، نگذشته بود که آتش نفرت مردم در 

ان زبانه کشید و زمینه ی خیزش همگانی را فراهم آورد که در پایان کار به حساب گیری خونین برابر آن

 شهروندان با آنان انجامید. 

 

 آغاز به پا خاستن مردم علیه طالبان 

_______________________ 

در منطقه سید آباد شهر مزارشریف در محل بود و باش شهروندان اهل تشییع،    ۱۳۷۶/    ۳/    ۶به روز  

جنگجویان حزب وحدت اسالمی سه تن از ملیشه های طالبان را به جرم چور و چپاول، به قتل رسانیدند.  

هر چند طالبان و پاکستانی ها در گذشته نیز به هدف اشغال سنگر های حزب وحدت، با آتش تانک بر  

ه ور شده بودند و در داخل شهر به گونه ی تک تک به خلع سالح جنگجویان جنرال ملک پرداختند آنها حمل

 که در هر دو رویداد با پایداری جانانه روبرو شدند. 

 

مصطفی دانش که در هنگام شورش بر ضد جنرال دوستم و تاخت و تاز طالبان بر استان های شمال، در 

 یک نوشته زیر عنوان : شهر مزارشریف بود، رویداد ها را در

 

" عملیات شاگردان قران به پیروزی نه انجامید " به رشته ی نگارش در آورده که در روزنامه ی آلمانی  

Frankfurter Rundschau    به چاپ رسیده است. بخش های از آن در اینجا آورده   ۱۹۹۷/    ۷/    ۹تاریخ

 می شود:

 

" طالبان می خواستند) قانون های خدایی ( خود را در شمال افغانستان نیز جبری کنند. در نتیجه تغییر  }

جهت دادن ناگهانی جنرال سه ستاره ای دوستم، عبدالملک دیده می شد که این کار در روز های گذشته 

بارگی صو پایانی، وزیر  به یک  رت می گیرد. ملک یک همسفر سیاسی رهبر ازبیک، در سال های 

خارجه ی دوستم بود. پس از فرار او، کنون وی خود را رییس ) جنبش ملی اسالمی افغانستان ( وابسته  

کیلومتر پس راندم. من همه حمله ها را شکست می دهم " این سخن    ۱۷۰به دوستم، نامید. " من طالبان را  

می با اطمینان گفت. در همین گاهه   ۱۱رادر ملک، گل پهلوان قوماندان جبهه ی شمال غرب به روز  را ب

ی زمانی برادران بایست برنامه های سرکشی را از پیش در جیب خود داشته بوده باشند. درست یک  

زای هفت  هفته پس از این، شهر ها و شهرستان ها را بدون جنگ به طالبان سپردند که امنیت آن در درا

می ملک آشکارا اعالم کرد که او از دوستم   ۱۹ماه به بهای کشته شدن صد ها انسان تمام شد. به روز  

بریده است و در یک اتحاد با طالبان قرار دارد. دوستم ناگزیر است به زودی بداند که بخش بیشتر ارتش 

یکی از نیرومند ترین تشکیل می قوای هوایی،    ۲۴او به جنرال ملک پیوسته است. هنگامی که به روز  

 نظامی او، شورش کرد، او )دوستم ( به ترکیه فرار کرد. 

" در هر ساعت در این جا در مزارشریف چندین هواپیما ی بزرگ باربری پر از جنگ ابزار و جنگجویان 

تیلفون   طالبان فرود می آیند "، این سخن را غالم سخی از دسته ی ناظران فرودگاه هوایی با آواز بلند در

به من گفت. در سه روز به اندازه ی زیاد جنگ ابزار به شمال آورده شده است: هر گونه مرمی، موشک  

ها، مرمی های تانک و کالشنیکوف ها. در نخستین ساعت ها و در روز های آینده از شهر کندهار پایگاه  

خدا به شمال پرواز داده   جنگجوی  ۵۰۰۰مرکزی طالبان در جنوب افغانستان با هواپیما های پاکستانی  

شدند. با شتاب نقاط مهم و راهبردی را اشغال کردند: قرارگاه دوستم را در شبرغان و مزارشریف مرکز  

اشغالگر، یکسان   ارتش  با  آوردند. طالبان زورگو،  در  اشغال خود  به  را  ) متروپول( شمال  بازرگانی 

ا قانون های ) دولت خدایی( خود را با خونریزی خوانده می شوند. در عین زمان آمادگی به آن می گیرند ت

 ها و آتش زدن ها عملی کنند....

 

کم از کم کلیه کسان در مقام های عالی رهبری طالبان به شمال کشور آمده اند. آنان به این خاطر بدین جا 

با جنرال بسته ریختند تا حاکمیت یکه تازانه ی خویش را در اینجا برقرار کنند. بسیار زود پیمان هایی که  

بودند، سخن کهنه و کاغذ بیکاره شمرده شد. " آنان بر تعهد خود به خود مختاری ما پایدار باقی نماندند " 

این سخن را جنرال ملک تیلفونی گزارش داد. " ما به توافق رسیده بودیم که یک کمیسیون را موظف  

داده بودند که نیرو های مرا خلع سالح   سازیم تا در کابل یک حکومت ائتالفی را به وجود آوریم. وعده

 نمی کنند."

 مردم خوب می فهمیدند، چه چیزی در انتظار شان بود:
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لیکن طالبان پا بند هیچ یک از توافقنامه های خود نیستند. هنگامی که آنان تالش کردند تا در مزارشریف 

ملیشه های اهل تشییع حزب وحدت، متحد پیشین دوستم را خلع سالح کنند: رویداد ناخوشایند ی رخ داد.  

رانی جنگجویان در شهر با  نیرو های جنرال ملک به رده ی جنگجویان اهل تشییع پیوستند. مانند آتش دو

ملیون نفوس به حمله ها پرداختند. همچنان مردم که می فهمیدند چه چیزی از سوی طالبان در    ۲,۵داشتن  

انتظار آنان است، هزار های شان به جنگ ابزار دست بردند. در چند ساعت اندک خیابان ها از مرده ی 

ساعت ها بدین سو در اینجا به مانند وسایل   جنگجوی طالبان پر شده است. مزارشریف می سوزد. " از 

آتشزا، آتش بازی روان است و شعله های آتش و دود به باال می رود. در همه جا مرده ی طالبان افتیده  

است " احمد گل تخنیکر اداره ی تیلفون افغانستان در شهر مزارشریف که از اتاق شبکه ی تیلفون خود 

 ا این گونه به تصویر کشید:به سوی شهر نگاه می کرد، وضعیت ر

 

تن  ۸۰۰۰تن از طالبان کشته شدند،  ۲۰۰۰در مزارشریف و دیگر شهر ها در شمال کشور در دو روز،  

تن پاکستانی بوده باشد. برخی افسران عالیرتبه   ۳۰۰زخمی و یا اسیر گرفته شده اند. در بین این شمار باید  

د شمال، در میان این اسیران بودند. شش فروند ماشین  ی ارتش پاکستان نیز بنابر گفته ی یک جنرال اتحا

 (،OSZE) هواپیمای( باربری پاکستان به غنیمت گرفته شد. معاون جلسه ی پارلمانی اتحادیه اروپا )

Willy Wimmer    آلمانی چند روز پیشتر هشدار داده بود: " در پاکستان باید هر کس انگشت خود را از

مبود و یا نبود جنگجویان را در رده های طالبان با آوردن نیرو های نظامی  این کار به دور نگهدارد که ک

از پاکستان دوباره پوره کند. هزار ها جنگجوی اسیر پاکستانی در نزد اتحاد شمال و در زیر پرستاری 

 صلیب سرخ سخن از مسؤولیت آشکار پاکستان می گوید." 

 

طالبان یک چنین شکست شرم آور را پشت سر نگذاشته بودند. تا کنون هرگز در تاریخ کوتاه ی شان،  

سر باالی گردن رهبران آنان تالش ورزیدند تا فرار کنند. در فرودگاه مزارشریف برخی از سران طالبان  

شدند: مال غوث وزیر   زندانی  و  بازداشت  بیایند،  کابل  به  )آریانا(  دولتی  هواپیمای  با  که می خواستند 

زاق استاندار هرات، مال احسان هللا عضو شورای شش نفری طالبان در کابل و عزیز خارجه، مال عبدالر

 خان سفیر پاکستان، کسی که عملیات طالبان را در شمال سازماندهی و رهبری می کرد....

در این میان اتحاد شمال در همه ی جبهه های جنگ حمله ها را پس زدند. در شمال غرب در استان 

شمال شهر قلعه نو مهمترین قرارگاه طالبان را از اشغال آزاد کردند و به طرف هرات بادغیس، نیرو های  

به پیش رفتند . مسعود تاجیک بر طالبان در جاده ی سالنگ حمله برد و استان های پروان و کاپیسا را به 

از    دست آورد و بار دیگر در نزدیکی های کابل رسید. در افغانستان مرکزی، حزب وحدت، طالبان را

آنجا را از چند ماه به    ) آنان ) طالبان  یک محل راهبردی کوتل شبر در شمال غربی کابل، جایی که 

جنگجوی طالبان بنابر گفته ی رهبری هزاره ها باید    ۳۰۰محاصره کشیده بودند، بیرون راندند. بیشتر از  

 تن به اسارت در آمده اند. ۲۰۰از بین رفته باشند و باالتر از 

ختی و تلخی، طالبان در تالش اند تا موضع های خود را نگداری کنند. در جایی که همیشه بسیار به س

نیرو های تازه نفس را به میدان های زد و خورد می آورند، جنگجویان خود را پیوسته از مدرسه های  

آموزش قران در پاکستان سرباز گیری می کنند. یک طالب، که یک شاگرد آموزش قران است. همیشه 

اکستانی ها هستند، همان جنگجویان خدا که همچنان در کشمیر بر ضد ارتش هند گماریده می شوند. هر پ

گاه از کابل نیرو های تازه نفس خواسته شود، فوری هزار ها جنگجو را مارش می دهند، در زمره ی 

سوار  ستد.  آنان سازمان استخبارات نظامی پاکستان )آی اس آی( اعضای نظامی خود را پنهانی می فر

بر موتر های باربری و یا بس ها آنان به کابل آورده می شوند و از آنجا به جبهه های جنگ در افغانستان  

گسیل می یابند، آنگونه که این روش در روز های پایانی پس از شکست طالبان در شمال به کار گرفته 

 شد....

اس آی( همه سر نخ ها را در دست خود    ... در زمان اشغال شوروی، استخبارات نظامی پاکستان )آی

نگهداشته بود، کلیه گروه های مجاهدین را بر ضد روس ها و متحدان شان در کابل، متحد کرده بود. ولی 

این پاکستان است که طالبان را به عنوان یک بازوی  امروز جنگ بر ضد یک دشمن بیرونی نیست، 

هروندی افغانستان مبدل شده است. در پشت پاکستان، قدرت به وجود آورد و کنون به یک گروه در جنگ ش

ایاالت متحده ی آمریکا سرگرم کش کردن سر نخ ها در افغانستان است. در شهر پشاور پاکستان، پنجاه  

تن اجنت سی آی ای نشسته اند و آنان سیاست آی اس آی را در مورد افغانستان رهبری می کنند. همچنان 

ها بین افغانستانی ها، مداخله می کنند. اندکی پیشتر از بر افتیدن دوستم یک    آنان با نیرومندی در درگیری

تن وظیفه دار سی آی ای یک نماینده از واشنگتن و دو تن از پاکستان به نزد او در شبرغان آمدند. " آنان 

کمتر از سی سعی کردند تا مرا بترسانند ) تهدیدکنند(، در این میان مرا به آن متوجه ساختند که من تنها  
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در صد قلمرو افغانستان را زیر اداره ی خود دارم. آنان از موضوع پشتیبانی خویش از طالبان پنهان  

 کاری نکردند" چنین است سخنان از قدرت افتیده، جنرال ازبیک دوستم...."{

 

ملیشه های طالبان در همه جبهه های جنگ در شمال افغانستان به پس رانده شدند.   ۱۳۷۶/    ۳/    ۷به روز  

آژانس خبر رسانی ایران )ایرنا( گزارش داد که یک جبهه ی متحد جدید به اشتراک کلیه گروه های مخالف 

طالبان به وجود آمده است. قوای احمد شاه مسعود، حزب اسالمی حکمتیار، حزب وحدت اسالمی، جبهه 

نجات ملی، حرکت انقالب اسالمی و جنبش ملی اسالمی شمال به این هدف متحد شده اند تا برخاستن   ی

همگانی را بر ضد طالبان سازماندهی کنند. سخنگوی جبهه ی جدید، هر گونه گفت و گو را با طالبان رد 

. در بین اسیران  کرد ه، افزود که شهرستان های خنجان و دوشی از اشغال طالبان بیرون آورده شده است

جنگی شماری از کارمندان نظامی پاکستان است که نمایندگان رسانه های جهان می توانند در محل با آنان 

 رادیو تهران، برگردان از آلمانی(. ۱۹۹۷/   ۶/  ۳دیدار کنند ) خبر تاریخ 

 

ه های گوناگون به  کنون بایسته است تا پیش زمینه ها و پس گرد رویداد های شمال افغانستان، از دیدگا

 خوانش گرفته شود:

 

 ۶در بخشی از یک نبشته زیر عنوان " اتحاد جدید مخالفان طالبان در افغانستان" بر بنیاد گزارش روز -

 از دهلی جدید، آمده است )برگردان(:  ۱۹۹۷/  ۶ /

 

 " ادامه ی جنگ در چند جای: 

ارد: در همواری های شمالی ) شمال کابل جنگ میان طالبان و نیرو های مخالف آنان در سه جبهه دوام د 

تا نقطه ی آغاز بزرگراه سالنگ( طالبان تالش دارند تا شهرستان جبل السراج را دوباره اشغال کنند. از  

آن زمان که احمد شاه مسعود آتش جنگ ها را بر ضد طالبان در کوتل سالنگ، راه مهم و راهبردی و 

افغانستان، شع را باالی دریای غوربند در جنوب جبل  گذرگاه در آمدن به شمال  له ور کرد و یک پل 

السراج به هوا پراند ) انفجار داد(، امکان حمله ی طالبان از طرف شرقی از بین رفت. در شمال کوتل 

سالنگ، جنگ ها در شهر پلخمری در گره گاه جدا شدن سرک به سوی شمال غرب و شمال شرق کشور،  

وی طالب که در بین آنان ]امیر خان [ متقی وزیر اطالعات طالبان نیز  تن جنگج  ۳۰۰تمرکز یافته است.  

 است در محاصره گیر مانده اند. 

 

شکست طالبان در شمال دستاویز شکسته شدن دیوار محاصره ی حزب وحدت اهل تشییع در بامیان شد 

و طالبان را از دره ی غوربند به پس راندند و آنان نتوانستند حمله ی جوابی را سازماندهی کنند و خط 

ن در جبهه های های جبهه ی پیشین را سر از نو به وجود آوردند. پراگنده شدن نیرو های نظامی طالبا

جنگ، بدون شک توانایی آنان را کاهش داد. این کار سبب شد که پاکستان مدافع سرسخت طالبان، پشتیبانی  

خود را از آنان بیشتر کند، همان چیزی که تا کنون مقام های پاکستانی آنرا نمی پذیرند و ارتباط شان را 

آژانس   دارند. گزارش های خبری  پنهان نگه می  از منطقه ی مرزی میان با طالبان  های خبرگزاری 

افغانستان و پاکستان سخن از آن می گویند که صد ها عراده بس و دیگر موتر های باربری ] پر از قوای 

تازه نفس [ با بیرق های سفید طالبان در تهانه اداره ی مرزی پاکستان در چمن به طرف پایگاه مرکزی 

ند. در میان سرنشین ها شمار زیاد جوانان خود را پاکستانی معرفی طالبان، به شهر کندهار به راه افتیده ا

که   می کنند و می خواهند در کنار طالبان به خاطر اسالم بجنگند. روزنامه های پاکستان گزارش دادند  

یک هفته پیش چهار افسر عالیرتبه ی سازمان استخبارات نظامی پاکستان ) آی اس آی ( در نتیجه ی 

یک   شدن  ) واژگون  تیلگراف  سندی  ی  روزنامه  شدند.  کشته  افغانستان،  شمال  در  هلیکوپتر  فروند 

Sunday Telegrapf  اسالم آباد یک اندازه ی بزرگ جنگ ابزار را از راه   ( چاپ لندن نگاشته است که

مرز ها به افغانستان فرستاده است و افریدی رییس آی اس آی کلیه عملیات طالبان را از کابل رهبری می 

 د. کن

 

 رخنه ی چشمگیر اسالم آباد: 

 

چنان دیده می شود که مردم در پاکستان بر ضد پشتیبانی از طالبان است. تحلیل گران فکر می کنند که  

تواند   پیشامد می  این  ملیتاریزه( شدن هستند.   ( با   گروه های اسالمی در حال نظامی  را  دشمنی مردم 

بتوانند قدرت خود را تحکیم د انگیزد، هر گاه طالبان  پاکستان بر  هند. برخورد های حکومت در خود 

خونین فرقه ای کنونی میان سنی ها و شیعه های پاکستان نمایانگر همین گفته است. سخن نگفتن نوازشریف 

نخست وزیر درباره ی مسایل در افغانستان، حاکی از آن است که حکومت پاکستان در دو راهی، متحد  
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وضع گیری ]گوهر[ ایوب خان فرزند ] طالبان و یا بازیگر نقش میانجی گرانه، گیر مانده است. لیکن م 

فیلد مارشال ایوب خان[ دیکتاتور نظامی پیشین پاکستان که خود یک شخص نظامی و وابسته به آی اس 

آی است، در حال حاضر وظیفه وزارت خارجه را به دوش دارد، با شناسایی رسمی و دیپلماتیک طالبان، 

بیطرفی پاکستان را واژگون کرد. در عین زمان    پس از فرار جنرال دوستم رهبر ازبیک ها، چهره ی

زمامداران در پاکستان تالش می ورزند تا دیپلماسی پشتیبانی نظامی را با تامین تأثیر گذاری چشمگیر بر 

طالبان، یک برابر کنند. ] شیر محمد عباس[ ستانکزی معاون وزیر خارجه ی طالبان در هفته ی روان 

از پاکستان به خاطری صورت گرفته بود تا از موضع گیری ثابت رهبری در اسالم آباد بود، دیدار او  

طالبان در کابل، در برابر مخالفان در شمال به دوستان پاکستانی اطمینان بدهد...." ) روزنامه ی آلمانی 

 زبان:

Neue Züricher Zeitung  ۱۹۹۷/   ۶/  ۷تاریخ .) 

 

ساعته با پذیرش زیان های سنگین جانی ۱۵اری! طالبان و متحدان پاکستانی آنان در یک نبرد خونین  

شکست خوردند و از شهر مزارشریف به بیرون رانده شدند؛ ولی این پیروزی مفهوم چیره شدن کامل  

آن دل شیر می    اتحاد شمال را نمی رسانید؛ زیرا این اتحاد تا آنجا لرزان و بی پایه بود که اعتماد بر

خواست. چیستی اصلی و بنیادی اتحاد به وجود آمده را پس از رانده شدن ملیشه ها، روش بی اعتمادی و 

دشمنی با همدیگر، آشکار می کرد. از سوی دیگر جنرال عبدالملک شورشی از خود چهره دوگانه به 

بره با  هنگام یک نشست خبری مشترک  در  دورویی وی  این  گذاشت.  در  نمایش می  ربانی،  الدین  ان 

مزارشریف به خوبی نمودار شد. رییس جمهوری برکنار شده به خبرنگاران داخلی و خارجی چنین گفت:  

" ما مطمئن هستیم که جنرال ملک پس از همه ی این آزمون ها، دیگر اجازه ی آمدن طالبان را به شمال 

به بهانه ی گفت و گو با فرماندهان   افغانستان نمی دهد." بر عکس آن، جنرال ملک تاالر کنفرانس را

آمد و در برابر خبرنگارانی که انتظار آمدن او را می کشیدند، گفت:  ترک کرد و با شتاب به دفتر خود  

 " من هر لحظ آماده ی گفت و گو با طالبان هستم."

ملیشه های   تن از  ۳۰۰۰و یا  ۲۰۰۰تنها این نبود: در اوج شادی بر افتیدن گذرای شمال به دست طالبان،  

بنیادگرا به هدف برپایی حاکمیت خویش، از مزارشریف به سوی پلخمری به راه افتیدند. لیکن پس از 

ت  شکست طالبان، ارتباط این جنگجویان با کابل بریده شد. تنها یک حمله ی یکجایی و هماهنگ می توانس

شدند؛ ولی قوای جنرال ملک بر ضد فعالیت و حرکت های آنان را خنثی کند و خود شان خلع سالح می  

آنان اقدام پیگیر و راستین و کوبنده را در پیش نگرفت. این شمار جنگجویان طالبان به کمک بشیر خان 

بغالنی ) از حزب اسالمی گلبدین جکمتیار ( استاندار بغالن و عارف خان ) فرمانده جمعیتی ( استاندار 

جا پایگاه مستحکمی را بنا نهادند که پس از آن درد سر فراوانی کندز، از پلخمری به کندز رسیدند و در آن

 را به بار آوردند. 

 

پیشینه ی زمینه سازی برای آوردن تغییر منفی در وضعیت در شمال افغانستان، آمدن طالبان، شعله ور 

 شدن جنگ های خانمان سوز، بر بادی و ویرانی و کشتار شهروندان بیگناه، در برگ های یک کتاب که

 با دیدگاه ها و تحلیل های صاحبنظران سیاسی، نزدیکی بیشتر دارد، به شرح زیرین آمده است:

 

" از جانب دیگر در داخل جنبش کشیده گی های قبلی وجود دارد]داشت[ و رسول پهلوان در مقابل دوستم 

د پالن ترور بی تفاوت برخورد می کند]کرد[ که سرانجام رسول پهلوان ذریعٔه بادی گاردش ترور می شو

رسول پهلوان بسیار آگاهانه ترتیب شده بود رسول پهلوان ]به[ وسیلٔه محافظش کشته می شود و محافظ 

ذریعه شخص مسلح دیگر. اکثراً در صفحات شمال گفته می شد که محافظ رسول را بخاطر آن کشتند که  

 داده شده بود.درجریان تحقیق بعدی اعتراف نکند که بوسیله کدام شخص پالن ترور رسول 

و ریس شورای نظامی والیت فاریاب  ۵۱۱رسول پهلوان معاون جنبش ملی جنرال دوستم و قوماندان قرقٔه  

بود. آدم بیرحم، آدمکش و ظالم بود که قرار گفتٔه مردم شمال هیچگونه رحم و شفقت نداشت چندین زن 

 داشت آدم عیاش و خوشگذران بود.

کس هر چه می گفت یکی می گفت]که [ توسط جنرال دوستم ترور بعد از کشته شدن رسول پهلوان هر  

گردیده و دیگری می گفت که ] به دست [ جنرال عبدالملک برادر نا تنی آن بخاطر غصب قدرت سیاسی  

 و نظامی اش ترور گردیده است. 

ه در داخل جنبش بصورت مخفیانه از جانب جنرال ملک گفته می شد که توسط جنرال دوستم ترور گردید

از قضیه منکر و کشته شدن رسول پهلوان را یک خسارٔه جبران ناپذیر   ولی دوستم بمراتب ها]همیشه[  

می گفت. قبل از آن و بعد از آن یک سلسله بی اعتمادی و نارضایتی در داخل جنبش به چشم می خورد 

فاریاب بود    و گل محمد پهلوان که در جای برادرش جانشین گردیده بود و ریس شورای نظامی والیت
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قدرت نظامی اش را تحکیم بخشید و بطور دایم در فاریاب جابجای ]جابجا بود [و به مزار شریف سفر 

 نمی کرد. 

احمد شاه مسعود با کینه ]ای[ که از جنرال دوستم در دل داشت موقع را غنیمت شمرده کار سیاسی را با 

کند ]آغاز کرد[ " اگر چه در صفحات   جنرال ملک و جنرال گل محمد برادران رسول پهلوان آغاز می 

 شمال گفته می شد که رسول پهلوان روابط قبلی با مسعود داشت. "

 

]مسعود[ جنرال ملک و جنرال گل محمد پهلوان را وادار می سازد که دست به قیام مسلحانه علیه دوستم 

ر مقابل دوستم مقاومت کند  بزند]بزنند[ آنان استدالل می کند ]می کردند[ که نمی تواند ]نمی توانند[ د

]کنند[ و پالن مهم از جانب ایران و روسیه ترتیب می گردد تا بصورت موقت با طالبان ائتالف صورت 

گیرد هم زمینٔه از بین رفتن دوستم مساعد می شود و هم طالبان ضربه می خورد]می خورند[ بناً قوت  

اطمینان می دهد که   و جنرال ملک به طالبان    های رسول پهلوان با طالبان ارتباط می گیرد ]می گیرند[

 بعد از آن ]که [ شمال را تصفیه کردم شما را دعوت می کنم ]تا[ در صفحات شمال شریعت نافذ گردد.

دوستم بعد از بوجود آمدن طالبان و سفر های متواتر آن به کشور های مختلف از جمله آمریکا، انگلستان، 

ر عالقٔه چندانی به جنگ ندارد] نداشت[ و خط اول جبهٔه جنگ آن در روسیه، ازبکستان و پاکستان دیگ 

 غورماچ با طالبان اکثراٌ آرام بوده و کم جنگ پیش می آمد.

و مالقات های پی در پی آن با نمایندگان سازمان ملل متحد خواهان آمدن یک صلح سراسری در افغانستان 

لل متحد می گوید " تمام مالقات های ما با جنرال است ]بود[طوری که نمایندٔه خاص سر منشی سازمان م

 دوستم نهایت سازنده بوده است، وی از مساعی ما کامالً پشتیبانی کرده است."....

 

 چگونه نیروهای طالبان در شمال به دام افتید] افتیدند[؟

 

لوان پیدا می در اثر کار سیاسی و اطالعاتی احمد شاه مسعود روابط با جنرال ملک و جنرال گل محمد په

کند و پالن ترتیب می کند که دوستم را اسیر نموده جوزجان و سرپل را تصرف نمایند که در این ائتالف 

ریس شورای نظامی والیت سرپل نیز می    ۵۱۰تازه جنرال غفار پهلوان معاون جنبش و قوماندان فرقه  

و مزارشریف را اشغال و شما    پیوندد و در خط اول ]به [ طالبان نیز اطالع می دهند که ما جوزجان

طالبان می پذیرند و در عین زمان تعداد هزار نفر از قوت های جنرال   ندهقانون اسالمی را تطبیق نمای 

دوستم و هزار نفرذاز نیرو های حوزٔه جنوب غرب تحت قوماندٔه اسمعیل خان امیر عمومی حوزٔه جنوب  

غرب نیز می باشد. اسمعیل خان که در حوادث هرات مسعود را مالمت می کند و آن را باعث سقوط  

با دوستم در یک ائتالف قرار می گیرد و ضدیت خاص نسبت به مسعود دارد و چند جنوب غرب می داند  

نفر فدایی را جمع آوری و عنقریب    ۴۰۰می گوید]گفت[ که به تعداد    BBCروز قبل در یک مصاحبه به  

 پالن حمله باالی هرات را دارد . 

پالن جنرال ملک و احمد شاه مسعود آغاز می گردد از غورماچ شروع می شود و تعداد هزار نفری را  

که از دوستم تحت رهبری عبدالمجید روزی معاون جنبش قرار دارد عرصه را به خود تنگ می بیند  

ی کند[ و  ناگذیر]ناگزیر [ به کودتاچیان می پیوند و اسمعیل خان را با نیرو هایش یکجا خلع سالح ]م

ذریعه جنرال ملک به طالبان تسلیم می دهد که دست مسعود نیز ]در[ عقب پرده قرار دارد و دست بسته 

اسمعیل خان را تسلیم می نمایند تا بتواند رقیب اصلی خود را به دام اندازد و از جانب دیگر طالبان را  

اسیر نمی گردد و جنرال مجید مطمئن سازند که پیوستن جنرال ملک صادقانه است ولی یک نفر ازبک  

از روی مجبوریت دوستم را خاین خطاب می کند و او را مانع صلح در   BBCروزی طی یک گفتگو با  

افغانستان می دانند]داند[ که غفار پهلوان و همایون فوزی نیز همین گفتار را تکرار می کند ]می کنند[ و  

ن گفته است که باالی ملک اعتماد نکنید و هم زمزمه قرار گفتٔه بعضی ها اسمعیل خان به نیرو های طالبا

 از هراتیان شنیده می شود که اسمعیل خان را باید یکجای ]یکجا[ با نیرو های ازبک تسلیم می کردند....

 

کودتاچیان سرپل و فاریاب را سقوط می دهند]سقوط دادند[ پیشروی به جانب جوزجان به کندی ادامه  

خط دفاعی را تشکیل می دهد]تشکیل داد[ تا علیه ملک جنگ را آغاز کند ولی   دارد ] روان بود[ و دوستم

در اثر تقاضای ریش سفیدان و مردم محل جوزجان و مزارشریف را رها و ذریعه هواپیما عازم ترکیه 

می گردد]عازم ترکیه شد[ و حوادث شمال را زیر نظر می گیرد ]زیر نظر داشت [ تا ببیند چه می شود 

ه رسماً اعالن می کند]اعالن کرد[ که جنرال دوستم مهمان کشور ماست تا هر زمان که خواسته و هم ترکی

 باشد می تواند در خاک ترکیه زندگی کند. 

جنرال ملک تالش دارد ]کرد[ که ]تا[ اگر بتواند حزب وحدت ]را[ در شمال که تحت رهبری حاجی 

قضیه را درک می کند]درک کرده[ و به استحکامات  محمد محقق است خلع سالح نماید ولی حزب وحدت  

 خود توجه می نمایند ]توجه نمود[.



 دهه خونین 

137 
 

تطبیق   ]دعوت کرد[ که غرض  کند  دعوت می  را  های طالبان  نیرو  ملک  از والیت جوزجان جنرال 

شرعیت ]شریعت[ به مزارشریف بیایند، طالبان سرشار از بادٔه پیروزی از زمین و هوا عازم مزارشریف 

 ]عازم مزارشریف شدند[ بدون اینکه بدانند چه دام گسترده شده است.می گردند

نیروهای کابل آن ]نیرو های آنها از کابل[ نیز از طریق سالنگ ]پس از آن [ که به هدایت مسعود و  

تطبیق پالن بصیر سالنگی نیز به آنان تسلیم می گردد] تسلیم شد موفق به پیشروی به سوی شمال شدند[،  

ادری نیز پلخمری را ترک و به درٔه کیان با تمام وسایل نظامی اش می رود]رفت[ و چون سید منصور ن

جنرال دوستم دیگر در داخل کشور نیست باید بخاطر زنده ماندنش متحد تازٔه پیدا کند که مسعود بسویش  

 ساخت[. دست دراز می کند ]دراز کرد[ و زمینٔه ائتالف او را به شورای نظار مساعد می سازد ]مساعد  

بعد از اینکه نیرو های طالبان از سالنگ عبور می کند] عبور کردند[ مسعود با فیر راکت لونا به تونل  

سالنگ صدمه می رساند ] صدمه رسانید[ تا در بازگشت نیرو های طالبان نتواند]نتوانند[ از آن استفاده  

اسه نیم کاسه ای موجود است. بعد از کند]کنند[. آنجا]در اینجا [ باید طالبان متوجه می شدند که زیر ک

اینکه طالبان داخل مزارشریف می گردند ]گردیدند[ بعد از یکی دو روز بنام قیام مردم نیرو های حزب 

وحدت به رهبری محقق، نیرو های جنبش به رهبری جنرال ملک، نیرو های جمعیت به رهبری استاد 

رد یکجای ]یکجایی [ و مشترک علیه مهمانش  عطا، نیرو های حزب اسالمی به رهبری جمعه خان همد

[ که در خانه اش ]شان[ حمالت نظامی را آغاز می کند ]آغاز کردند[. که قبالً این  ] مهمانان ناخوانده  

 نیرو ها در محالت مهم مخفی شده بودند. 

یده از یک طرف از قسمت میمنه و از طرف دیگر از تونل سالنگ راهی ]راه های[ عقب نشینی قطع گرد

 بود که طالبان دیگر عقب نشینی ]کرده[ نتوانست]نتوانستند [. 

ملک  جنرال  ائتالف  و  شدند[  شود]کشته  می  کشته  جانب  دو  از  نفر  هزاران  مزارشریف  نبرد  در 

مزارشریف، سمنگان،جوزجان و فاریاب میمنه و سرپل را از طالبان پاکسازی و صد ها نفر ]از [ طالبان 

ه اسارت گرفتند[. که بعد ها اجساد طالبان از دشت لیلی کشف گردید که ذریعه را به اسارت می گیرند]ب

جنرال ملک دسته جمعی تیر باران گردیده بود]شده بودند[ سازمان ملل متحد ]و[ بعضی نماینده گان حقوق 

 بشر نیز از آنجا دیدن کردند.

نی و اعدام می نمایند]اعدام کردند[ بعد از تصفیه شمال از ]وجود[ طالبان طرفداران جنرال دوستم را زندا

که از آن جمله حیدر جوزجانی که ]از [ طرفداران دوستم است ]بود[ کشته می شود ]کشته شد[. مسعود، 

جنرال ملک، نماینده گان حزب وحدت، سید جعفر نادری در یک نشست به ]در دره ی[ پنجشیر شورای 

د منحل و شورای تازه یی بنام جبهٔه متحد اسالمی برای  دفاع که زمانی ]به کوشش[ دوستم ایجاد گردیده بو

نجات افغانستان ایجاد می گردد] ایجاد کردند[ و احمد شاه مسعود به صفت ریس شورا و وزیر دفاع تعین  

 می گردد] تعیین گردید[. 

و در شورای گذشته جنرال دوستم ریس شورا و وزیر دفاع بود. که در ین شورای جدید التاسیس جنرال 

ملک وزارت خارجه را می گیرد و معاون آن همه کارٔه مسعود داکتر عبدهللا تعین می گردد و وزیر داخله  

حاجی محمد محقق تعین می شود از حزب وحدت. دیگر جنبش وجود ندارد و تمام قوای آن تسلیم احمد 

سکاد به هدایت شاه مسعود می گردد و قدرت سیاسی و نظامی شمال به او تعلق می گیرد و راکت های ا

مسعود تخریب می گردد و طیاره های نظامی آن به کوالب انتقال داده می شود." ) صبا، بصیر، کتاب:  

ش، ناشر: مرکز مطبوعاتی افغانستان پشاور، ۱۳۷۹" از تصرف کابل تا سقوط مزار"، سال چاپ: بهار  

 (.۱۸۳-۱۷۸صص 

و سعودی ها از آنان در تاخت و تاز به شمال شکست ننگین و شرم آور طالبان و پشتیبانی پاکستانی ها  

افغانستان، در رده ی نیرو های سیاسی و جنگی محل نیز آرایش جدیدی را به وجود آورد و همزمان به 

آن دشواری های تازه ای را برای باشندگان روستا ها، شهرستان ها و شهر ها سر هم بندی کرد. هر چند 

وزی جبهه ی متحد در شمال، رویداد های گذرا بودند و وضعیت به ناکامی طالبان و پاکستانی ها و پیر

مانند روز های گذشته خیلی ها لرزان بود و هر آن، رخ دادن رویداد های خونین دیگری را گواهی می 

 داد؛ ولی هوس قدرت نمایی های طرف ها به شکل گسترده باال گرفته بود.

 

غانستان در بخشی از نبشته ی خود زیر عنوان " ( تحلیلگر مسایل افAhmed Taheriاحمد طاهری )

 طالبان در تنگنا گیر مانده اند" نگاشته است ) برگردان(:

 

" از چند روز بدین طرف در کابل سر از نو آتش جنگ های سختی شعله ور شده است. پایتخت افغانستان  

باران موشک قرار دارد.  که طالبان افراطی و بنیادگرا بر آن حکومت می رانند، از زمین و هوا زیر  

بخش های از شمال کابل به زیر اداره ی " جبهه ی متحد اسالمی برای نجات افغانستان "، همان اتحاد 

 گروه های مخالف طالبان، در آمده است.
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هسته اتحاد جدید از جنگجویان فرمانده تاجیک احمد شاه مسعود، نیروهای جنرال ازبیک ملک پهلوان و 

هزاره های اهل تشیع، تشکیل شده است. همزمان به اینکه ملک پهلوان و مسعود    نظامیان حزب وحدت

از راه های شمال برای پیشروی به سوی کابل در حرکت اند، از گذرگاه های غرب و جنوب پایتخت نیز 

هزاره ها علیه طالبان سنی مذهب می جنگند. با آزاد سازی میربچه کوت در سی کیلومتری شمال کابل، 

 متحد اسالمی توانایی آنرا پیدا کرده که به آسانی مرکز را زیر باران موشک، قرار دهد. جبهه ی

با وجود آن، کابل را خطر بر افتیدن تهدید نمی کند؛ زیرا طالبان به کمک نظامیان پاکستانی دورا دور 

باز است؛ کمربند امنیتی شهر را، ماین فرش کرده اند. چون بزرگراه جنوب شرقی در راه کوتل خیبر  

بنابران طالبان در خصوص تامین شدن با جنگ ابزار ها و مواد مصرفی از گدام های پاکستان، کشور  

همه ی توانایی    اهمسایه افغانستان، به مشکلی روبرو نیستند و نگرانی نیز ندارند، به خاطری که پاکستان ب

 (.۱۹۹۷/   ۷/ ۲۶تاریخ  Die Tageszeitungاز آنان پشتیبانی می کند...." ) روزنامه ی آلمانی 

 

احمد شاه مسعود دلیل دست نزدن به حمله ی نظامی بر کابل را به خاطر بیرون راندن طالبان از پایتخت،  

جلوگیری از آمدن زیان های جانی در میان باشندگان، عنوان می کرد؛ ولی شلیک موشک ها را مجاز 

چنین یاوه سرایی ها را به خورد مردم می دادند؛ لیکن از می دانست. در گذشته ملیشه های طالبان نیز  

پایگاه نظامی در چهار آسیاب و کوه های اطراف کابل، همه روزه، دوامدار بر شهر، موشک پرتاب می  

 کردند که زیان های جانی و مالی زیادی را به بار می آورد. 

نیرو های احمد شاه مسعود در   ۱۹۹۷با رانده شدن پیروزمندانه طالبان از وادی شمالی، پس از جون  

 کیلومتری نزدیک به شهر کابل جابجا شدند و گاه گاهی شهر را بمباران می کردند.  ۲۰فاصله ی 

دف های در درازای سال های جنگ شهروندی در افغانستان که برای دوام و سنگینی آن، خارجی ها با ه

غرض آلود، سر نخ ها را کش می کردند، همیشه رویداد های شگفتی آور رخ داده است . طالبان بنیادگرا 

که می خواستند با پشتیبانی آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی با شتاب و بدون توجه به بافت قومی، 

ه خود را در استان های شمالی زبانی، روابط اجتماعی، رسم و رواج های مردم، برنامه های واپس گرایان

افغانستان نیز پیاده کنند، با خشم و نفرت مردم روبرو شدند و شکست خوردند؛ ولی یگانه رمز پیروزی 

آنان در این بود که توانستند ناتوانی ها، ضعف ها و پراگندگی های ساختار اتحاد شمال را دریابند و برنامه  

 عیت حاکم در درون اتحاد هماهنگ سازند. ی حمله های آینده ی خود را بر بنای وض

قومانده ی امیر خان متقی   تن جنگجوی ملیشه، زیر  ۳۰۰۰آنگونه که در برگ های پیشتر یادآوری شد، 

وزیر اطالعات طالبان به کمک فرماندهان محلی به دلیل پیوند های تباری و زبانی در استان کندز جای  

البان، برای جبهه ی متحد دردسر های بزرگی را به وجود آورد  گرفتند. این قوای فراری و گیرمانده ی ط

 و حتا حرکت های جنگی آنان تا به دروازه های شهر مزارشریف نیز رسید. 

 

احمد رشید در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " کمپاین جنگی برق آسای طالبان در شمال افغانستان " 

 نگاشته است ) برگردان(:

 

حصه ی خاک افغانستان حاکمیت   ۳بر  ۲البان که از چهار ماه پیش کم از کم بر " ملیشه های اسالمی ط

می رانند، در این روز های پسین، ناگهانی به اقدام های جنگی تازه ای بر ضد مخالفان در مزار شریف 

کیلومتری شرق   ۱۴۰دست زدند. به روز یکشنبه شماری از طالبان از پایگاه نظامی خود در کندز در  

ریف، کوتل ایرگنک را به اشغال خود در آوردند و شتاب به خرج دادند تا به پیشروی به طرف  مزارش

 غرب ادامه دهند. 

مزارشریف را اشغال کردند. بر  - طالبان به روز یکشنبه، شهرک بازرگانی تاشقرغان در بزرگراه کابل

به شمار   آنان  گفته ی طالبان جنگجویان  نیرو ه۲۰۰۰اساس  ازبیک تن، یک ضد حمله ی  ای جنرال 

عبدالملک را واپس زدند. آنان اداره ی فرودگاه مزارشریف را به دست گرفتند و بنابر گفته ی خود آنان  

 در روز چهارشنبه داخل شهر شدند.

اینکه در مزارشریف جنگ سختی روان است تا کنون از طرف کدام شاهد عینی غیر وابسته تأیید نشده 

تأیید نا شده: پیروزی های نظامی فوری طالبان ] در اطراف شهر مزارشریف[ است. بر پایه گزارش های  

باید پیامد شورش در درون جنبش علیه جنرال ملک بوده باشد؛ زیرا طرفداران جنرال دوستم که جنرال  

ملک ] از پی یک توطئه سازمان یافته از سوی سی آی ای و آی اس آی و استخبارات سلطنت آل سعود 

کمک طالبان [ از قدرت بر انداخت، کنون در برابر او به پا خاسته و ملک را از صحنه به    [ وی را ]به

بیرون راندند. ملیشه های طالبان ادعا کردند که یک شمار فرماندهان در شهر مزارشریف به آنان پیوسته 

را به دست   و در جنگ ها با حزب وحدت اهل تشییع، در کنار طالبان قرار دارند؛ بنابران برخی نواحی

 (. ۱۹۹۷/   ۹/  ۱۱تاریخ  Neue Züricher Zeitung آوردند...." ) روزنامه ی آلمانی زبان:
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جنرال ملک و نزدیک ترین اطرافیانش به دلیل اینکه از سوی آی اس آی با دالر های آمریکایی خریداری  

رت رسیده از یک سو آدم  شده بودند، روز به روز از بین مردم راند می شدند. پهلوان شورشی تازه به قد

بی تجربه بود و از سوی دیگر توانایی و کفایت کاری رهبری سیاسی و نظامی جنبش ملی اسالمی و 

حوزه ی شمال را نداشت. نبود پختگی سیاسی و نظامی و اراده ی استوار در وجود جنرال ملک و خیانت  

با دشمنان، سبب آن شد که کشیدگی های آ با دیگر  وی به مردم و سازشکاری  شکار و پنهان خود را 

رهبران جبهه ی متحد، حل کرده نتواند. افزون بر آن سمت دهی کار های اداره و اقتصاد و نگهداری 

توانایی   و  کاری  کفایت  فهم،  از  باالتر  ازبیکستان،  با  بویژه  همسایه،  های  کشور  با  روابط  ی  موازنه 

رو سرکشی و ناخشنودی مردم از شیوه ی کار    و تجربه ی سیاسی جنرال ملک بود؛ از این  سازماندهی  

 و اداره ی او به اوج خود رسیده بود.

، جنرال ملک و برادرش گل ۱۹۹۷در گیر و دار این تغییر آمدن ها در وضعیت سیاسی، در سپتامبر  

محمد پهلوان، از پیامد به پا خاستن اعضای جنبش ملی اسالمی، ناگزیر شدند که مزارشریف را ترک 

گویند و رهسپار فاریاب شوند. در همین وقت بود که سخن بازگشت جنرال دوستم باال گرفت. بنابر خواست 

مردم و قرار گزارش های نشر شده در رسانه های همگانی، به خواهش برهان الدین ربانی، کریم خلیلی 

ماهه به وطن  و حاجی محمد محقق، زمینه ی آن فراهم آمد تا جنرال دوستم پس از یک دوری چهار  

 برگردد و مورد پذیرایی مردم قرار گیرد.

آهسته اداره ی خود را بر موضع های از دست  جنرال دوستم موفق شد که در یک زمان کوتاه، آهسته  

رفته، از جمله استان فاریاب دوباره تامین کند و در قلعه ی جنگی قرارگاه بنا نهد. با این پیشامد جنرال 

ان و یا ترکمنستان فرار کردند. با آمدن جنرال دوستم و سر و سامان گرفتن فعالیت  ملک و گل محمد به ایر

های جنگی و نظامی جبهه ی متحد در شمال به همت وی، حرکت های پیشروانه ی طالبان بند و شکست  

شرق  کیلومتری  پنجاه  در  راهبردی  و  مهم  منطقه  تاشقرغان  شهرک  از  و  شد  آنان  نصیب  پیهم  های 

 -مچنان از اطراف فرودگاه هوایی و همواری های نزدیک به دو سرکه در بزرگراه کابل مزارشریف، ه

 حیرتان به کلی رانده شدند. -مزارشریف 

با دریغ و درد، افزون بر بی اتفاقی میان نیرو های جبهه ی متحد، حتا کارمندان سازمان ملل متحد در 

این باره در بخشی از یک یادداشت کوتاه بر بنیاد شمال افغانستان از طالبان خاطر خواهی می کردند. در  

 و اسالم آباد آمده است ) برگردان(: یویارکگزارش بنگاه خبرگزاری فرانسپرس از ن

شهر مزارشریف راف  " مخالفان طالبان، کارمندان ملل متحد را گنه کار خواندند که در جنگ ها در اط

ب منطقه  کارمندان   رایپیرامون وضعیت  این  متحد  بودند. جبهه ی  آوران طالب جاسوسی کرده  هجوم 

راتهدید کردند که با ] واکنش های سختی [ روبرو می شوند. یکی از سخن گویان حزب وحدت اهل تشییع  

یادآور شد: ) ما آگاهی داریم که بمباران های هوایی بر شهر مزارشریف پس از فعالیت های جاسوسی 

د صورت گرفته است.( هر گاه ملل متحد برای بند کردن پرواز هواپیما های جنگی کارمندان ملل متح

طالبان گام بر ندارد،] واکنش های سختی [ در برابر کارمندان آن سازمان نشان داده خواهد شد. حمله 

های هوایی طالبان بر شهر مزارشریف از دو روز بدین سوی، دوام دارد. جیت های جنگی نیز بر هدف 

 (.۱۹۹۷/   ۱۰/  ۲تاریخ Süddeutsche Zeitung ریختند." ) روزنامه ی آلمانی: بملکی بمهای 

 

بدون شک که انگیزه ی این همدردی و همکاری کارمندان ملل متحد با طالبان، از این جا سر باال کرده  

( در  WFP، کلیه گدام های سازمان مواد غذایی جهان )۱۹۹۷بود که در جنگ های چند روزه در می  

تمادی به  شهر مزارشریف چور شده بودند؛ از این رو در برابر جبهه ی متحد، فضای بدبینی و بی اع

 وجود آمده بود. 

ناگفته نباید گذاشت که پس از بیرون راندن طالبان از مزار شریف و دیگر استان های شمالی افغانستان  

شمار دشواری ها نیز افزایش یافت. در گذشته دوستم با مشت آهنین در آنجا ها حاکمیت می راند و در 

وضعیت تغییر کرد و هر تنظیم به نوبه ی خود   شهر مزارشریف امنیت و آرامش نسبی برقرار بود؛ لیکن

در صدد به دست گرفتن اداره ی مزارشریف بودند. بدین سبب بی نظمی، بی امنیتی و نا آرامی هستی و  

زندگی مردم را تهدید می کرد. در مزارشریف زون های قدرت وابسته به جنبش ملی اسالمی، جمعیت  

قالب اسالمی به وجود آمده بود. حزب وحدت اسالمی اسالمی، حزب وحدت، حزب اسالمی و حرکت ان

تالش می ورزید تا به کمک جمهوری اسالمی ایران نسبت به دیگران، سخن نخست را بزند و دست باال  

 داشته باشد.

 

مصطفی دانش در بخشی از یک نبشته زیر عنوان " افغانستان آمریکایی ها را به ]یادآوری [ خاطره ها 

الگمینهمی طلبد"، نشر   فرانکفورتر   (   Frankfurter Allgemeine Zeitung)  شده در روزنامه ی 

 نگاشته است: ۱۹۹۸/  ۵/  ۹تاریخ 
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"... هواپیما های ایرانی هستند، از راه ترکمنستان نیروی نظامی و جنگ ابزار را به مزارشریف می 

ی مزارشریف نشست می کنند و  آورند. همه روزه شمار زیادی از هواپیما های ایرانی در فرودگاه هوای

آنجا  در  که  ایران  نظامی  کارمندان  شمار  رسانند.  می  نظامی  کمک  تشییع  اهل  وحدت  حزب  به 

اتحاد شمال  درون  در  برابر همچشمان  در  را  متحدان شیعه خویش  تا  اند  ]درمزارشریف[ جابجا شده 

مزارشریف مرکز پیشین    نیرومندی دهند، به صد ها تن می رسد. حزب وحدت به کمک ایرانی ها شهر

جنرال دوستم را زیر اداره ی خود نگهداشته؛ زیرا نیرو های آن حزب در شهر از نگر نظامی تغییر  

 هایی را به وجود آورده است.

حزب وحدت و دوستم در یک اتحاد سیاسی و نظامی بر ضد طالبان قرار دارند. شهروندان اهل تشییع  

فغانستان زیر ستم قرار داشتند و ] ادامه ی این ستم [ از چندین سال هزاره و ازبیک ها هر دو در تاریخ ا

بدین سو هدف ویژه ی طالبان پشتون نیز است. پس از بر افتیدن حاکمیت کمونیستی نجیب هللا در اپریل 

بنا نهاده نشده بود. این برچسب ها بیشتر به کوبیدن    در افغانستان هیچگاهی حاکمیت کمونیستی)    ۱۹۹۲

با کودتای   هاون می ماند. مؤلف ( هردو ] حزب وحدت و دوستم [ متحد یکدیگر بودند؛ لیکن  آب در  

عبدالملک بر ضد دوستم در ماه می سال گذشته، ساختار تشکیالتی شمال افغانستان بر هم خورد. با باز 

زب وحدت گشت جنرال ازبیک ]دوستم [ در سپتامبر سال پار و بیرون راندن عبدالملک از افغانستان، ح

 اجازه نمی دهد که دوستم موضع های پیشین خود را در شمال داشته باشد....

شمال   بازرگانی  مرکز  شود...کنون  می  تکرار  فاجعه  و  درد  و  غم  کابل،  مانند  به  مزارشریف  در 

]مزارشریف[ را که امروز در آن فرکسیون های داخل اتحاد شمال: طرفداران ربانی رییس دولت برکنار  

کابل، جناح های حزب وحدت و همچنان نیرو های دوستم ، آنجا را دچار نزاع کرده اند، این خطر شده از  

تهدید می کند.شورای تفاهم که به کمک ایران در مزارشریف به وجود آمده است و باید میان فرکسیون  

نگجویان  های حزب وحدت میانجیگری کند به یک اتحاد و یا قوه ی نظامی باال رفته است. در آنجا ج 

ایران که در گذشته بی اهمیت بود،  ایرانی آموزش می دهند. جنرال کنسولی  حزب وحدت را افسران 

با گماشته شدن    ] آن  آید. رییس حزب وحدت در ۳۰۰-۲۰۰امروز ]کار  به نظر می  تن کارمند، مهم 

همچنان شما زیادی از  مزارشریف ]حاجی محمد[ محقق را می توان همیشه با جنرال کنسول ایران دید.  

ایرانی، نصیری و  ایران در امور کاری مداخله می دارند . دو جنرال  انقالب  اعضای سپاه پاسداران 

 رحمانی در شهر ] مزارشریف[ عملیات نظامی را تنظیم می کنند.

عبدالملک   بیگمان تهران تنها از برادران هم باور پشتیبانی نمی کند؛ بلکه ایرانی ها در میان ازبیک ها، به

کودتاچی که در شهر مشهد در وضعیت پناهجویی بسر می برد، نیز یاری می رسانند. تهران حتا حکمتیار  

رهبر پشتون ها را که از نگر سیاسی بار بار نیست و نابود خوانده شده، از بر افتیدن ]و غرق شدن [  

 نجات داد.

ه ی مهمان زندگی می کند، در ظاهر امر در ایران به گون  ۱۹۹۶... همین اکنون حکمتیار که از سال  

 خود را سر از نو آرایش ]قوا[ می دهد تا یک نقش باور نکردنی را ] در آینده ی [ افغانستان بازی کند.

او ]حکمتیار[ در آغاز امسال بدون اینکه از پیش آگاهی داده باشد به مزارشریف آمد. در شهر قدیمی بلخ 

اپریل دوستم دو فروند داد و در ک خود را آرایش نظامی   ایستاده شد: در شروع ماه  نار حزب وحدت 

ساخت روسیه که از ایران به پرواز در آمده بودند، ناگزیر به    N-23هواپیما را از جمله یکی آن باربری  

میل کالشینکف و چندین افسر سپاه پاسداران    ۵۰۰۰نشست در شهر شبرغان کرد . در این هواپیما ها  

ک هدف  به  در انقالب  باید  تفاهم  شورای  ها  گفته  بنابر  بود.  شده  فرستاده  بلخ،  در  حکمتیار  به  مک 

مزارشریف، افراطی های اسالمی را از کشور های همسایه، تاجیکستان و ازبیکستان برای پیشبرد جنگ  

 و بر اندازی حکومت ها در دوشنبه و تاشکند، آموزش نظامی بدهد."

 کوچه های خون و آتش" ج اول( ) برگرفته از کتاب دیجیتال:" گذر در

 

در آن هنگام که طالبان می خواستند آتش درگیری های نظامی را از استان کندز به استان تخار بکشانند، 

تکان داد و هزار  ( ۱۹۹۸برخی جای ها را زمین لرزه ی سختی برای بار دوم ) بار نخست در فبروری 

زیر    را از  تن  ۴۵۰۰جا گذاشت. پیکر بیش از  ها کشته و زخمی و ویرانی های بی شماری از خود ب

خرابه ها بیرون کشیدند. به شهرستان های رستاق و چاه آب در تخار و شهرستان شهر بزرگ در استان 

تن آواره وبی خانمان شده بودند. در همین وقت نیز،  ۵۰۰۰۰بدخشان بسیار آسیب رسیده بود و بیشتر از 

رفند که از کمک های خارجی و همکاری سازمان های امداد  طالبان بی فرهنگ و بی عاطفه با این ت

رسان جهانی، مخالفان سود می برند، در راه بردن کمک های انسانی بندش به وجود می آوردند و جنگ  

 ها را دامن می زدند. 

 

رادیو   ۱۹۹۸/    ۵/    ۶بر بنیاد خبر روز    ۱۹۹۸/    ۵/    ۷( به روز    Deutsche Welleصدای آلمان )

 تهران ) چشمه ی خبر الحیات( این سخنان را به نشر سپرد ) برگردان(: 
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و   میان نیرو های جبهه ی متحد اسالمی برای نجات افغانستان   " در شمال افغانستان برخورد های نظامی  

گروه طالبان ادامه دارد. آژانس خبر رسانی وحدت گزارش داد که نیرو های جبهه ی متحد و جنگجویان  

طالبان در استان های تخار و کندز و همچنان در منطقه بنگی و شهرستان خان آباد با استفاده از جنگ 

ابزار سنگین موضع ها و پایگاه های یکدیگر را زیر آتش گرفتند. از حلقه های وابسته به جبهه ی متحد  

ه ی چهار کیلومتر به سوی  آگاهی داده می شود که آنها حمله های طالبان را در بنگی دفع کرده و به فاصل 

 موضع های آنان پیشروی کرده اند. در این درگیری ها شمار زیاد طالبان کشته و یا زخمی شده اند."

 

جنگ های پراگنده میان طرف های درگیر در شمال کابل و استان های تخار و کندز چند ماه ادامه پیدا  

تیبانی مالی عربستان سعودی در تالش آن بر  کرد. طالبان به کمک نظامی و استخباراتی پاکستان و پش

نابود کنند و کلیه قلمرو افغانستان را به اشغال خود در  آمدند تا مخالفان را به کلی از صحنه نیست و 

آورند. همان بود که به حرکت های جنگی خویش از راه استان بادغیس شتاب دادند و وضعیت را در  

ای آمریکایی سخاوت دستگاه سلطنتی آل سعود و برنامه های آی استان فاریاب بی ثبات ساختند. دالر ه

اس آی پاکستان به طالبان این امکان را فراهم آورد تا فرماندهان جنگی پشتون تبار، بویژه اعضای حزب 

اسالمی گلبدین حکمتیار را خریداری کنند و به پیشروی خود در استان فاریاب ادامه دهند. نیرو های 

ری جنرال دوستم که در آنجا بودنددر برابر هجوم طالبان و شرکا با دلیری پایداری جنبش ملی به رهب

کردند؛ لیکن صف شکنی فرماندهان حزب اسالمی و انبازی نکردن دیگر گروه های عضو جبهه ی متحد  

شدند و به طرف استان  (  ۱۹۹۸/    ۷/    ۱۲در درگیری ها، طالبان موفق به اشغال شهر میمنه ) به روز  

 ن به پیش تاختند.جوزجا

ملیشه های طالبان توانستند، شهر با رونق و استراتژیک شبرغان مرکز استان   ۱۹۹۸/    ۸/    ۲به روز  

جوزجان، پایگاه نظامی بسیار مهم جنبش ملی را اشعال کنند. با بر افتیدن شبرغان راه طالبان به طرف  

ملل متحد و دیپلمات های ایرانی شهر مزارشریف باز شد. کارمندان سازمان های کمک رسانی وابسته به  

 شبرغان را پیش از پیش ترک گفته بودند. 

 

Thomas Ruttig کارشناس مسایل افغانستان در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " آخرین بندش در  

Die Tageszeitung راه پیشروی " نشر شده در روزنامه ی آلمانی: نگاشته  ۱۹۹۸/   ۸/  ۴تاریخ  

 است )برگردان(:

 

 " پیروزی اخیر طالبان، اشغال قرارگاه مرکزی جنرال نیرومند دوستم، در شبرغان، 

در گام نخست بیشتر از نگر روحیه با مفهوم است تا به ارزش نظامی آن؛ لیکن تا اندازه ای به اسالمیست  

حرکت های هوایی از پایین به باال    های سختگیر نیز که به یاری هللا مطمئن اند، نهایت تکان دهنده بود.

]حرکت های دل خوش کننده [ به خاطر یگانه هدف شان در حرکت های نظامی نو آنها وجود دارد: اشغال 

 مزارشریف در شمال افغانستان.

بخت آزمایی برای اینکه آخرین شهر بزرگ افغانستان )مزارشریف( که تا کنون در زیر اداره ی طالبان 

دچار   ۱۹۹۷ی شود، این بار نسبت به گذشته بهتر به نظر می رسد. قوای دوستم در سال نیست، بر انداز

دو دستگی شد و توانایی های آن کاهش یافت. ] افزون بر آن[ جیت های جنگی و دیگر ساز و برگ  

نظامی خود را آتش زدند تا به غنیمت طالبان در نیایند و این کار اتحاد ضد طالبان را با یک کمبود ]مهم[  

ها دارند ]و امکان[ پارچه   روبرو کرد . بر عالوه، این اتحاد بسیار لرزان بوده و در بین خود کشمکش

معاون جدید دوستم علیه او شورش کرد و اندکی    ۱۹۹۷شدن آن نیز می رود. در آغاز جوالی   پارچه  

پس از آن شماری از فرماندهان جبهه ی متحد، اعضای ]حزب اسالمی [ حکمتیار به طالبان پیوستند. این 

کند، جایی که طالبان به گفته ی خود شان پیشامد منفی جبهه ی جنگ را در بخش شرقی شهر تهدید می  

 در حال پیشروی هستند. 

ولی بر افتیدن شهر مزارشریف به مفهوم نابود شدن کلی ساختار نظامی اتحاد شمال نیست. با از دست 

دادن قرارگاه حکومت ]در مزارشریف[ نیرو های ضد طالبان، بدون در نظر گرفتن ارزش داشتن پایگاه  

( رو می آورند. در این صورت Guerillaبهه ی متحد( به پیشبرد جنگ های چریکی )منطقه ای، آنها ) ج

 طالبان نمی توانند خود را فرمانروای قانونی در سراسر قلمرو کشور جلوه دهند."

 

Tomas Avenarius    صاحبنظر در مسایل افغانستان در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " جنگجویان

 Süddeutscheواپسین استحکام ها"، نشر شده در روزنامه ی آلمانی:  مدرسه های قران در نزدیکی  

Zeitung  دیدگاه همسان با ۱۹۹۸/  ۸/  ۷تاریخ ،Thomas Ruttig  :)را ارائه کرده است )برگردان 
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افغانستان، احمد شاه مسعود، جنرال دوستم و برهان الدین ربانی رییس  " میدان فعالیت برای رهبران 

بیست سال بدین سو جنگ را به پیش می برند، پیوسته تنگتر شده می رود. میل های  جمهوری که از  

تانک و توپ طالبان اسالمی متعصب، در چند کیلومتری دور تر از مزارشریف پایتخت ] اتحاد شمال[ 

آماده ی شلیک گلوله اند. باور اینکه از یک شهر بزرگ در همواری ها دفاع شود، چندان امیدوار کننده  

ست. اتحاد شمال یک ائتالف پارچه پارچه شده از گروه های قومی است که چهار سال می شود بر ضد نی

قلمرو ها را از دست می دهند.  شاگردان سالحدار مدرسه های آموزش قران، ایستادگی می کنند و همیشه  

دید می کند و با در آغاز ، شهر کابل بر اندازی شد، کنون مزارشریف ] پایتخت جدید[ را خطر اشغال ته

 این پیشامد امکان پایان گرفتن اتحاد ضد طالبان نزدیکتر شده می رود.

 با در اشغال در آمدن مزارشریف، نتیجه گیری های زیرین شده می تواند: 

 

ائتالف مخالف طالبان هرگز این ادعا را کرده نمی تواند که جایگاه حکومت قانونی افغانستان را دارا    -

 است؛

بدون داشتن قرارگاه ی حکومت، عقب نشینی به کوه ها و تشکیل هسته های جنگی و کمپ زدن در آنجا    -

ها و گاه گاهی با استفاده از وقت، دست زدن به حمله های چریکی به هدف جلب کردن توجه جامعه ی 

راهم می جهانی، برهانی برای فروپاشی جبهه ی متحد شمال است؛ بنابران این سخن زمینه ی آن را ف

آورد تا سازمان ملل متحد و کلیه کشور ها که تا کنون از شناسایی رسمی حکومت طالبان سر باز زده 

 اند، به زودی از آن دست بردار شوند و ] به شناسایی رسمی امارت طالبان تن در دهند[...."

و راهبردی ، جنگ   ملیشه های طالبان در درازای یک ماه به آهستگی پایگاه ها و مرکز های مهم نظامی

شهر   ۱۹۹۸/    ۸/    ۸ابزار های سبک و سنگین و دیگر ساز و برگ نظامی را به غنیمت گرفتند. به روز  

شمال  در  طالبان   ) سیاسی  نه   ( نظامی  پیروزی  آفریدند.  وحشت  و  کردند  اشغال  نیز  را  مزارشریف 

ی های جنون آمیز همراه بود، افغانستان که با دهشت و خونریزی های وحشتناک، نابود سازی ها و ویران

در موجی از همچشمی های سیاسی، وضعیت را به گونه ی گذرا به سود پاکستان، عربستان سعودی، 

آمریکا و انگلیس تغییر داد. بازندگان اصلی در این بازی های منطقه ای: ایران، هند، فدراتیف روسیه، 

 جمهوری های آسیای میانه) سوای ترکمنستان ( بودند. 

شه های ایله جاری طالبان که نتوانستند در برخورد های نظامی در رویارویی با گروه های درگیر ملی

حساب پاک کنند، با دستیابی به پیروزی های نظامی جدید در صدد آن شدند تا انتقام آنرا از شهروندان 

سهم   با  که  توانستند  آنان  بگیرند.  ها،  شهر  و  ها  روستا  در  ملکی  دفاع  بی  و  ی  بیگناه  گسترده  گیری 

جنگجویان و افسران پاکستانی در جبهه های جنگ و دریافت کمک های مالی و نظامی از نیرو های 

اهریمنی بین المللی و منطقه ای، رویداد های خشونت بار ) گسترش وحشت و دهشت و کشتار، شکنجه 

زی( که در زمستان دادن، تجاوز گری، آدم ربایی، گروگان گیری، بازداشت و زندانی کردن، آتش سو

در شهر ها و شهرستان های استان: ) کابل، پروان و کاپیسا( انجام داده بودند، بار دیگر در   ۱۹۹۶سال  

 شمال افغانستان، تکرار کنند. 

رفتار دد منشانه ی طالبان با کاربرد بیرحمانه ترین روش های شکنجه، آزار و توهین به خاطر در هم  

یدن میهن به پرتگاه واژگونی، تباهی و نیستی، خاطره ی جنگ جهانی دوم کوبیدن پایداری مردم و کشان 

را که نازی ها در تالش آن بودند تا با نابود سازی کلی و قسمی ملت ها و ملیت ها، بر مردم کره ی زمین 

چیره شوند، یکبار دیگر در پیش چشمان جهانیان، تازه کرد) در پیوند به کشتار های گروهی شهروندان 

و کارمندان نظامی بنابر انگیزه های قومی و مذهبی و زبانی با ماهیت جینوساید" نسل کشی" در   ملکی

 فصل " فاجعه انسانی " آگاهی بیشتر داده شده است (.

 

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " حرکت به سوی زمان قرون وسطایی " نشر شده در روزنامه 

Frankfurter Rundschau  آمده است ) برگردان(:  ۱۹۹۸/  ۸/   ۱۱تاریخ 

اگست   دهم  فرانکفورت  یافتن رفتن  :  ۱۹۹۸"  پایان  ها،  به گونه ی جبری و فوری ریش گذاشتن مرد 

دختران و زنان به آموزشگاه ها، تماشای تلویزیون بند، موسیقی ]شنیدن و نواختن [ عمل شیطان، محتسب  

تگیر از روز دوشنبه بدین سو از کابل و های ] اداره ی [ امر به معروف به شیوه ی باور مندان سخ

کندهار به قصد مزارشریف به حرکت افتیدند تا این شهر بزرگ افغانستان را به راه اسالم قرون وسطایی 

 سوق دهند.

این کشور ] واقع[ در آسیای میانه در کوهپایه های هندوکش،  با پیروزی های اشغال گرانه در شمال 

ای سیاه دل رهبری می شوند، چیزی نزدیک به همه ی قلمرو افغانستان  طالبان که از سوی اسالمیست ه 

را زیر اداره ی خود در آورده اند. این پیروزی ها بدون پشتیبانی پاکستان، جایی که ] شاگردان مدرسه  

بین کودکان   از  ]ادامه [ جنگ مقدس " جهاد" بر ضد  های آموزش قران [  آواره برای  خانواده های 

ش یافتند، امکان پذیر نبود. لیکن عربستان سعودی نیز پس از رخداد انفجار های پرو  نظامیان شوروی
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تروریستی در کینیا و تانزانیا که توجه جهانیان را به خود جلب کرد، در اینجا ] در اشغال مزارشریف [ 

 دست داشت و هزینه ی مالی " جنگ " را به طالبان پرداخت کرد.

امی که دو سال پیش مسلمان های افراطی شهر کابل، پایتخت افغانستان  موضوع از این قرار است: هنگ

این سخن   انسان به  تا  ایاالت متحده آمریکا روشن ساخت  را اشغال کردند، سیاست سکوت و خموشی 

باورمند شود: واشنگتن تالش دارد تا قدرتمندان کنونی را با خود داشته باشد و با این کار زمینه ی بردن  

فت و گاز ترکمنستان به پاکستان و بحر هند با گذر دادن از قلمرو افغانستان فراهم گرددو بر و رسانیدن ن

 عالقمندی های ایرانی ها و روس ها پا بگذارد و ]سد ها به وجود آورد[....

لیکن پیشروی طالبان در شمال افغانستان می تواند پیامد هایی برای جمهوری های آسیای میانه شوروی 

. در ازبیکستان و تاجیکستان، حکومت ها پیش از پیش با صدای بلند و تند تر در برابر آژیر داشته باشد

بر افتیدن شهر مزارشریف واکنش نشان دادند. از یک طرف این دو کشور با رهبران جبهه ی متحد که  

ارند؛  در آن جنرال ازبیک دوستم و مسعود فرمانده نظامی تاجیک، نقش مهم بازی می کردند، ارتباط د

از سوی دیگر امکان بردن افراط گرایی اسالمی از افغانستان به ازبیکستان و تاجیکستان وجود دارد که  

می تواند به مخالفان رهبران دیکتاتور ) اوتوکرات( این دو جمهوری ، توانایی بدهد. اینکه طالبان در  

را در نگر گرفته اند، الزم نیست که آینده های بسیار دور بنابر گفته ی خود شان، اشغال بخارا و سمرقند  

 پیرامون آن اندیشه کرد.

روسیه با اطمینان کامل از شوخی تاریخ می داند که ] در این بازی سیاسی [ با یک حکومت مالیی دیگر 

همسویی پیدا کرده است. ایرانی ها هم از پیشروی های طالبان پشتون اهل تسنن ناخشنود ] و غضبناک [  

ار اینکه طالبان در ناسازگاری با گروه های ملی افغانستان ) تاجیک ها و ازبیک ها( قرار اند؛ زیرا در کن

دارند، همچنان علیه ] گروه قومی[ هزاره های اهل تشییع که در استان افغانستان مرکزی بود و باش می 

تیکی و مواد کنند، نیز هستند. در حالی که مسکو و تهران در این تازگی ها ] رسانیدن[ کمک های لوژس 

مورد نیاز را به اتحاد شمال شدت داده اند؛ لیکن نتوانستند جلو شکست اتحاد شمال را بگیرند. از جمله ی  

دلیل های آن یکی هم این بود که مهمترین گروه های گرد آمده در این اتحاد در پایان کار، بدون درمان 

افزون بر آن این تصمیم که مسعود   تاجیک فرمانده پیروزمند نظامی بر ضد  پذیری از هم دور شدند. 

 ارتش شوروی

در جایگاه فرمانده ارشد نیرو های اتحاد شمال تعیین شود، بسیار نا وقت گرفته شد. مسعود توانست بر  

ضد طالبان تنها در شمال کابل یک جبهه ی دوم را به وجود آورد و تا کنون آنرا نگهداری کند، در غیر 

 حال پیشروی، توانایی آن را داشتند تا به بریدن سر های مردم، ادامه دهند...."آن افراطی های مسلمان در  

شهر مزارشریف، به دفتر کنسولگری ایران   جنگجویان طالبان در نخستین ساعت های پس از اشغال  

  ۳۳هجوم برده، دست به ربودن و اسیر گرفتن شهروندان ایرانی ) یازده تن دیپلمات، یک تن خبرنگار و  

تن راننده ی موتر های باربری ( زدند. دولت ایران در واکنش به این عملکرد گروه طالبان، سفیر پاکستان 

بروجردی،   عالوالدین  با  صحبت  در  پاکستان  سیاسی  ی  نماینده  خواند.  فرا  خارجه  وزارت  به  را 

شهروندا مسؤول   جان  امنیت  و  از سالمتی  طالبان  گروه  که  است  گفته  افغانستان  به مسایل  ایرانی،  ن 

حکومت پاکستان اطمینان داده اند، در ضمن یادآور شد که پاکستان تالش خواهد کرد تا دیپلمات ها و  

 دیگر ایرانی های ربوده شده هر چه زودتر آزاد شوند. 

قرار آگاهی دهی بنگاه های خبری جهان، رهبران طالبان در آغاز کار از ربودن و اسیر گرفتن شهروندان 

مله به دفتر کنسولگری ایران در شهر مزارشریف، انکار ورزیدند و حاضر به پذیرش تبهکاری ایرانی و ح

خود نبودند. لیکن وعده و اطمینان سفیر پاکستان به دولت ایران، طالبان را نیز ناگزیر کرد تا به عملکرد 

 .خود اعتراف کنند

 

  ۱۹۹۸/   ۸/   ۱۸بر پایه خبر روز   ۱۹۹۸/    ۸/    ۲۰( به روز    Deutsche Welleرادیو صدای آلمان )

 رادیوی مسکو، این خبر را به نشر سپرد) برگردان(:

 

تن شهروند ایرانی که  ۳۵" رهبری گروه طالبان به حکومت ایران از پیشنهاد خویش به خاطر مبادله ی 

در هفته ی گذشته در جنگ ها در شهر مزارشریف از سوی ملیشه های طالبان ربوده شده بودند ، با 

جنرال عبدالملک، خبر دادند. بر بنیاد آگاهی برخی رسانه های خبری، کنون جنرال ملک در ایران به  

گ ابزار به نیرو های اتحاد شمال، سر می برد. طالبان، اسیران ایرانی را به جاسوسی و رسانیدن جن

متهم دانستند . بر خالف این ادعا، مقام های ایرانی اعالم کردند که اسیران دیپلمات ها و رانندگان موتر 

آیینه ی مطبوعات:  INFO های باربری بودند که کمک های بشری را به مخالفان می رسانیدند." ) 

/Pressespieg 

l  نشریه سازمان عفو بین الملل، شهر هامبورگ،بخش افغانستان (.۲۷، ص۱۹۹۸، اکتوبر ۴۴شماره، 
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از رده ی  آنان،  افگن  بنیادگرای طالبان و شرکای دهشت  ملیشه های  در پی  پیروزی های نظامی پی 

آدمکشان و خرابکاران بین المللی، آمریکایی ها و پاکستانی ها را خشنود کرد و تغییر وضعیت به سود 

ترین گروه های جنگی در افغانستان، مورد پذیرایی آنان قرار گرفت. بر بنیاد کمک  سیاه ترین و ارتجاعی  

های سخاوت مندانه ی پاکستان، عربستان سعودی ] و در پشت پرده آمریکا و انگلیس[ پیشروی طالبان، 

 د. که شهر ها را بر اندازی کنند و زیر اداره ی خود در آورن دیگر ایستا ناپذیر بود. آنان توانستند 

 

نشریه  در  شده  نشر  یادداشت  یک  در  کابل،  از  رویترز  خبرگزاری  آژانس  گزارش  بنیاد  بر 

Wiesbadener Blatt  آمده است )برگردان(:  ۱۹۹۸/   ۸/  ۱۴تاریخ 

 

" در جنگ شهروندی در افغانستان، نیرو های طالبان بر پایه گفته های خود آنان، قلمرو های زیادی را  

کردند و حاکمیت خویش را تحکیم بخشیدند. سخنگوی طالبان آگاهی داد که شهر در شمال کشور اشغال  

 پلخمری و شهرک حیرتان را بدون روبرو شدن با کدام پایداری بزرگ اشغال کردند....

حکومت روسیه، پاکستان را گنه کار دانست که حمله های جنگی اسالمیست ها را سازماندهی و پشتیبانی  

برنامه ریزی فعالیت های جنگی طالبان انبازیده، جنگ ابزار ها را به آنان تحویل  کرده، اسالم آباد در  

داده است. افزون بر آن جنگجویان و نظامیان پاکستانی در حرکت های جنگی پیشرونده ی طالبان نقش 

برجسته ی داشتند که به اسارت در آمدن شماری از افسران پاکستانی به دست مخالفان، این حقیقت را 

 کار کرد."آش

تیره روزی مردم بود.   ولی جبهه ی متحد این حقیقت را در نظر نگرفت و به آن بها نداد که پیامد آن  

در آن هنگام که ملیشه های طالبان برای بار دوم به شمال افغانستان تاخت و تاز   شهروندان به یاد دارند: 

قمندی های شخصی و گروهی خود می  عال  کردند، رهبران و فرماندهان جبهه ی متحد بیشتر پیرامون  

اندیشیدند و به فکر پیشبرد جنگ متحدانه بر ضد دشمن نبودند و در پایان کار خون بیگناهان بر زمین 

 ریخته شد.

 

ویمر)   و    Willy Wimmerویلی  امنیت  سازمان  پارلمانی  ی  جلسه  معاون  و  آلمان  پارلمان  (عضو 

 گاشته است: ( در بخشی از پیام خود نOSZEهمکاری اروپا )

 

" پیشروی طالبان به سوی شمال در کل در نتیجه ی پیروزی های نظامی صورت نگرفته؛ بلکه با هزینه  

کردن پول هنگفت و کاربرد زور فراهم آمده است. این رخداد می تواند یک شاخص بی ثباتی و نخستین  

ما را ] در اروپا[ نیز به خطر هدیه به کل منطقه باشد و می شود گفت که به گونه ی نگران کننده امنیت  

می اندازد. کشور های آسیای میانه، هند و چین تأثیر های ویرانی ها و بر باد دهی ها را که طالبان کرده 

اند، پیش از پیش دیده اند. جنگجویان تفاله شده و ] بی ارزش[ در هندوکش از سوی آن قدرت هایی تامین 

د که خود با عالقمندی فراوان مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی  مالی و با جنگ ابزار ها آراسته می شون

را در بیرق ) سر لوحه ( خویش نوشته اند و با به دست گرفتن پیکان تیز ] برای رویارویی [ با این  

 تروریسم به پیش می روند" ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر درکوچه های خون و آتش" ج اول(.

 

  ۸/    ۱۳برهان الدین ربانی که پس از بر افتیدن مزارشریف در بدخشان قرارگاه بنا کرده است، به روز  

 در گفت و گو با خبرنگار آژانس خبر رسانی ایران )ایرنا( گفت) برگردان(: ۱۹۹۸ /

 

ان در شهر " جنگ در افغانستان تا کنون پایان نیافته؛ بلکه به گاهه ی جدید خود رسیده است. نبرد با طالب

ها و کوه ها به پیش برده می شود. دولت اسالمی افغانستان یگانه حکومت قانونی در کشور است و وظیفه 

ی خود می داند که از قلمرو های افغانستان و منافع مردم)!( دفاع کند. جنگ در افغانستان تنها از راه 

یافت. طالبان   پایان خواهد  فراگیر  فشار و ترساندن مردم گفت و گو و تشکیل یک حکومت  آوردن  با 

حاکمیت می رانند و آنان خوب می دانند که در عمل در بین مردم پایگاه ندارند. طالبان به کمک و پشتیبانی  

، به زبان آلمانی ۱۹۹۸/    ۸/    ۱۴پاکستان به پیش می روند.) چشمه ی خبر: رادیو صدای آلمان، تاریخ  

.) 

 

شهروندان ایرانی از سوی طالبان در مزارشریف، سخن زده   در برگ های پیشتر پیرامون ربوده شدن

شد؛ ولی با وجود وعده های داده شده، سرنوشت آنان پوشیده باقی مانده بود و از زنده و مرده ی آنان 

خبری به نشر نمی رسید. آخوند های ایرانی، در آغاز در دام فریبکاری های مقام های پاکستانی به خاطر 

نی، گیر ماندند تا اینکه چهره ی زشت طالبان و دروغگویی سیاستمداران پاکستانی،  رهایی اسیران ایرا

 بیشتر آشکار شد و کار به نمایش ها و تهدید های نظامی از سوی ایران، کشید.
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در یک نبشته زیر عنوان " هشدار ایران به طالبان ، اجرای نمایش نظامی اشاره ی به پاکستان " نشر 

 ، آمده است: ۱۹۹۸/   ۹/  ۳تاریخ  Neue Züricher Zeitungشده در روزنامه ی 

" ]سپاه[ پاسداران انقالب ایران با اجرای یک نمایش بزرگ نظامی در مرز با افغانستان اندازه ی باال  

گرفتن خطر را بیشتر کرده است تا از این راه، حکومت در حال استحکام یافتن طالبان باید به گزینش یک 

دوستانه در برابر ایران ناگزیر شود. تهران دلیل های کشیدگی با کشور همسایه را ناپدید شدن راهکار  

شهروندان ایرانی، زورگویی و خودخواهی طالبان و تأثیر گذاری قدرت های خارجی، شاید پاکستان، بر 

 شمرد.

 دوم سپتامبر: 

برابر بی توجهی روز افزون که به   رهبران ایران نخستین بار سخن تهدید های نظامی را برگزیدند تا در

واکنش نشان دهند. دلیل اصلی این بحران  آنان در آمدن تغییر در وضعیت به سود طالبان، به وجود آمده،  

  ۸/   ۸در این نهفته است که شماری از ایرانی ها پس از اشغال شهرمزارشریف از سوی طالبان به روز 

که این شهروندان در اسارت شاگردان جنگجوی هستند. بدین ، ناپدید شدند و تهران فکر می کند ۱۹۹۸ /

سبب سپاه پاسداران انقالب ایران، شمال شرق کشور خود را برای انجام نخستین نمایش بزرگ " گردان  

برگزیده است. آنها به روز سه شنبه آزمایش هارا به   ۱۹۷۹های هجومی " پس از بر افتیدن شاه در سال  

چین تانک و همچنان هواپیما های   ۱۲۵عراده توپ و    ۱۱۰ی پیاده و هوایی با  تن نیرو ها۷۰۰۰۰انبازی  

جنگی در برگزاری یک رژه ی ]نظامی [ در آخرین نقطه ی مرکزی ایران، در تربت جام و تائبات که 

 به طرف هرات امتداد می یابد، آغاز کردند

 

 جابجایی دایمی گردان های ارتش در مرز های شرقی: 

 

پاسداران جنرال رحیم صفوی در تربت جام موضوع مهمی را در کنار جابجا کردن گردان  فرمانده سپاه 

های ارتش در نظر گرفته است: نیرو های سوق داده شده و وسایط نظامی آنها پس از پایان آزمایش های 

رابر سه روزه در مرز باقی می مانند. مانور نشانه ای است بر نیرومندی آشکار دفاع بی چون و چرا در ب

]به وجود آمدن خطر [ از سوی افغانستان. تا کنون در مرز های شرقی ایران قوای امنیتی، بیش از همه  

در مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعال بود. صفوی قوای هجومی را برای جابجا سازی فوری در محل 

اوطلبان ( به موضع آزمایش نظامی از داخل کشور گردآوری کرد. در این آزمایش باید سپاه و بسیج ) د

های جدید آشنایی پیدا کنند. آنان بازی یکجایی گردان های مختلف ارتش و کاربرد جنگ ابزار های جدید 

کیلومتری    ۴۰را آزمایش می کنند تا آمادگی های جنگی خود را باال ببرند. همچنان پیشروی در پهنای  

کیلومتر را در بر    ۶۰۰در خاک کشور همسایه در نظر گرفته شده است. خود منطقه ی مانور گستره ی  

 می گیرد و تنها چند کیلومتر اندک از افغانستان فاصله دارد. 

سخنگوی وزارت خارجه در تهران به روز سه شنبه آشکارا مانور را با بحران به وجود آمده با طالبان، 

دیپلمات ها و دیگر شهروندان ایران   . " هر گاه طالبان مکلفیت های خود را در برابر سرنوشت  پیوند داد

به درستی انجام ندهند، انتظار پیامد های سنگین این رویداد را داشته باشند." نمایش جدید هشدار به کسانی  

ی ایران زیان می رسانند.  است که قاعده های جهانی را زیر پا می گذارند و به امنیت ملی و عالقمندی ها

سخنگوی رسمی ]دولت[، ایرانی های ناپدید شده را گروگان شمرد. آنان دیپلمات ها، خبرنگار، رانندگان 

المللی   موتر های باربری و کارمندان ملکی بودند. مقام های ایرانی سازمان ملل متحد و کمیته ی بین 

ن شمار شهروندان ناپدید شده را نظر به چشمه صلیب سرخ را برای میانجیگری فرا خوانده است. تهرا

تن راننده و افراد ملکی دیگر قلمداد کرد. نماینده   ۳۵تن دیپلمات، یک تن خبرنگار،  ۱۱تا۱۰های مختلف  

ی ایران به روز دوشنبه آگاهی هایی را که از مقام های بلند پایه طالبان به دست آورده بود، بازگویی کرد  

 یپلمات ایرانی به زودی آزاد می شوند.و یادآور شد که ده تن د

بر پایه آگاهی دهی یک چشمه ی خبری دیگر طالبان، ایرانی ها در کندهار زندانی هستند؛ ولی آنان از  

اند. سخنگوی رسمی تهران هر گونه مداخله   طرف شاگردان جنگجو به گناه قاچاق جنگ ابزار، کشته شده  

غانستان رد کرد، آنان تنها در کنسولگری های هرات و جالل آباد ی نمایندگان ایران را در امور داخلی اف

 سرگرم وظیفه بودند. 

 

 نگرانی در پیوند با آسیای میانه:

 

سخنی که ایرانی ها در این بحران به آن می اندیشند، خرابی دوامدار روابط با پاکستان و پیدایی یک  

دشمنی و درگیری سخت ]سیاسی [ تازه با آمریکا، است. جنرال صفوی با احتیاط فراوان در مورد این  

مده است: " دشواری حرف زد. در یک نوشته ی نشر شده در ایران نیوز، اخبار نزدیک به حکومت، آ

کشور های خارجی بیرون از منطقه، طالبان را به ربودن دیپلمات ها انگیزه داده اند تا ایران را به حمله 
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ی نظامی بر افغانستان ویران، وادار کنند. " دیپلمات های ایرانی در پشت در های بسته بی پرده می گویند  

طالبان جنگجو عالقمندی های ایران را نادیده می  که پاکستان با برانگیختن و پشتیبانی گسترده ی خود از  

گیرد. هر گاه اسالم آباد به مسیر درستی راه نه پیماید، ناگزیر است از گزند هایی که بر روابط دوستانه 

ی کنونی خود با تهران می رساند، زیان های دیگری را نیز پذیرا شود." اینکه آمریکا از سال های دراز  

 دوکش ) افغانستان ( مداخله می کند، سخن به کلی روشن است. به کمک پاکستان در هن

در حالی که پیروزی های پی در پی طالبان در مزارشریف و اطراف آن ادامه دارد، آشکار شده که این  

گروه می تواند زمینه ی رخنه کردن پاکستان را در سراسر قلمرو این کشور فراهم آورد...." ) برگرفته 

 گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(. از کتاب دیجیتال: "

 

ایرانی ها مانور بزرگ نظامی را در مرز های مشترک، در ایالت خراسان با تیر اندازی بر روی دشمن 

 خیالی، آغاز کردند و پیروزمندانه به انجام رساندند .

پیشروی های خود در  ملیشه های طالبان در زیر چتر سوق و اداره ی نظامیان پاکستانی، در برنامه ی  

برخی جای ها در استان های شمال شرقی، پیوسته از پشتیبانی قومی، قبله ای و زبانی برخوردار می 

شدند. در استان های بغالن و کندز نیز با استفاده از همین ابزار بود که پیروزی طالبان را پایندانی کرد 

استان بامیان سخن به گونه ی دیگر رخ داد: نیرو  و راه رخنه کردن آنان را به استان تخار گشود. ولی در  

های حزب وحدت با رها کردن سنگر های خود در مزارشریف، به استان بامیان عقب نشینی کردند و 

موضع های نظامی را در آنجا نیرومندی بخشیدند. افزون بر این بامیان دارای فرودگاه هوایی است که 

 به حزب وحدت، آسانتر می کرد.کار رسانیدن کمک های نظامی ایران را 

طالبان بامیان را از چهار طرف در محاصره قرار داده بودند و بخشی از نیرو های آدمکش و دهشت  

سرازیر شده به شمال افغانستان را به هدف اشغال استان، به آنجا گسیل کردند تا از زمین و هوا بر  افگن 

استان بامیان به دست طالبان   ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۴. به روزآتشباری کنند  بامیان  باشندگان بی دفاع و بیگناه

 افتید.

 

  ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۴بر بنیاد خبر روز    ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۵( به روز    Deutsche Welleرادیو صدای آلمان )  

 رادیوی تهران، این خبر را به نشر سپرد)برگردان(:

" هواپیما های پاکستانی، بامیان و اطراف آنرا بمباران کردند. دوکتور عبدهللا سخنگوی جبهه ی متحد 

اسالمی برای نجات افغانستان در صحبت با گزارشگر رادیوی تهران گفت که بمب افگن های شکاری 

ن انبازیده بودند.  پاکستانی دارای سیستم پخش کنند ی اشعه که در شبرغان جابجا شده اند، در این بمبارا

ایالت )صوبه( شمال غرب و از شهر کوهات مقدار  از  بنابر یک گزارش دیگر، موتر های باربری، 

از بزرگراه   ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۲هنگفت کمک های نظامی را به طالبان، بارگیری کرده و از بامداد روز  

هواپیما های آمریکایی به  تورخم به طرف کابل به حرکت در آمدند. گزارش دیگری حاکی از آن است که  

نگهداری از دو فروند هواپیمای پاکستانی، در فرودگاه کندهار نشست کردند. جزئیات این خبر تا کنون به  

 نشر نرسیده است." ) آیینه ی مطبوعات:

INFO / Pressespiegl  شماره شهر ۳۸،ص ۱۹۹۸اکتوبر  ۴۴،  الملل،  بین  عفو  سازمان  نشریه   ،

 . هامبورگ، بخش افغانستان(

 

طالبان و پاکستانی ها به پشتیبانی آمریکایی ها، نمونه ی تبهکارهای وحشتناک و رفتار های ضد بشری 

را که در مزارشریف و دیگر استان های شمالی و شمال شرقی انجام داده بودند ، پس از تاخت و تاز به 

زن، دختر و پسر جوان تجاوز استان بامیان، در حق باشندگان آنجا نیز روا دانستند. بر ده ها و صد ها  

جنسی کردند، خانه های رهایشی، فروشگاه ها و دکان ها، فرآورده های کشاورزی، درختان میوه دار و  

 بی میوه را به آتش کشیدند و یک حمام خون را به وجود آوردند. 

 

 Göttingenشهر  نهاد بین المللی دفاع از مردمان زیر تهدید، از    ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۱در اطالعیه خبری تاریخ  

 آلمان، آمده است: 

 

" ملل متحد کشتار مردم زیر تهدید را در افغانستان بدون نشان دادن کدام واکنشی به تماشا نشسته است.  

مجمع دفاع از خلق های زیر تهدید، برای ملیت هزاره ی افغانستان برپایی یک زون حمایتی را در چوکات  

 سازمان ملل متحد خواستار است.

اع از خلق های زیر تهدید به روز جمعه دبیر کل سازمان ملل متحد، کوفی عنان را متهم به آن  مجمع دف

دانست که کشتار ملیت هزاره را در افغانستان بدون نشان دادن کدام واکنشی به نظاره نشسته است. چند  

زارش ها، که در روند آن بنابر گ  ۱۹۹۸اگست  ۸روز پس از اشغال شهر مزارشریف از سوی طالبان در  
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چند هزار تن از مردم هزاره قتل عام شدند، ملل متحد واپسین کارمند خود را از استان بامیان بیرون  

کشید. از این رویداد سازمان حقوق بشر نیز انتقاد کرد.... همان گونه که در گذشته در هنگام کشتار های 

کردن قوای حافظ صلح شناخته می قومی در روندا، جایی که سر دبیر سازمان ملل متحد مسؤول بیرون  

شود، در حال حاضر هزاره ها]در افغانستان [ تنها ]و بدون پشتیبانی جهانی [ رها شده اند. این سخن را 

Tilman Zulin .رییس مجمع بین المللی دفاع از خلق های زیر تهدید، یادآور شد 

 

سازمان هزاره ها ) حزب وحدت ( که به به درخواست نامه ی کمک خواهی کریم خلیلی منشی عمومی  

 میانجیگری سازمان امداد رسانی آمریکایی: 

 

Kinghtsbrigde International    در پایان ماه اگست سپرده شده بود، عنان پاسخ ارایه نکرد. خلیلی ،

  در خواهش نامه ی خود هشدار داده بود که اگر طالبان مرکز بامیان را که در آن سه صد هزار شهروند 

زندگی می کنند، اشغال بدارند، حمام خون وحشتناکی را به وجود می آورند. ده ها هزار تن آواره در  

روز های گذشته در این شهر هزاره نشین سرازیر شده اند. این گفته را مجمع بین المللی دفاع از ملیت  

زون حمایتی کرد ها در  های زیر تهدید، گزارش داد و درخواست کرد تا هر چه زودتر بامیان نیز مانند  

 شمال عراق به منطقه ی زیر حمایت سازمان ملل متحد در آورده شود.

ملل متحد آشکارا زندگی صد ها هزار انسان را بازیچه ی دست طالبان ساخته است. همان گونه که در 

زمانی   ، ] ملل متحد [ تنها۱۹۹۷زمان محاصره ی اقتصادی استان بامیان به دست طالبان، در خزان سال  

فرستادن و تسلیم دهی کمک ها را به مردم گرسنه در افغانستان مرکزی در دستور کار خود قرار داد،  

که طالبان به اجرای آن موافقت کردند. مجمع بین المللی دفاع از مردم زیر تهدید، سازمان جهانی ]ملل 

دیجیتال: "گذر در کوچه های خون  متحد [ را به این کوتاهی )گناه( متهم می کند...." ) برگرفته از کتاب

 و آتش" ج اول(.

از شهر گوتینگن آلمان ( نهاد بین المللی دفاع )    ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۸همین گونه در نامه ی سر گشاده ی روز  

 از مردمان زیر تهدید، عنوانی بانو مادلین البریت وزیر خارجه ی آمریکا، آمده است: 

 

 ید: " به پشتیبانی خود از طالبان پایان ده

 از کلیه گروه های مردم در افغانستان پشتیبانی کنید: 

نهاد بین المللی دفاع از مردمان زیر تهدید که در کشور شما در کار پشتیبانی از حقوق بشر در بوزنین  

هرسیگوینا شهرت دارد، از این تصمیم تان که در روز دوشنبه آینده به همراهی وزیران خارجه ی هفت  

حل صلح آمیز جنگ داخلی )؟( در افغانستان به مشورت می پردازید، پذیرایی می کشور دیگر پیرامون  

کند. لیکن یک چنین دیدار زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که حکومت آمریکا سیاست خود را در مورد 

افغانستان سر از نو شکل دهد. تا کنون ایاالت متحده ی آمریکا مسؤول شناخته می شود که افراطی های  

اسالمی طالبان توانستند تا در بخش بیشتر قلمرو افغانستان یک حکومت خودکامه و بیدادگر را بر پا کنند  

و در گستره ی حاکمیت آنان کلیه انسان ها، بویژه زنان و شهروندان غیر پشتون، همچنان گروه های 

 مردم که سنی مذهب نیستند، شکنجه می شوند و زجر می کشند.

نیرو های طالبان بر پایه گزارش های   ۱۹۹۸/    ۸/    ۸مزارشریف در  -ی افغانستان  با اشغال شهر شمال

گوناگون چند هزار شهروند غیر نظامی پارسی زبان را که بیشتر آنان از ملیت هزاره اهل تشیع بودند،  

کمک   های  سازمان  کارمندان  و  ها  ژورنالیست  ایرانی،  های  دیپلمات  همچنان  کشتند.  بیرحمانه  بسیار 

نیرو های ]نظامی [ رسان یافته است که  به قتل رساندند. در رسانه های همگانی غربی گزارش  را  ی 

  ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۲پاکستان در حمله ها بر شهر مزارشریف انبازیده بودند. پس از اشغال شهر بامیان در  

ین المللی دفاع با وجود تعهد طالبان به خاطر نرساندن آسیب به باشندگان آن استان ) مردم هزاره( مجمع ب 

از مردمان زیر تهدید نگران آن است که طالبان در آنجا دست به تبهکاری های دیگری نیازیده باشند؛ 

زیرا در کلیه قلمرو زیر حاکمیت آنان، همیشه و آشکارا حقوق بشری مردم به سبب وابستگی های تباری 

جیتال: " گذر در کوچه های خون و  و مذهبی، به شیوه ی خشن نقض می شود...." ) برگرفته از کتاب دی

 آتش" ج اول(.

 

جنگ های دوامدار، طالبان را وادار به آن کرد تا شمار بیشتر جنگجویان را به جبهه های نبرد گسیل کنند  

و به سرباز گیری اجباری بپردازند؛ از اینکه باشندگان استان های جنوبی و جنوب غربی از درگیری ها 

بنابران نمی خواستند به جبهه های جنگ بروند. این سرکشی بر حق مردم از فرمان خسته شده بودند؛  

طالبان، در رده ی نیرو های جنگی آنان دشواری هایی را به وجود آورد و سبب کمبود قوا شد؛ ولی  

 طالبان ترفند دیگری را پیشه کردند تا مردم را وادار به رفتن به جبهه های جنگ کنند. 
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از یک   بخشی  قلمدر  به   " یا زمین  و  یا جوانان   " عنوان  است Willi Germund نوشته زیر  آمده   ،

 )برگردان(:

 

 

"... طالبان از خانواده های دهقان که مایل نیستند ]جهاد[ را به پیش ببرند، بنیاد زندگی ]اقتصادی [ آنها: 

 زمین های شان را غصب می کنند.

خود] در شهر کندهار[ در یک تنگنا قرار گرفته اند. باشندگان به همین گونه طالبان در مهد زایش گروه  

شهر کندهار در وقت راه اندازی برنامه ی سرباز گیری، بسیار با احتیاط گشت و گذار می کنند؛ لیکن 

در حال حاضر کشاورزان نیز در همه جای ها ]در قلب تاریک اندیشی [ دست به پایداری می زنند. یک  

ک رسانی ]خارجی[ یاد آور شد: چون اندازه ی جان باخته ها بلند است؛ از این  کارمند یک سازمان کم

 رو طالبان به جنگجویان تازه نفس نیاز دارند.

 راه بیرون رفت طالب ها از این مشکل:

رده های آنان با پیوستن جنگجویان خدا از پاکستان کشور همسایه ی افغانستان پوره می شود. از شمار 

حصه ی نیروی نظامی آنان پاکستانی هستند.    ۴بر۱طالبان، بر پایه نظر کارشناسان  تن جنگجوی  ۳۵۰۰۰

تن انترناسیونالیست های اسالمی از جهان اسالم، ] برای طالبان [ جنگ می کنند.  ۳۰۰۰افزون بر آن  

ان  ملیشه های طالبان در کندهار در برابر آنهایی که با برنامه ی سرباز گیری آنان، از خود پایداری نش

  Frankfurter Rundschauمی دهند،بسیار سخت و بیرحمانه برخورد می کنند....") روزنامه ی آلمانی:

 (. ۱۹۹۸/   ۱۰/  ۹تاریخ 

 

ولی داستان اشغالگری و وحشیگری طالبان در شمال و هزارستان نا تکمیل باقی ماند و همیشه با پیچیدگی  

هیجان آور ملیشه ها در استان های شمالی و شمال شرقی،  ها و دشواری ها همراه بود و پیشروی های  

بایسته  استحکام  و  پایداری  از  هرگز  افغانستان،  غربی  جنوب  و  جنوبی، شرقی  های  استان  بر خالف 

برخوردار نشد. به مخالفان طالبان نه تنها این پیروزی دست می داد تا محل های زیر اداره ی خود را  

می توانستند برخی شهر ها را از چنگ طالب ها و همکاران پاکستانی آنان نگه بدارند؛ بلکه در جنگ ها  

آزاد کنند و گاهی هم چنین پیش می آمد که اداره ی شهر ها دست به دست شود. این رخداد ها بیشتر در 

بنابر داشتن مرز های  استان های: تخار، کندز و بغالن صدق پیدا می کرد. استان های تخار و کندز 

اه های ارتباطی بندری با تاجیکستان، از اهمیت ویژه ی راهبردی برخوردار هستند، برای مشترک و ر

 رسانیدن جنگ ابزار های کمکی به جبهه ی متحد نیز از همین راه ها استفاده می کردند . 

طالبان با وجود تبهکاری های تکان دهنده و وحشیگری های بی مانند، پیروز نشدند که قدرت و حاکمیت  

ازانه خود را در شمال و شمال شرق افغانستان، تحکیم بخشند؛ از این رو بار دیگر متوجه استان یکه ت

های پروان و کاپیسا و شهرستان های شمال کابل شدند و حمله های نظامی تازه را بر ضد باشندگان این 

 جای ها آغاز کردند. 

 

نس خبرگزاری فرنسپرس و آژانس  بر بنیاد خبر آژا  ۱۹۹۸/    ۱۰/    ۱۳در یک یادداشت خبری به روز  

 خبری آلمان آمده است )برگردان(:

 

مخالف باقیمانده ی خود از   " افراطی های اسالمی طالبان در افغانستان، بر سنگر های مسعود، واپسین  

کیلومتری شمال   ۷۰بزرگراه جبل السراج را در    سه طرف دست به حمله زدند. طالبان به روز سه شنبه

کابل زیر آتش گرفتند. این سخن را افغانستانی هایی که در پشاور زندگی می کنند، گزارش دادند. همچنان 

مسعود راه رسیدن به تونل سالنگ را انفجار داده است. اداره ی پایتخت، شهر کابل به دست طالبان بوده، 

یار دارد. کنون طالبان می خواهند بر قلمرو مسعود موضع های مهم و راهبردی را در شمال کابل در اخت

های زیر اداره ی مخالف خود از سه طرف: در غرب از غوربند، در شمال از اندراب، در شرق از 

در صد قلمرو افغانستان حاکمیت می رانند که    ۹۰کاپیسا حمله کنند. طالبان در حال حاضر بر بیشتر از  

و عربستان سعودی به اشغال نمودن شهر ها و پیشروی های   چهار سال پیش به کمک و پشتیبانی پاکستان

خود آغاز کردند. از آنجایی که هر دو کشور متحد با وفای آمریکا هستند؛ بنابران ناظران سیاسی به این 

باور اند که پیروزی های طالبان بدون تأیید عملکرد آنان از سوی ایاالت متحده آمریکا امکان پذیر بوده  

 (. ۱۹۹۸/  ۱۰/  ۱۴تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitung.") روزنامه نمی توانست...

 

در هنگامی که طالبان استان های پروان و کاپیسا و شمال کابل را از زمین و هوا بمباران می کردند، 

جنگ های سختی در استان تخار در گرفت. پس از بر افتیدن کابل به دست طالبان، شهر تالقان قرارگاه 

در آمد و مخالفان به اشغال طالبان   ۱۹۹۸مرکزی حکومت برکنار شده بود؛ لیکن استان تخار در اگست  
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پایگاه خود را از دست دادند. آزاد سازی دوباره ی استان تخار برای ادامه ی پایداری و فعالیت های  

جنگی جبهه ی متحد دارای اهمیت ویژه ای بود؛ زیرا شهر تالقان از تاجیکستان یکصد کیلومتر فاصله  

افع از همین راه به داخل افغانستان  دارد و بخش بیشتر جنگ ابزار ها، کمک کشور های آزاد مشترک من

رسانیده می شد. نیرو های جبهه ی متحد حمله های نظامی را بر ضد اشغال گران طالب و پاکستانی های  

تن طالب به اسارت در آمد و استان تخار از وجود   ۳۰۰همکار آنان به راه انداختند که در این جنگ ها  

پیروزی نیرو های فرمانده احمد شاه مسعود به هدف ضربه    دشمن پاکسازی شد. پس از به دست آمدن این

زدن به طالبان در استان کندز، به طرف شهرستان خان آباد در حرکت شدند. ولی کندز و شهرستان های 

ر محکم سنگر بندی شده بود که پیشروی چشمگیر در آنجا ها اندکی اآن پیش از این از سوی طالبان بسی

 د. با دشواری هایی همراه بو

افزون بر بیرون راندن طالبان از استان تخار، جبهه ی متحد در حمله های پیروزمندانه، راه های مهم 

رسانیدن نیازمندی های طالبان را که از فاریاب و جوزجان به مزارشریف امتداد می یافت، در شیرین 

رک یکاولنگ را تگاب بریدند. همین گونه نیرو های حزب وحدت در یک درگیری سخت با طالبان، شه

روزنامه   در  شده  نشر  گزارش  بنیاد  بر  کردند)  بیرون  ها  افراطی  ی  اداره  زیر   Frankfurterاز 

Rundschau  تاریخ 

 روسیه (. Itar-Tassو خبر ۱۹۹۹/   ۱/  ۱۹

 

نیرو های جنگی حزب وحدت با آزاد سازی شهرستان یکاولنگ، توانستند اندازه ی فشار نظامی را بر 

بر اندازی شده بود؛ ولی حزب وحدت به   ۱۹۹۸طالبان در استان بامیان افزایش دهند. بامیان در سپتامبر  

ه اداره ی آنجا را با واپس زدن طالبان و همکاران پاکستانی و عربی آنان، دوبار  ۱۹۹۹/    ۴/    ۲۱روز  

 به دست گرفت.

با حاکم شدن حزب وحدت دربامیان، مردم افغانستان و جهانیان از اندازه ی وحشت و دهشت طالبان در 

آنجا، آگاهی درست یافتند و یک تصویر روشن از تبهکاری های نابخشودنی و عملکرد های شنیع آنان به 

د؛ زیرا از یک سو در هجوم نخست طالبان، ضربه دست آمد. لیکن پیروزی های حزب وحدت دیر پا نبو

ی سختی به آن زده شده بود و از طرف راه های رسانیدن نیازمندی ها به بامیان از پیش در اشغال طالبان  

 بود که امکان کمک رسانی به حزب بسیار دشوار به نظر می رسید.

و داوطلبان پاکستانی، با جنگجویان    پس از سپری شدن چند روز اندک، طالبان افراطی، جنگجویان القاعده

و ابزار های جنگی سبک و سنگین بیشتر، از راه استان وردک و دیگر شهر های همجوار با هزارستان 

بر بامیان هجوم بردند و با آتش تانک و توپخانه و شلیک صد ها فیر موشک و خمپاره، هزار ها انسان 

زخم زدند و آواره کردند، صد ها تن جنگجوی حزب وحدت  بیگناه را هدف مندانه و سازمان یافته کشتند،  

تیر باران شدند، بر دختران جوان و زنان شوهردار تجاوز جنسی شد و شماری را از خانواده های شان  

جدا کرده به جای های نامعلوم بردند، خانه های شخصی، آبادی ها و داشته های مردم را به آتش کشیدند.  

در آنجا حاکم  ۱۹۹۹/    ۵/    ۹ک و خون کشیده شد. تا اینکه طالبان به روز  در یک سخن: بامیان به خا

 شدند.

 

 : ۱۹۹۹پیامد حمله های تابستانی طالبان در سال 

_________________________________ 

طالبان پس از اشغال کابل، هر سال به هدف اشغال قلمرو های بیرون از گستره ی حاکمیت خود، در 

مختلف به حمله های تابستانی دست می زدند و به همین خاطر پیش از پیش به عملکرد ها و  جبهه های  

زمینه سازی ها پناه می بردند. فشار طالبان بیشتر بر محل هایی در شمال کابل، استان های پروان و 

دا می بلخ تمرکز پی-جوزجان-فاریاب-کندز-سمنگان-بامیان-بغالن-کاپیسا، بخش های از استان های تخار

کرد. ولی آتش توپخانه، بمباران هوایی، غرش تانک ها، شلیک موشک ها و پرتاب هاوان ها در وادی 

 شمالی )پروان، کاپیسا و شمال کابل( ایستا ناپذیر بود. 

طالبان بر پایه برنامه ی جنگ های تابستانی خود، هزار ها جنگجوی تازه نفس را از استان های شرقی 

 ه کابل آوردند تا در دور جدید درگیری های نظامی از آنان استفاده کنند.و جنوبی افغانستان ب

روز   گزارش  بنیاد  بر  خبری  یادداشت  یک  است ۱۹۹۹/    ۷/    ۲۸در  آمده  آلمان  خبرگزاری  آژانس 

 )برگردان(:

" ملیشه های حاکم بر افغانستان یک حمله ی بزرگ را بر ضد اتحاد مخالفان به رهبری فرمانده احمد شاه 

عود، در وادی شمالی به راه انداختند. شب گذشته، طالبان افراطی بر تگاب، کوه صافی و بگرام هجوم مس

تن جنگجو را گسیل ۲۰۰۰۰بردند که با پایداری اندک روبرو شدند. اسالمیست ها در این شهرستان ها،  

 است. کرده اند. بنابر گفته های گزارش گران آزاد، جنگ سختی در دره ی پنجشیر رخ داده 
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در هفته ی گذشته تالش های میانجی گرانه ی رهبران قومی میان طرف های درگیر به ناکامی انجامید.  

 به گفته خود طالبان، آنان برخی محل ها را در استان های پروان و کاپیسا، اشغال کرده اند.

مؤلف (   -ر پشاور  بر بنیاد آگاهی دهی آژانس خبر رسانی اسالمی افغانستان ) وابسته به طالبان دررشه

ند...." )روزنامه دنیرو های اتحاد شمال، سر از نو بر فرودگاه هوایی خواجه رواش، موشک شلیک کر

Frankfurter Rundschau ۱۹۹۹/ ۷/   ۲۹تاریخ .) 

 

در سریال پایان ناپذیر جنگ های خانمانسوز، نقش و حضور جنگجویان خارجی، بویژه پاکستانی ها، در  

ه سازنده بوده است. تحویل دهی ابزار های جنگی به طرف های درگیر از سوی کشور  کنار طالبان، همیش

های همسایه آتش درگیری ها را تیز تر می کرد و مردم افغانستان را در سراشیب نیستی می برد. در  

 پیوند به این موضوع، دو گفته ی جالب گزارش یافته است )برگردان(: 

این خبر را به نشر سپرد: بنابر گفته ی کوفی عنان    ۱۹۹۹/    ۸/    ۶بنگاه خبرگزاری آلمان به روز    -  ۱ "  

دبیر کل سازمان ملل متحد، هزار ها تن خارجی در جنگ شهروندی افغانستان، انبازیده اند. آنان برخورد 

زه ی همالیا به  های نظامی را به طرف ) اختالف های فرا ملتی( از آن سوی مرز ها از کشور های حو

داخل افغانستان گسترش داده اند. این گفته در اعالمیه کوفی عنان که به روز جمعه در نویارک به نشر  

 رسید، آمده است.

عنان یادآور شد: به اندازه ی زیاد ابزار جنگی ) به گونه ی آزادانه ( از طرف پشتیبان های خارجی به 

 ویل داده می شود.گروه هایی که جنگ را به پیش می برند، تح

شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه، پایان فوری دور جدید حمله های طالبان را بر ضد 

اتحاد شمال، خواستار شد و خاطر نشان کرد که هر گونه مداخله ی خارجی در مسایل افغانستان باید بند 

 شود.

  ۸/   ۱۳بر بنیاد گزارش تاریخ    ۱۹۹۹  /   ۸/    ۱۷(به روز    Deutsche Welleرادیو صدای آلمان)    -  ۲

روزنامه ی جنگ پاکستان، خبر زیرین را به نشر رسانید : یک کاروان موتر های مسافربری،  ۱۹۹۸ /

به ۲۰۰۰ پاکستان  آباد  خیر  در  حقانی  دارالعلوم  دینی  های  مدرسه  از  را  مذهبی  شاگردان  طالب،  تن 

در هفته ی گذشته مال محمد عمر   الحق رییس  افغانستان بردند.  را نزد سمیع  رهبر طالبان یک هیأت 

مدرسه ی دینی که در عین حال رییس حزب جمعیت العلمای پاکستان نیز است، فرستاد تا خواهش کند که  

جنگجویان مدرسه ی دینی در اختیار آنها گذاشته شود. رهبری مدرسه دینی خواهش طالبان را پذیرفت.  

دن آزمون چهار و نیم ماهه، به پایان رسانیدند و به خوشی خود  جنگجویان درس های سال را با سپری کر

  ۴۸( شماره    INFO /Pressespieglبه انبازی در جنگ به سود طالبان شتافتند" ) آیینه ی مطبوعات ) 

 ۱۹۹۹اکتوبر 

 ، نشریه سازمان عفو بین الملل، شهر هامبورگ، بخش افغانستان (. ۴۲ص 

 

 

اری طالبان، در جنگ های خونین و ضد بشری خود در وادی شمالی آری! این بار گروه وحشی و ایله ج

آغاز یافت، نسخه ی رهنمونی "سمسور افغان" در سیاه نامه ی (  ۱۹۹۹اگست)  ۱۳۷۸که از امرداد/ اسد  

پر از گند به نام " دوهمه سقوی" را به کار گرفت که در برگ برگ آن اندیشه ها و باور های فاشیستی،  

 شده است. برتری خواهی زبانی و سمتی و خواب های افالطونی ضد مردمی، رقم زده قوم گرایی و 

طالبان در وادی شمالی عملی سازی برنامه های شونیستی )افغان ۱۹۹۹هدف از جنگ های تابستانی سال  

زبانی ضد انسانی " دوهمه سقوی" بود که به دستور آی اس آی، سیاست    -ملتی( برتری جویانه ی قومی  

سوخته با بمباران هوایی و حمله های زمینی همراه با نابود سازی، ویرانگری، آتش سوزی، بستن  زمین

 و کشتن به راه انداخته شد.

سیاست زمین سوخته ی طالبان با استفاده از قوای نظامی )هوایی و زمینی( با هجوم کردن وحشیانه بر 

میوه دار و بی میوه، فرآورده های سر درختی خانه و کاشانه ی مردم، کشتزار ها، تاکستان ها، درختان  

و خرمن های گندم، شبکه های آبیاری و سرچشمه های آب آشامیدنی ) کاریز ها، چشمه ها، جویبار ها و 

اگست  )۱۳۷۸چاه ها( و در یک سخن: سنگ و چوب مردم آزاده و بیگناه شمالی در آغاز امرداد/ اسد 

آن(  ۱۹۹۹ تا  این هدف در پیش گرفته شد  ان توجه سازمان ملل متحد را به خاطر واگذاری کرسی به 

 نمایندگی افغانستان به این گروه سیه کار و بانی ستم قرون وسطایی، جلب کنند. 

این تبهکاری های تکان دهنده از سوی طالبان بی فرهنگ زمانی در پیش گرفته شده بود که یک هفته  

 ،ایران،پاکستان) ۲+۶پیشتر از آن گردهمایی گروه کشور های 

تاجیکستان، ازبیکستان، ترکمنستان،چین،روسیه و ایاالت متحده آمریکا ( با شرکت هیأت افغانستان،برای  

پایان دادن به اندوه و درد مردم افغانستان، درتاشکند برگزار شده بود.  دریافت یک راه حل صلح آمیز  

زمان ملل متحد، درباره ی در نشست عمومی سا(  ۱۹۹۹اکتوبر  )  ۱۳۷۸افزون بر آن در مهر/ میزان
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سرنوشت چوکی نمایندگی افغانستان در آن سازمان، رایزنی می شد. طالبان به کمک و پشتیبانی پاکستان 

و دهشت افگن های عرب و سخاوت های مالی عربستان سعودی، تالش کردند تا نیرو های جنگی مخالف 

و آنجا ها را در اشغال خود در آورند تا در  را از قلمرو های زیر اداره ی شان در شمالی، بیرون بکنند  

 نظر شورای امنیت سازمان ملل متحد، یگانه گزینه ی حاکمیت سیاسی در افغانستان شمرده شوند. 

از خط های خشن ضد   در وادی شمالی، همان گونه که  اجرایی شدن سیاست زمین سوخته ی طالبان 

افغان" مایه می گرفت؛   مردمی سیاه شده در گند نامه ی " دوهمه سقوی" تألیف جنتل مین " سمسور 

همچنان ریشه در سیاست های بیداد گرانه ی امیر عبدالرحمان خان و نادر غدار نیز داشت که پسان ها 

 بخش های باقیمانده ی آن از سوی محمد گل خان مهمند عملی شد.

 مرحوم غبار نگاشته است: 

ر فشار حکومت نظامی قیام، و تقریباً شش صد شمسی( مردم کلکان در براب۱۳۰۹)۱۹۳۰" در تابستان  

نفر مسلح باالی عسکر ساخلو و حکومت محلی کوهدامن حمله کردند. از کابل سید عبدهللا شاه جی و  

عبدالوکیل خان نایبساالر با یکدسته عسکر سوق گردید، و در جنگی که واقع شد، نایب ساالر کشته و شاه  

محمد غوث خان با قؤه تازه رسید، در عرض راه ها قلعه های مردم  جی فراری گردید.... متعاقباً جنرال

را آتش زد و اسرا را از برج های بلند بزمین پرتاب کرد. تا این وقت محمد گل خان مهمند وزیر داخله با  

و بسنت امیر عبدالرحمن لشکر های حشری مخصوصاً  (  ۱۳۰۹عنوان ریس تنظیمه شمالی رسیده بود) اسد

تنظیم و بشمال سوق شده بود. فتیا رسیدن گراز والیت پاک این عسکر از طرف شاه جی در پاکتیا  ت. 

خویش نوشت تعداد لشکر حشری از مردمان احمد    ۱۳۰۹طوری که جریده اصالح در شماره های اسد 

زائی، کروخیل، جاجی، منگل، طوطی خیل، وزیری، وردک، میدان و تگاو بر بیست و پنج هزار تفنگدار 

 د، و این غیر از قوای منظم دولتی بود. بالغ می ش

آیا وظیفٔه آقای محمد گلخان مهمند و این قوای بزرگ نظامی و حشری در والیت کاپیسا و پروان چه بود؟ 

و آیا هللا نواز خان هندوستانی یاور شاه و فیض محمد خان زکریا وزیر امور داخله که شخصاًاز کابل به 

مهمند رفته و بر می گشتند، چگونه هدایات سری شفاهی به محمد  قلعه مراد بیگ مرکز محمد گلخان  

گلخان می دادند؟ جواب این سوال]ها[ را اعمال و رفتار محمد گلخان مهمند در این والیت بوضوح می  

 دهد و آن اینکه: 

اسد    ۴شمسی بعمل آمد، محمد گلخان در    ۱۳۰۹قیام کلکانی ها و داودزائی های کوهدامن در سرطان  

کور بریاست آن والیت گماشته شد. او با اتکا بقؤه بیست و پنج هزار نفری حشری و یک فرقه سال مذ

عسکر منظم و توپخانٔه دولتی در پروان و کاپیسا دست بعملیاتی زد که در یک کشور فتح شدٔه خارجی هم 

ر و بیگانگی  مجاز نیست؟ محمد گلخان در ین والیت قیافت یک مارشال فاتحی بخود گرفته، در کمال تکب

با مردم پیشامد و روش دشمنانه و وحشیانه نمود. او قوای حشری و نظامی را در تاراج خانه ها، انهدام  

دیوار باغ ها، احتراق قلعه ها بگماشت، و خود از شکنجه و لت و کوب و اهانت مردم )اعم از قیام کننده  

ست و از مطیع مال. انکار کننده را چوب و مطیع دولت( فرو گذار نکرد. او از قیام کننده جان می خوا

می زد و دشنام می داد، حتی تهدید به احضار زنش در مجلس عام می نمود. در خانه های که تالشی می 

شد و اسلحه و پول بدست نمی آمد، زنان خانواده تهدید به فرو بردن سوزن در پستان شان می شد ]می  

مورخ دلو روزنامٔه دولتی اصالح  ۵۸) طبق اطالع شماره شمسی  ۱۳۰۹شدند[. با این روش تا تابستان 

پروان   و  کاپیسا  مردم  از  گلخان  محمد  و    ۲۳۷۸(  و    ۱۷۰تفنگ  و  ۳۹۳۸۳تفنگچه،  طال،  دانه 

سکه نقره بیرون کشید و بکابل تقدیم کرد. البته آنچه را که قوای حشری و نظامی برای خود ۱۴۹۲۰۶

گرفته بودند، داخل این حساب نیست. این تنها نبود، محمد گلخان ) طبق خبر شمارٔه سابق الذکر اصالح (  

  ۳۶۰۰فرستاد،    نفر را زنجیر پیچ بکابل  ۶۱۷پانزده نفر را در این والیت بحکم شخص خود اعدام نمود،  

باالی شان   تا کوتل خاواک  را  پنجشیر  نموده سرک های والیت حتی راه  باعمال شاقه  نفر را محکوم 

بساخت و هفت کندک عسکر از ایشان استخدام و در خارج محل اعزام نمود. همچنان محمد گلخان ) طبق  

و یک فرقه عسکر تهانه های عسکری باالی مردم بساخت  (  ۱۳۰۹مورخ حوت  ۶۱خبر اصالح شماره  

منظم در آنجا تمرکز داد. محمد گلخان بر طبق اطالع همین شمارٔه اصالح، قسمتی از شهر چهاریکار را 

کوهدامن زی خواجه مرکامرکز اداری و تجارتی والیت بود، حریق و خراب ساخت، همچنین او سره  ک

نفر گروگان گرفته و بکابل فرستاده را تماماً محترق و ویران نمود. در حالی که او قبالً از مردم شش صد  

بود. در هر قسمتی از ین والیت چند، چند خانوار پاکتیائی را جبراً اسکان، و بهترین اراضی مردم را  

 بایشان اعطا نمود، تا آشتی را بین این دو والیت ممتنع سازد. 

های جریده این روش محمد گلخان مخصوص حالت صلح بود، و اما در حالت جنگ: طوری که شماره  

شمسی منتشر می ساخت، محمد گلخان نه تنها خانه های قیام کنندگان و ۱۳۰۹دولتی اصالح مورخ اسد  

مغلوب شده گان فراری را آتش می زد بلکه دهات معمور را نیز محترق می ساخت، چنانی که چهار 

 جریدٔه همت( با رضایت قریه کلکان را آتش زد، و قلعه ها را بگلولٔه توپ بست، جراید اخیر هندی) مثالً 

 خاطر از آتش زده شدن قریه های چهارگانه کلکان تذکر می دادند.
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جریده اصالح خود نوشت که یک نفر از اشرار بنام عمرا خان در مقابل کوه خواجه سیاران چهاریکار  

ین گناه  کشته شده ملک سلطان محمد خان "درنامه ئی" مردٔه مقتول را در خاک دفن نمود. سلطان محمد با

که مردٔه یک نفر یاغی حکومت را دفن کرده بود، تعقیب و خانٔه او آتش زده شده و مردٔه عمرا خان را  

نیز از قبر کشیدند و بحضور ریس تنظیمه آوردند. بریدن سر های کشته شدگان یاغی، و فرستادن بدربار 

محمد گلخان مقرر نمود که برای کابل ) مثل عهد خلفای بنی امیه( از همین وقت مروج و معمول گردید. 

کشندگان و یا دستگیرکنندگان هر فردی از فرارکرده گان مردم شمالی فی نفر یک هزار افغانی جایزه  

 داده شود. 

روی همرفته روش محمد گلخان در کوهدامن و کوهستان، همان نتایجی را که می خواستند داد یعنی اول 

زدهم افغانستان در راه دفاع از استقالل کشور بمقابل امپراتوری مردم دلیر این والیت که در تاریخ قرن ن

مردم  بین  خصومت  و  نفاق  دوم  گردید.  سرکوب  بود،  محسوب  افتخاری  با  و  بزرگ  کانون  بریتانیا، 

افغانستان که هدف یگانٔه دشمن بود، در ین حادثه عمالً بمیان آمد، یعنی مردم کاپیسا و پروان تمام تعدی  

ز حشری های پاکتیا دانستند، و نسبت بآنان کینٔه سختی در دل گرفتند. خصوصاً که محمد نسبت بخود را ا

گلخان خودش را بغلط نماینده پشتو زبانان کشور جلوه می داد. سوم دولت نو احداث افغانستان با دشمنی 

 قسمت عمده ئی از مردم کشور مبتالو در مقابل سیاست 

ش بیشتر با استعمار گردید...." ) غبار،میر غالم محمد، کتاب: "  استعماری تنها، و لهذا مجبور به ساز

-۷۰ایاالت متحدٔه آمریکا، صص    - ویرجینیا۱۹۹۹افغانستان در مسیر تاریخ" ج دوم، سال چاپ: جون

۷۳ .) 

سنگدلی ها، جالدی ها و بی مروتی   بدین گونه دیده شد که تبهکاری ها، وحشیگری ها، بی شرمی ها،  

گاهه ی از تاریخ افغانستان ماهیت، سرشت، مضمون و هدف یکسان داشتند و از یک سربند ) ها در دو  

ارتجاع، استبداد، استعمار، استثمار( آب می خوردند. بی دلیل نبود که جنتل مین "سمسور افغان"، گنج 

وه مزدور فساد " دوهمه سفوی" را به نادر ) قران شرمانده(، محمد گلخان مهمند)قصاب انسان ها( و گر

 ایله جاری و آدمکش طالبان، اهدا کرده است. -

 

 بایسته است که به خاطر روشنی انداختن بیشتر به چند و چون جنگ ها، به نشریه ها نظر انداخته شود:

آلمانی   نبشته ی زیر عنوان "  ۱۹۹۹/    ۸/    ۴تاریخ    Frankfurter Rundschauدر روزنامه ی  در 

 ، آمده است: Willi Germund پیروزی خود آگاهی دادند" به قلم:طالبان با صدای بلند از 

 

" ملیشه های طالبان افغانستان در تازه ترین حمله های گسترده ی خویش همواری های شمال کابل را به 

مخالف  یگانه  احمد شاه مسعود  فرمانده  اصلی  پایگاه  پنجشیر  دره ی  در  لیکن  آوردند.  در  اشغال خود 

 ستند پیشروی کنند.باقیمانده، نتوان

وزیر اطالعات حکومت افراطی اسالمی طالبان در افغانستان، مال امیرخان متقی بار دیگر با رسانه ها 

گفت و گو کرد و از پیروزی های طالبان آگاهی داد. پس از حمله های پنج روزه کلیه مناطق شمالی را  

ه دروازه ی در آمدن به دره ی پنجشیر  جنگجویان خدا ب  -در شمال پایتخت اشغال کرده اند. مجاهدین  

پایگاه اصلی مسعود که بسیار دشوار گذر است، رسیده اند. او یگانه مخالف باقیمانده ی ملیشه های طالبان 

 که به ]برکت[ پشتیبانی پاکستانی ها به پیشروی خود ادامه می دهند، است.

ه بودند؛ ولی از پیامد به پا خاستن مردم  طالبان دو سال پیش نیز این همواری های خطرناک را اشغال کرد

در شهر ها و شهرستان ها، ناگزیر شدند تا با سرافکندگی راه فرار را اختیار کنند . ملیشه ها ]تا کنون  

این شکست[ را فراموش نکرده اند و تالش می کنند که جلو اشتباه پیشین خود را بگیرند. در گذشته ها 

 ستان ها از انجام کشتار های گروهی هراس نداشتند....آنان پس از اشغال شهر ها و شهر

ملیشه های طالبان درد و رنج این مشکل را نکشیده اند که در رده های جنگی خود با کمبود جنگجویان  

روبرو شوند. شمار زیاد جنگجویان سازمان های پنهانی اسالمی که در کشمیر زیر اداره ی هند به سود 

ی دادند که برخی از آنان در حمله ها بر ضد مسعود ]به طرفداری از طالبان  پاکستان می جنگیدند، آگاه

 [ گسیل یافته اند. 

با وجود نیرومندی ]طالبان [ چنین به نظر می رسد که جنگجویان افراطی اسالمی به دره ی پنجشیر  

دلخواه  ی  گونه  به  شود  می  و  شده  احاطه  کوهی  های  دیوار  با  دره  توانند.  نمی  کرده  دشمن   پیشروی 

از کم   داد. مسعود کم  انگیز  قلمرو را در شمال شرق   ۲۰تا    ۱۵پیشرونده را شکست شگفت  در صد 

افغانستان زیر اداره ی خود دارد و طالبان از مدت ها بدین سو تالش می کنند تا از شمال هندوکش به  

 طرف کوه های پامیر به پیش بروند.

آژانس خبر رسانی ]افغانستان [ وابسته به طالبان ]در پاکستان [ ادعا کرد که به روز سه شنبه ملیشه های 

جنگجوی خدا در مرز با تاجیکستان فرودگاه هوایی شیر خان بندر را به اشغال خود در آورده اند. هر گاه  
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شود...." ) برگرفته از کتاب    طالبان در آنجا دست به حمله هایی بزنند وضعیت مسعود نگران کننده می 

 دیجیتال " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

 

در یک نوشته زیر عنوان " تالش   ۱۹۹۹/    ۸/    ۵تاریخ    Handelsblattدر روزنامه مالی و اقتصادی  

 های دیپلماتیک برای بند کردن جنگ داخلی در افغانستان سر از نو به ناکامی انجامید"، آمده است:

 

ای بار سوم در سه سال ملیشه های اسالمی طالبان در افغانستان از تابستان سود بردند تا با حمله های  " بر

جدید واپسین مخالف خود، احمد شاه مسعود را از نگر نظامی نابود کنند. کمپاین تازه ی آنان در پایان ماه 

ی داخل شدن به دره پنجشیر    جوالی با حمله ی زمینی از کابل از دو دره ی شمالی و تگاب تا دروازه

 برای اشغال تونل سالنگ آغاز یافت. این حمله ها با بمباران هوایی و آتش توپخانه ی سنگین همراهی شد.

در مدت سه روز طالبان که هشتاد در صد خاک افغانستان را زیر اداره ی خود دارند، فرودگاه هوایی 

ته جبل السراج را نیز اشغال کنند که از آنجا راه گذری بگرام را اشغال کردند و توانستند در هفته ی گذش

به سوی تونل سالنگ و دره ی پنجشیر در شمال و همچنان به طرف دره ی غوربند در غرب منطقه  

مرکزی در هزارستان جدا می شود. در عین زمان نیرو های طالبان در شمال هندوکش فشار را بر استان 

ی که مسعود در محاصره گیر مانده است و در دره ی پنجشیر از آن تخار و بدخشان شدت داده اند، جای

 راه ها تا کنون خود را با مواد خوراکی و جنگ ابزار تامین می کند. 

پیشروی برق آسای جنگجویان طالبان در اصل به این مفهوم نیست که مسعود به این زودی ها به متارکه 

کمبود ابزار آتش زا ) ابزار جنگی( و افراد جنگی روبرو دست بزند. به یقین گردان های رزمی او با  

است، تا در میدان های جنگ پشت طالبان را به خاک بمالد... در این میان راه در آمدن به دره ی پنجشیر  

این شیوه او ]مسعود[ مخالف خود را به جنگ های چریکی   با  ناپذیر شده است.  انفجار دادن، گذر  با 

کوه ناگزیر می کند و از این روش رهبری اتحاد شمال بسیار به خوبی و ماهرانه کالسیک در بلندی های  

استفاده می کند. او افزون بر این امکان های دیگری نیز در اختیار دارد تا راه های در آمدن به تونل 

ته باشد  راهبردی سالنگ را که کابل را به شمال افغانستان پیوند می دهد، از بلندی های کوه زیر اداره داش

و در صورت نیاز بند کند. این گفته در مورد بلندی های دره ی پنجشیر در شمال که به آسانی دفاع شده  

 می تواند، نیز صدق می یابد. 

را ناگزیر کنند تا روستا های  دلیل این کار می تواند این باشد که طالبان باشندگان جای های اشغال شده  

پناه ببرند. لیکن این نخستین بار بود که حمله ی طالبان یک چنین   خود را رها کرده به دره ی پنجشیر

 کوچ دادن بزرگ را به وجود آورد....

در این جا یک سخن نگران کننده به نظر می رسد: هر گاه راه های رسانیدن نیازمندی های او ]مسعود[،  

جا ها را در زیر اداره ی خود زیر فشار قرار گیرد، شماری از فرماندهان پله بین در افغانستان که برخی  

دارند و در جنگ تغییر جبهه می دهند، چنین پیشامد ها را امکان پذیر می کند. افزون بر آن حمله های  

 تابستانی پس افتیده ی طالبان، می بایست در ماه می آغاز می یافت؛ لیکن این راز افشا و خنثی شد....

لح که چندی پیش در چوکات فعالیت گروه های منطقه  حمله های جدید یک هفته پس از ناکامی نشست ص

در تاشکند برگزار شده بود، آغاز یافت. این سخن آشکار کرد که خواسته های سنگین طالبان    ۲+۶ای  

در تاشکند و رد آنها از سوی اتحاد شمال به جنگجویان اسالمی این بهانه را داد تا نشست دوباره صورت 

ریکا به خاطر ایفای احتیاط آمیز نقش میانجیگری به ناکامی انجامید؛ زیرا نگیرد. همچنان تالش پیشتر آم

بن الدن، مهمان   اسامه  دارالسالم[  و  نایروبی  ]در  آن کشور  های  در سفارتخانه  انفجار  ]اصلی[  متهم 

 طالبان، است.

که    سخن همسان در مورد عربستان سعودی و تا اندازه ی پاکستان که هر دو یگانه کشور هایی هستند

طالبان را از نگر سیاسی به رسمیت شناخته اند، صدق پیدا می کند. ولی گزارش ها از پاکستان نشان می 

دهند که اسالم آباد به ادامه از طالبان پشتیبانی می کند. شمار زیادی از اعضای سازمان های افراطی  

ی جنگیدند، کنون از راه سنی از کشور های مختلف اسالمی که یک ماه پیش در کارگیل ]کشمیر[ هند م

چترال به افغانستان آمده اند و یکجا با طالبان در حمله های اخیر اشتراک ورزیدند." ) برگرفته از کتاب  

 دیجیتال : " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

 

عنوان  در یک نوشته زیر  ۱۹۹۹/    ۸/    ۹تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه ی آلمانی زبان  

 " مخالفان در دره ی پنجشیر پنهان شده اند " آمده است: 

 

در صد خاک را در زیر اداره ی    ۹۰" در جنگ داخلی در افغانستان افراطی های اسالمی طالبان که  

خود دارند، قوای جنگی وابسته به اتحاد شمال را بنابر گفته ی خود شان به دره ی پنجشیر پس زده اند. 

واپسین پایگاه مهم مخالفان است. وزیر اطالعات طالبان امیر خان متقی به روز دوشنبه دره ی ]پنجشیر [  
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به    ۱۹۹۶در شهر اشغال شده ی چهاریکار، یادآور شد: نیرو های حکومت برکنار شده از کابل در سال 

رهبری وزیر دفاع، احمد شاه مسعود، صخره های راه در آمدن به طرف جنوب دره را انفجار داده و 

کیلومتری دورتر از پایتخت )کابل( در سمت جنوب،    ۸۰ود را در آنجا پنهان کرده اند. از فاصله ی  خ

هزار ها سرباز با تانک های جنگی به سوی شمال در حرکت افتیدند. افزون بر شهر چهاریکار مرکز  

 دست داد....استان پروان، مسعود به روز دوشنبه اداره ی محمود راقی مرکز استان کاپیسا را نیز از 

 پشتیبانی هوایی از سوی پاکستان:

آنگونه که به روز دوشنبه از حلقه های آگاه ) دارای آگاهی ( افغانستان شنیده شد، نظر به گزارش شاهدان  

پشتیبانی کرده است. نه   Mirageعینی، طالبان را در حمله ها بر ضد اتحاد شمال، هواپیما های جنگی  

 Mig21یک چنین هواپیمای جنگی را در اختیار دارند. طالبان هواپیما های ،    طالبان و نه هم اتحاد شمال

]در جنگ[ به پرواز در آوردند. این گفته این اتهام را برجسته می کند که هواپیما های را  Sucho17و  

پرواز کردند. اسالم   Mirage4و    Mirage3جنگی پاکستان بودند و از آنجا ]از پاکستان [ هواپیما های  

 اد از ملیشه های طالبان پشتیبانی می کند. آب

 

درگیری های دوامدار که از هفته ی گذشته آغاز شد و در زمره ی سنگین ترین جنگ ها در سال های 

پسین شمرده می شود، هزار ها باشنده را در شمال کشور وحشتزده کرد. بنابر گزارش های تأیید نا شده 

هایی که طالبان در پیش روی دارند، محل بود و باش خود را رها  تا پنجصد هزار شهروند از ترس حمله  

 کرده اند...") برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

پس از اوج گیری جنگ ها در استان های پروان و کاپیسا و بمباران های هوایی سنگر ها در دره پنجشیر 

/   ۹/    ۵) بر پایه خبر آژانس خبری افغانستان وابسته به طالبان در پاکستان، بنگاه خبری آلمان به تاریخ  

خارجی، از زمره ی آنان    خبری را نشر کرد که بر بنیاد آن، در این حمله ی هوایی سه شهروند  ۱۹۹۵

یک ژورنالیست فرانسوی زخمی شدند(، طالبان در استان های شمال شرقی، در مرز ها با ازبیکستان و  

دست به تبهکاری و وحشیگری زده اند و شهر تالقان را بمباران کرده اند. این گروه در یک  تاجیکستان  

ند که به خاطر گشودن راه جدید تحویل دهی آگاهی نامه رسمی به سیاست مداران تاجیکستان هشدار داد

جنگ ابزار به فرمانده احمد شاه مسعود، به واکنش های ضروری دست خواهند زد و آنان در انتظار پیامد  

 های ناگوار آن باشند.

 

خ، طالبان سنگینی جنگ را بر استان تخار بردند که بحران و آواره شدن گروهی  ۱۳۷۸در مهر/ میزان 

  ۱۰/  ۵بر پایه خبر رادیو تهران    ۱۹۹۹/  ۱۰/  ۶د. در این مورد رادیو صدای آلمان به روز  را به بار آور

 ، این خبر را به نشر سپرد)برگردان(:۱۹۹۹ /

 

" به هدف در دست داشتن اداره ی استان تخار، جنگ های سختی بین طالبان و جبهه ی متحد برای نجات 

د و سر از نو وضعیت بحرانی را به وجود آورد. طالبان افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی آغاز ش

در تخار سیاست زمین سوخته را به پیش می برند؛ از این رو به گفته ی سخنگوی جبهه ی متحد، شصت 

هزار شهروند به استان بدخشان پناه برده اند. دفتر انسجام کمک های سازمان ملل متحد برای افغانستان 

که برخی از شهروندان به دره ی پنجشیر آواره شده اند که هیچ چیزی، جز    در اسالم آباد، گزارش داد

لباس های تن شان، در اختیار ندارند. در این جنگ موضوع برسر در دست گرفتن اداره ی شهر تالقان 

می چرخد. تالقان مهمتربن و آخرین شهری است که تا کنون زیر اداره ی حکومت ربانی قرار دارد.  

شاه مسعود بخشی از نیرو های جنگی را از دره ی پنجشیر، برای دفاع از شهر تالقان گسیل فرمانده احمد  

کرده است. در فرودگاه هوایی خواجه غار که در حال حاضر طالبان در آنجا حاکم هستند، نیز جنگ شعله 

 ور شده است."

ی افغانستان در پشاور(  ، دو بنگاه خبری) رادیو صدای آلمان و آژانس خبر۱۹۹۹/    ۱۰/    ۱۸ولی به روز  

گزارش دادند که از پی جنگ ها، جبهه ی متحد پیروز شد تا طالبان را از شهرستان خواجه غار و از  

 شیرخان بندر، بیرون راند و اداره ی آنجا را در دست گیرد.

 

آنان در استان های شمالی و شمال  درگیری های نظامی بین طالبان اشغالگر و جبهه ی متحد مخالف 

قی به یک کار روزمره در آمده بود و اداره ی شهر ها و شهرستان ها دست به دست می شد. طالبان شر

به کمک آی اس آی و پشتبانی ارتش و انبازی نیرومند دهشت افگنان سازمان القاعده در جنگ ها، با 

ه ی شناسایی  آوردن فشار های نظامی، تالش ورزیدند تا با از بین بردن توان ایستادگی مخالفان، زمین

آورند؛ از   رسمی امارت)!( خویش را از سوی سازمان ملل متحد و کشور های پیشرفته ی جهان فراهم  

این رو دوام جنگ ها را به سود خود می دیدند. ولی این برنامه ی ملیشه های اجیر، در نزد رهبران  
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ین نگرانی ها بنگاه خبری آلمان روسیه و جمهوری های آسیای میانه نگرانی ها را به بار آورد. پیرامون ا

 این خبر را به نشر رسانید)برگردان(:  ۲۰۰۰/  ۶/   ۱۰به روز 

 

" باور ها در مورد از سر گرفتن حمله ها از سوی ملیشه های افراطی طالبان در شمال افغانستان، بیشتر  

نگین کرده اند.  شده است. طالبان در مرز با جمهوری ازبیکستان، آغاز به جابجایی جنگ ابزار های س

روسیه به روز شنبه گزارش داد. بنگاه خبری روسیه بر پایه    Interfaxاین سخن را آژانس خبر رسانی  

 آگاهی های داده شده از سوی دفتر های نظامی جمهوری تاجیکستان، به ارائه این گزارش دست زد.

نظامی به شمال است. بخش    جابجایی جنگ ابزار ها و جنگجویان نشانه ی آمادگی طالبان به حمله های

های از شمال افغانستان زیر اداره ی نیرو های اتحاد مخالف طالبان به رهبری احمد شاه مسعود وزیر 

 دفاع، قرار دارد. 

کیلومتری شهر مرزی ترمذ جمهوری ازبیکستان    ۲۵در روز های گذشته طالبان در شهرک حیرتان، در  

تن جنگجوی بیشتر، جبهه ی جنگ آینده را نیرومند تر کردند. در پل دوستی که افغانستان    ۲۵۰با گسیل  

فیر موشک    ۱۵عراده تانک جنگی، تانک های زره، همچنان    ۱۲و ازبیکستان را با هم پیوند می کند،  

 دافع هوا ]استینگر[ را جابجا کرده اند.

به وجود آمده است. طالبان، ازبیکستان را متهم بین افغانستان و ازبیکستان در همین تازگی ها مشکلی  

کردند که با پرواز هواپیما های جنگی حریم فضایی افغانستان را نقض کرده و هواپیما ها بر فراز شهر 

 حیرتان دور زده اند."

آنان بر ضد مردم   پاکستان که در رده های  افسران ارتش  آی اس آی و  بنیاد برنامه ریزی  بر  طالبان 

در شمال کشور فعال بودند، همیشه کوشش می کردند تا پایگاه جبهه ی متحد را در شهر ها،   افغانستان

از حضور فزیکی مخالفان در میدان های سیاسی جلوگیری کنند . در همین راستا در هفته ی  اشغال و  

در یک جنگ خانمان سوز با آتش توپخانه سنگر های دفاعی جبهه ی متحد را   ۲۰۰۰نخست سپتامبر  

 وبیدند و شهر تالقان را بار دیگر اشغال کردند.ک

وکیل احمد متوکل وزیر خارجه حکومت طالبان با فرستادن نامه ی رسمی به کوفی عنان دبیر کل سازمان 

ملل متحد، خواستار آن شد تا شناسایی از حکومت برهان الدین ربانی به دلیل اینکه آدرس و پایگاه ی  

 یرا نمی تواند سیاست های سازمان ملل متحد را در عمل پیاده کند. مشخصی ندارد، پس گرفته شود؛ ز

پس از بر افتیدن شهر تالقان، طالبان به پیشروی های خود ادامه دادند و شهرستان فرخار را اشغال کردند 

 که احمد شاه مسعود در آنجا مهمترین قرارگاه نظامی داشت. 

اشغال گرانه خویرا بیشتر بر استان های شمال   عیسایی، سنگینی جنگ های۲۰۰۰طالبان از آغاز سال  

شرقی افغانستان، تمرکز دادند. در بغالن و کندز به دلیل اینکه برخی فرماندهان به سبب پیوند های تباری 

و زبانی به آنان پیوسته بودند، مشکلی وجود نداشت. تنها استان های تخار و بدخشان برای آنان مشکل  

به گونه ی پیش آمد که در جنگ ها بر سر شهر تالقان، طالبان بشیر بغالنی    ساز شده بود.؛ لیکن وضعیت

استاندار بغالن را به اتهام همکاری و داشتن ارتباط با جبهه ی متحد، بازداشت کنند. این فرمانده پیش از 

در شهر مزارشریف، یکی از همکاران نزدبک  ۱۹۹۷این پس از شکست این گروه در جنگ های سال  

 د.آنان بو

دوام جنگ در شهر تالقان و بر افتیدن شهرستان های فرخار و اشکمش سیل بزرگ آوارگان را به وجود 

 آورد و کم از کم یکصد هزار شهروند در مرز با تاجیکستان آواره شدند.

سکرتر شورای امنیت ملی تاجیکستان، امیر قل عظیموف، در مسکو از پدید آمدن یک فاجعه ی انسانی 

ادآور شد که کشورش کلیه امکان ها را در اختیار ندارد تا به مشکل این پناهجویان رسیدگی سخن گفت و ی

 کند و از سازمان ملل متحد خواستار کمک شد. 

اندازه ی سختی های سیاسی و نظامی و دشواری های جنگی که جبهه ی مخالف طالبان با آن دست به 

 وان "در یک نوشته زیر عن Bernard Imhaslyگریبان بود، 

" طالبان قدرت خویش را گسترش می دهند "،" در نزاع افغانستان روسیه و ایاالت متحده آمریکا بر 

تحریم های سازمان ملل متحد علیه حکومت طالبان، پایدار باقی می مانند" نشر شده در روزنامه آلمانی 

Die Tageszeitung  بازتاب یافته است )برگردان(: ۲۰۰۰/   ۱۰/  ۴تاریخ 

 

" برهان الدین ربانی رییس جمهوری افغانستان به گونه ی فزاینده به یک پادشاه بدون سرزمین چهره 

عوض می کند. در هنگامی که کارمند سیاسی گماشته شده از سوی وی به عنوان نماینده رسمی دولت 

ده احمد شاه  افغانستان در نشست ساالنه سازمان ملل متحد اشتراک می کند، خاک های زیر حاکمیت فرمان

مسعود محدود و تنگتر شده می رود. طالبان در تابستان موفق شدند که بخش های بزرگ استان های کندز 

و تخار در شمال شرق را اشغال کنند. از دست دادن شهر تالقان پایگاه کنونی حکومت ربانی و مهمترین 

ف خویش نزدیک می شوند که راه  راه دریافت کمک های حیاتی مسعود، درد آور بود. طالبان به این هد
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های ارتباطی میان سنگر های جنگی در دره ی پنجشیر و بخش های مرز شمالی با تاجیکستان را بند 

 کنند. 

افزون بر آن فشار بر مسعود از طرف شرقی راه دخولی به دره ی پنجشیر، بیشتر می شود. در گذشته 

شهر هاو شهرستان های شمال کابل، فضای بهتر تنفس  این فرمانده می توانست با بیرون راندن طالبان از  

برای خود به وجود آورد. در حال حاضر طالبان با کوچ دادن جبری شهروندان و پیشبرد سیاست زمین  

در جبهه های جنگ از پشت  سوخته این امکان را از نزد مخالفان گرفته اند که بر جنگجویان طالبان  

النگ که کابل را به شمال پیوست می کند، برای طالبان یک خطر خنجر بزنند. مسعود تنها در کوتل س

است. در دست داشتن بلندی ها در کوتل سالنگ بخت خوب مسعود است تا طالبان ناگزیر شوند که راه 

 های دشوار گذر را بپیمایند و تغییر جهت دهند. 

انی را در برابر پرسش  در صد قلمرو افغانستان، جامعه جه  ۹۰گسترش حاکمیت طالبان در باالتر از  

داده است. سرسخت ترین مخالفان سیاسی طالبان در منطقه،   شناسایی رسمی یک حکومت ظالم قرار 

جمهوری های آسیای میانه و فدراتیف روسیه هستند. نیرو های نظامی روسیه در آن طرف کناره های 

کمکی مواد  و  ابزار  جنگ  تاجیکستان  راه  از  مسعود  و  اند  جابجا  آمو  رییس    رود  آورد.  می  دست  به 

تاجیکستان نگران آن است که اگر در مرز های جنوبی، طالبان سنگر بندی کنند و حضور  جمهوری  

تواند مسلمانان جمهوری های آسیای میانه را علیه رژیم های کمونیستی )!(   این کار می  یابند،  دایمی 

سراسیمگی را رد کرد. لیکن دست کم   بشوراند. ]وکیل احمد[ متوکل وزیر خارجه طالبان این نگرانی و

پشتیبانی لفظی و معنوی در یک زمان مشخص از چچینین از سوی طالبان، برای مسکو و دوستانش  

 نشانه ی ناخوشایند است.

در ماه های پسین در روسیه این خواسته ها باال می گیرد که با در پیشگیری حمله های نظامی، طالبان را 

پیرامون افغانستان، در    ۲+۶از نزدیکی با قلمرو های خویش به دور نگهدارند. در گفت و گو های گروه  

که طالبان به انزوا این دور نشست عموی سازمان ملل متحد، مسکو با نیرومندی از موضع گیری این  

کشانیده نشوند، فاصله گرفت و ایاالت متحده آمریکا از روسیه پشتیبانی کرد. آنها امیدوار اند که از راه 

تحربم های سازمان ملل متحد به هدف خود برای تسلیم دهی اسامه بن الدن برسند. مقام های حکومتی در  

رت طالبان در سراسر شمال افغانستان نه تنها  جمهوری های آسیای میانه نگران آن اند که گسترش قد 

حاکمیت آنها را به خطر می اندازد؛ بلکه بحران آوارگان را نیز به وجود می آورد. آواره شدن مردم و 

نقض حقوق بشر ) آوارگان و حقوق بشر ( بر سیاست طالبان هیچ تأثیری نمی گذارد، آغاز حمله های 

دترین خشکسالی، نشان دهنده ی آشکار همین سخن است. در این  تابستانی آنان بدون در نظر گرفتن ب

بخش شهروندان افغانستان وابسته به تحویل دهی غله از سوی سازمان ملل متحد  ۴بر۱خشکسالی سخت 

 هستند." 

 

روند جنگ و گریز طرف های درگیر در شمال شرق (  ۲۰۰۰تا آمد آمد زمستان ) ماه نوامبر و دسامبر

ا دست به دست شدن اداره ی شهر ها و شهرستان ها و برقراری آتش بس های گذرا،  افغانستان، همراه ب

دوام یافت. این تنها مردم بود که در میان دو سنگ آسیاب با سخت ترین دشواری های روزگار دست و  

پنجه نرم می کردند. طالبان با کشتار بیگناهان، شهرستان های فرخار، هزار باغ و خواجه غار را اشغال  

رده بودند و مخالفان به سختی کوشش داشتند تا آنجا ها را دوباره زیر اداره ی خود در آورند و اشغال ک

 گران را به بیرون رانند.

به هر حال، طالبان به خاطر حضور اسامه بن الدن در افغانستان زیر فشار آمریکا قرار گرفتند و تا اندازه  

مد از زمان انفجار های مرگبار در سفارتخانه های آمریکا  ی فضا بر آنان تنگتر شده می رفت. این پیشا

( در آب های Coleدر نایروبی و دارالسالم شکل گرفته بود. حمله ی دهشت افگنانه بر کشتی آمریکایی )

القاعده، بر این فشار افزود و زمینه ساز آن شد که طالبان گوشمالی داده   کشور یمن از سوی سازمان 

 شوند. 

نوشته   ، در یک  ۲۰۰۰/    ۱۱/    ۲۷تاریخ    ۴۸شماره    Der Spiegelمورد در مجله ی هفتگی آلمان   در این  

 زیر عنوان " ائتالف برای ضربه زدن های انتقام جویانه " آمده است )برگردان(:

 

کجایی  " ایاالت متحده آمریکا از روسیه و متحدان آن در آسیای میانه، خواهش کرد تا با حمله های هوایی ی 

 پایگاه های آموزشی دهشت افگنی اسامه بن الدن را بکوبند. 

( Coleبمباران ) دوزخ باندید ها( در افغانستان باید پاسخ انتقام گیرانه در برابر حمله بر کشتی ویرانگر ) 

تن سرباز   ۷اکتوبر در آب های دریایی شهر عدن یمن، جان    ۱۲ایاالت متحده آمریکا باشد که به تاریخ  

یی را گرفت. پنتاگون چند پایگاه آموزشی زیر اداره ی طالبان را در شمال افغانستان در نزدیکی های دریا

پاکستان بیهوده تالش   ایاالت متحده آمریکا در  تالقان، شناسایی کرده است. سفیر  مزارشریف، کندز و 
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کند. کنون باید با زبان   ورزید تا جنگجویان خدا را با دادن وعده های مالی تشویق به تسلیم دهی بن الدن

 جنگ ابزار سخن گفته شود. 

جمهوری های شوروی: ازبیکستان، قزاقستان و قرغزیستان در اساس، وعده ی کمک داده اند، به این  

امیدواری که حمله های نظامی در عین زمان اسالم گرایان را در خود آن کشور ها در هراس اندازد،  

ی یابند و از آنجا برنامه ی هجوم کردن و تاراج گری را در ازبیکستان  آنانی را که در افغانستان پرورش م

ازبیکستان می تواند به هواپیما های آمریکایی فرودگاه هایی را در   و قرغزیستان در پیش می گیرند. 

تاشکند و در شهرک مرزی ترمذ در اختیار بگذارد. شماری از سربازان از جمهوری های آسیای میانه  

ر آمریکا در ایالت های مونتانا و االسکا آموزش عملی می بینند. روسیه در مورد برنامه  همین اکنون د

های آمریکا خاموش است؛ لیکن کابل)طالبان ( را با در پیشگیری ضربه های انتقام گیرانه تهدید می کند.  

که نیرو    در حمله های طالبان بر ضد مخالفان چندین نارنجک و ماین در خاک تاجیکستان انفجار کرد

های روسی در آنجا جابجا هستند. بر بنیاد آگاهی کارشناسان، مسکو می تواند با هواپیما های بمب افگن 

 راهبردی: 

TU-99    وTU-160    در یک حمله ی هوایی انبازی کند، آزمایش یک چنین حمله از زمان لشکرکشی

ب افگن  بمب  های  هواپیما  آنوقت  در  دارد.  وجود  افغانستان،  بر  فرماندهی  شوروی   Dschocharه 

Dudajew  دادایوف( که پسان ها به ریاست جمهوری چچنین رسید، بر پایگاه های مجاهدین در دره ی(

 ها دقیق نبود." پنجشیر حمله بردند، البته هدف گیری 

 

پرداختند در هنگامی که طالبان در شمال و شمال شرق افغانستان به ویرانگری و کشتار شهروندان می  

و به خاطر بر اندازی استان بدخشان آتش جنگ ها را شدت می دادند، در شمال کابل نیز درگیری های 

سخت نظامی رخ داد. نیرو های فرمانده احمد شاه مسعود با پرتاب نارنجک و آتش توپخانه بر پایگاه های 

امه می دادند و شهر کابل دوباره طالبان حمله برده تا فرودگاه بگرام رسیده بودند و به پیشروی خود اد

 زیر تیررس جنگجویان جبهه ی متحد قرار گرفته بود.

درگیری ها به آن اندازه سنگین بود که سازمان ملل متحد ناگزیر شد که برای برقراری یک آتش بس شش  

  Ruud Lubbersماهه بین گروه های جنگی، دست به کار شود. پیشنهاد برقراری آتش بس از سوی  

 کمشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به طرف های درگیر ارائه شد. 

به پذیرش آتش بس شش ماهه آمادگی نشان داد و یادآور شد که  Lubbersن ربانی در دیدار با  برهان الدی

جنگ باید برای همیش پایان یابد. لیکن این کمشنر ملل متحد نتوانست پاسخ روشن طالبان را به دست 

 آورد.

ختیار طرف جنگ ها ادامه یافت و جنگ ابزار های سبک و سنگین به افغانستان سرازیر می شد و در ا

های درگیر قرار می گرفت. کمک های مالی و لوژستیکی و مشورت های نظامی کمر گروه های جنگی  

سازمان ملل متحد در   ۱۹۹۹سال  ۱۳۳۳و شماره    ۱۲۶۷را چرب می کرد و فیصله نامه های شماره  

. همین سختی نقض می شد  مورد تحریم تحویل دهی جنگ ابزار به گروه های جنگی در افغانستان، به

در تاشکند، در باره ی جلوگیری از پشتیبانی    ۲+۶نشست کشور های    ۱۹۹۹ی ماه جوالی   گونه فیصله  

 نظامی از طرف های درگیر در افغانستان، نادیده گرفته شد و بی تأثیر ماند. 

 

 Neue که در روزنامه    ۲۰۰۱( در گزارش جون  Human Rights Watchسازمان دیدبان حقوق بشر)  

Züricher Zeitung   به نشر رسیده است، پرده از روی برخی مسایل برداشته،   ۲۰۰۱/  ۸/  ۱۶تاریخ

 که بخش هایی از آن در اینجا آورده می شود ) برگردان(:

 

 انبازی عملیاتی رو در رو: " 

عراده موتر باربری، تنها در اپریل و می امسال مرز   ۳۰سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داد، روزانه  

تورخم را در دره ی خیبر به طرف جالل آباد، با وجود تحریم های سازمان ملل متحد، گذر کرده است. 

همان راه که به کندهار امتداد می یابد، تورخم یگانه راه رفت    -افزون بر مرز کویته در جنوب بلوچستان  

بوده و فعال است؛ ولی دشواری هایی هم وجود دارد؛زیرا دیگر راه ها توانایی    و آمد و آوردن کاال ها

کیلومتری بین افغانستان و پاکستان ندارند. شمار  ۲۴۰۰پذیرش موتر های باربری را برای گذر از مرز  

زیاد این موتر های باربری بنابر گفته ی ناظران، مرمی های توپ، گلوله های تانک و نارنک و موشک  

داز بارگیری کرده بودند. شهرنشینان پشاور در شمال پاکستان، پیوسته از پرواز های غیر عادی هواپیما  ان

ها در هنگام شب گزارش دادند. جبهه ی مخالف طالبان ادعا دارند که از هواپیما های جنگی استفاده می 

ار می گیرند. دانستنی ست  باقیمانده از گذشته را به ک  SU20 / 22و    Mig-21شود. طالبان هواپیما های  

که این هواپیما ها از سوی تخنیکران پاکستانی فعال ساخته می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر آگاهی 

نمایانگر هنبازی آشکار پاکستان  های باور کردنی را. ، از جمله از رده ی طالبان به دست آورده است و  
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بدین گونه کارمندان خدمات عملیات   در عملیات نظامی است.  تنها همه  نه  پاکستانی  و نظامیان  مخفی 

بزرگ نظامی طالبان را برنامه ریزی می کنند؛ بلکه برای عملی کردن آنها در کنار آنان می ایستند و  

چگونگی پیشبرد جنگ ها از سوی طالبان، مشورت های بیرونی را در خود بازتاب می دهد. در هنگام 

در یکی از محل های کلیدی اتحاد شمال، ملیشه های طالبان یک روش اشغال شهر تالقان در پاییز گذشته،  

دیگر را به کار گرفتند. نخست دوامدار بر شهر با توپخانه شلیک کردند، پس از آن دست به حمله زدند. 

برخورد های جنگی همیشه در شب اجرا می شد که زیان های بزرگ انسانی را در پی می داشت. در این  

ن میدان های جنگ چنان با نظم بودند که در همان ساعت دست یافتن به پیروزی، نیاز به ارتباط فرماندها

در پیش گرفتن حمله های نظامی در آینده دیده نمی شود، آنچه در گذشته پیوسته جان نیرو های جنگی را  

 به خطر می انداخت....

یک کاپی گزارش پنهانی تهیه شده    اینکه اندازه ی دادن جنگ ابزار ها به اتحاد شمال چقدر گسترده است،

به یک قطار باربری خط   ۱۹۹۸از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر، آن را نشان می دهد. در اکتوبر  

آهن، اداره ی امنیت ملی جمهوری قرغزیستان دستور ایستایی داد که از مشهد ایران بارگیری کرده بود. 

  T-55انک های جنگی ساخت روسیه از گونه ی  ]روند بازرسی روشن کرد که این قطار[ گلوله های ت

 و

T-62 122، ماین های ضد تانک، مرمی و موشک توپخانهmmجنگ ابزاری  -، موشک ها برای گراد

که از آن چندین گلوله شلیک می شود، نارنجک ها، همچنان جنگ ابزار های سبک پیاده نظام با گلوله 

و مرمی هااز فرآورده های فناوری اتحاد شوروی بود؛   های آن را بارگیری کرده بود. این جنگ ابزار ها

ولی بنابر گفته ی سازمان دیدبان حقوق بشر، آشکار نیست که جنگ ابزار های گیر آمده تولید کدام کشور 

 است. افزون بر کمک های نظامی، مشاوران نظامی ایران با اتحاد شمال همکاری می کنند."

بر ضد طالبان جبهه ی جدید جنگ به وجود آمد که رهبری آنرا  در اوج درگیری های نظامی ویرانگر،  

پس از بر افتیدن مزارشریف، از   ۱۹۹۷اسماعیل خان به دوش داشت. استاندار پیشین هرات در سال  

سوی جنرال ملک در شمال افغانستان به طالبان تسلیم داده شد و در بند افتید. اسماعیل خان مدتی را در  

ه سر برد و سرانجام به گونه ی اسرار آمیزی توانست فرار کند و خود را به حوزه شهرکندهار در زندان ب

ی جنوب غرب برساند و طرفداران خود را گرد آورد و جبهه ی جدید جنگ را بگشاید. در این مورد در 

در یک یادداشت کوتاه بر پایه    ۲۰۰۱/    ۵/    ۱۲تاریخ    Frankfurter Rundschauروزنامه ی آلمانی  

 گاه خبری آلمان آمده است )برگردان(:خبر بن 

" مخالفان طالبان بنابر گفته ی خود شان، از راه های مرزی با ایران، به غرب افغانستان حمله کردند. 

چهار صد مرد جنگی به رهبری اسماعیل خان به پیشروی خویش به سوی استان هرات ادامه می دهند. 

به طالبان در پاکستان ( گزارش داد. بدین گونه مخالفان از این خبر را بنگاه خبری افغانستان ) وابسته  

آغاز امسال سه جبهه ی جنگ را گشودند. به باور ناظران، آنان می خواهند خاطره ی سال های گذشته 

 را تازه کنند." 

آنگونه که در برگ های پیشتر یادآوری شد، به سبب باال گرفتن فعالیت های دهشت افگنی سازمان القاعده  

زیر فشار های جامعه جهانی قرار    ۱۹۹۸خاک افغانستان، امارت خود ساخته ی طالبان از نیمه سال از  

گرفت و با برخی تحریم ها روبرو شد. پس از بمب گذاری های وحشتناک در سفارتخانه های آمریکا در 

تحد در قطعنامه  شورای امنیت سازمان ملل م ۱۹۹۸اگست    ۷نایروبی) کنیا( و دارالسالم) تانزانیا( به روز  

ایاالت   ۱۹۹۹سال ۱۲۶۷ی شماره   از رهبری گروه طالبان خواست که اسامه بن الدن را به حکومت 

 متحده آمریکا تسلیم دهند؛ ولی این خواست برآورده نشد و طالبان خود را به انزوای بیشتر کشاندند.

 

، بار دیگر موضوع تسلیم دهی ۱۳۳۳در قطعنامه ی شماره  ۲۰۰۰دسامبر  ۱۹شورای امنیت به روز  

اسامه بن الدن را به ایاالت متحده آمریکا، گنجانید. در این سند طالبان گنهکار دانسته شدند که به رهبران  

و جنگجویان سازمان القاعده پناه داده اند و در پیش چشمان شان در افغانستان، دهشت افگنان آموزش و 

 د و حمله های دهشت افگنانه ی سازمان القاعده در همین جا برنامه ریزی می شود.پرورش می یابن

با وجود دامن زدن به درگیری های خونبار و سازماندهی حمله های دهشت افگنانه، زمان فرو ریزی 

سرنوشت    ۲۰۰۱خونتای فاشیستی طالبان و سرکوب سازمان القاعده، فرا رسیده بود و ماه های پایانی سال  

گبار این غده ی سرطانی را رقم زد؛ پیش از آن، این ها به تبهکاری هایی دست یازیدند بودند که روند  مر

 این فروپاشی و کوبیدن پایگاه های دهشت افگنی را شتاب بیشتر داد و حتمی کرد.

  طالبان خونخوار در یک برنامه ریزی با رهبری سازمان القاعده، یکجا و هماهنگ با همدیگر توانستند

فرمانده احمد شاه مسعود را از پیش روی خود بردارند. مسعود در این روز    ۲۰۰۱/  ۹/    ۹که به تاریخ  

خواجه   شهرستان  تا  خبرنگار  پوشش  زیر  که  القاعده  سازمان  عضو  عرب  افگن  دهشت  دو  سوی  از 

رفداران مسعود  بهاوالدین پایگاه فرمانده، راه یافته بودند، ترور شد. گر چه این رویداد جبهه ی متحد و ط

را به سختی تکان داد و داشت که درگیری های نظامی شکل دیگری به خود بگیرد؛ لیکن رهبران القاعده  
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در برنامه های خویش چیز باالتر از نابود سازی احمد شاه مسعود و شکستن پایداری جبهه ی متحد را 

 پی ریزی کرده بودند. 

ن مسعود، حمله های دهشت افگنی سازمان القاعده،  دو روز پس از کشته شد  ۲۰۰۱/    ۹/    ۱۱در روز  

ایاالت متحده آمریکا و جهان را تکان داد؛ برج های دوقلوی سازمان بازرگانی جهانی در شهر نویارک  

 بر زمین ریختند و ساختمان پنتاگون را شعله های آتش در خود پیچید.

افغانستان تغییر داد. گروه طالبان و   ، شیوه ی درگیری های نظامی را در۲۰۰۱رویداد یازدهم سپتامبر  

 اسامه بن الدن و جنگجویان القاعده در تنگنا قرار گرفتند و ابتکار عمل از دست شان رفت.

، یک روز پس از حمله های وحشتناک دهشت ۲۰۰۱سپتامبر    ۱۲شورای امنیت سازمان ملل متحد در  

این رخداد تروریستی را تهدید بسیار    ۱۳۶۸افگنی در شهر های نویارک و واشنگتن، در قطعنامه شماره  

مهم برای صلح و ثبات جهانی و خطر خانمان سوز در برابر امنیت بین المللی دانست و بر اساس منشور  

ایاالت را برای  دفاع از خود  تأکید،   سازمان، حق  با  امنیت  به رسمیت شناخت. شورای  آمریکا  متحده 

یازدهم  افگنی  های دهشت  به حمله  واکنش  در  که  دارد  بر می  را  هایی  گام  همه  که  داد  نشان  آمادگی 

 سپتامبر، بایسته است و با کلیه گونه های دهشت افگنی پیکار می کند. 

زمان دهندگان حمله های انفجاری ) اسامه بن موضع گیری سازمان ملل متحد بر پایه حقوق بین الملل، سا

الدن و سازمان القاعده ی وی (، همچنان حکومت طالبان را که به این بزه کاران پناه داده، پایگاه های 

آموزش و پرورش دهشت افگنی را در اختیار آنان گذاشته و از خاک افغانستان به عنوان تخته ی خیز  

نی و برنامه ریزی برای انجام دادن آن استفاده می شود، در وضعیت  برای پیشبرد فعالیت های دهشت افگ 

 لرزان و خیلی ها وخیم قرار داد. 

علیه تروریسم شکل گرفت و همسویی ها و   در چند روز پس از یازدهم سپتامبر، اتحاد جهانی پیکار  

ظامی طالبان و  همصدا شدن ها به وجود آمد. پیش از این که پایگاه های دهشت افگنی، قرارگاه های ن

گدام های جنگ ابزار های سبک و سنگین و مرکز های فرماندهی و سوق و اداره ی آنان کوبیده شود؛  

 ایاالت متحده آمریکا با پنج خواست مهم، طالبان را در هراس انداخت:

 تسلیم دهی کلیه رهبران القاعده پناه داده شده در افغانستان؛ -

 ی افتیده در بند و زندان) بی موجب و خالف اصل های حقوقی(؛رها کردن همه ی شهروندان خارج -

 دادن اطمینان و بر دوش گرفتن تامین امنیت همه ی کارمندان سیاسی و خبرنگاران خارجی؛  -

بسته کردن فوری همه ی پایگاه های دهشت افگنی و تسلیم دهی کلیه فعاالن این مرگز ها به نهاد های    -

 دادستانی و دادگاهی؛ 

گذاشتن راه های داخل شدن به پایگاه های آموزشی دهشت افگنان به روی ]بازرسان های [ایاالت    باز  -

 متحده ی آمریکا. 

ولی اداره ی جورج بوش به جای اینکه در انتظار دریافت پاسخ از سوی طالبان باشد، برای آغاز جنگ 

 سازماندهی می کرد.   آمادگی می گرفت و نیرو های ارتش را به خاطر انجام وظیفه 

 

در یک یادداشت کوتاه    ۲۰۰۱/    ۹/    ۲۴تاریخ   Die Tageszeitung  یدر این مورد در روزنامه ی آلمان

عنوان " مارش ایاالت متحده ی آمریکا در دورادور افغانستان "، " گفته های ضد و نقیض پیرامون   زیر

 هدف های جنگ آمریکا: باید حکومت طالبان نیز بر انداخته شود " آمده است ) برگردان (:

 

ر  " واشنگتن / مسکو / ریاض: در حکومت ایاالت متحده بر سر این سخن جنجال روان است، که آیا د

رایس  کوندولیزا  بانو  خیر؟  یا  شوند  رانده  بیرون  افغانستان  طالبان  شده،  ریزی  برنامه  های  حمله 

  ( Condoleezza Rice  بر ) ( مشاور امنیت ملی به روز شنبه آشکار کرد: " در نبود این ها )طالبان

کار کدام ابزار ها    مردم افغانستان بسیار خوب می گذرد"، " لیکن می بینیم که برای به سر رسانیدن این

وزیر خارجه آمریکا گفت: " بر اندازی    Colin Powellرا در اختیار داریم ". بر خالف این گفته ها،  

 حکومت طالبان هدف ایاالت متحده آمریکا نیست". 

میان مارش نظامی ایاالت متحده آمریکا در منطقه ادامه دارد. در ازبیکستان، یکی از همسایه  در این  

، B-5های افغانستان، بنابر گفته ارتش آمریکا، هواپیما های جنگی آمریکا فرود آمده اند. بمب افگن های  

 هواپیما های کشفی و نظاره گر باید در راه رسیدن به حوزه ی خلیج باشند. 

همین گونه در آسیای مرکزی آمار گیر ها روان است. ویالدمیر پوتین رییس جمهوری روسیه به روز 

( هستند، GUSیکشنبه با رهبران جمهوری های آسیای میانه، که عضو دولت های آزاد مشترک منافع )

های ، نیرو Sunday Timesپیرامون وضعیت کنونی در منطقه، مشورت کرد. بر بنیاد گزارش نشریه 

 ویژه ی کوماندو ای آمریکا 

  (Special Air Service    و اجنت های )MI6  در جنگ ها بر ضد طالبان از جبهه ی متحد پشتیبانی ،

( در خاک RAFمی کنند. افزون بر این، هفت فروند هواپیمای جنگی تورنادو از نیروی هوایی بریتانیا )
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حکومت عربستان سعودی از واگذاری پایگاه  دولت عمان در حوزه ی خلیج جابجا شده است. بر عکس، 

نیرو های ایاالت متحده، سر باز زده است. ترکیه فضای هوایی و فرودگاه های   های نظامی خود برای

خود را به روی هواپیما های باربری ایاالت متحده باز گذاشته است. وزارت دفاع آلمان گزارش ها را 

تاز " دسته ی پشتیبانی از بحران " برای گرفتن آمادگی ها به رد کرد که گفته شده بود که نیرو های پیش

خاطر انجام یک وظیفه در یک کشور همسایه افغانستان پرواز کرده است. این تنها یک سفر روزمره به  

 هدف مشورت در مورد پرسش های امنیتی بوده است. 

از   تا  اند  آن  افغانستان بیرون شوند. گذرگاه چمن به سوی  به مانند گذشته، هزار ها شهروند در تالش 

پاکستان با سیم خاردار بسته شده است؛ لیکن رفت و آمد از آن طرف مرز روان است! صد ها مرد جنگی 

در راه رسیدن به افغانستان هستند تا در دفاع از طالبان قرار گیرند. حکومت طالبان کوشش می کند تا از 

ود دور کند : اسامه بن الدن دیگر در افغانستان نیست. او به سادگی راه دیگری تهدید جنگ را از سر خ

 ناپدید شده است." 

 

آنچه به همکاری روسیه و جمهوری های آسیای میانه با آمریکا و متحدان آن می شود و چگونگی آمادگی 

 Neue Züricherآنها را در برنامه های جنگی بر ضد دهشت افگنی بازگویی می کند، در روزنامه ی 

Zeitung    در   ۲۰۰۱/    ۹/    ۲۴تاریخ ایاالت متحده  نبشته زیر عنوان " هواپیما های نظامی  در یک 

 ازبیکستان فرود آمدند " بازتاب یافته است:

 

" سه جمهوری اتحاد شوروی ) روسیه، ازبیکستان و تاجیکستان ( دیده می شود که تصمیم گرفته اند تا 

آمریکایی ها در افغانستان، پنهانی پشتیبانی کنند. در اساس برای آمادگی به آوردن  از عملیات ]نظامی [  

 ضربه های نظامی، هواپیما های باربری آمریکا به ازبیکستان رسیدند.

 :A.R، مسکو ۲۰۰۱/   ۹/  ۲۳

 

متحده ی آمریکا به دادن یک  رییس جمهوری روسیه پوتین، از زمان حمله های تروریستی در ایاالت  

انه ی ]جدید[ در سیاست خارجی آغاز کرده است. از یک طرف وعده ی پشتیبانی را در مبارزه بر تک 

ضد تروریسم بین المللی، به امریکایی ها داد، از سوی دیگر می خواهد از روند گسترش فضای ضد  

ار آمریکایی در میان نیرو های عملیات پر شتاب روسی، جلوگیری کند؛ از این رو خود را در زیر ب

خواسته های واشنگتن جمع و جور کرده است. همسان به این روش، رهبران جمهوری های شوروی ) 

 ازبیکستان و تاجیکستان ( نیز با احتیاط کاری موضع گیری یکسان اختیار نموده اند. 

ایاالت متحده   افغانستان هم مرز هستند و به همین خاطر در نزد  قلمرو  با  هر دو جمهوری در جنوب 

ا شرکای )همکاران( جذاب در عملیات نظامی برنامه ریزی شده علیه طالبان و اسامه بن الدن آمریک 

شمرده می شوند.در هر سه جمهوری، حکومت شهروندان را در مورد این سخن در تاریکی نگهداشته 

در روز   اند که آنها تا چه اندازه و چقدر تنگاتنگ می خواهند با ایاالت متحده آمریکا در همکاری باشند.

های پسین نشانه ها چنان می رساند که این جمهوری ها خود را تنها به پشتیبانی لفظی محدود نکرده اند؛ 

 بلکه پنهانی خواهان اجرای یک نقش فعال در عملیات بر ضد ]طالبان در[ افغانستان اند.

 

 تصمیم راهبردی پوتین: 

________________ 

آگاهی های استخباراتی را پیرامون پایگاه های    Igor Iwanowمسکو بر بنیاد گفته ی وزیر خارجه  

دهشت افگنی در افغانستان، به امریکایی ها سپرده است. این النه ها باید ویران شوند؛ زیرا آنها خطر 

دیگر کشور ها هستند. شاید موافقت روسی آمریکا، روسیه و  ایاالت متحده  به  از تهدید  استفاده  ه برای 

فرودگاه های هوایی در آسیای میانه وابسته به اتحاد جماهیر شوروی از سوی قوای نظامی آمریکا، با  

ارزش تر نسبت به واگذاری آگاهی های پنهانی، شمرده شود. شمار زیاد سیاستمدار ها ی روسی این 

وزیر دفاع   Sergei Iwanowچنانچه  منطقه را هنوز هم به عنوان گستره ی زیر نفوذ مسکو می پندارند.  

در هفته ی پیش هر گونه بازی با خیالبافی ها را در مورد حمله از خاک تاجیکستان و یا ازبیکستان رد  

 کرد و سیاستمدار های سرشناس بخش امنیت از افزایش رخنه گری آمریکا در آسیای میانه هشدار دادند. 

نیرو ها تصمیم گرفته است. در یک گفت و گو با کانال    آشکار می شود که پوتین در ناسازگاری با این

کشور های عالقمند می توانند در پیوند با پذیرش نیرو های  ( تأکید کرد که  ARDیک تلویزیون آلمان )

آمریکایی ]در خاک خود [ خود شان تصمیم بگیرند. این گفته بیشتر از همه به تاجیکستان با اهمیت است، 

ای نظامی خود را جابجا کرده و از رخنه گری سیاسی زیادتر برخوردار است.  جایی که روسیه نیرو ه

برعکس ازبیکستان از مدتی بدین سو از حلقه ی مسکو دوری جسته و به جابجایی نیروهای نظامی آمریکا  

با وجود واکنش و پایداری روسیه موافقت کرده است. پوتین می داند که رفتار دوری گزینی روسیه در 
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وجود مؤثر نیست و تنها روسیه را به انزوا می کشاند. در این میان رهبر کریملن می تواند به بحران م

این سخن بسنده کند که از سوی غرب شریک با اهمیت شمرده می شود، او به این دل خوش کرده است 

ه بن الدن که در نقش پیغمبری که از مدت ها کسی به آن توجه ندارد، حضور یابد، آنچه او در مورد اسام

 هشدار داده بود. 

به مانند روز های گذشته، پوتین در پایان هفته در تماس فوری سیاسی با همتا های دولتی خویش در آسیای  

میانه، بود. به روز شنبه صحبت تیلفونی درازی با رییس جمهوری بوش داشت که از محتوای آن آگاهی  

به فکر آن    Washington Postر نوشته ی روزنامه  دقیق داده نشده است. ایاالت متحده ی آمریکا بناب

است که از قلمرو ازبیکستان از هواپیما های جنگی بمب افگن برای کوبیدن هدف ها در افغانستان، استفاده  

کند. در تاجیکستان باید دسته های نجات و جست وجو گر جابجا شوند: هواپیما های جنگی در اینجا گاه  

یکن هر دو کشور به روز پنجشنبه رد کردند که با ایاالت متحده ی آمریکا یک  گاهی نشت و پرواز کنند. ل

چنین پیمانی را بسته اند و یا در این باره از آنها پرسشی شده است. آشکارا آنها می خواهند همکاری  

 خویش را با آمریکایی ها تا آنجا که امکان دارد به گونه ی پنهانی گسترش دهند. ولی در پایان، چندین

آژانس خبر رسانی آگاهی دادند که در یک قرارگاه در نزدیکی پایتخت ازبیکستان شهر تاشکند دو فروند 

هواپیمای باربری آمریکایی فرود آمدند. از هر دوی آن، یکصد تن نظامی پیاده شدند و وسایل گوناگون  

 نظامی نیز بیرون آورده شد. 

 

 فایده های در حال انتظار به حکومت کریموف:

________________________________ 

بدین گونه نشانه ها حاکی از آن است که ایاالت متحده ی آمریکا نخستین بار در تاریخ خود به خاطر یک  

عملیات جنگی از قلمرو اتحاد شوروی استفاده می کند. سنجش ازبیکستان پر نفوس ترین کشور از جمله  

پذیرش نخستین هواپیمای آمریکایی، حیران کننده نیست. ازبیکستان  ی پنج جمهوری آسیای میانه برای  

خود را در آسیای میانه قدرت پیشتاز منطقه ای می داند و به همین سبب خواهان آن است تا از رخنه گری 

روسیه در منطقه جلوگیری کند. از دیر مدت بدین سو، رییس جمهوری کریموف در تالش است تا روابط  

سیاسی خود را تامین کند. سپاهیان ازبیک همیشه در آزمایش های نظامی با نیرو   -نیتی بسیار نزدیک ام

های آمریکایی شرکت می ورزند. در همین تازگی ها، ارتش جوان آن کشور برای این کار با وسایل 

مخابراتی آمریکایی آراسته شدند. بدون شک کریموف آرزومند است که ایاالت متحده ی آمریکا کنون  

های نظامی خود را ارزانی دارد و در عین زمان انتقاد خویش را در مورد پایمال سازی حقوق   کمک

بشر در ازبیکستان نرم تر کند. پیش از همه او ) کریموف( می تواند خوشحال باشد که جنبش اسالمی 

نی ازبیکستان، بخشی از شبکه ی اسالمی در شمار هدف هایی شناخته شده است که از سوی قدرت جها

نظارت شود. این سازمان چریکی )گوریالیی( در زیر سایه پشتیبانی طالبان از راه افغانستان به عملیات 

می پردازد و در سر لوحه ی فعالیت خود بر اندازی کریموف و تشکیل خالفت اسالمی را در ازبیکستان  

 دوم(. نگاشته است." ) برگرفته از کتاب دیجیتال:" گذر در کوچه های خون و آتش" ج

 

آمادگی های جنگی و شکل گیری اتحاد ها برای همکاری با آمریکا و همسویی با جبهه ی جهانی پیکار  

با دهشت افگنی بین المللی، نمایانگر آن بود که حمله ی نظامی بر افغانستان یک امر دوری ناپذیر شده 

فند های گوناگون پناه می است. هر چند رهبران گروه طالبان در پی کمایی کردن وقت بودند و به تر

 بردند؛ لیکن ایاالت متحده این فرصت را به آنان نمی داد. 

 

قصر سفید در یک یادداشت بسیار مهم به آگاهی مردم آمریکا رسانید    ۲۰۰۱در هفته ی پایانی سپتامبر  

نیز از قدرت که با آغاز حمله ی نظامی بر پایگاه های دهشت افگنان در افغانستان، باید ملیشه های طالبان  

به زیر انداخته شوند؛ زیرا آنان از مردم افغانستان نمایندگی نمی کنند. در این مورد گزارشگر روزنامه 

Financil Times    در یک نوشته زیر تیتر " ایاالت متحده به طالبان   ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۱آلمان به روز

 فرصت نمی دهد" نگاشته است:

 

" در حکومت ایاالت متحده در پیوند به ضربه ی نظامی بر طالبان در افغانستان، آشکارا اعضای سختگیر  

یک  سفید  قصر  از  هفته  پایان  در  واشنگتن  در  نشاندند.  کرسی  به  را  خود  سخن  ناپذیر  آشتی  و 

Memorandom    یادداشت برای گفتن نکته های مورد نگر و شیوه ی تفکر ( به آگاهی رسانیده شد که (

در آن بسیار روشن نسبت به گذشته، این هدف گنجانیده شده است: در صورت حمله بر افغانستان، ملیشه 

 های طالبان حاکم در آنجا از قدرت کنار زده می شوند. 

افغانستان   از مردم  نمایندگی  در  طالبان  پایه گزارش های رسانه های همگانی  بر  این سخن  نمی کنند، 

افغانستان   در  که چه کسی  بگیرد  نمی خواهد تصمیم  آمریکا  متحده  ایاالت  لیکن  است.  آمده  مموروندم 
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فرمانروا باشد. آنها از کسانی پشتیبانی می کنند که در راه تشکیل یک حکومت دموکراتیک و آزاد گام  

آمر ستاد قصر سفید دیروز در یک مصاحبه گفت: طالبان باید در قدرت نباشند،   Andrew Cardبگذارند.

 هر گاه آنان با انفجار ها پیوند داده می شوند. 

وزیر خارجه برسر این سخن تأکید می کند که برکناری ملیشه ها نباید در زمره    Colin Powellتا کنون  

 بانی کشور های اسالمی نگردد. ی هدف های جنگی شمرده شود تا سبب از دست دادن پشتی

پشتیبانی آنها به کلی چیز دیگری است، نسبت به اینکه عربستان سعودی مهمترین همکار وفادار در اتحاد  

جنگ خلیج ] از خود نشان داد [، ]این کشور [ در پایان هفته به آگاهی رسانید: ایاالت متحده آمریکا اجازه 

ی حمله علیه عرب ها و مسلمانان استفاده کند. " از ما هیچگونه  ندارد از پایگاهی در قلمرو سعودی برا

کمک نظامی خواسته نشده است و هم هیچ صحبتی در این باره صورت نگرفته، از ما کسی نپرسیده و  

سعود فیصل در ریاض به    Saud al Feisalما نیز نه نگفته ایم" این سخنان را وزیر خارجه، شهزاده  

 فته است.گ Finacial Timesنشریه 

وزیر ]خارجه [ آشکار کرد: این موضع گیری نباید به عنوان ضربه ی نامناسب به تالش های ایاالت  

متحده به خاطر برانگیختن اتحاد ضد تروریستی پنداشته شود . با وجود این ریاض به روشنی کوشش می  

در مبارزه بر ضد   راض خودکند تا از محل آغاز حمله ها بر کشور های برادر از نظر ها دور بماند. ریا

دهشت افگنی پا بند می داند. لیکن توده های مردم ]در آنجا [ به سوی ایاالت متحده آمریکا به دیده ی  

انتقادی می نگرند و حمله های انتقام جویانه که قربانیان زیادی در میان شهروندان کشوری افغانستان به 

 می گذارد با حساسیت برخورد می کنند.  جای 

کنون از پایگاه های موجود ایاالت متحده در خاک ]عربستان [ تنها به هدف پرواز های گزمه زدن بر   تا

عراق استفاده شده است. هر گاه این مرکز ها به محل قومانده و قرارگاه و سر و سامان دادن برای کمپاین 

 ض را تغییر دهد.بزرگ نظامی به کار گرفته شود، در آن وقت می تواند به زودی موضع گیری ریا

موافقت نکردن عربستان سعودی آن وضعیت را فراهم می آورد که ترکیه را به میدان بازی بیاورند. در 

حال حاضر ریاض خود را فارغ از نگرانی می یابد که واشنگتن حمله علیه ترور را با هوشمندی آمادگی 

 برابر عراق سمت و سوی ندهند. می گیرد. وزیر ]خارجه [ در این باره هشدار داد که جبهه را در

 آگاهی دهی خیلی ها اندک: 

___________________ 

یک عملیات نظامی گسترده بنابر گفته ها از ]حلقه های[ وزارت دفاع بریتانیا، در افغانستان در پیش رو  

پیرامون شکل    .] ]به گوش می رسد  این گونه سخنان   ،" دانیم  قدر کافی نمی  به  ما   " عملکرد نیست. 

 ]نظامی [، ]باید[ گفتمان سازنده ی بین المللی، میان متحدان راه اندازی شود.

این گفته باید بیدرنگ باال گیرد، هر گاه سخن بر سر این موضوع بچرخد که گزینه چیست و چه کسی به 

]بن   جای طالبان پشتیبانی شود؟ " در بین طالبان دسته های وجود دارد و آنان از شبکه ی تروریستی

بر زبان آورد. " و    Donald Rumsfeldالدن[ پشتیبانی نمی کنند." این حرف را وزیر دفاع آمریکا،  

کسانی در افغانستان هستند و سرسختانه در برابر طالبان ایستادگی می کنند: اقوام در جنوب، اتحاد شمال. 

طالبان متحد سازیم، و راهی   ما ناگزیر هستیم که این ارزش ها را بشناسیم و آنها را در یک تشکل ضد

 را پیدا کنیم که از آنها پشتیبانی کرده بتوانیم.". 

کم از کم دو تن فرمانده طالبان بر پایه آگاهی دهی حلقه هایی از افغانستان در پاکستان هر کدام همراه با  

پادشاه پیشین محمد سه صد تن سرباز به اتحاد شمال پیوسته اند. دلیل این عالقمندی ، گزارش هایی بود که  

ظاهر باز می گردد و حکومت جدیدی تشکیل شده می تواند. یکی از سران قبایل این جمله را گفت. چشمه 

های دیپلماتیک به آگاهی رسانیدند، ظاهر شاه دیروز در روم ]پایتخت ایتالیا [ با نماینده ی سازمان ملل  

 متحد پیرامون تشکیل حکومت گذرا صحبت کرده است.

ن رییس جمهوری پاکستان جنرال پرویز مشرف دیروز اعتراف کرد: رسیدن به یک توافق صلح  همچنا

آمیز با طالبان دیگر انتظار برده نمی شود. " انسان می تواند تالش های آینده را آزمایش کند؛ لیکن نشانه  

ان گذاشت. در می  CNNها آنقدر جرأت دهنده نیستند." این سخنان را مشرف با فرستنده ی تلویزیون  

 دیدگاه ها روشن می کند که 

 " ما به یک درگیری نظامی نزدیک می شویم." این حرف را یک کارمند حکومت در اسالم آباد گفت. 

نیرو های ویژه ی بریتانیایی و ایاالت متحده پیش از پیش به فعالیت ها کشفی در افغانستان دست زده اند. 

الدن را بازداشت خواهند کرد، تأیید نشده است. پرسش این   آگاهی ها در این مورد که آیا سپاهیان بن

است: آیا واحد های ]ویژه ی نظامی [ هنوز هم در داخل این کشور هستند، و چگونه آنها به درون قلمرو 

آمده اند؟ پاکستان حضور نیرو های آمریکایی را در خاک خود رد می کند. چنان معلوم می شود که باید  

تأیید گذاشت: ایاالت متحده آمریکا از خاک همسایه های شمالی افغانستان، ازبیکستان    به آن گفته ها مهر

و تاجیکستان به عنوان تخته ی خیز استفاده می کند." ) برداشت از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های  

 خون و آتش" ج دوم(.
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و انگلیسی در داخل افغانستان  آنگونه که در برگ های پیشتر گفته آمد، دسته های ویژه کشفی آمریکایی  

فعال شدند تا آگاهی های الزم کشفی را گردآوری کنند که با آغاز حمله ها بر پایه آن بر هدف های جنگی 

ضربه های کاری و حساب شده زده شود. جورج بوش به آگاهی جهانیان رسانیده بود که به خاطر پیروزی  

ارتش ایاالت متحده گذاشته خواهد شد تا توانایی های بر دهشت افگنی، کلیه جنگ ابزار ها در اختیار  

 دشمن را نابود کند. 

،  ۱۴و اف    ۱۵  -، هواپیما های جنگی دو ماشینه ی اف  ۱۶  -هواپیما های جنگی یک ماشینه ی اف  

، موشک های ۲  -ب  /    ۱  -ب  /    ۵۲-، بمب افگن های: ب  ۱۱۷  -و اف / آ    ۱۸  -هواپیما های اف / آ  

 Carl، ناوگان های هواپیما بردار: Daisy Cuttersاهاک، بمب های سنگین وزن کروز میزائیل و توم

Vinson، 

Kitty Hawk    وTheodore Roosvelt    وEnterpreis    در پایگاه ها و لنگرگاه های از پیش تعیین شده

 جابجا شده اند.

آسیای میانه و حوزه  با وجود اینکه هواپیما ها و ناوگان های جنگی آمریکا و بریتانیا در جمهوری های  

 Donald Rumsfeldی خلیج لنگر انداخته بودند و آمادگی های جنگی گرفته شده بود؛ ولی با آن هم  

 وزیر دفاع در برابر دوربین رسانه ها می گفت: 

ارتش حمله ی بزرگی را آغاز نمی کند تا در جنگ بر ضد دهشت افگنی پیروز شود؛ زیرا این جنگ می  

دشوار   بسیار  شهر تواند  در  که  آنگونه  زمینی  بزرگ  عملیات  جنگ،  این  در  باشد.  خطرناک  و 

Normandie    ۱۹۴۴در فرانسه در سال  ( قوای متحدان در جنگ جهانی دومD - Day    ،در پیش گرفتند )

رخ نخواهد داد. آمریکا به دنبال انتقام گیری نیست، تنها سخن بر سر دفاع از خود می چرخد؛ بنابران 

شکل و شیوه ی دفاع از خود در برابر دهشت افگنی، پیکار با دهشت افگنان است. گسیل نیرو های نظامی  

کنش به سوء قصد های انفجاری یازدهم و حضور آنان در حوزه ی خلیج، تنها به خاطر نشان دادن وا

 (.۲۰۰۱/   ۹/   ۲۷تاریخ  ۲۲۵شماره  Die Rheinpfalzسپتامبر صورت گرفته است ) روزنامه ی 

ولی بر خالف این گفته ها، پرویز مشرف رییس جمهوری پاکستان از روی این راز نهفته پرده برداشت 

سازمان القاعده سخن زد و آشکار کرد که روز و از حمله ی نظامی زود هنگام بر پایگاه های طالبان و  

های زندگی حکومت طالبان به پایان خود نزدیک شده است. وزارت خارجه پاکستان به آگاهی رسانید که 

ایاالت متحده در این حرکت نظامی خود، مردم افغانستان و دین اسالم را نشانه نمی گیرد؛ بلکه هدف 

این میان، در عمان )اردن( ارتش   حمله ها نابود کردن پایگاه های دهشت المللی است. در  افگنی بین 

تن افسر و سرباز شرکت ورزیده بودند)  ۲۴۰۰۰بریتانیا دست به یک نمایش نظامی )مانور( زد که در آن  

 (. ۲۰۰۱/   ۱۰/  ۲تاریخ  ۲۲۹شماره  Die Rheinpfalzروزنامه آلمانی 

 

( رییس جمهوری آمریکا در یک صحبت Enduring Freedomپیش از آغاز ماموریت آزادی دوامدار )  

تلویزیونی به مردم آمریکا و جهانیان آگاهی داد که دستور حمله های نابود کردن پایگاه های دهشت افگنی  

و قرارگاه های نظامی طالبان را داده است. اینک برگردان فشرده ی بخش های از بیانیه جورج بوش از 

 روزنامه ی :

Die Rheinpfalz    زیر عنوان " کنون طالبان بهای ]عملکرد [   ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۸تاریخ    ۲۳۳شماره

 خویش را می پردازند":

 

" ایاالت متحده ی آمریکا به حمله های نظامی بر افغانستان آغاز کرد. جورج بوش رییس جمهوری ایاالت 

 Enduringآزادی دوامدار ) متحده دیروز در یک صحبت تلویزیونی در قصر سفید از آغاز ماموریت 

Freedom.خبر داد ) 

 بخش های از بیانیه بوش: 

 

در  طالبان  حکومت  و  القاعده  تروریستی  آموزش  های  پایگاه  بر  حمله  به  ارتش  من،  دستور  بنیاد  بر 

 افغانستان آغاز کرده است.

ف اینکه دیگر از  مقصد این است تا با خردمندی و سنجیده شده حمله های ]از پیش [ نشانی شده را به هد

افغانستان به عنوان زیربنای عملیات تروریستی استفاده نشود و با این هدف که به توانایی های نظامی 

 حکومت طالبان حمله کنیم، انجام می دهیم)...( 

در پشت این ]هدف[ ما خواست مشترک جهان قرار دارد. دو هفته پیش من از طالبان یک سلسله خواسته 

 درست را بعمل آوردم: های روشن و 
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پایگاه های تروریستی را ببندید، رهبر شبکه ی القاعده را تسلیم دهید و کلیه شهروندان خارجی ] کارمندان 

[ را که به ناحق زندانی کرده اید رها کنید تا به کشور خود برگردند.  Shelter Nowسازمان خیریه آلمانی

 بهای آنرا می پردازند)...( البان هیچ کدام این خواسته ها برآورده نشد. کنون ط

امروز ما افغانستان را نشانه گرفته ایم؛ ولی جنگ بزرگتر از آن است. هر دولت ناگزیر است تصمیم  

خویش را بگیرد که از چه کسانی پشتیبانی می کنند. در این درگیری بیطرفی وجود داشته نمی تواند. هر 

های بیگناه پشتیبانی کند، ]آن نظام [ خود را ]در عمل[ در گاه یک حکومت از تبهکاران و قاتالن انسان 

رده ی گنه کاران و آدمکشان قرار می دهد. و آن حکومت با اینگونه رفتار خطر را متوجه خود کرده و 

 به تنهایی در راه روان است )...(

ه در دنیای  ما یک ملت صلح جو هستیم؛ لیکن ما آنی و به گونه ی اندوهگین نتیجه به دست آوردیم ک

ناگهانی ترور، صلح وجود ندارد. با در نظر داشت این تهدید جدید، به صلح تنها زمانی دسترسی پیدا 

کرده می توانیم، که در پی زیر پیگرد قرار دادن کسانی برآیم که صلح را تهدید می کنند. ما برای این 

 سانیم )...( ماموریت عبادت و دعا کرده ایم؛ ولی ما این وظیفه را به سر می ر

در ماه های آینده حوصله مندی باید از زمره ی نیرومندی های ما باشد، آن شکیبایی با ایستایی و درنگ 

انتظار آمیز دراز مدت که به دلیل های امنیتی ضروری پنداشته می شود. بردباری و درک این سخن که  

ظر گرفتن قربانی ها که در این ]عملی کردن [ هدف های ما نیازمند زمان است؛ حوصله مندی با در ن

راه صورت می گیرد و متوجه ما نیز شده می تواند. امروز این قربانی را سربازان گردان های نظامی 

ما می دهند و در حال حاضر آنان از ما در فاصله ی بسیار دور از خانه های مان، دفاع می کنند، و آنان 

 نگران؛ ولی افتخار آمیز خود پذیرفته اند)...(  این قربانی را به خاطر خانواده های پریشان و

جنگ کنونی در شمار زیاد جبهه ها آغاز شده است. ما از آن هراس نداریم، ما خسته نمی شویم، ما در  

 گمان نمی افتیم و تزلزل را نمی پذیریم، ما ] در ماموریت خویش[ کوتاه نیامده و از پا در نمی آیم.

شوند. من از شما تشکر می کنم. امیدوارم، خداوند به ادامه پشتیبان آمریکا باشد." صلح و آزاد. پیروز می  

 ) برگرفته از کتاب دیجیتال "گذر در کوچه های خون و آتش" ج دوم (.

آسمان آبی رنگ و حریم فضایی افغانستان در اختیار برنامه ریزان حمله ی نظامی    ۲۰۰۱هفتم اکتوبر  

ستان قرار گرفتند و ماشین جنگی سردمدار جهان سرمایه داری به حرکت  ایاالت متحده آمریکا و انگل

افتید. یک قدرت بزرگ با پیشرفته ترین جنگ ابزار ها بر یک کشور ناتوان ) در اینجا هدف از امارت 

تبهکار و نفرین شده ی طالبان وحشی و لشکر ایله جاری سازمان دهشت افگن القاعده نیست؛ بلکه هدف 

باد رفته و ویران شده و مردم بیگناه و آواره ی آن، به نام افغانستان است ( هجوم آورد.  یک سرزمین بر 

این دیگر بسیار روشن است که اگر طالبان خون آشام به خواسته های رییس جمهوری آمریکا تمکین می 

تا پایان  کردند و در برآورده شدن آنها گام می گذاشتند، هرگز مورد خشم قرار نمی گرفتند و بدون شک  

افغانستان   در قدرت باقی می ماندند. برای آمریکایی ها و متحدان آنان بی تفاوت بود که چه کسی در 

 حکومت می راند و برسر شهروندان چه می گذرد. 

با آغاز حمله ها تونی بلیر نخست وزیر بریتانیا در پیش روی دوربین رسانه ها حاضر شد و از عملیات 

 هانیان آگاهی داد. نظامی به انگلیس ها و ج

 اندکی پس از حمله های هوایی آمریکا بر افغانستان، رییس جمهوری فرانسه 

Jacques Chirac    نیز از این عملکرد پشتیبانی کرد و یاد آور شد که جورج بوش از وی خواستار کمک

افغانستان   شده است. پیش از آغاز حمله ها، شماری از کارمندان بخش کشف دستگاه استخبارات فرانسه به

داخل شده بودند تا برای عملیات زمینی، محل ها را بازشناسی کنند. قرار بر آن شده بود که پس از هفتم 

و جوی    ۲۰۰۱اکتوبر   کار جست  در  ویژه(  عملیات  بخش   ( فرانسه  امنیت خارجی  ریاست  کارمندان 

دن زیر ساخت های دهشت پناهگاه های مغاره ای و گدام های جنگ ابزار در کوه ها، همچنان ویران کر

افگنی، رهایی اسیران، باز شناخت و شناسایی محل ها به خاطر سوق و اداره ی نیرو های زمینی...  

 دوشادوش آمریکایی ها انجام وظیفه کنند.

بر بنیاد آگاهی دهی پنتاگون در شب هفتم اکتوبر ) نزدیک به ساعت شش و سی شب به وقت اروپای 

فروند موشک دارای پرواز سریع شلیک شد. وزیر دفاع آمریکا    ۵۰ات نظامی  میانه( در دور نخست عملی

به آگاهی جهانیان رسانید که حمله بر دستگاه ی پدافند هوایی طالبان و پایگاه های آموزشی دهشت افگنان 

 صورت گرفته است.

رق رسانی از کار در کابل انفجار های سنگین رخ داد و آتش جنگ ابزار پدافند هوایی دیده شد. شبکه ی ب

 افتید. در اطراف فرودگاه نظامی بمب ها فرود آمدند، به هواپیما های جنگی زیان رسیده است. 

Donald Rumsfeld    به رسانه ها گفت: پیش از وقت است که در باره ی موفقانه بودن نخستین حمله ها

اپیما های باربری، برای سخن زده شود. در این عملیات برنامه ی پرتاب مواد خوراکی از بدنه ی هو

افغانستان نیز گنجانیده شده است.   مردم گرسنه نگهداشته شده   برنامه ریزی شده است که در روز  ی 

 تن متریک مواد خوراکی پرتاب شود.۳۷۵۰۰نخست عملیات به اندازه ی
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کارمندان وزارت دفاع پاکستان در اسالم آباد تأیید کردند که در حمله بر هدف ها در افغانستان، از فراز  

هوایی آن کشور استفاده شده است که بخشی از پشتیبانی از ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جهانی مبارزه  

 ۸تاریخ۲۲۳شماره    Die Rheinpfalzبر ضد دهشت افگنی بین المللی شمرده می شود )روزنامه آلمانی  

/ ۱۰   /۲۰۰۱ .) 

بربنیاد گزارش رسانه های دیداری ایاالت متحده، در ادامه ی بمباران هوایی افزون بر کابل، شهر کندهار 

حمله های روز نخست را   Rumsfeldپایگاه اصلی طالبان نیز بمباران شد. رییس جمهوری آمریکا و  

دانست ها  برنامه  پایه  بر  و  در گستره ی جهانی پیروزمندانه  انگلیس  و  آمریکا  هوایی  های  از حمله  ند. 

پذیرایی شد. کوفی عنان سردبیر سازمان ملل متحد و وزیران خارجه ی کشور های عضو اتحادیه اروپا  

 (.۲۰۰۱/ ۱۰/   ۹تاریخ ۲۳۴شماره  Die Rheinpfalzاز این حمله ها پشتیبانی کردند) روزنامه 

 

دفاع  افغانستان حاکم شدند. وزیر  قلمرو فضایی  در سومین شب بمباران هوایی، نظامیان آمریکایی بر 

ساعت می توانند  ۲۴آمریکا گفت: نیرو های نظامی ما در حال حاضر در وضعیتی قرار دارند که در  

طالبان زیان دیده اند. هدف ها را در افغانستان زیر آتش بگیرند، کلیه فرودگاه های هوایی زیر حاکمیت  

جبهه ی متحد شمال باید جنگ بر ضد طالبان را ادامه دهد. از سوی دیگر به سبب فرود آمدن یک فروند 

شهروندان  که  اداره  این  کارمند  چهار  متحد،  ملل  سازمان  روبی  ماین  نهاد  دفتر  ساختمان  بر  موشک 

لبان نیز مورد حمله قرار گرفت؛ لیکن افغانستان بودند، کشته شدند.محل بود و باش مال عمر رهبر طا

خبرنگار روزنامه ی فرانسوی   Michel Peryrardخودش جان به سالمت برد. ولی طالبان در کابل،

Paris-Match .را بازداشت کردند 

در سه شبانه روز، وزیر دفاع آمریکا به این نتیجه رسیده بود که با بمباران هوایی و شلیک موشک ها به 

وانند دهشت افگنان را شکست دهند و حکومت طالبان را از قدرت به زیر اندازند ) روزنامه تنهایی نمی ت

Die Rheinpfalz  ۲۰۰۱/  ۱۰/  ۱۰تاریخ ۲۳۵شماره .) 

 

در چهارمین شب بمباران هوایی، جبهه ی متحد شمال به آگاهی رسانید که استان غور از زیر اداره ی 

وری آمریکا در صحبت با رسانه ها در قصر سفید گفت که به طالبان آزاد شده است. همچنان رییس جمه

 طالبان یک فرصت دیگر داده می شود، هر گاه آنان اسامه بن الدن را به آمریکا تسلیم دهند.

در ششمین شب، نظامیان آمریکایی به خاطر رخصتی روز های عید، حمله ها را اندکی کاهش دادند. با 

این وضعیت،   متحده    Mary Robinsonدیدن  ایاالت  از  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کمشنر 

خواهش کرد تا به برقراری یک آتش بس موافقت کند؛ ولی پذیرفته نشد. از سوی دیگر، دهشت افگنان 

سازمان القاعده به ایاالت متحده و بریتانیا هشدار دادند که حمله های انفجاری جدیدی در پیش رو است. 

( در یک نوار ویدئوی از مسلمانان در آمریکا و انگلستان Sulaiman ABU Ghaichسلیمان ابو قیس )  

خواهش کرد که با هواپیما سفر نکنند و در ساختمان های بلند منزل زندگی نه نمایند. همچنان تهدید کرد 

که سربازان آمریکایی و بریتانیایی ناگزیر اند تا از جزیره ی عرب خارج شوند، در غیر آن زمین در 

ر پای آنان آتش خواهد گرفت. لیکن آمریکایی ها و انگلیس ها این تهدید را دست کم گرفتند و گفتند که  زی

روزنامه   گیرد)  نمی  خاموشی   " هواپیما  طوفان   "Die Rheinpfalz    ۱۰/    ۱۵تاریخ۲۳۹شماره    /

۲۰۰۱.) 

ندان افغانستان  در چند شبی که گذشت، در حمله های موشکی و بمباران هوایی، شمار زیادی از شهرو

کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا تأیید کرد که پرتاب یک بمب هدایت شونده ی الیزری از یک جنگنده ی 

آمریکایی از هدف برنامه ریزی شده به خطا رفته است. در عین حال، طالبان از دسته های تلویزیونی 

تا در نزدیکی های شهرجالل آباد که غربی خواستند تا به افغانستان بیایند و ازکشته شدگان در یک روس

در حمله ی هوایی بر فرودگاه نظامی رخ داده است، فیلم برداری کنند. لیکن حکومت پاکستان از آمدن  

تاریخ  ۴۱شماره   Sonntag Aktuellخبرنگاران به افغانستان جلوگیری کرد) نشریه آلمانی آخر هفته: 

۱۴  /۱۰  /۲۰۰۱.) 

هوایی،   بمباران  خلبان در  بدون  جنگی  هواپیمای  از  افغانستان  در  بار  نخستین  متحده  ایاالت  ارتش 

(Drohne  استفاده کرد. پیرامون این موضوع بنگاه خبری آلمان بر بنیاد آگاهی از واشنگتن، به روز )

 ، این خبر را به نشر سپرد ) برگردان(:۲۰۰۱/  ۱۰/  ۱۸

 

بار در جنگ افغانستان هواپیمای بدون سرنشین آراسته   (: ایاالت متحده آمریکا نخستینdpa" واشنگتن )

موشک   با  هواپیمای جنگی  این  کارگیری  به  نظامی  کارشناسان  آورد.  در  پرواز  به  را  ابزار  با جنگ 

( را در افغانستان ) یک گام انقالبی در پیشبرد جنگ(  RQ-1, Predatorرهبری نا شده ی ضد تانک )  

گزارش داد. بر بنیاد    Washington Postنبه، روزنامه ی آمریکایی  دانستند، آنگونه که به روز پنجش
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خبری که از پنتاگون به بیرون بر آمده است، تا کنون در مورد کاربرد این هواپیمای جنگی،بسیار اندک 

آگاهی در دست است. لیکن چیزی را که می توان با اطمینان گفت، این است که این هواپیما چند بار بر 

 شلیک کرده است ." هدف ها موشک

هواپیمای جنگی بدون سرنشین آمریکایی بر هدف های جنگی در افغانستان، موشک رهبری ناشده   که  این

ی ضد تانک را شلیک کرده است، کدام گپ شگفت انگیز نیست؛ زیرا در روز های پیش از این نیز، 

و قرارگاه های آموزش و پرورش  ارتش ایاالت متحده بمب های خوشه ای را بر پایگاه های نظامی طالبان  

سازمان القاعده، ریخته بود. رییس جمهوری آمریکا گفته بود که نظامیان حق دارند در این جنگ از کلیه  

دشمن، استفاده کنند. ولی در نزد نظامیان جهان سرمایه ر  وسایل و امکان های جنکی به خاطر چیره شدن ب

ربرد این جنگ ابزار ها چه بال ها و مصیبت ها و زیان ها داری یک چیز به کلی بی مفهوم می آید که کا

را بر سر انسان های بیگناه می آورد. این تنها افغانستان نبود که مزه ی تلخ شلیک موشک ها و ریخته 

شدن بمب ها را چشیده است؛ بلکه کشور های دیگری نیز از این خشم و خشونت نظامی گران جهان  

است، از جمله پرتاب بمب های خوشه ای که یک تبهکاری نابخشودنی   سرمایه داری بی نصیب نمانده

 شمرده می شود. 

 

در یک نوشته زیر تیتر " هر یک   ۲۰۰۱/  ۱۰/  ۱۳تاریخ   Berliner Zeitungدر روزنامه ی آلمانی 

  Katja Tichomirowaاز ریزف ها و وسایل کمکی، هر جنگ ابزار و هر وسیله و ابزار دیگر " به قلم  

 آمده است:

 

اکتوبر: در جنگ هوایی بر ضد طالبان در افغانستان و پشتیبان آنان، اسامه بن الدن، ایاالت   ۱۲" برلین،  

ر های رسمی در شب پنجشنبه اولین بار بمب های خوشه ای را پرتاب  متحده آمریکا بنابر گفته ی دفت

کرد. بمب های خوشه ای از رده ی آن بمب ها بودند که بر هدف های نظامی حکومت طالبان پرتاب شده 

در نخستین روز های  از آن که  دفاع آمریکا می رساند. پس  آگاهی دهی های وزارت  آنگونه که  اند، 

استفاده شد تا پدافند هوایی    Tomahawkاز گونه    Cruise Missile های    عملیات نظامی از موشک

آمریکایی باز کند،   B-1و    B-52 ملیشه های طالبان را از کار اندازد و راه را به موشک های برد دراز  

هدف های حمله های دور دوم را زیر ساخت های نظامی و قوای زمینی ) پیاده نظام( طالبان در بر می  

 گیرد.

 

 زخم های ژرف: 

 

بمب های خوشه ای را در مبارزه علیه " هدف های ساحه ای = اراضی" به کار می گیرند. این هدف ها 

می توانند قرارگاه ها، موضع های توپخانه ای و همچنان خود ارتش باشد. جورج بوش رییس جمهوری 

ابزار در اختیار نظامیان ایاالت آمریکا در یک محفل یادبود به روز پنجشنبه شرح داد که هرگونه جنگ  

قرار داده می شود تا بر تروریسم چیره شوند: " در ماموریتی که در پیش روی ارتش است، نظامیان حق  

هر یک از ریزف ها و وسایل کمکی،    -دارند که همه چیز را داشته باشند که به آن نیازمندی پیش می آید  

پیروزی کامل ایاالت متحده ی آمریکا و حفظ آزادی تضمین هر جنگ ابزار، هر وسیله و ابزار دیگر، تا  

 شده باشد."

اینکه ایاالت متحده ی آمریکا با یک عملیات نظامی به نام " صلح دایمی و پایدار" با استفاده از هر وسیله 

  و ابزار، به هدف خود برسد؛ می شود آنرا به دیده ی دو دلی نگاه کرد. بمب های خوشه ای به مانند ماین 

های ضد نفر به جنگ ابزار های پیوند می گیرند که در کل استفاده از آنها جایز نیست. لیکن ارتش های 

جهان به آن پا بندی نشان نمی دهند، بمب ها را در گدام جنگ ابزار های خویش می گذارند و در وقت 

 دارد.  نیازمندی به کار می بندند. قوای نظامی آلمان نیز بمب های خوشه ای در احتیار

ارتش ایاالت متحده بمب خوشه ای را در جنگ خلیج به کار برد، نظامیان روسیه در جنگ چچنین، همین 

گونه پیمان ناتو در یوگوسالویا و ارتش اسرائیل در جنوب لبنان از آن استفاده کردند. تأثیر بمب خوشه  

نین بمبی باشند، چره های آن  ای وحشتناک است: هر گاه انسان ها در پهنای پراگنده شدن پارچه های چ

زخم های ژرف را به وجود می آورد و قربانیان آن فوری نه؛ بلکه پس از چند روز از بین می روند. 

" می گویند و می توانند زمینه ی قتل عام  Cluster Bomb Unitsبمب های خوشه ای را در انگلیسی "

و با دست باز تأیید می شود، آنگونه که کنون وزارت را فراهم آوردند. اینکه استفاده از آنها با چنین جرأت  

دفاع آمریکا انجام می دهد، به مفهوم آن است که به آن کمتر توجه شده است. بر عکس بمب هایی به نام 

"Intelligenten Bomben " 

آنکه همیشه  به  از آن استفاده می کنند، نسبت  بمب های خوشه ای ارزان هستند و بدون صرفه جویی 

ان می خواهند آنرا باورمند جلوه دهند. بمب های خوشه ای در بین جبعه به پایین پرتاب شده و در  نظامی
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پارچه کوچک و یا بیشتر از آنرا از خود به جا می    ۲۰۰یک ارتفاع از پیش تعیین شده باز می شود و  

ه ی کوچک  گذارد. همچنان بمب های شکننده ) به پارچه های کوچک بخش می شود ( که هزار ها گلول

به مانند گلوله ی پوالدی و یا تیر های پوالدی را در خود دارد، و هم ماین ها توانایی آن را دارند که در  

یک گستره ی بزرگ چند صد متر مربع ای، بخش شوند ]که با بمب های خوشه ای برابر دانسته شده می  

 توانند[. 

 Mary Robinsonناکرده باقیمانده است. بانو عدد بمب جداگانه انفجار  ۶۰۰در آنجا چیزی نه کمتر از 

کمشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر پرتاب بمب های خوشه ای در جنگ کوسوو پس از آنکه 

او در یوگوسالویا کودکان در حال بازی را در میان بمب های منفجر نا شده کلوستر دید، به سختی انتقاد  

 کرد.

کوسوو که پیمان ناتو بیشتر از یک هزار بمب خوشه ای را بر    پس از به دست آمدن تجربه در جنگ

خاک یوگوسالویا پرتاب کرد، کمیته بین المللی صلیب سرخ خواهش کرد که از کاربرد این گونه جنگ 

ابزار دوری گزینی شود. در حقیقت یک خواهش بی مفهوم؛ زیرا در کنوانسیون ژنیو آمده است: " اجازه  

ساز و برگ نظامی و همچنان روش ها به هدف پیشبرد جنگ به کار گرفته   نیست آن جنگ ابزار ها،

شوند که به روندی کمک کند که زخم ها ]و زیان [ های بسیار و یا رنج و درد را به مردم به وجود  

 (.۲/  ۳۵آورد." ) پروتوکول اضافی کنوانسیون ژنیو، ماده ی 

 

در دهمین شب بمباران هوایی، وزارت دفاع آمریکا به این باور رسیده بود که توانایی جنگی طالبان در  

یک ذخیره گاه مواد   ، B-5سراسر افغانستان فلج شده است. با فرود آمدن یک بمب از بدنه ی جنگنده ی 

 د.سوختی جنگجویان طالب، در کابل آتش گرفت و یک گدام سازمان صلیب سرخ ویران ش

در شمال افغانستان، نیرو های جبهه ی متحد به فرماندهی جنرال دوستم به سوی شهر مزار شریف به 

پیشروی خود ادامه می دادند و فرودگاه نظامی دهدادی را آزاد کردند. در این وقت مال محمد عمر رهبر 

کرد تا در دفاع از  طالبان خود را در جنگ علیه آمریکا، پیروز خوانده و از طرفداران خویش خواهش  

 امارت طالبان به کشته شدن آماده باشند. 

و شلیک موشک های میان برد، چنان با هیبت بود که   B-52سختی ضربه های بمب های سنگبن وزن  

طالبان را واداشت تا به ترفند جدیدی پناه ببرند. رهبران این گروه از خود آمادگی نشان دادند که در مورد 

الدن آماده ی گفت و گو با آمریکا هستند؛ هر گاه به حمله های هوایی پایان داده شود   تسلیم دهی اسامه بن

شود که گنه کار بودن اسامه را در انفجار های یازدهم سپتامبر بازگویی کند،   و نیز سند پذیرفتنی ارائه  

قرار نداشته    در این صورت رهبر القاعده را به یک کشور سومی که در زیر تأثیر و فشار ایاالت متحده

باشد، تسلیم می دهند. به همین خاطر بود که عبدالوکیل متوکل وزیر خارجه طالبان، پنهانی به پاکستان  

رفت و با رییس آی اس آی دیدار و مشورت کرد؛ ولی این پیشنهاد طالبان در همان لحظه ی نخست از 

اسخگویی در دادگاه، تأکید کرد)  سوی جورج بوش رد شد و بر تسلیم دهی بدون قید و شرط اسامه برای پ

 روزنامه ی آلمانی:

Neue Westfallische Zeitung  ۲۰۰۱/  ۱۰/  ۱۸تاریخ .) 

در یازدهمین روز حمله های هوایی، نخستین بار بر موضع های طالبان در شمال کابل، بمب افگن های 

AC-130  م شود ) روزنامه  بمباران را آغاز کردند تا زمینه ی پیاده شدن نیرو های زمینی فراهDie 

Rheinpfalz  ۲۰۰۱/  ۱۰/  ۱۸تاریخ ۲۴۲شماره.) 

 

سرانجام پس از دو هفته بمباران هوایی، دور نخست یک عملیات بزرگ نظامی با گسیل نیرو های زمین  

آغاز شد. در شمال افغانستان فعالیت های جنگی ضد طالبان را در زمین، جنرال عبدالرشید دوستم در 

 را کارشناسان نظامی آمریکایی همراهی می کردند، در پیش گرفت. حالی که وی 

چرخبال های آمریکایی برگ های آگاهی دهی را که به زبان پارسی و پشتو نوشته شده بود، در شهر ها 

 در بین شهروندان پرتاب کردند که متن آنها چنین می رسانید: 

 

کمک کنند؛ کشور های جهان به اینجا آمده اند تا    " سربازان کشور های جهان به اینجا آمده اند تا به شما

 (. ۲۰۰۱/  ۱۰/    ۲۰تاریخ    ۲۴۴شماره    Die Rheinpfalz مردم افغانستان را کمک کنند." ) روزنامه ی:

 

در اطراف شهر کندهار شماری از نیرو های واکنش پر شتاب ارتش آمریکا از چرخبال ها پیاده شدند و 

 بردند، پس از انجام وظیفه جنگی دوباره پرواز کردند. به گارنیزیون شهر حمله 

پسفیک    -در روز آغاز جنگ زمینی، جورج بوش در شهر شانگهای چین بود و در نشست نهاد آسیا  

(Apec  حضور داشت که برخی از رهبران کشور های دیگر نیز در آن هنبازیده بودند. رییس جمهوری )

 ان، گفت:آمریکا در یک گفتمان آزاد با این رهبر
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" جنگ ایاالت متحده بر ضد دهشت افگنی پیشرفت خوبی داشته است. پناهگاه های دهشت افگنان ویران  

 شده و آنان در محاصره ی نظامیان ما قرار دارند، همه ی شان به دادگاه کشانیده می شوند " 

ز آمریکایی جان در این میان یک فروند چرخبال جنگی کمکی در خاک پاکستان به زمین خورد، دو سربا

باخت و یک تن دیگر زخمی شد. وزارت دفاع آمریکا و سخنگوی ارتش پاکستان از یک سانحه هوایی 

به دلیل نقص تخنیکی سخن زدند؛ لیکن طالبان گفتند که این جنگنده با شلیک گلوله پدافند هوایی در قلمرو 

شماره     Sonntag Aktuellریه آخر هفته  افغانستان از کار افتید و در مرز ها در پاکستان واژگون شد) نش

 (.  ۲۰۰۱/   ۱۰/   ۲۱تاریخ  ۴۲

 

 در پیوند به آغاز جنگ زمینی در روزنامه ی آلمانی:

 

Hannoverische Allgemeine Zeitung    در یک نوشته به قلم    ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۲۰تاریخGabriele 

Chwallek    " زیر عنوان " ایاالت متحده ی آمریکا کنون جنگ آرام و بی سر و صدا را آغاز می کند

 آمده است:

" واشنگتن: با سوق کوماندو های ویژه زمینی دور جدید جنگ در افغانستان آغاز شد. ماموران حکومت  

ه این باور اند آمریکا تأیید کردند که یک چنین عملیات در حال حاضر روان است. کارشناسان نظامی ب

که شماری از واحد های نظامی ویژه از گذشته، پیش از حمله های تروریستی یازدهم سپتامبر در افغانستان 

ن به رهبران پشتون دبودند تا محل ها را شناسایی و سازمان استخبارات )سی آی ای( را در کار انگیزه دا

" گسیل د سته های نظامی ویژه گپی است که ما   در راستای جدایی از ملیشه های طالبان، پشتیبانی کنند.

 آنرا از چندی پیش انجام داده ایم " این سخن را روزنامه نویارک تایمز 

 (New York Times .به روز جمعه از قول یک کارمند عالیرتبه حکومت به نشر رسانید ) 

ن دم انجام داده شده است، کنون سوق نیرو های زمینی سخن رسمی بوده و نسبت به کلیه عملیاتی که تا ای

]اندازه و گستردگی آن [ بیرون از سنجش است. به این معنا که آنها در آینده، همچنان حمله های رودر 

رو را بر جنگجویان طالبان و دهشت افگنان القاعده انجام می دهند. برای جهانیان ]در رسانه های همگانی  

. حاال بخش" آرام و بی سر و صدای " جنگ بر ضد  [ در مورد عملیات آگاهی بایسته داده نمی شود

 طالبان و سازمان القاعده ی اسامه بن الدن آغاز می یابد.

حکومت ایاالت متحده ی آمریکا مردم را به گونه ی سازمان یافته آماده ی به آن کرد تا ]بپذیرند[ که 

وای ویژه پنهانی  موضوع بر محور یک جنگ دراز مدت و پوشیده می چرخد. بخش بزرگ عملیات ق

باقی می ماند، هر گاه اگر کدام پیروزی هم به دست آید. در لحظه ی حاضر ماموران پنتاگون تنها افشا  

می کنند که نیرو های زمینی تشکیل شده از دسته های کوچک سربازان ممتاز ] مجرب و جنگ دیده [ 

با گذشت زمان شمار آنان باال می    است " نه بیشتر از یک مشت پر ". کارشناسان به این نگر هستند که

رود؛ لیکن حضور شان در میدان های جنگ هیچوقت دوامدار نخواهد بود، ولو اگر شمار آنان به اندازه 

ابراز نظر های   پایه  این سخن بر  داده شده در جنگ خلیج هم برسد.   Donaldی قوای نظامی سوق 

Rumsfeld    وزیر دفاع وColin Powell    " ]وزیر خارج، پخش شده که گفته بودند: نه ]هیچD-Day ،"

هیچ عمل به سبک هجوم جنگ جهانی رخ نمی دهد. تاریخ نگاران و تحلیل گران نظامی به این اشاره می 

کنند که در جنگ افغانستان پس از به دست گرفتن فرمانروایی بر قلمرو فضایی، کنون دیگر باید روش 

نبال شود، بدین معنا که انگیزه دادن، تغییر پذیری،]انعطاف پذیری[ و وقت  های " کوچک ولی ظریف" د

 شناسی در دست اجرا قرار گیرد.

حمله های هوایی از دید کارشناسان باید نقش مهمی را ایفا کند؛ زیرا می تواند ادعا ی برتری جنگی را 

بسیار چشمگیر و ]رو به افزایش به خوبی بازتاب دهد؛ ولی الزم است که وزنه ی ]کاربرد ابزار جنگی [  

[بر چرخبال های جنگی و نیرو های کوماندو ای ویژه تمرکز یابد. با این کار خطر جان باختن مردم که  

، آنچه که بر پایه برنامه های پنتاگون در زمان گذار تنها دبه جنگ سوق داده می شوند، فزونی می گیر

 بال شود. از سوی آمریکایی ها و بریتانیایی ها باید دن

اندازه به پیش می تازد به تنهایی از نگر ه  اینکه ایاالت متحده آمریکا در دور جدید جنگ افغانستان تا چ

تحرک فعالیت های نظامی تعیین شده نمی تواند. پشتیبانی دوامدار پاکستان در مبارزه بر ضد تروریسم  

آمریکا سخنی است که   ایاالت متحده  آن ک برای  از  آباد صرف نظر کردن  اسالم  در  ار دشوار است. 

پایداری سختی علیه ساختار حکومت آینده در کابل بر بنیاد خواست اتحاد شمال، هر گاه ایاالت متحده  

 آمریکا بخواهد حکومت طالبان را سرنگون کند، روان است.

خود را کاهش این موضوع آمریکایی ها را در روز های گذشته ناگزیر کرد که یک اندازه عملیات نظامی  

دهند و با این شیوه ی برخورد شورشیان شمال افغانستان ]نیرو های اتحاد شمال[ جرأت آنرا کرده نتوانند 

 که به طرف کابل پیشروی کنند. 
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" این عملکرد به ایاالت متحده آمریکا ]مفهوم[ گشت و گذار در تیغه ها، پشته ها و قله های کوه را می 

من باور دارم که با این پیشامد   کرد. ) و   ند پنتاگون به روز جمعه،یادآوری  دهد "، این سخن را یک کارم

نه تنها گسیل کوماندو های ویژه به کوه ها است (؛ ) بلکه به دست آوردن پیروزی نیز زیر پرسش می  

 رود.( " ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج دوم(. 

 

، جنگ را به مرز دشوارتری برد؛ زیرا جنگجویان طالب درشهر ها  یهای زمین بمباران هوایی و حمله  

و روستا ها در خانه های رهایشی مردم، در مسجد ها و در ساختمان های دولتی پنهان می شدند تا روند 

جنگ با سد ها روبرو شود. از سوی دیگر، نظامیان آمریکایی در میدان های جنگ به آگاهی همکاران 

افغانستانی خود می رسانیدند که طالبان قصد دارند، بسته های مواد خوراکی را که از هواپیما ها پرتاب  

 می شدند، آلوده به زهر کنند تا ایاالت متحده آمریکا بدنام شود. 

جنگ به سومین هفته ی خود رسیده بود. طالبان و سازمان دهشت افگن القاعده سنگر های جنگی و مو  

خود را از دست می دادند و لحظه به لحظه از توانایی ایستادگی آنان در برابر حمله های   ضع های نظامی 

پیهم کاسته می شد؛ از این رو در پاکستان در شهر های هم مرز با افغانستان، بنابر درخواست ) فتوای( 

و یا بیشتر از آن  تن  ۵۰۰۰روحانی های دیوبندی تندرو و تأثیر گذار ، شماری از پاکستانی ها ) به اندازه  

( جنگ ابزار های سبک ) تفنگ های ماشیندار، موشک انداز ها( و شمشیر و تبر را به دست گرفتند و 

آماده ی رفتن به افغانستان برای کمک به طالبان شدند. گر چه نظامیان مرزی پاکستان سد راه این کار 

سیانیدند تا روحیه جنگی طالبان را   شدند؛ لیکن آنان از راه های دیگری خود را به جبهه های جنگ ر

 نیرومند کنند.

پرویز مشرف حاکم نظامی پاکستان که با نخست وزیر آلمان دیدار داشت، یادآور شد که جنگ افغانستان  

می تواند برای ایاالت متحده و متحدان آن شکل یک باتالق بی بنیاد را به خود بگیرد؛ زیرا حمله های  

افغانستان ( با دادن هشدار، از پرویز    -بودند. در این هنگام شورای ) پاکستان  هوایی چندان تأثیر گذار ن

 مشرف خواست که در این جنگ، از پشتیبانی ایاالت متحده آمریکا دست بکشد.

هم چنان در داخل افغانستان صدا های ناخرسندی باال می گرفت که در بمباران هوایی شهروندان افغانستان 

معاون وزیر دفاع آمریکا  Paul Wolfo Witzا ها و کشتزار ها ویران می شوند.  جان می بازند و روست

گفت که ایاالت متحده آمریکا در وضعیت    Sunday Telegrapf در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه ی

 روزنامهجنگی به سر می برد. ؛ بنابران کلیه جنگ ابزار ها را به کار می بندد تا برنده ی این جنگ شود)  

Neue Züricher Zeitung ۲۰۰۱/   ۱۰/   ۲۹تاریخ.) 

 

پیرامون موضوع باال و در مورد گفته ی معاون وزیر دفاع آمریکا، در یک نوشته زیر عنوان " بمب ها  

اتحاد شمال برای  به  تا  دهند  انجام می  را  ای یکه یکه  بمباران ساحه  ها  آمریکایی   " پیروزی"،  برای 

قلمدستیابی به    ، نشر شده در مجله ی هفتگی)   Christian Leibig پیروزی کمک کرده باشند" به 

Focus  آلمان، آمده است: ( ۲۰۰۱/  ۱۱/  ۱۲تاریخ  ۴۶شماره 

 

" تصویر های تلویزیونی هر روز یکسان به چشم می خورند: در آسمان آبی خط های دود غلیظ و بخار 

هشت موتوره بیرون می آیند، به پارچه ها بخش بخش می   B-52که از حصه ی عقبی بدنه ی بمب افگن  

شوند . پس از آن شکلی از سلسله کوه ها و تپه های به هم پیوسته در افغانستان به وجود می آید. ناگهان 

چنان به نظر می رسدٔ که همه ی محله ها انفجار می کنند، ستون های دود سیاه به هوا بلند می شود ، 

 جا را می لرزاند. انفجار ها همه 

آیا افغانستان تا مرز ویرانی و خاکدان خاک شدن بمباران خواهد شد؟ کارشناسان نظامی به این گفته اشاره 

می کنند که تصویر بمباران های سنگین ساحه ای فریبنده است. " حمله ها با ریختن بمب ها، بدون گزینش  

اس نیروی هوایی در بنگاه نشرات نظامی  کارشن  Nick Cookمحل صورت نمی گیرند "، این سخن را 

 بریتانیایی 

(Jane's یادآور شد. " هر هدف را درست انتخاب می کنند." در این مورد رقم پایین حمله ها به گونه ی )

از  بیشتر  ها  آمریکایی  پیش،  هفته  پنج  از  هوایی  های  ضربه  آغاز  از  گوید.  می  سخن  نیز  سنجشی 

اندازه ی همین رقم در جنگ خلیج گاهی در یک روز، بمب ریخته می  به -حمله را انجام داده اند ۲۰۰۰

شد. بمباران ساحه ای بنابر اظهار نظر ]مقام های[ ایاالت متحده تنها در خط های جبهه با طالبان، جایی 

 که باید وضعیت برای در پیشگیری حمله های اتحاد شمال مساعد شود، محدود است.

ج جمعه  روز  به  پیروزی:  راهبردی نخستین  و  مهم  شهر  شدن  آزاد  دوستم،  عبدالرشید  ازبیک  نرال 

آگاهی رسانید   به  را  این    -مزارشریف  آمریکایی هابود.  بمباران سنگین  پیشروی،  این   ] دلیل اصلی   [

مواد  و  ابزار  جنگ  ]با  تاجیکستان  و  ازبیکستان  از  شمال  اتحاد  ی  آزادانه  تامین  مفهوم  به  ]پیروزی[ 

 شود. در پایان هفته نیرو های اتحاد شمال می خواستند به سوی کابل به پیش روند.   لوژستیکی[ پنداشته می
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در شهر ها نیرو های نظامی ایاالت متحده کوشش می کنند که با بمباران هوایی هدف مندانه رهبران  

ک طالبان را نشانه گیرند. تا کنون با اندک کامیابی همراه بوده است. برعکس طالبان پی در پی از هال

شدن شهروندان گزارش می دهند. با تکیه بر آگاهی های پخش شده از سوی آنان شمار جان باختگان شاید 

) بنگاه خبر رسانی اسالمی وابسته به طالبان در شهر پشاور( از AIPتن باشد، بنگاه خبر رسانی    ۱۵۰۰

مان دهشت افگن تن هالک شده سخن گفت. در کوه ها ،در جایی که مخفیگاه های ساز   ۶۰۰نزدیک به  

اسامه بن الدن دانسته می شوند، آمریکایی ها از بمب های ویران کننده ی ساختمان ها و ساختار های 

 زیرزمینی محافظه ای، استفاده کردند. بمباران ساحه ای در این مناطق مؤثر نیست. 

در جنگ افغانستان آمریکایی ها از جنگ ابزار های دیگری نیز استفاده می کنند که آنها امروز کهنه شده  

( در جنگ ویتنام جنگ ابزار راهبردی B-52اند و تأثیر ]چندانی [ ندارند. بمب افگن ها با برد دراز )  

وزن   سنگین  های  بمب  همچنان  و  بودند  کارا  "    ۷۰۰بسیار  و  Daisy Cutterکیلویی   "

"Gänseblümchen-Mäher    دروگر و یا نابود کننده ی همه ی گل ها و گیاه ها" در آنوقت از بدنه =

( پرتاب می شد. کاربرد دوباره ی این جنگ ابزار که در چهار طرفی خود B-52ی هواپیمای نظامی )

اد مرکزی در فاصله ی چند صد متری برای زنده جان فرصت زندگی را نمی دهد، از سوی معاون ست

به این دلیل درست پنداشته شد: هدف این است که انسان ها    Peter Paceنیرو های ارتش ]آمریکا [،  

 از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج دوم(. گرفتهکشته شوند." ) بر 

 

حکومت آنان واژگون شد. ، طالبان از شهر کابل پا به فرار نهادند و  ۲۰۰۱در پایان هفته ی دوم نوامبر  

نیرو های جبهه ی متحد یکجا با برهان الدین ربانی پس از پنج سال دوری از قدرت با سر دادن نعره ی 

 تکبیر )هللا اکبر( به کابل سرازیر شدند و تخت لرزان فرمانروایی را از آن خود کردند.

جبهه ی متحد خواستند که از    جورج بوش رییس جمهوری و دونالد رومفلد وزیر دفاع آمریکا از سران

 پیشروی بیشتر به سوی کابل خودداری کنند و از انتقام گیری بپرهیزند.

جنگجویان طالب راه رفتن به کندهار را در پیش گرفتند؛ ولی مردم آمدن دوباره ی جنگجویان را به کابل، 

میان گروهی خاطره   در زمان جنگ های۱۹۹۶  -۱۹۹۲با بیم و هراس می دیدند ؛ زیرا این ها از سال  

ی بدی از خود به جا مانده بودند و بیرحمی ها، ستمکاری ها، دزدی و رهزنی و آدمکشی بسیاری از  

 مجاهدین در پیش چشمان مردم سبز می شد.

پیش از این که طالبان به کندهار برسند، پنتاگون کار خود را کرده بود و شماری از سربازان و کارمندان 

وب و جنوب غرب افغانستان گماریده بود تا با هزینه کردن ملیون ها دالر، فرماندهان سی آی ای را در جن

و سران قومی را خریداری و آنان را وادار کنند که از همکاری و کمک به طالبان دست بکشند. پنتاگون 

در  کلیه زیر ساخت های نظامی و پایگاه های آموزش و پرورش را که طالبان و دهشت افگنان القاعده  

 اختیار داشتند، در لیست هدف های نظامی گنجانید که باید ویران شوند.

ملیون دالر جایزه تعیین کرد و به    ۲۵حکومت ایاالت متحده آمریکا برای همکاری به بازداشت بن الدن،  

 -USA Todayخاطر رسیدن به این هدف، بنابر گزارش روزنامه 

که فعالیت نظامیان آمریکایی   Tommy Frankرد. جنرال  کارمند نظامی را به آسیای میانه گسیل ک۱۶۰۰

را در افغانستان زیر رهبری خود داشت، در ازبیکستان گفت که ارتش آمریکا همه ی گزینه ها را روی 

میز دارد تا دشمن را از پا در آورد. سربازان آمریکایی در جنوب افغانستان هستند تا بن الدن را به چنگ  

( آمریکا به منطقه Marine infanteristenاز نیرو های دریایی سر به کف )  آورند. همچنان شماری  

 فرستاده شده اند تا در جست و جوی اسامه بن الدن آمادگی داشته باشند. 

( با وفا ترین دوست و همکار بن    Mohammad Sobhi ABU Sittaولی پیش از این، محمد هاتف)  

مریکا برای بازداشت وی، پنج ملیون دالر جایزه تعیین کرده الدن، در یک حمله هوایی کشته شده بود که آ

بود. هاتف در یک جایی در نزدیکی های کابل در یک پایگاه سازمان القاعده از بین برده شد، جانشین 

رهبر القاعده تعیین می شد، هر گاه اسامه در نخستین دور حمله های نظامی آمریکا به سزای اعمالش می 

 رسید.

و  ایی  نظامی در افغانستان از پیامد حمله های هو  -ن تغییر و دگرگونی در وضعیت سیاسی  با وجود آمد

پایداری طالبان و دهشت  ایستادگی و دوام  از آن زمره شکسته شدن روحیه  زمینی آمریکا و متحدان، 

ان و افگنان القاعده، رهبر طالبان به این باور بود که آب از آب تکان نخورده است. در هنگامی که سر

فرماندهان جبهه ی متحد به سر و سامان دادن کار های خود در جا هایی که تازه زیر اداره ی آنان در  

آمده بود، می پرداختند؛ مال عمر رهبر طالبان در صحبت با رسانه های پاکستانی گفت که در نزد او بی 

 برسر نابود کردن آمریکا است.  تفاوت است که چه اندازه قلمروافغانستان را زیر اداره ی خود دارد، سخن

در شمال افغانستان، در استان کندز، جایی که دهشت افگنان سازمان القاعده نیز حضور پر رنگ داشتند، 

سنگر های طالبان یکی پی دیگری در حال شکسته شدن بود. لیکن جنگجویان القاعده به آسانی آماده ی 

ی دادند: مرگ در جنگیدن و یا رفتن به سوی سرنوشت  دست کشیدن از جنگ و تسلیم شدن نبودند و شعار م
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اعدام پس از جنگ. دهشت افگنان خارجی در بلندگو ها از پایداری و ادامه ی جنگ سخن می زدند. 

فرماندهان و جنگجویان جبهه ی متحد با جنگ ابزار های سبک و سنگین برای بیرون راندن طالبان و  

رفتند. در اینجا بین طالبان و همکاران خارجی آنان برسر    دهشت افگنان خارجی از کندز به پیش می

طالبان  از  شماری  خارجی  افگنان  دهشت  داد.  رخ  خونینی  جنگ  بس  آتش  برقراری  یا  و  شدن  تسلیم 

تن طالب دیگر    ۳۰۰افغانستانی را که می خواستند از میدان درگیری ها فرار کنند به رگبار گلوله بستند،  

تن جنگجوی چچینی خود را به قصد غرق شدن به رود آمو   ۶۰نیز کشته شدند،  که خواهان متارکه بودند  

 انداختند، در داخل شهر کندز حمام خون روان بود. 

طالبان بسیار تالش ورزیدند تا کندز را به عنوان پایگاه اصلی خود از دست ندهند؛ زیرا در داخل شهر و 

اندازه کافی جنگ ابزار و مواد خوراکی ذخیره   تپه های اطراف آن پایگاه های زیرزمینی داشتند و به

ها،   ایغور  ها،  عربستانی  ها،  پاکستانی  ها،  کشمیری  ها،  چچینی   ( خارجی  جنگجویان  و  بودند  کرده 

،در آنجا با  (  اندونزویایی ها، یمنی ها، مصری ها، ازبیک های وابسته به طاهر یلداش و جمعه نمنگانی

خون   و  کردند  می  زندگی  خارجی  آسایش  جنگجویان  بسیاری  ریختند.  می  را  افغانستان  شهروندان 

تن( هم از ۱۰۰۰تن( پس از بر افتیدن حاکمیت طالبان در مزارشریف به کندز آمدند و شماری )۱۰۰۰)

تالقان و پلخمری خود را به آنجا رساندند؛ لیکن در پایان کار کندز از زیر اداره ی طالبان آزاد شد و جلو  

 گرفته نتوانست. خونریزی را کسی

بمب افگن های آمریکایی از هوا و جنگجویان جبهه ی متحد از زمین، واپسین فشار نظامی را بر طالبان 

و دیگر های شان کندز را ترک گفتند.   جنگجوی به جبهه ی متحد پیوستند  ۲۰۰۰در شهر کندز آوردند  

  ۱۱/  ۲۱تاریخ Neue Züricher Zeitungسرنوشت اجیران خارجی باقیمانده نا روشن بود) روزنامه 

/ ۲۰۰۱ .) 

با بر افتیده شدن کندز و مزارشریف، طالبان تا چند روز دیگر اداره ی استان های کندهار، هلمند، ارزگان، 

زابل و بخش هایی از استان غزنی را در دست داشتند و برای فرجامین جنگ ها آمادگی می گرفتند.  

اجیر خارجی نشانه ی از شکست نظامی)!(  ۵۰۰۰ره ی آن مرد جنگی، از زم۲۰۰۰۰رهبری طالبان با 

را نمی دیدند و با سر زوری شعار می دادند: ما از ملت و دین خود تا مرز مرگ دفاع می کنیم و خداوند 

 در کامیابی در این راه به ما کمک می کند. 

داد که    Tony Blairدر همین حال   ناخرسندی خبر  با  این کشور سربا  ۶۰۰۰نخست وزیر بریتانیا  ز 

جلو این   Tommy Frankنتوانستند برای اجرای ماموریت کمک رسانی، به افغانستان پرواز کنند؛ زیرا  

سبب   افغانستان،  به  بیشتر  خارجی  سربازان  فرستادن  با  که  نبودند  مایل  ها  آمریکایی  گرفت.  را  کار 

 (. ۲۰۰۱/  ۱۱/  ۲۶ تاریخ ۴۸شماره  Der Spiegelناخشنودی جبهه ی متحد شوند) مجله ی هفتگی 

در هنگامی که بمباران هوایی و جنگ زمینی به سختی روان بود، در شهر مزارشریف در زندان قلعه  

دست به شورش زدند و آشوب   ۲۰۰۱/    ۱۱/    ۲۵جنگی، طالبان زندانی ) داخلی و خارجی( به روز  

 ت خاموش و شورشیان کشته شدند.آفرینی کردند که از پیامد حمله های هوایی ایاالت متحده و بریتانیا بغاو

 

در پیوند به رویداد خونین زندان قلعه جنگی، در فصل " فاجعه ی انسانی " از ج دوم کتاب دیجیتال: " 

 گذر در کوچه های خون و آتش" دو نوشته زیر تیتر های:

 کلیه مسایل چگونه آغاز شد.  -

 همه ی شان نابود شوند.  -

 

مورد آن رخداد، باز هم از همان کتاب، مضمون: " پرسش های ناراحت آورده شده است. در اینجا در  

 ]کننده[ پیرامون حمام خون در مزار" نشر شده در روزنامه ی آلمانی زبان

Neue Züricher Zeitung  بر گزیده می شود: ۲۰۰۱/   ۱۱/   ۲۹تاریخ 

ن اسیر گرفته شده، کشته " با فرو نشاندن شورش زندانیان در پایگاه قلعه جنگی در مزارشریف، طالبا

شدند. بیشتر از همه از پاکستان پرسش های ناخوشایند به نشانی ]اتحاد شمال[ و ایاالت متحده آمریکا 

 سپرده می شود که با حمله های هوایی بر قلعه، ضربه های کوبنده را زدند. 

 

 : ۲۰۰۱/  ۱۱/   ۲۸ -اسالم آباد 

رگزار می شود، یک گردهمایی در بن )آلمان ( پیرامون در هنگامی که دو نشست ]در مورد [ افغانستان ب

آینده ی سیاسی و دیگری در اسالم آباد به خاطر بازسازی کشور؛ وضعیت در داخل افغانستان نمایانگر  

آن است که آینده تا کنون روشن نیست. صحن پایگاه ی قلعه جنگی در مزارشریف در شمال افغانستان، 

یان یک تصویری از ویرانی و کشتار را به نمایش می گذارد. در جنوب  پس از فرو نشاندن شورش زندان 

جنگ بر سر سپین بولدک نشان می دهد که چرا طالبان توانستند تا مدت درازی قدرت خود را نگهدارند. 
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آنان تا روز چهارشنبه سپین بولدک منطقه مرزی را زیر اداره ی خود داشتند؛ زیرا مخالفان شان برای 

 رت پس از عقب نشینی شاگردان ]مدرسه های آموزش[ قران به توافق نرسیدند.بخش کردن قد

 

 طالبانی که جان به سالمت برده باشند، وجود ندارد: 

 

تن تخمین زده می شود.   ۶۰۰رقم کشته شدگان پس از سرکوب شورش زندانیان در مزارشریف باالتر از  

تن طالبان زندانی، شمار زیاد آنان اجیران خارجی بودند که هیچکس شان زنده نمانده است.    ۵۱۰در میان  

رشید دوستم فرماندار جدید اتحاد شمال در محل از کاربرد ابزار جنگی، تانک ها و هواپیما های آمریکایی  

بود و کلیه   دفاع کرد، به این دلیل که شورش طالبان به هدف انجام حمله های انتحاری صورت گرفته

نشانه های به دست آمده نمایانگر آن است که زندانیان به فکر تسلیم شدن نبودند. گزینه ی دیگری در اینجا  

سراغ نمی شد، به جز اینکه آنان را تا آخرین شان خرد و خمیر می کردیم؛ ولی دوستم که در بیرحمی 

 )؟(شهرت دارد، شاهدی نیست که به آن باور کرد. 

تن شهروند خود را از دست داده است، پرسش های ناراحت کننده از    ۱۰۰ر پاکستان که  پیش از همه د

اتحاد شمال و از آمریکا می شود که آیا ضربه های هوایی ]بر قلعه جنگی [ سرنوشت ساز بودند و یا 

ش می پرسد: آیا طالبان در کندز خود را تسلیم کردند، هر گاه آنان در تال  The Newsخیر؟ روزنامه ی 

پذیرفتن مرگ می بودند؟ " آرزوی زنده ماندن این انگیزه را به آنان می داد که دست از ایستادگی و ادامه 

جنگ بکشند؛ بنابران ارائه این دلیل که آنان در زندان در صدد حمله انتحاری بودند، باور کردنی نیست."  

" رحیم هللا یوسفزی خبرنگار رادیو و با پرسش دیگری از آمریکا، این " مدافع پر افتخار حقوق بشر )!(

بود که   بار  این نخستین  آشکار کرد:  به هدف زخمی کردن و کشتن   بی بی سی  از جیت های جنگی 

زندانیان استفاده شد. افزون بر آن ]سازمان [ عفو بین الملل در مورد رفتار مناسب با زندانیان به دیده بی 

 این موضوع بررسی های بیطرفانه شود."گمانی نگریست و خواستار آن شد که پیرامون 

 

بمباران هوایی و جنگ زمینی در سراسر افغانستان با سنگینی ادامه داشت. در جنوب و جنوب غرب و 

و ایستادگی روز های نخست   پایداری  در شرق و جنوب شرق کشور گروه طالبان و جنگجویان القاعده

 طرفه کردن به پیش می رفت. خود را با شتاب از دست می دادند و جنگ به سوی یک 

در کندهار نیز، طالبان شکست را پذیرفته، به طرف پاکستان پا به فرار نهادند ) درباره ی چند و چون  

شکست و فرار رهبران و جنگجویان گروه طالبان در جنوب و جنوب غرب افغانستان، در کتاب: " یک  

ی: دوکتور احمد   مرد و یک موتر سایکل " تألیف بانو بیته دم ) نویسنده و ژورنالیست هالندی(، ترجمه

برگ،    ۲۱۲خ، دارای  ۱۳۹۴شکیب ظهیر، ناشر: بنگاه نشراتی عازم در کابل، سال چاپ: چاپ نخست  

 . (به شرح نکته به نکته ی رویداد ها آگاهی داده شده است

 

پیرامون شکست طالبان در کندهار و دست کشیدن از پایداری و ادامه ی جنگ، در روزنامه ی آلمانی 

Die Welt  )  یک نوشته از قلم  در  ۲۰۰۱/    ۱۲/    ۸تاریخ Daniel Kestenholz   زیر عنوان " طالبان ،

پایداری و ادامه جنگ  پس از تسلیم شدن بی قید و شرط) در اینجا تسلیم شدن به مفهوم دست کشیدن از  

 است( پایگاه اصلی خویش ]شهر کندهار[ را به گونه ی فرار و با دست و پاچگی ترک گفتند" آمده است:

 

دو ماه پس از آغاز جنگ در افغانستان،طالبان شکست خورده به ]بایگانی[ تاریخ سپرده   -" اسالم آباد  

خود شهر کندهار همان گونه با دست و پاچگی   شدند. افراطی های جنگجوی خدا از واپسین پایگاه مستحکم

از دست نیرو های در حال فرار اتحاد شمال به اشغال خود در   ۱۹۹۴فرار کردند که شهر را در سال  

آورده بودند. بر بنیاد گفته ی فرمانده مقاومت و رییس حکومت گذرای آینده حامد کرزی ) کرزی چند 

روز پیشتر از بر افتیدن امارت طالبان، سوار بر چرخبال توپدار آمریکایی در جایی در استان ارزگان  

جا با کوماندو های ویژه ارتش آمریکا و کارمندان سی آی ای به فعالیت ضد طالبان پیاده کرده شد و یک 

نهاد کمک    -آغاز کرد داد، گدام های  آتش رخ  افتیدن کندهار جنگ و مبادله ی  بر  ( در هنگام  مؤلف 

رسانی، دکان ها و خانه های شخصی مردم غارت شدند. در ساعت های پس از چاشت وضعیت زندگی  

تر شد، مردم با بیرق های سبز و سیاه از زمان پادشاه ]محمد ظاهر[ به پیشواز پیروزی به اندکی آرام  

خیابان ها بر آمدند. جنگجویان گروه طالبان یا اینکه در شب فرار کرده بودند و یا پس از آفتاب نشست 

 زیر نظر روحانی های مذهبی و نمایندگان قوم ها، جنگ ابزار های خویش را زمین گذاشتند. 

پس از مارش نیرو ها به قومانده، فرمانده مجاهدین مال نقیب هللا آرامش ]به شهر[ بازگشته است. افراد  

نقیب هللا دفتر های نظامی و اداری را اشغال کردند، در هنگامی که نیرو های فرماندهان: کرزی و گل 

آقا استاندار پیشین کندهار که  ا از شرق و شمال، امنیت را در بخش هایی از شهر تامین کرده بودند. گل  قآ

قوای زیر فرمان او به روز پنجشنبه فرودگاه هوایی را ]از چنگ طالبان [ گرفتند، گفت: " نقیب هللا انسان 
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را فریب می دهد؛ بنابران اگر توانش برسد قرارداد صلح را به خاطر تسلیم دهی کندهار تحریم می کند  

 ." در دست بگیرتا ]بدین شیوه [ خودش اداره ی شهر را د

 

مال عمر رهبر طالبان پس از بستن پیمان متارکه از کندهار گریخته است. این سخن را بنگاه خبر رسانی 

اسالمی افغانستان از گفته های حاجی بشیر مجاهد گزارش کرده است و شرح داده که در شهر "آرامش" 

 حکمفرما ست. 

ت. اینکه آیا اجیران ]خارجی[ پشتیبان طالبان اسیر  کرزی به طالبان افغانستانی وعده ی عفو را داده اس

جنگی گرفته شده اند و با خیر و شمار آنان به چند تن می رسد، تا کنون روشن نیست. صلیب سرخ پس 

از بر اندازی خونین شهر مزارشریف هشدار داد که می تواند وحشت هم مانند در کندهار نیز رخ دهد.  

 بان قتل عام شدند. تن جنگجوی طال ۶۰۰در مزارشریف 

این گپ هم روشن نشده که به چه شمار طالبان توانستند خود را از کندهار نجات دهند و کنون با انجام 

حمله های چریکی سبب نگرانی و آمدن فالکت می شوند. از استان ها و همچنان از سپین بولدک شهرستان 

 من گزارش داده شده است.مرزی با پاکستان از رخ دادن جنگ میان فرماندهان با هم دش

طالبان به آگاهی رسانیدند که در دو هفته ی گذشته خط های دفاعی آنان از پیامد بمباران ایاالت متحده  

آمریکا ناتوان شده و شمار قربانیان در جبهه های جنگ به گونه ی سرسام آور باال رفته، آن چیزی که 

 اری و دست کشیدن از جنگ [ کرد." مال عمر را ناگزیر به تسلیم شدن و ]گذشت از پاید

در هنگامی که جنگ با طالبان و جنگجویان سازمان القاعده داشت آهسته آهسته کاهش پیدا می کرد، در  

نشست "بن" اداره ی سیاسی جدیدی ) حکومت گذرا( تشکیل  ر  افغانستان بر بنیاد توافقنامه ی دستینه شده د

 اجتماعی افغانستان پس از جنگ و بحران، سر و سامان بدهد. -اقتصادی  -شد تا به آینده ی سیاسی 

در همایش " بن" فیصله شده بود که حامد کرزی در دوران گذار تا رسیدن به دوره ی انتقال، رهبری 

اداره ی جدید کشور را در دست داشته باشد ) در کتاب: " یک مرد و یک موتر سایکل " تألیف بانو بیته 

سیدن حامد کرزی بازتاب یافته است (. حامد کرزی برای این که زادگاه خود، دم، چگونگی به فدرت ر

شهر کندهار را آزاد)!( کند، دست به معامله گری ننگین و شرم آور با مال عمر رهبر طالبان، زد، بدون  

ال های  س اینکه پیامد های همگانی این زد و بند خودسرانه و ضد منافع مردم را درک کرده باشد. گذشت 

انتخابی، زیان های آن معامله ی ننگین، پ انتقالی، از دوره ی نخست ریایت جمهوری  س از حکومت 

گریبانگیر مردم افغانستان شد و آی اس آی توانست با سازماندهی، آموزش و پرورش طالبان فرازی،  

انستان را  دوباره به میدان های بازی های سیاسی واستخباراتی راه یابد و روز و روزگار شهروندان افغ

 تلخ و تلخ تر کند. 

پیرامون معامله ی ننگین حامد کرزی با مال عمر رهبر طالبان، در یک نوشته زیر تیتر " عمر، رهبر 

  ۱۲/    ۸تاریخ    Neue Züricher Zeitung طالبان در حال فرار " نشر شده در روزنامه ی آلمانی زبان: 

 ، آمده است " ۲۰۰۱ /

 

فرماندهان پشتون به روز جمعه اداره ی شهر کندهار را به دست گرفت. مال " یک شورای بر پا شده از 

عمر رهبر طالبان ناپدید شده است. با از دست دادن سه استان جنوبی، طالبان واپسین قلمرو زیر حاکمیت  

 خود را در افغانستان هفت سال پس از داخل شدن پیروز مندانه به کندهار از دست دادند. 

 ۲۰۰۱/   ۱۲  / ۷ -دهلی جدید 

حاکمیت طالبان پایان گرفت: پس از امروز آنان دیگر بخشی از افغانستان نیستند. این سخن را حامد کرزی 

رییس اداره ی گذرا در کابل، پس از تسلیم شدن بی قید و شرط طالبان، به روز جمعه در پایگاه مرکزی 

، در لحظه های پر از آشوب در زمان  آنان در شهر کندهار گفت: حکمرانی آنان هفت سال پیش در کندهار

 جنگ های ]خونین و تبهکارانه ی تنظیمی [ آغاز نهاد و در همان جا باز هم با بی نظمی به پایان رسید.

 

 معامله ی سود آور سیاسی با مال عمر:

 

کرزی موضوع تسلیم دهی ]شهر[ را با مال عمر مورد گفت و گو قرار داد]و به موافقت رسید [. لیکن 

به جای تحویل دهی جنگ ابزار ها در ازای باز گذاشتن راه های عقب نشینی آنان که ]پیمان آن[ از سوی 

در شب جمعه مبادله    کمیسیون مشترک بر پا شده از سران قوم ها، روحانیون و مجاهدان، ]بسته شده بود[

ی آتش و چپاولگری رخ داد. از بی نظمی و وضعیت بر هم و در هم به وجود آمده، بسیاری طالبان به 

استفاده کردند تا شهر را با جنگ ابزار های شخصی، کالشینکف ها و موشک انداز ها ترک  روز جمعه  

آنها  پایه توافق های گذشته[ به تحویل دهی  اینکه ]بر  نه  گام می گذاشتند. حامد کرزی که چند   گویند، 

کیلومتر دورتر در شمال کندهار در شاه ولی کوت بود و باش دارد، از آمدن به شهر تا بازگشت نظم و 

آرامش خودداری کرد. به عوض وی به روز جمعه یک شورای فرماندهان ]اداره ی[ کندهار را به دست 
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بر شهر بسیار دشوار به نظر می رسد؛ زیرا در  گرفت. ولی کشیدن یک تصویر درست از اوضاع حاکم 

منطقه ناظران آزاد وجود ندارند. افزون بر آن وضعیت در لشکرگاه و قالت در استان های هلمند و زابل 

که در آنجا ها نیز طالبان به پذیرش تسلیمی بی قید و شرط تن در داده بودند ، تاریک است. در شهرک  

ه پس از عقب نشینی طالبان، سه تن رهبر قومی با هم مخالف به خاطر  مرزی سپین بولدک دیده می شود ک

 به دست گرفتن اداره ی این مرکز سود آور از درآمد قاچاق ]کاال ها[ موی به موی در جنگ اند.

بر عکس از سرنوشت مال عمر، هیچ خبری در دست نیست. حاجی بشیر سخنگوی شورا ی گذرا ی  

" چنین گفت: مال عمر ناپدید شده است. حامد Druglordم مواد مخدر "کندهار و ]یک فرمانروای [ بدنا 

کرزی نیز این ]دیدگاه را تأیید کرد[ و ]گفت [ که داماد اسامه بن الدن به گمان زیاد که فرار کرده است. 

در این میان، کرزی عفو عمومی محدود ی را که پیش از بر افتیدن کندهار، به مال عمر وعده داده بود،  

گرفت؛ زیرا عمر شرط گذاشته شده را در محکوم کردن دهشت افگنی بجا نیاورد، او باید به دادگاه  پس  

گپ ناپدید شدن عمر بخشی از " راه حل جور آمد میان شهروندی " بوده   دکشانیده شود. در کل می توان

زای آن به او زمینه  باشد که کرزی به روز پنجشنبه پیرامون آن سخن زد. عمر کندهار را تسلیم داد و در ا

سازی شد تا ] از میدان ناپدید شود[. این کار ]به یقین [ آمریکایی ها را خشمگین خواهد کرد؛ ولی با این  

عملکرد در شهر ویران شده با مردم زیان دیده ی آن از روان شدن یک سیالب خون دیگر جلوگیری شد.  

" 

 

نظامیان  روز  چند  از  پس  پاکستان،  کویته  شهر  در  آنان  جابجایی  و  کندهار  از  طالبان  شدن  بیرون  با 

، مغاره ها و گدام های جنگ ابزار B-5آمریکایی بمباران هوایی را از سر گرفتند و بمب افگن های  

ر افغانستان نیز سازمان القاعده را در کندهار بمباران کردند. این حمله از سوی حاکمیت سیاسی جدید د

به دیده ی تأیید نگریسته شد. چنانچه حامد کرزی رییس حکومت گذرا در صحبت با شبکه ی تلویزیون  

 گفت:  CNNجهانی 

نیرو های ارتش آمریکا تا آن وقت در افغانستان بوده می توانند که کلیه پایگاه های دهشت افگنی نابود  

ار بسیار با ارزش است. حکومت وظیفه دارد تا بن الدن و شوند. فعالیت نظامی آمریکا در افغانستان بسی

مال عمر را زیر پیگرد بگیرد تا در دادگاه جهانی و یا در یک دادگاه در آمریکا، پاسخ بگویند) روزنامه 

Süddeutsche Zeitung  ۲۰۰۱/   ۱۲/   ۲۷تاریخ .) 

 

ا پل پای اسامه بن الدن و دیگر  با بر افتیدن کندهار، ارتش آمریکا شرق افغانستان را زیر نظر گرفت ت

رهبران و جنگجویان القاعده را ردیابی کند. پایگاه های دهشت افگنان در مرز با پاکستان زیر حمله های  

بمب های سنگین وزن را پرتاب کردند و قرارگاه کوهی و دشوار   B-52هوایی گرفته شد و جنگنده های 

 گذر توره بوره به سختی کوبیده شد.

بمباران پایگاه کوهی توره بوره که گمان می رفت اسامه بن الدن در آنجا پنهان شده باشد، در   در باره ی

نشر شده   Bernard Imhaslیک نوشته زیر عنوان " واپسین دژ مستحکم نظامی واژگون شد " به قلم  

 آمده است:  ۲۰۰۱/  ۱۲/  ۱۲تاریخ  Die Tageszeitungدر روزنامه 

 

خورد نظامی در افغانستان ] جنگ [ در شماری از دره های باریک در صخره   " در واپسین میدان زد و

های به هم پیوسته در سفید کوه به ]پایان [ خود نزدیک شده می رود. در روز سه شنبه نخستین دیدار  

میان نمایندگان جنگجویان القاعده و حمله کنندگان "اتحاد مشرقی" صورت گرفت. بر بنیاد گفته ی مخالفان  

لبان در جالل آباد از زمره ی دو فرمانده ]محلی[ یکی آن به نام حاجی زمان دستور برقراری یک آتش  طا

بس را داده است تا به مدافعان گیر مانده در توره بوره یک اخطاریه را بسپارند. ]در اخطاریه [ گاهه ی 

 شرط تسلیم کنند.  زمانی ساعت هشت صبحگاهی روز چهار شنبه تعیین شده بود که خود را بی قید و

 

گرفت که از دو هفته پیش در  ، صورت  B- 52این دیدار به دنبال حمله های دوامدار بمب افگن های  

اند و راه های در آمد به مغاره ها و پایگاه   بخش شمالی کوهستان های پوشیده از جنگل، به پرواز در آمده  

ر دارند، زیر دیدبانی گرفتند. ] در تاریخ های پرورش نظامی را که در بریدگی های باریک دره ها قرا

 Daisyفعالیت های جنگی آمریکا [ نخستین بار است که در حمله به ]توره بوره[ بمب های سنگین وزن  

Cutters    از زرادخانه ی نظامی ایاالت متحده را پرتاب و در زمین از ]آتش[ سنگین توپخانه استفاده

ید یک زیر بنای بزرگ القاعده با همه تانک ها، ساختمان های کردند. در این حمله در درازای روز با 

 آموزش نظامی به کلی ویران شده باشند.  زیر زمینی و پایگاه 

 

آمادگی جنگجویان گیر مانده در محاصره برای گفت و گو در جالل آباد ، دلیل پیروزی دانسته شد که در 

نتیجه ی فشار سنگین و بی پیشینه ی پرتاب بمب ها از هوا به دست آمد. ژورنالیست هایی که در نزدیکی 
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خود را ترک گفته و    خط جبهه بود و باش داشتند، گزارش دادند که هزار ها تن دهشت افگن سنگر های

در تیغه های کوه عقب نشینی کرده اند. انفجار راه رفتن به زیر زمینی جنگجویان را ناگزیر کرد که 

مخفیگاه های خود را رها کنند و در جنگ های زمینی انبازند. به حمله کنندگان سود آور این بود که در  

و پیچ دره ها و پشته های کوه را در توره  رده ی آنان شمار زیادی از جنگجویان دیده می شود که خم  

بوره از زمان جنگ بر ضد اشغال شوروی ]خوب[ می شناسند. در بین پارتیزان ها باید طالبان نیز بوده  

باشند؛ آن هایی که توانستند آگاهی های الزم در باره ی راه های در آمدن و بیرون شدن به آنجا را به 

 آمریکایی ها بدهند.

متر بلندی دارد، منطقه مهم پیشروی مجاهدان بود. این محل    ۴۷۰۰]بلند ترین قله ی آن[  سفید کوه که  

کیلومتر به شکل رأس های مثلث بوده و یک رأس آن بخشی از قلمرو پاکستان است   ۸۰کوهی به درازای  

آنجا در گ از  بوده و  این سه کنجی  قله ی  انجامد. منطقه توره بوره  افغانستان می  به  ذشته و در ژرفا 

مجاهدان هجوم ها و عملیات ویران ساز را به سه طرف: به غرب کابل، به جالل آباد و دره ی خیبر در  

شمال، به خوست و گردیز در جنوب انجام داده می توانستند. کار های ساختمانی در شمار مغاره های 

ا از گذشته در دهه  طبیعی و چیره گی های کوه و ساختن گدام های جنگ ابزار و مواد خوراکی در آنج

ی هشتاد آغاز شده بود. اسامه بن الدن که بودن بی نظمی ها را از زمان فعالیت های میانجی گرانه خویش  

در بین مجاهدین بی گمان به خوبی می دانست، بایست پنج سال پیش کار آبادی سازمان یافته را در آنجا 

 آغاز کرده باشد.

ان است، ولی خط مرزی برابر به روند ] جدا شدن آب های دو کشور  سفید کوه مرز بین افغانستان و پاکست

[ امتداد نمی یابد. پاکستانی ها این امکان ها را دارند که راه های فرار را از بلندی های کوتل به خوبی 

زیر نگر بگیرند. حکومت در اسالم آباد دو بریگارد با نظم ]دولتی[ را در نقطه ی مرزی برای پیوستن 

( و ملیشه های نام نهاد قومی Frontier Corpsهای گونه ی نظامی ]جابجا شده در مرز ها[،)    به نیرو

- 

(Khasadar  گسیل داشت. این بخش قلمرو پاکستان به نام "کرم اجتسی" منطقه ی آزاد قبایلی یاد می )

ست که نیرو  شود. بر بنیاد گزارش ها در روزنامه های پاکستانی این نخستین بار در تاریخ آن کشور ا

 های ارتش در این محل سوق ]و آماده ی عملیات [ می شود. 

حکومت ناگزیر بود که در این مورد تأیید رهبران قومی را به دست آورد. فرستادن نیرو های ارتش با 

در نظر گرفتن این سخن که باشندگان محل جنگ ابزار به شانه دارند، نه تنها اقدام محتاطانه به شمار می 

با بی گمانی نیز در مخالفت قرار می گیرد؛ بلکه می شود آنرا چنین دانست که بن الدن و جنگجویان  آید و  

القاعده می توانند از پشتیبانی طرفداران خود در میان قبایل برخوردار گردند، هر گاه آنان قصد فرار از  

به نام اسامه بن الدن راه کوتل ها را کنند. بر عکس برای حکومت ]در پاکستان [ یک پناهجوی دیگر  

افزود می شود و ]این موضوع به دولت پاکستان [ به دوام دادن حق پناهندگی به ملیون ها افغانستانی در 

 بیست سال پایانی، ]سخن تازه ای نیست [؛ ولی پناهجوی جدید با پذیرایی اندک روبرو خواهد شد."

القاعده به پس از بر انداخته شدن پایگاه کوهی توره بوره، بسیاری ج نگجویان طالب و دهشت افگنان 

پاکستان گریختند. در این میان بنابر گفته ی وزیر دفاع آمریکا، پولیس مرزی پاکستان صد ها دهشت 

( در    FBIکارمندان اداره ی پولیس فدرال ) افگن فراری را بازداشت کرده و به زندان افگنده است.  

بازپر شدگان،  بازداشت  این  از  دست افغانستان،  به  آگاهی  الدن  بن  ی  باره  در  تا  کنند  می  سی 

وزیر دفاع آمریکا گفت که ارتش کشورش می خواهد در شهر کندهار بازداشتگاه    Rumsfeld آورند.  

/    ۱۲/    ۲۰تاریخ    Neue Züricher Zeitungتن اسیر جنگی را داشته باشد)  ۵۰۰بسازد که گنجایش  

۲۰۰۱.) 

 

با شکست طالبان و سازمان القاعده در کندهار و ننگرهار )توره بوره( حکومت نو تشکیل افغانستان از 

پایگاه های  پناهگاه های طالبان و  دهد؛ زیرا  پایان  به حمله های هوایی خود  تا  آمریکا خواست  ارتش 

در آینده باید حمله ها با    القاعده ویران شده است، پس باید بمباران هوایی نیز پایان گیرد. افزون بر این

وزارت دفاع افغانستان هماهنگ شود. به گفته ی وزارت دفاع، بن الدن توانست به پاکستان فرار کند؛ 

این گفته را رد کرد و یادآور شد: ایاالت متحده نمی داند که بن الدن در کجاست، زنده  Rumsfeldلیکن 

ستان، نیرو های آمریکایی، در استان غزنی یک  است و یا خیر؟ با وجود خواهش حکومت گذرای افغان

 پایگاه طالبان را بمباران کرد که اعضای بلند پایه ی این گروه در آ نجا پنهان شده بودند.

کنون که نظامیان آمریکا و متحدان آنان در سراسر افغانستان حضور فعال و جنگی دارند و در همه جا  

چنگ آوردن و بازداشت بن الدن در تالش هستند ، سر و  ختی به هدف به  سدر گشت و گذار اند و به  

صدا ها به تشکیل قوای حافظ صلح در افغانستان باال گرفته است؛ ولی این موضوع نیز با اما و اگر ها  

تاریخ  Financial Timesوبه وجود آوردن سد ها ) در داخل و خارج( روبرو بود. در روزنامه آلمانی 
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ته زیر عنوان " انتظار بردن به ]تعیین شمار[ سپاهیان قوای حافظ صلح  در یک نوش  ۲۰۰۱/   ۱۲/    ۱۹

 آمده است: Hubert Wetzel" به قلم 

" چهار روز پیشتر از آغاز جابجایی برنامه ریزی شده ی سپاهیان حافظ صلح ملل متحد در افغانستان تا 

ما ست. دیپلمات ها در این  هنوز وضعیت نا روشن پیرامون شمار سربازان، ساختار فرماندهی آن حکمفر

میان پیش بینی می کنند که شورای امنیت سازمان ملل متحد تا فردا یک قطعنامه را در باره ی گسیل نیرو  

ها به تصویب می رساند. پس از این فیصله شورای حکومت و پارلمان آلمان می توانند در مورد انبازی 

 د. نیرو های آلمانی در این ماموریت ، گفت و گو کنن

قوای حافظ صلح که گمان می رود در نخستین ماه ها رهبری آن را لندن به دست گیرد، می باید به تاریخ 

در منطقه می بود، هر گاه حکومت گذرای افغانستان به رهبری حامد کرزی به کار ۲۰۰۱/    ۱۲/    ۲۲

 خود آغاز می کرد. 

افغانستان، محمد ظاهر در روم، گفت: در انتظار آمدن نیرو  کرزی دیروز پس از دیدار با پادشاه پیشین  

ها در روز های آینده هستم. بنابر آگاهی های داده شده از حکومت در لندن تا روز شنبه تنها یکصد تن 

 سرباز بریتانیایی در کابل خواهند بود.

م باقیمانده که برسر آن وظیفه اصلی قوا باید پشتیبانی از حکومت گذرا باشد؛ لیکن شمار زیاد مسایل مه

صحبت شود. چیزی که اتحاد شمال که در حال حاضر در کابل حکومت می راند تا کنون از پذیرش قوای  

تشکیل شده از پنج هزار تن سرباز درخواست شده از جهان غرب سرپیچی می کند. اتحاد]شمال[ می  

 خنگوی ]اتحاد شمال[ گفت.خواهد تنها یک هزار سپاهی ملل متحد را بپذیرد، این سخن را یک س

در پیوند به این موضوع، دیده می شود که ]دو کشور [ بریتانیا و آلمان که نیروی بیشتر گسیل می کنند، 

تا کنون در باره ی ساختار فرماندهی نتوانسته اند به هم نگری برسند. برلین خواستار آن است که سلسله  

 االت متحده آمریکا در افغانستان باید از هم جدا باشند ی فرماندهی قوای ملل متحد و عملیات نظامی ای

انگلیس   دفاع  دهد. وزیر  پیوند  در چوکات یک صالحیت  را  دو سلسله  این  لندن می خواهد  بر عکس 

Geoff Hoon    دیروز گفت: این " بسیار مهم " است، راهکار هایی را به وجود آوریم که از بی نظمی

م های  نیرو  میان  سامانی  و  سر  بی  کند. و  جلوگیری  آمریکا،  حال جنگ  در  نظامی  قوای  و  متحد  لل 

امنیتی، بودن یک بریگارد کوماندوی هوایی  دلیل های  کارمندان ]این گفته را[ تکمیل کردند که بنابر 

 مشترک الزم می آید. 

کارشناسان قوای حافظ صلح با تأکید، جدایی شکلی سلسله فرماندهی این دو را ضروری می دانند؛ لیکن 

در عین حال ارتباط تنگاتنگ بین مرکز قرارگاه های این دو عملیه را مهم می پندارند . " گذاشتن وظیفه 

ا با خود دارد. دوکتورین  سوق و اداره ی نیرو ها ، زیر فرماندهی ایاالت متحده آمریکا دشواری هایی ر

را   سخن  این  کند."  می  اتکا  جنگ  پیشبرد  بر  گذشته  از  متحده  نهاد   Winrich Kühnerایاالت  از 

]پژوهشی[ دانش و سیاست یاد آور شد. " جابجایی نیروهای ملل متحد پنج هزار تن افسر و سرباز؛ ولی 

سران ارتباطی تنها یک نشانه )سمبول( به نیاز به دادن ضمانت از سوی ایاالت متحده آمریکا را دارد. اف

شمار می آیند. همچنان باید بستن یک پیمان پیرامون کمک های ایاالت متحده در صورت نیازمندی فوری 

 پیش بینی شود." 

 

برلین دیروز بستن یک چنین پیمان را ناممکن ندانست. " جدایی ساختار های فرماندهی بدین معنا نیست  

 بر قرار نشود." این گفته از حلقه های وابسته به حکومت شنیده می شود.   که بین آنها ارتباطی

دیروز بار دیگر یادآوری کرد که پس از بریتانیا، آلمان رهبری   Rudolf Scharpingوزیر دفاع آلمان  

قوای حافظ صلح ملل متحد را به دوش گرفته نمی تواند. لندن می خواهد تنها سه ماه رهبری نیرو ها را 

 د داشته باشد.با خو

 انتقاد از به دست گرفتن رهبری ]نیرو های حافظه صلح [ از سوی لندن: 

دیروز ناگهانی بیشترین نمایندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان در مورد نقش و بیطرف  

سه[ بودن لندن به دیده ی بدگمانی نگریستند. بریتانیای بزرگ در افغانستان به عنوان قدرت استعماری ]

جنگ را به پیش برده است و از این خاطر برای رهبری قوای حافظ صلح ملل متحد نامناسب شمرده می 

مسؤول سیاست خارجی حزب سوسیال دموکرات در پارلمان   Hans Ulrich Klose شود، این انتقاد را  

 آلمان، کرد. . 

ی استفاده از جنگ ابزار را    همچنان این پرسش نیز بی پاسخ مانده که در کدام وضعیت سربازان اجازه

دارند. برلین و لندن خواستار آن هستند که " قوای پایدار و نیرومند " بر پایه رهنمود بخش هفتم منشور  

ملل متحد جابجا شود. بدین معنا که نیرو ها تنها در دفاع از خود اجازه ی استفاده از زور را داشته باشند. 

." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش  اتحاد شمال این موضوع را رد می کند

 " ج دوم(.
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کنون باید اندکی پیرامون هزینه برداری جنگ در افغانستان ) بمباران هوایی، شلیک موشک ها و درگیری 

 های رمینی( سخن زده شود:

داشت. بمب های سنگین جنگی را که آمریکا در افغانستان به راه انداخت، هزینه های بزرگی را در پی  

ریختند، موشک های کروز مزائیل که از سکوی    B-52وزن که هواپیما های جیت و بمب افگن های  

ناوگان های جنگی شلیک شدند، همچنان جنگ زمینی همه و همه در برگیرنده ی خرج گزاف بودند.  

 امه ی آلمانی اینکه هزینه ی این جنگ برای ایاالت متحده آمریکا چقدر کمر شکن بود، روزن

Die Rheinpfalz  به آن پرداخته است ) برگردان(: ۲۰۰۱/  ۱۱/  ۱۹تاریخ  ۲۶۸شماره 

 

دالر  ۵۰۰۰( از بدنه ی ناوگان هواپیما بردار نزدیک به  FA-18"... یک ساعت پرواز بمب افگن جنگی )

( که بیشتر از همین JDAMایرو( هزینه می طلبد. یک دانه بمب )  ۵۶۰۰مارک و یا  ۱۱۰۰۰) برابر بر  

است   شده  استفاده  شتابنده  ۲۵۶۰۰-گونه  پرواز  دارای  موشک  فروند  یک  بهای  دارد،  بها  دالر 

"Tomahawk تا یک ملیون دالر است. تنها در دور نخست حمله ها بر بنیاد آگاهی های ۶۰۰۰۰۰" بین

حکومت های  حلقه  سوی  از  شده  متحده،  داده  ایاالت  ی   ۵۰ی  گونه  از  میزائیل  کروز  موشک  فروند 

توماهاواک شلیک شده بود و چند فروند موشک دارای پرواز شتابنده بریتانیایی نیز به کار رفته است. 

افغانستان واژگون شد،  Pave Lewچرخبال )     ۴۰( که در هنگام اجرای وظیفه در هوای خراب در 

= شاهین  Black Hawkل واژگون شده در خاک پاکستان از گونه ی "  ملیون دالر ارزش داشت و چرخبا

 ملیون دالر قیمت داشت. ۱۱-سیاه" 

 

Steven Kosiak  ( مدیر دفتر بخش مطالعه ی بودجه در اداره ی مرکز سنجش هزینه هاCSBA  تأکید )

یوتری  کرد که بیرون دادن یک رقم تخمینی از کل پول های خرج شده دشوار است. با یک سنجش کمپ

ملیارد دالر بزند که نیم این پول را حکومت ایاالت متحده    ۱۲هزینه ی جنگ می تواند در یک سال سر بر  

 در پژوهش های پزشکی خرج می کند. به شکل مقایسه ای: 

ملیاد دالر را خرج کرد، در جنگ خلیج ]در سال   ۳در جنگ کوسوو ایاالت متحده ی آمریکا نزدیک به  

ملیارد دالر هزینه شد. درمورد پسین )جنگ خلیج( متحدان بخش  ۶۱در حمله بر عراق[ کم از کم ۱۹۹۱

زیاد هزینه ی جنگی را پرداختند و در برخی سنجش ها حتا به این نتیجه رسیدند که ایاالت متحده آمریکا  

 در این جنگ سود بیشتر برد]باالتر از خرج، پول به دست آورد[.

تعی که  گفت  بانو  پنتاگون  گیرد.  می  بر  در  را  زیادی  وقت  افغانستان  جنگ  هزینه ی  رقم   Susanین 

Hansen   سخنگوی پنتاگون گفت: " وزارت دفاع آمار را گردآوری می کند؛ لیکن در زمان کنونی ما آن

 را در اختیار نداریم." 

االت متحده آمریکا  ولی این تنها حمله های نظامی در افغانستان نیست که ایجاب خرج بزرگ را می کند. ای

باید در قلمرو خود نیز هزینه سنگین را از پیامد حمله های تروریستی یازدهم سپتامبر به دوش بکشد. 

Peter Navarro    دانشمند اقتصاد در دانشگاه کلفورنیا درIrvine تا اکنون هزینه ها را به یکصد ملیارد

ن سودمندی تولید، کاهش در آمار فروش کاال  دالر سنجش می زند ، کم از کم نیم این آمار از بخش باخت

است. در سنجش    -ها، دریافت اندک سود از مدرک اشتهار ها و پایین آمدن رقم مسافران در پرواز ها  

Navarro    بهای شدت بخشیدن به اقدام های امنیتی به اندازه ی هزینه ی پرواز آمده است. آنگونه که وی

بین  -دقیقه در فرودگاه باقی بماند    ۹۰که از سر ناگزیری باید    خرج یک فروند هواپیمای مسافربری را

آن ها را    Navarroدالر در نظر گرفته است.آماری که از پیش بینی های وی بیرون می آیند،    ۶۰تا  ۳۰

سخن " ساده و آسان، درامتیک و هیجان آور" دانست." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر دکوچه های  

 (.خون و آتش" ج دوم

 

جنگ آمریکا و متحدان در افغانستان با گرفتن نام جدید: " اتحاد جهانی پیکار با دهشت افگنی جهانی" 

دامنه دار شد. این جنگ نفرین شده و خانمانسوز، جان، زندگی و هستی ده ها هزار شهروند )لشکری و  

کشور   ۴۸و سربازان  کشوری( افغانستان را به کام خود فرو برد. این که نظامیان آمریکایی و افسران  

جهان در افغانستان اشغال شده چه کارنامه های زشت جنگی را از خود به جا گذاشتند و مردم چه بهایی  

را در این جنگ پرداختند، به همگان آشکار است و تاریخ با خط های درشت و روشن بر آن داوری  

 خواهد کرد.

ترور احمد شاه  )    ۲۰۰۱داد های ماه سپتامبر  در پایان این بخش باید خاطر نشان کرد که پیرامون روی

مسعود، حمله های دهشت افگنی در آمریکا ( و آمادگی ها برای بر اندازی خونتای طالبان و پس از آن 

 تشکیل حکومت گذرا؛ در کتاب: 

در    ( سقوط"  ماموریت  نامه    ۱۳"  کتاب  سوای:  نویسنده    -بخش،  ترجمان،  ناشر،  های:    - یادداشت 

 مؤخره(، -سر آغاز  -سپاسگزاری 
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 نوشته ی: گری سی. شرون

 ترجمه ی: اسد هللا شفایی

 ناشر: مرکز مطالعات صلح و توسعه

 خ،۱۳۹۳خ،چاپ سوم ۱۳۹۱خ،چاپ دوم۱۳۹۰سال چاپ: چاپ اول 

دگان حقیقت نقش آمریکا در رخداد های خونین افغانستان و سخن هایی آمده است که می تواند به جوین

 شناخت کسانی که در عملی کردن برنامه های سی آی ای به خدمت در آمده بودند، کمک کننده باشد.
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 فصل ششم

 
 پیامد های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 درگیری های نظامی 

______________________ 

 

درگیری های نظامی بین گروه های جنگی تازه به دوران رسیده که با بیرحمی ها و خشونت های تکان 

دهنده، نا آرامی ها و گسیختگی اجتماعی، نابود کردن زیر ساخت ها و چشمه های درآمد های اقتصادی  

آواره کردن های گروهی و   دادن های  ، زیان های کمر شکن مالی،  ناخواسته، کوچ  آواره شدن های 

بیماری،   قیمتی، بیکاری و  اجباری، تجاوز های جنسی، گروگان گیری ها، اسیر گرفتن ها، قحطی و 

اقتصادی،   های  پیامد  بود؛  همراه  شهروندان  جمعی  های  کشتار  سرانجام  و  روزگاری  بی  و  دربدری 

 گذاشت. اجتماعی، ادبی و فرهنگی زیانباری را از خود بر جای 

جنگ های ویرانگر دهه ی خونین، دامنه ی فاجعه آمیزی داشت که در روند آن بیشتر به شهروندان غیر 

نظامی زیان رسید و بخش های بزرگی از روستا ها، شهرستان ها وشهر ها ویران شدند، صد ها هزار 

 ( به خاک و خون افتیدند.انسان بیگناه بی خانمان شدند و ده ها هزار دیگر )پیر و جوان، نوجوان و کودک 

در کل جنگ های این گاهه، بسیاری از شهروندان را از جا های اصلی و همیشگی بود و باش شان بیجا 

کرد، زیر ساخت ها و سرمایه ها را از بین برد، شیرازه ی اقتصادی و اجتماعی جامعه را فرو ریخت،  

نها  به فرهنگ و  قهقرا کشانید،  به  را  و پرورش  آموزش  فرهنگی و ساختار های روند  ادبی و  د های 

اجتماعی ضربه های کشنده زد. بساط آزادی های مدنی را بر چید، بحران های گوناگون اجتماعی را به  

اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی را بیشتر و بیشتر کرد، چور و چپاول و  وجود آورد، دشواری های  

انی و شخصی و بانک ها، تاراج فرهنگی،  غارتگری های مادی و معنوی ) غارت دارایی های همگ 

 -پلچک ها -پل ها -جاده ها -ویران کردن آبادی ها: ساختمان های دولتی و شخصی، ویران کردن راه ها

آبرسانی و برق رسانی آب    -شبکه های  ها،    -چاه ها و چشمه ها و کاریز های  آتش کشیدن: خانه  به 

کستان ها( را به یک کار روزمره در آورد؛ با در نظر آموزشگاه ها، نهاد های دولتی، کشتزار ها، تا

گرفتن این همه زیان کاری ها، خسارت های رسیده به مردم و ساختار های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 سر به ملیارد ها ملیارد دالر زد. 

 

 بر بنای پیش درآمد باال، این بخش را باید با مسایل زیرین گره زد: 

 

 فعالیت های ادبی و فرهنگی؛ -آموزش و پرورش   -ای: اقتصادی فرو افتیدن روند ه -

 به تاراج رفتن داشته های مادی و معنوی همگانی و شخصی؛ -

زیر ساخت ها و    -ساختمان های اساسی و مدنی    -اجتماعی    -اقتصادی    - ویران کردن نهاد های سیاسی  -

 اه ها، شبکه های برق و آبرسانی...(.انفرا اشترکتور) راه ها، خیابان ها، پل ها، پلچک ها، بزرگر

 

 

 فرو افتیدن روند ها:  -الف 

 * اقتصادی؛ 

 * آموزش و پرورش؛ 

 * فعالیت های ادبی، فرهنگی و هنری؛

 

در به سر رسانیدن هدف های توسعه سیاسی و اقتصادی در یک جامعه، به کار گماردن نیروی انسانی با  

رسالت و میهن دوست و آراسته با آموزه های دانش مسلکی و آگاهی های حرفه ای با تجربه و دارای  

اردیبهشت  اندوخته های فنی در رشته های اقتصاد ملی تضمین کننده ی پیروزی ست. ولی پس از هشت 

اقتصادی،    ۱۹۹۲/    ۴/    ۲۸  -خ۱۳۷۱ثور    / فلج شدن روند فعالیت های  افغانستان در گودال بدبختی 

اجتماعی، ادبی و فرهنگی فرو رفت و به گلوله بسته شد. درگیری های خونین نظامی، نظام سیاسی و 

و خدماتی را هرج و  نظم اقتصادی و اجتماعی را بر هم زد و جای نهاد های اجرایی، تولیدی، بازرگانی

مرج، بی بند و باری، زورگویی، چور و چپاول، غارت و دزدی، زبان تفنگ، آتش گلوله های تانک و  

 توپ و شلیک موشک ها گرفت. 

اداره و مدیریت که روند فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را رهبری و سازماندهی و بازرسی 

به هدف برآورده کردن نیازمندی های نخستین زندگی شهروندان   می کردند و چشمه های مادی و انسانی را
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بسیج و هماهنگ می نمودند، چنان ضربه دیدند و بی اهمیت به شمار آمدند که دیگر کارآیی خود را از  

 دست دادند و به پرتگاه نابودی برده شدند.

که چرخ های فعالیت    نیروی کار انسانی فعال، مسلکی، تخصصی، آموزش دیده، کار فهم و کار آزموده

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی را می چرخانیدند، از میدان کار و اشتغال بیرون رانده  

شدند و یا خود کنار رفتند، از یک شهر به شهر دیگر آواره شدند و بسیاری ها از ناچاری به جهان خارج  

ه شدند؛ از این رو در دهه ی خونین در دستگاه  پناه بردند و برخی ها از سوی جنگجویان تنظیم ها کشت

در   امور سیاسی   دولت  اداره و مدیریت  از   -اجتماعی    -اقتصادی    -رهبری  ، بخش بزرگی  خدماتی 

آنان   تا به کمک و همکاری  کارمندان کاردان و کارشناس و آموزش دیده و مسلکی ، حضور نداشتند 

 حکمرانان جدید:

ست، اقتصاد، ارائه ی خدمات، فعالیت های اجتماعی و کار های ادبی و نقش دولت را در پیشبرد سیا  -

 فرهنگی، می فهمیدند؛

اهمیت صلح و پایداری و امنیت سیاسی را برای شگوفایی و رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و رونق    -

 کار های ادبی و فرهنگی درک می کردند؛

سی، اقتصادی)کشاورزی و دامداری، بازرگانی، به اهمیت و نقش نیروی انسانی در فعالیت های سیا  -

 صنعت( و اجتماعی و روند رشد و توسعه آنها پی می بردند؛ 

با ساختار های نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نهاد های ادبی و فرهنگی شناخت و آشنایی می   -

 داشتند؛

ماعی و رشد و توسعه آنها را اجت  -اقتصادی    -مفهوم پی ریزی و تحقق پیدا کردن برنامه های سیاسی    -

 می دانستند؛ 

دولتی    -  ( اقتصادی  اهمیت سکتور های  تامین  مختلط ( و حمایت    -خصوصی    -از  به هدف  آنها  از 

 نیازمندی های شهروندان و ارائه خدمات به آنان آگاه می بودند؛

لب و جذب بازرگانی ( و ج  -صنعت    -اهمیت سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ) کشاورزی    -

بهبود   از سرمایه های خصوصی را برای  داخلی و خارجی و پشتیبانی  رشد و توسعه   -سرمایه های 

 فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می فهمیدند و مهم می شمردند؛

سیاست های پولی، نظام بانکی و نقش بازار پول در رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در    -

 می بود؛ نزد آنان با مفهوم  

 تأثیر گذاری گسترش بازار مالی را در رشد و توسعه اقتصادی می فهمیدند؛  -

از چشمه های در بر گیرنده ی درآمد های ملی آگاهی می داشتند و می دانستند که سرچشمه ی درآمد    -

 ها و هزینه ها ) عواید و مصارف( کدام ها اند؛

 راه را سازماندهی کرده می توانستند؛فعالیت های گمرکی و بندری و درآمد ها از این  -

نقش نهاد های بازرگانی و بهبود فعالیت آنها برای رشد اقتصادی، نقش تعیین کننده ی بازار ) عرضه    -

 و تقاضا ( و مبادله های تجارتی ) صادرات و واردات ( را درک می کردند؛

هر ها و سد های آب گردان موجود  نگهداری شبکه های برق رسانی و آبرسانی، پاسداری از بند ها و ن -

 و ساختن شبکه های جدید از این دست، با اهمیت شمرده می شد؛ 

مخابرات دلسوزانه و با مسؤولیت    -ترابری    -ساختمان    -مدیریت و رهبری منابع آبی، رشته های صنایع    -

 ک می شد....و با برنامه ریزی صورت می گرفت و نقش آنها در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در

از   آغاز کار،  از  / ثور    ۸بدین سان  فعالیت های ۱۳۷۱اردیبهشت  امارت اسالمی طالبان،  پایان  تا  خ 

بیرون کشیده شد و  ای حاکمیت  لیست مسؤولیت های وظیفه  از  ادبی و فرهنگی  اقتصادی، اجتماعی، 

اداره های دولتی به عنوان غنیمت جنگی بین تنظیم ها بخش و س همیه بندی شد و چوکی های رسمی 

 طالبان همه چیز را به تنهایی حق گروه خود دانستند.

تنظیم های جهادی تازه به دوران رسیده، همچنان طالبان؛ خیابان ها، پیاده رو ها، ساختمان های دولتی، 

خانه های شخصی را به پاسگاه ها و ایست های بازرسی، قرارگاه های نظامی و محل فرماندهی خود در  

ادبی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی را در آتش  آوردند.   اقتصادی، خدماتی،  اداری،  برخی نهاد های 

جنگ ها سوزانیدند و شمار دیگری ) دانشگاه ها، نهاد های آموزش مسلکی تخنیک حرفه ای، شبکه های:  

زنان   دموکراتیک  سازمان  ماندند.  باز  فعالیت  از  ترانسپورتی(  مخابراتی،  رسانی،  برق  آبرسانی، 

و محل زیست  اف کارمندان  کار  های محل  افغانستان، کودکستان  دموکراتیک جوانان  غانستان، سازمان 

 شهروندان بسته شدند.

کنون نیاز است که از فرو افتیدن فعالیت روند های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی، ادبی و 

 آورده شود: فرهنگی در دولت اسالمی مجاهدین و امارت اسالمی طالبان، نمونه های
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در یک نوشته زیر تیتر    ۱۹۹۵/    ۹/    ۲۰تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه ی آلمانی زبان  

" دو چهره ی اقتصاد افغانستان " از خامه ی مصطفی دانش، پیرامون شماری از مسایل تماس گرفته شده  

 است که بخش های از آن برگردان می شود:

 

" کابل در لبه ی تیز فروپاشی اقتصادی در لرزش است. مرکز های بازرگانی و بانک ها چپاول و ویران 

ه ها از شهر فرار داده شده است. به خاطر تامین هزینه ی هنگفت جنگی، حکومت ربانی  شده اند. سرمای

پول کاغذی را به ارزش چند صد ملیارد افغانی در روسیه نشر کرد، یک تورم پولی بدون پشتوانه. پیامد  

 های آن: 

عیتی قرار  دولت در اساس در وض.  ۱۹۹۵در صد در نیمه نخست سال  ۲۰۰باال رفتن قیمت ها به اندازه  

ندارد که ابتدایی ترین بنیاد های اقتصادی ) انفراستکتور( را بازسازی و نوسازی کند. در سراسر کابل 

برق و ارتباط تیلفونی و فکس بریده شده است. پسته خانه ها غیر فعال هستند و توانایی ارائه خدمات پستی  

ها دزدیده اند. تنها چند تن از جنگ ساالران را ندارند. غارتگران سیم های شبکه ی مخابراتی را از پایه  

 می توانند تیلفون ماهواره ای داشته باشند.... 

در اصل، بنیاد اقتصاد جنگی حکومت کابل را کشت کوکنار می سازد. در استان های جنوبی و شرقی 

های[   هر سال هزار ها تن مواد مخدر تولید می شود. در بدخشان در شمال شرق در شهر ها و ]شهرستان

 واخان و درواز در زمین های پهناور کوکنار کشت می کنند و هیروئین تولید می دارند....

 

 خریطه های پر از اسکناس های دالر 

 

با بر هم خوردن اتحاد بین جنرال دوستم و رییس جمهوری ربانی، کابل تالش کرد    ۱۹۹۴از آغاز سال  

که شمال را از نگر اقتصادی زیر فشار قرار دهد. کلیه حساب های بانکی دستگاه های صنعتی و نهاد 

 های اقتصادی شمال افغانستان را در بانک مرکزی در کابل بند کردند.

قده، دیگر امکان پذیر نبود. حتا فرستادن پول به گونه ی ساده ی آن از  در داخل کشور داد و ستد با پول ن

راه بانک از یکجا به جای دیگری صورت گرفته نمی توانست. بازرگان ها ناگزیر بودند تجارت خارجی 

خویش را به پول نقده به پیش ببرند و خریطه های پر از اسکناس های دالر را از داخل کشور جنگ زده 

سانند. این کار بی خطر نیست. مثال نهادن: خریطه های پول به یک محل تسلیم دهی برده می  به خارج بر

 شود که راه رسیدن به آنجا بندش دارد. 

نظام اقتصادی را در عمل به زمان قرون وسطی برده اند و یا پیشتر از این سده ها؛ زیرا در قرون وسطی 

ی پر از سکه ها طال را از یکجا به جای دیگر نمی  در اروپا بانک وجود داست، بازرگان ها خریطه ها

بردند. برای شمال به عنوان منطقه در حال پیشرفت اقتصادی، یک وضعیت نا پذیرفتنی پیش آمده بود.  

در مزارشریف یک بانک مرکزی دومی را بنبیاد نهاد  جنبش شمال یک گام بیرون از انتظار را برداشت  

پول افغانی، برابر با دو ملیون دالر بود که باید در ماه های آینده تا پنج  که سرمایه آغازین آن ده ملیارد  

ملیون دالر باال برده شود. پاکستان، ترکیه و ایران به این بانک مرکزی برای داد و ستد های خارجی آن،  

این  ضمانت می کنند. به خود امتیاز پرداخت کریدت را قایل شدند و برای پیشبرد کار ها از دارایی های

گونه، بانک مرکزی می خواهد اعتماد از دست رفته ی خود را در نظام بانکی افغانستان دوباره به دست 

 آورد، پیش از همه در میان پنج ملیون شهروندان افغانستان که در این کشور ها زندگی می کنند. 

اقتصادی پنداشته شود، یک آیا این که این خود مختاری مالی نخستین گام برای تجزیه، دست کم در بخش  

موضوع به کلی باز باقی می ماند. " تا زمانی که یک حکومت پذیرفتنی برای همه جناح ها در کابل 

، ما آزادی مالی خود را از بانک مرکزی نگهداری می کنیم " این سخنان را حیات بی ریا، ودتشکیل نش 

 رییس بانک مرکزی در شمال، بر زبان آورد. 

 

 شمال پیشرفت در 

 

یک " کمیسیون برنامه ریزی اقتصادی " باید نظم بازرسی را به وجود آورد، تا موازنه بین هزینه ها و 

درآمد ها برقرار و علیه تورم مبارزه شود. به سبب نبود وضعیت با امن و با اطمینان برای بازرگان ها، 

تن بازرگان بزرگ و صاحبان شرکت ها از کابل به شمال آمده اند. " ما یک    ۳۳۰در سه سال گذشته  

فضایی را به وجود آورده ایم، که در آن اقتصاد دوباره شگوفان شده می تواند" این سخن را ]ظاهر [  

موفق کارشناس امور مالی و رییس کمیسیون در جمع بندی دیدگاه های خود گفت. بدین گونه بودن فضا  

خوب، نیرو های پیشبرد چرخ های اقتصادی کشور را به شمال کشانید. اداره ی دولتی نرخ  و وضعیت  

افغانی در برابر یک دالر تعیین کرد، در کابل برای واردات    ۵۰۰دالر را برای پرداخت محصول گمرکی،  
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اداره   افغانی است. به سبب تعیین نرخ مبادله از سوی اداره ی بازرسی،  ۴۳۰۰کاال ها بهای یک دالر،  

 حصه را می پردازد، چیزی که در کابل روز به روز باال می رود. ۹بر۱ی گمرک ها در شمال تنها 

بر عکس شهر کابل که در محاصره قرار دارد، شمال افغانستان بنابر باز بودن راه های بازرگانی امروز 

اه های آسیای میانه هزار  دارای اهمیت راهبردی اقتصادی است. نه تنها از اروپا و آمریکا روزانه از ر 

ها کانتینر کاال به حیرتان، بندر هم مرز با ازبیکستان می رسد؛ بلکه از راه دوبی نیز کاال ها از خلیج 

فارس و از تمام منطقه ی شرق دور به شمال افغانستان آورده می شود. از راه بندر عباس ایران کاال ها  

 زارشریف می رسد. با گذر دادن از ترکمنستان و ازبیکستان به م

 

 چشمه های نفت و گاز 

 

تیر پشت اقتصادی حوزه ی شمال را چشمه های زیرزمینی می سازد. تنها تا به کنون از پنج حلقه چاه  

ملیارد تن نفت استخراج شده است. افزون بر آن در اینجا در میدان های گازی   ۴۰برمه کاری شده در کل  

اتحاد شوروی به ارزش باالتر از   ۱۹۷۹وجود دارد. تا سال  ملیارد مترمکعب گاز    ۸۰فعال کم از کم  

 ترکمنی به نام: -ملیون دالر گاز طبیعی وارد می کرد. کنون جنرال دوستم با شرکت انگلیسی  ۳۵۰

 

Joint-Venture - Firma Alemay    سال به خاطر ساختن یک پاالیشگاه، بسته   ۲۵قراردادی را برای

تن را در روز داشته باشد.   ۱۰۰در شمال یک چنین دستگاه وجود ندارد. این دستگاه باید گنجایش    -است  

در صد شرکت می کند. همچنان یک قرارداد برای استخراج و   ۷۰در بهره برداری از این چشمه، شمال  

دالر به هر متر مکعب تحویل   ۳۰ست، که دوستم گاز را به بهای  صادر کردن گاز با این کمپنی بسته شده ا

دالر است. به سبب اینکه شمال لوله های انتقال    ۱۲۹می دهد، قیمت یک متر مکعب گاز در بازار جهانی  

تا مواد خام را به همین قیمت به فروش  اند  اندر کاران می گویند که ناگزیر  آبی ندارد، دست  و بندر 

سال اعتبار قراردادی را به دست آورده که به استخراج نفت و گاز بپردازد   ۲۵پنی برای  برسانند. این کم

باشد. شرکت   آهن  و  قیمتی  های  مانند جست، سنگ  دیگر  های زیرزمینی  داشته  و جوی  در جست  و 

Alemay .باید کلیه سرمایه گذاری را به دوش گیرد و از نیمی از سود بگذرد 

وروی از میدان های نفت و گاز، استخراج کرد، حاال انگلستان شریک ناتو  پس از آن که ده سال اتحاد ش

عالقمندی نشان داده است. قدرت استعماری کهن به اتحاد شمال به گونه ی غیر رسمی از انبازی انگلیس  

در این پروژه نسبت به حکومت در کابل برتری داد. این تصادفی نیست که وزارت خارجه بریتانیا در  

 در لندن برای پذیرایی از جنرال عبدالرشید دوستم قالین سرخ هموار می کند." همین سال 

در سخنان باال به خوبی دیده می شود که پایتخت در چه وضعیت هالکت بار اقتصادی قرار داشت و 

شهروندان با چه دشواری های روزگار دست به گریبان بودند. تنها اقتصاد جنگی و اقتصاد مافیایی مواد  

مخدر می توانست به زندگی خود ادامه دهند و کلیه امکان های زندگی را از مردم بربایند. کارکنان و  

کارمندان دولتی برای نجات از گرسنگی و زنده نگهداشتن اعضای خانواده های خویش، ناگزیر بودند که 

 دار و ندار خانه را بیرون بکشند و در کنار خیابان ها به فروش برسانند.

وضعیت زندگی و کار و فعالیت شهروندان در شمال افغانستان نسبت به مرکز بسیار بسیار بهتر    گر چه

و آرام تر بود؛ لیکن دسیسه سازی و توطئه گری و فعالیت های زیرزمینی ویران گرانه از سوی کابل  

ن پایه  دشواری ها را به وجود می آورد. در این باره مصطفی دانش در یک نوشته زیر عنوان " گذاشت

روزنامه   در  شده  نشر  دولت"  چندین  به  افغانستان  اندازی  بر  برای  محکم   Frankfurterهای 

Allgemeine Zeitung     به موضوع هایی اشاره کرده است، از زمره ی آن   ۱۹۹۵/    ۹/    ۱۲تاریخ

اهل   دانشجو  یک  محمد  سخنان  روایت  به  دانش  رسد.  می  نظر  به  جالب  پشتوانه  بی  پول  نشر  ها، 

 شریف، در عین حال رهنما و همسفر خود می نویسد) برگردان (: مزار

 

های  "   اسکناس  دولت،  بد  بسیار  مالی  وضعیت  پوشاندن  برای  ها  تازگی  همین  در  ربانی  حکومت 

تورم پولی. در هجده ماه پایانی به اندازه  -افغانگی را در روسیه به نشر رسانید  ۱۰۰۰۰افغانگی و  ۵۰۰۰

ملیارد اسکناس در چلند است. به زودی جنرال دوستم به خاطر اینکه اقتصاد شمال بی ثبات نشود،  ۳۰۰

 بانک نوت های جدید را نا چلند اعالم کرد. 

افغانگی به اندازه  ۱۰۰۰در بانک نوت های    با آن هم، اسکناس های جدید در شمال نیز در دوران است:

ملیارد افغانی که از درازی و بر، نسبت به اسکناس های سابقه تفاوت دارد. این پول جدید از سوی   ۳۲ی  

 حکومت در کابل به رسمیت شناخته نمی شود. 

دو  هر کسی که پول های جعلی را با خود داشته باشد، گنهکار است؛ ولی صراف ها در مرز های بین  

افغانگی جدید در شمال، از   ۱۰۰۰حاکمیت، خموشانه به تبدیلی هر دو پول می پردازند. بانک نوت های  

حکومت کابل است. سرگذشت آن چنین است: زمانی که در آغاز سال طالبان به نزدیکی های کابل رسیده 
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مسعود وزیر دفاع بودند، حکومت پیرامون برقراری آتش بس، با دوستم داخل گفت و گو شد. احمد شاه  

دوستم،   که   ۳۲به جنرال  های شمال  استان  مالی  را سهمیه  پول  این  اصل  در  پرداخت.  افغانی  ملیارد 

حکومت تا کنون نگهداشته بود، دانستند. دوستم پذیرفت که راه را برای پیشروی حکومت علیه طالبان 

افغانگی از جمع آن ۱۰۰۰ندل های ملیارد افغانی در ب ۳۲باز می گذارد و از حکومت پشتیبانی می کند. 

پول های بی پشتوانه نشر شده در روسیه، پرداخت شد. دوستم درگیری ها را با نیرو های دولتی بند کرد 

همین که مسعود، طالبان را به عقب راند، در دور دوم گفت و گو ها با دوستم در ماه می، بر نیرو های 

ن را تصرف کند. در این وقت مذاکره را با طالبان آغاز  شمال در تونل سالنگ حمله برد تا شهرک خنجا

های  اسکناس  خود  حاکمیت  زیر  نقاط  در  و  نمود  توافق  گذر  زود  بس  آتش  یک  برقراری  به  و  کرد 

 افغانگی را از چلند انداخت و آوردن آن را منع کرد، که در گذشته به دوستم پرداخته بود."۱۰۰۰

 

از سوی حکومت برهان الدین ربانی و کاربرد آن برای هدف های در پیوند به نشر پول جدید در روسیه 

کارشناس آلمانی در مسایل افغانستان در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " نشر    Thomas Ruttigجنگی،  

 Neuesبانک نوت ها به عنوان یک مجموعه ی از جنگ ابزار های سنگین " نشر شده در روزنامه  

Deutschland  نگاشته است ) برگردان(: ۱۹۹۹/  ۱/  ۲۶تاریخ 

 

های پول منطقه ر  ازافغانگی تازه نشر شده، بنابر گزارش رسانه های پاکستانی، با۱۰۰۰۰" اسکناس های  

ای را به اندازه صد ها بلیون، پر کرده است. ارزش پول افغانی از نگر تاریخی به شکل بی پیشینه پایین 

افغانی تبدیل می شد. مسعود با این ۴۲۵۰۰آمده است. در پشاور در چند هفته پیش یک دالر آمریکایی با  

خواهد اقتصاد حکومت طالبان را ناپایدار پول جدید نشر شده در روسیه، دو هدف را دنبال می کند: می  

 و هزینه ی جنگی حمله ها را تامین کند؛ با پرداخت پول فرماندهان گروه های مخالف را خریداری نماید."

 

  - به گونه ی دولت اسالمی افغانستان به ریاست برهان الدین ربانی، در زمان طالبان نیز سیاست پولی  

 Dieستخوش دشواری های فراوان شد. در این باره در روزنامه آلمانی  بانک و بانکداری در افغانستان د 

Tageszeitung    در یک نوشته زیر عنوان " سیاست پولی در افغانستان " به قلم    ۲۰۰۰/    ۵/    ۹تاریخ

Jan Heller  :آمده است 

 

خاک کشور، " حیف که همین حاال در افغانستان فصل زمستان نیست، ورنه طالبان حاکم بر نود در صد 

ماده ی سوخت جدیدی را کشف کرده اند. آنان پول را بندل بندل به آتش می کشند، بانک نوت های سبز  

و آبی رنگ افغانی را، به این خیال که با به دوران انداختن پول بیشتر،] در سراسر [ افغانستان حکمرانی  

 کنند. 

به آن ]پول تازه[ نشر شده بتواند: در آغاز ماه در اساس پول افغانی، دیگر ورق بها دار نیست که با اتکا 

هزار افغانی می توان تنها    ۷۵می پول افغانی پایین ترین سطح ارزش را در تاریخ زندگی خود پیمود، با  

یک دالر به دست آورد. این سخن از نگر درسی بود؛ زیرا در کابل، طالبان می خواهند که دکان ها در 

افتیدن بیشتر   العزیز[  بازار پول ]سرای شهزاده عبد در کنار دریای خشکیده ی کابل، بسته باشد تا از 

(    Transaktionارزش پول افغانی جلوگیری شود. همچنان در چوک یادگار، بزرگ ترین بازار پول )

در پشاور در پاکستان همسایه افغانستان چندین روز پی در پی داد و ستد با پول افغانی امکان نداشت. در 

در صد ارزش خود را از دست داد، در سه هفته  ۲۰ز در هفته ی پایانی ماه اپریل پول افغانی، چهار رو

بهای افغانی پایین امد. چهار سال    ۳بر  ۱از نیمه ی دوم ماه اپریل تا آغاز ماه می کم از کم به اندازه ی  

نگام بیرون شدن  ه  ۱۹۸۹پیش ]ارزش پول افغانی [ نه بار نیرومند تر نسبت به امروز بود. در سال  

  ۵۰]نیرو های نظامی [ شوروی از افغانستان، پول افغانی ارزش بیشتر داشت و به گونه ی دلخواه با  

 افغانی یک دالر خریداری می شد.

 به هدف برقراری اندکی ثبات پول افغانی، طالبان سلسله ی از گام ها را برداشتند.

هفته ی گذشته در روند کاری، کارکنان این بخش سد هایی را بر پایه فرمان های مال عمر رهبر شان در  

به وجود آوردند تا ]در داد و ستد [ از ارز های خارجی استفاده نکنند. از آن جایی که کالن ترین بانک  

نوت ده هزار افغانیگی است؛ بنابران افغانستانی ها ناگزیر اند به این کار عادت کنند تا در معامله های  

 بندل بندل پول را با خود به هر طرف ببرند.  پولی بزرگ،

تا کنون هر کسی که یک دربند خانه را به کرایه گرفته بود، پول آنرا با روپیه ]پاکستانی[ و دالر می 

پرداخت. هر کسی آرزوی خرید یک عراده خودرو و یا یک ماشین )موتر( بزرگتر را برای پیشبرد کار 

کرد. حاال انسان   به شکل سیار، می داشت، پول آنرا به دالر و کلدار پرداخت می های دکانداری خود  

ناگزیر است پیش از هر چیز فرمان را رعایت کند: کابلی ها بسیار محتاط شده اند. " وقتی که طالبان 
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درازی ریش ما را بازرسی کرده می توانند "، " پس آنان ]فرمان را نیز تطبیق [ کرده می توانند" این  

 سخنان را یک بازرگان افغانستانی گفت. 

ن چشمگیر بهای افغانی زیاد است: در اصل اقتصاد ] فرایند های اقتصادی[ به کلی  دلیل های پایین آمد

وجود ندارد. از پیامد آن پول در مبادله با کاال ها، دارای ارزش برابر نیست. افزون بر آن بنابر خشکسالی، 

ه به اندازه ی  ]در سال روان[ تولید دلخواه تریاک خام در استان های جنوبی افغانستان با خطر روبرو بود

تن تولید شده بود، آنچه که بر ذخایر پول فشار می   ۴۶۰۰در سال گذشته    -بیشتر به دست نخواهد آمد  

آورد. بنابر گفته ی ناظران در محل، تجارت مواد مخدر به شکل گسترده از سوی طالبان اداره می شود 

برقرار کرده اند. چچینی ها بخش بزرگ و آنان در این میان روابط خوبتر را با مافیای مواد مخدر چچینی  

تجارت مواد مخدر را در اروپای شرقی ، همچنان به گونه رو به افزایش در اروپای غربی در زیر اداره  

 ی خود دارند. 

افزون بر آن طالبان بدون دلیل یگانه مخالف باقیمانده خود، احمد شاه مسعود را متهم نمی کنند که به کمک  

افغانستان از ده ها سال بدین سو در آنجا به چاپ می رسد، ملیارد ها افغانی پول   روسیه، جایی که پول

جدید را به دوران می اندازد. آنان )طالبان (نیز به همین سبب بایست از چندی پیش با کشور سویدن ارتباط 

یرا چاپ پول به گرفته باشند تا پول جدید را در آنجا به چاپ برسانند. ولی این کار تحقق پیدا نمی کند؛ ز

هزینه ی هنگفت نیاز دارد و طالبان همین اکنون در زیر فشار دشواری های سرباز گیری به خاطر دست 

زدن به حمله ها در آغاز سال، رنج می برند؛ بنابران آنان هر دالر را برای هزینه کردن در جبهه ی 

 جنگ ذخیره می کنند. 

 -افغانی گزارش دادند  ۸۵۰۰۰انگین درآمد را در کابل سازمان های یاری رسانی در محل، اندازه ی می

در ماه، بیشتر درآمد دارد. ولی این ]درآمد[ هم با در نظر  افغانی    ۳۰۰۰۰۰ یک کارمند دولت با دریافت  

گرفتن سطح مبادله ی کنونی، پنج دالر نمی شود. برای افغانستانی ها، این ]سنجش[ یک مصیبت است، 

به گونه ی سرسام آور بلند می رود. گوشت و ترکاری که به اندازه ی کافی ]در    بویژه که بهای کاال ها

داخل[ تولید می شود، ]در لیست برنامه ی پخت و پز غذای روزانه شهروندان عادی [ جا ندارد. به هر  

حال، این موضوع هم به خشکسالی در استان های جنوبی افغانستان ارتباط می گیرد، بنابر گفته ی دفتر 

بوده است. در آن    ۱۹۷۱ای طالبان، خشکسالی ]امسال در افغانستان [ بد ترین خشکسالی پس از سال  ه

  ۱۹۷۳زمان ]خشکسالی [ چنان یک ناخشنودی را ]در میان مردم[ به وجود آورد که سرانجام در سال  

شهروند در منجر به بر اندازی پادشاه شد. نظر به سنجش سازمان ملل متحد امروز دونیم تا سه ملیون  

خطر آسیب پذیری از خشکسالی قرار گرفته اند، بویژه کوچی ها زیان می بینند. شماری از ]دامداران [  

تا نود در صد مواشی خود را از دست داده اند. لیکن در شهر ها نیز آب کمبود است و خطر شیوع یافتن  

 بیماری های تباه کن وجود دارد.

(  FAOنماینده ی محلی سازمان غذایی ملل متحد )  James Barkerوضعیت بسیار " خطرناک است "،  

 چنین فکر می کند؛ " ولی تا حال بحرانی نشده است." 

 

این ]وضعیت بحرانی [ می تواند پیش آید؛ زیرا سازمان های وابسته به ملل متحد به سبب نباریدن برف 

م بسیار پایین باشد. افزون بر های موسمی در آغاز سال، نگران آن اند که شاید برداشت حاصل کشت گند

آن در زمستان برف کم بارید، آب شدن برف ها به نوبه ی خود چشمه ی اصلی آب برای آبیاری کشت 

زراعتی است. " کابل می تواند بی طال زندگی کند " این یک داستان زدن افغانستانی ها است؛ " ولی بی 

از کتاب دیجیتال:" گذر در   رگرفتهبرف نه![ " )ببرف زندگی کرده نمی تواند." ]کابل بی زر باشد، بی  

 کوچه های خون و آتش" ج اول(.

 

ولی از زمانی که گروه طالبان و همراهان پاکستانی و عربی آنان حاکمان کابل شدند، مردم به مانند دیگر  

برخی  ر اقتصادی نیز رنج بیشتر کشیدند؛ زیرا بسیاری از شهروندان در کابل  گ بخش های زندگی از ن 

نیازمندی های روزمره ی خود را از راه برنامه های توزیع مواد غذایی سازمان ملل متحد، به دست می  

بنابر گزارش های رسانه ای در هر ت  . در آن وقکردندبرخورد می  با دشمنی  ند که طالبان با آن  دآور

 تن مواد غذایی نیاز بود. ۹۰۰ - ۸۰۰اندازه ی به ه فته

وانستند به تامین نیازمندی های بنیادی شهروندان کاری بکنند و به خواسته های آنان طالبان که خود نمی ت

پاسخ مثبت بدهند؛ لیکن در سر راه کار سازمان های امداد رسانی خارجی دشواری های گوناگون را به  

دنمارک و سویدن  ناروی،  از کشور های  این روند سازمان های کمک رسانی  در  آوردند.  وجود می 

زیر حاکمیت طالبان نیست، در سر راه کار های آنها  اعتراض بلند کردند که در محل هایی که  صدای  

 سد هایی به وجود می آید تا به مردم کمک صورت نگیرد و فعالیت آنها بند شود.

از اینکه فعالیت های اقتصادی رسمی و سازمان یافته ی دولتی در مرکز افغانستان و بیشتر استان ها 

ت و نهاد های اقتصادی ) تولیدی و خدماتی( چپاول و ویران شده بودند، تنها بازار فروش کاال  وجود نداش
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برنامه های کمک رسانی به مردم  ا  های بی کیفیت پاکستانی گرم بود؛ سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپ

تا آنجا که دفتر  را به پیش می بردند که پیوسته با مخالفت، کارشکنی و تهدید طالبان روبرو می شدند،  

 های کاری آنها را بسته کردند. 

 

،  ۱۹۹۸/    ۷/    ۲۲تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungدر بخشی از یک نوشته در روزنامه  

کردند/  بسته  را  اروپایی  های  دفتر  طالبان  کرد،  بند  کابل  به  را  ها  اروپا کمک  اتحادیه   " عنوان  زیر 

 کشتند" آمده است ) برگردان (:کارمندان سازمان ملل متحد را 

 

این   از  پیش  بستند.  افغانستان  پایتخت  در  را  خود  های  دفتر  فرانسوی  رسانی  کمک  سازمان  چهار   "

جنگجویان طالبان به دفتر های آنها هجوم بردند و کارمندان منطقه ای را بازداشت کردند. طالبان این کار 

سوی سازمان ها، که باید در یک ساختمان ویران شده    خود را به خاطر اهمیت ندادن به دستور آنان از

]دانشگاه پولی تخنیک[ که کلکین و دروازه نداشت و بی برق بود، کوچ کنند، پیوند دادند. سازمان ها دلیل 

 سرپیچی خود را از هدایت طالبان، ترس از گروگان گیری دانستند.

 

فرانسوی   های کمکی   Medicny duو    Aide Medicale Internationaleو    ACTEDسازمان 

Monde    وAction Contre Le Faim   زیر فشار طالبان قرار گرفتند تا ناگزیر به بیرون شدن از کابل

 MDMشوند. ) آنان به دفتر های ما آمدند و دستور دادند که همه چیز را ببندیم ( این سخن را یک کارمند  

 گفت. 

ه گذشته گروگان گرفته شده بودند، بنابر گفته ی کمشنری  دو تن کارمند محلی سازمان ملل متحد که در هفت

 سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پیکر آنان به دست آمده است."

 

اقتصادی بسیار زیاد خراب در افغانستان، پاکستان بیشتر از دیگران بهره برداری    - از وضعیت اجتماعی  

طالبان، پاکستان برنامه های گذشته ی خویش را در به  کرد. در حکومت مجاهدین و در امارت اسالمی  

زانو در آوردن افغانستان و در نابودی زیر ساخت های افغانستان، با دست باز در عمل پیاده کرد تا مردم  

دست نگر و محتاج کمک های سازمان های یاری رسانی جهانی شوند . چنانچه طالبان به دستور پاکستان، 

د مواد ساختمانی و کارگاه های نساجی را تا آخرین خشت و پیچ آن پرزه پرزه کرده کلیه دستگاه های تولی

به پاکستان بردند و فروختند و نظام بانکی کشور را به کلی ویران کردند. در پاداش به آن آی اس آی  

 پاکستان، ابزار جنگی سبک و سنگین پیشرفته به طالبان می رسانید که هزینه ی خرید آن را عربستان

 سعودی می پرداخت و جبهه های جنگ آنان با گسیل هزار ها جنگجوی دهشت افگن نیرومند می شد.

مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " افغانستان آمریکایی ها را به ]یادآوری [ خاطره ها  

شته نگا  ۱۹۹۸/    ۵/    ۹تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungمی طلبد" نشر شده در روزنامه  

 است:

استان غربی هرات را اشغال کردند، کارگاه تولید سمنت را در    ۱۹۹۵" زمانی که طالبان در سپتامبر  

پاکستان بردند و  به  از هم جدا کرده و   ] پارچه  تهداب ]پارچه  تا سنگ   ] مرکز شهر ]در پل هاشمی 

اکستانی به وجود آمد، پس فروختند. بدین گونه در افغانستان یک بازار برای سرازیر شدن ]کاال های[ پ

از آن که تا دهه ی نود ]در دهه ی هشتاد عیسایی[ بازرگانان هوشمند ]و کار آزموده ی [ افغانستان بازار  

ا با کاال های ارزان از سراسر جهان ماالمال کرده بودند و با به فروش رسیدن این کاال  ستان رهای پاک

از کتاب: " گذر در کوچه   برگرفتهها، فرآورده های داخلی]پاکستان [ همچشمی کرده نمی توانست." )  

 های خون و آتش " ج اول(.

 

 

ی، آمریکا، انگلستان، چین، شیخ برای پاکستان بسیار سخت تمام می شد که به غیر از عربستان سعود

اقتصادی داشته   افغانستان برنامه های  های حوزه ی خلیج فارس و متحدان آنها، کشور های دیگر در 

باشند. چنانچه در همین راستا طالبان به اشاره ی پاکستان، فعالیت بانکی یک نهاد بنگلدیشی را که به  

پیشگیری فعالیت های اقتصادی به پای خود ایستاده شوند، زنان افغانستان وام های کوچک می داد تا با در  

/    ۱۹تاریخ    Die Zeitبند کردند. در این باره در بخشی از یک یادداشت کوتاه، در هفته نامه ی آلمانی  

 آمده است ) برگردان(:  ۱۹۹۷/  ۹

 

" به پا ایستاده شدن بانوان از نگر اقتصادی یک چیز ناپسند است، بویژه که از سوی یک بانک پشتیبانی  

 Banglandscherشوند. رهبران طالبان در افغانستان به همین باور اند و در این هفته به فعالیت بانکی 

Grameen Bank    کارمندان بانک را از جمهوری بنگلدیش، نقطه ی پایان گذاشتند] و   یک نهاد بانکی
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افغانستان بیرون راندند[. این بانک یک نام جهانی به دست آورده بود؛ به بانوان کریدت) وام( می داد تا 

برای خود با این سرمایه یک دکان و یا فروشگاه، باز کنند. طالبان دلیل می آورند: انگیزه ی فعالیت این 

 ین زنان است."بانک خرابکاری و ] رواج دادن [ بی شرمی در ب

 

ولی طالبان امکان ها ، وضعیت و شرایط خوب فعالیت های اقتصادی را برای پاکستان فراهم آورده بودند 

و شرکت های بازرگانی یکجایی را بر پا کرده بودند. در پیوند به این موضوع رادیو صدای آلمان به  

، این خبر را به نشر (۱۹۹۹/    ۷/    ۴بر بنیاد خبر رادیو صدای شریعت طالبان )    ۱۹۹۹/    ۷/    ۶تاریخ  

 سپرد)برگردان(:

 

پاکستان با سرمایه گذاری یکجایی، امروز در    -" توافقنامه پیرامون بنیاد گذاری یک شرکت افغانستان  

اسالم آباد دستینه شد. آنگونه که بنگاه خبری باختر از اسالم آباد گزارش داد، الحاج مولوی احمد جان 

مارت اسالمی افغانستان با نماینده پاکستان در امور ) نهاد رشد آسیایی ( دیدار و  وزیر معدن و صنایع ا

گفت و گو کرد که از سوی انور صیف هللا وزیر نفت پاکستان رهبری می شد. هدف ویژه ی نهاد شریکی  

های پاکستان را بنابر گزارش ها، بنا نهادن دستگاه پوالد و آهن کاری و شماری از بنگاه    -افغانستان  

صنعتی دیگر در افغانستان، در بر می گیرد. نماینده ی این موسسه به هیأت افغانستان اطمینان داد که کار 

 عملی در داخل افغانستان به زودی آغاز می شود." 

 

الدین ربانی، نیز از فعالیت های بازرگانی خارجی در محل  همچنان نمایندگان رییس جمهوری برهان 

/    ۴/    ۱سالمی، به رسانه ها گزارش می دادند. رادیو صدای آلمان به تاریخ  های زیر حاکمیت دولت ا

 این خبر را به نشر سپرد ) برگردان(: (  ۱۹۹۹/    ۳/    ۳۱بر اساس خبر نشر شده در رادیو تخار )    ۱۹۹۹

 

آنگونه  " برای نخستین بار بردن کاال های بازرگانی از افغانستان به خارج، از بندرگاه آی خانم آغاز شد.  

آی خانم که در کرانه ی دریای آمو در استان تخار ) دریای   رکه گزارشگر رادیو تخار گزارش داد، بند

بازگشایی شد. پس از این رویداد از این بندر به عنوان یک   ۱۹۹۹/    ۲/    ۲۰پنج( قرار دارد، به تاریخ  

جلد پوست حیوانی  ۱۰۰۰ر آی خانم  از راه بند  ۱۹۹۹/    ۳/    ۲۷راه ترانسپورتی استفاده می شود. به تاریخ  

به مقام های بازرگانی چین تحویل داده شد. به سبب آغاز فعالیت های بازرگانی ) واردات و صادرات ( 

در این بندر، بهای کاال های مصرفی در بازار های زیر اداره ی دولت اسالمی افغانستان بسیار پایین  

مهم و با ارزش دولت اسالمی افغانستان برای رفاه مردم  آمده است. این پیشامد را شهروندان یک ابتکار

 دانستند."

افغانستانی   بازرگانی  شرکت  ی  توافقنامه  سرنوشت  که  این  چه   -ولی  و  شد  کشیده  کجا  به  پاکستانی 

دستاوردی داشت، تا کنون در باره ی آن چیزی گفته نشده است. تنها یک سخن روشن است که فرماندهان 

ار گروه های مجاهدین و طالبان، ماشینری دستگاه های صنعتی و تولیدی و ابزار و جنگجویان درجه د

جنگی سبک و سنگین ارتش افغانستان را پرزه پرزه کرده، به نام آهن داغمه به بهای بسیار ناچیز در 

  پاکستان  -بازار های پشاور پاکستان به فروش رسانیدند. شرکت سهامی " پوالد و آهن کاری " افغانستان  

 شاید ادامه ی همان خدمت)!( بوده باشد.

/   ۷پس از بمب گذاری ها در سفارتخانه های آمریکا در کینیا و تانزانیا ) نایروبی و دارالسالم( به تاریخ  

و بی توجهی طالبان به خواست آمریکا در تسلیم دهی اسامه بن الدن به خاطر پاسخگویی به ۱۹۹۸/    ۸

پیشگاه دادگاه؛ قصر سفید بر ضد طالبان ، تحریم های اقتصادی وضع کرد. درباره ی این تحریم ها در 

 دان(: آمده است ) برگر  ۱۹۹۹/    ۶/    ۷تاریخ    Neue Züricher Zeitungیک یادداشت کوتاه در روزنامه  

 

ایاالت متحده  ۱۹۹۹/    ۶/    ۶" واشنگتن   با  از همکاری  از سرپیچی طالبان  ناخشنودی  بنابر  رویترز: 

آمریکا برای بازداشت دهشت افگن شناخته شده ) اسامه بن الدن(، واشنگتن به روز سه شنبه برای نخستین 

آمریکای این شرکت های  از  افغانستان وضع کرد. پس  در  بار تحریم ها را بر ضد  ندارند که  اجازه  ی 

افغانستان سرمایه گذاری و یا فعالیت بازرگانی کنند. این خبر را سخنگوی قصر سفید به آگاهی رسانید و  

افزود که سرمایه های طالبان در آمریکا بسته شده است. تحویل دهی کمک های بشر خواهانه در فهرست 

بن الدن را در لیست ده تن تبهکار گنجانیده که    (FBIاین تحریم ها نیست. پولیس مرکزی ایاالت متحده ) 

 به خاطر تبهکاری های شان زیر پیگرد قرار دارند." 

تحریم های اقتصادی   ۱۹۹۹به دنبال تحریم های آمریکا، سازمان ملل متحد نیز در نیمه ی نخست اکتوبر  

منیت سازمان ملل  به اجرا در آمد. شورای ا  ۱۹۹۹/  ۱۱/    ۱۴را علیه طالبان وضع کرد که از تاریخ  

متحد به طالبان یک ماه وقت تعیین کرد تا اسامه بن الدن را به آمریکا تسلیم دهند. این خواست نیز جامه  

 ی عمل نپوشید. 
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Thomas Ruttig    در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " مصالحه ی آمیخته با خستگی ناپذیری جنگی

 ، نگاشته است )برگردان(: ۱۹۹۹/  ۱۱/  ۲۳ تاریخ Die Tageszeitungدر کابل" در روزنامه ی 

 

" تأثیر گذاری تحریم های ملل متحد بر افغانستان ]بر طالبان [ بسیار گونه گونه سنجه زده می شود. قاری 

خستو شد که   Tageszeitungدین محمد وزیر برنامه ریزی طالبان به روز یکشنبه در گفت و گو با  

تحریم ها تأثیر زیادی بر اقتصاد افغانستان گذاشته است. لیکن او خواست این موضوع را تنها در مورد 

شرکت های خارجی کارا بداند که در افغانستان سرمایه گذاری می کنند. فقط یک کمپنی کوچک آمریکایی 

شرکت های خارجی دیگر خبری  که شبکه ی تیلفون های همراه را می سازد، در حال حاضر از فعالیت

 نیست.... 

... شماری از رهبران طالبان که خود در عمل در کار خرید و فروش موتر و دیگر کاال های لوکس از 

امیر نشین های حوزه ی خلیج فارس، از افغانستان به پاکستان شریک اند؛ بنابران تحریم ها می تواند 

 متوجه خود طالبان نیز شود." 

 

د های خارجی در کابل به این باور بودند، که تحریم های وضع شده تغییر زیادی را در  ولی برخی نها

روند های اقتصادی به وجود نیاورده است. باال ترین تأثیر گذاری را شاید بتواند بر پرواز ها و نشست  

همچنان های هواپیما های دولتی شرکت آریانا، آن هم در برنامه ی پرواز های خارجی آن داشته باشد.  

 امکان دارد فعالیت های پستی به خارج دچار مشکل شود و بیشتر از همه بازرگان ها زیان ببینند 

با وجود این همه ارزیابی ها پیرامون تأثیر گذاری تحریم های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل متحد بر 

می بردند، قحطی و   ضد حکومت طالبان ، این تنها شهروندان بی دفاع و محتاج کشور بودند که رنج

قیمتی روز افزون امید زندگی را از آنان می گرفت و چاره ی دیگری جز سوختن و ساختن با وحشت  

طالبان و دهشت افگنان بین المللی شریک جرم و تبهکاری آنان، نداشتند. از سوی دیگر، پس از آن که  

اه دهشت افگنی البدر را در شهر در یک حمله ی انتقام جویانه پایگ   ۱۹۹۸/    ۸/    ۲۰آمریکا به تاریخ  

موشک کروز مزائیل کوبید؛ سازمان های کمک رسانی بین المللی از ترس انتقام   ۷۵خوست با شلیک  

  ۱۵۰گیری طالبان دچار مشکل شدند؛ از این رو سازمان ملل متحد کلیه کارمندان خارجی خود را از  

 ۸۹( از سر جمع  IKRKالمللی صلیب سرخ ) سازمان غیر دولتی از افغانستان بیرون کشید، کمیته بین  

اتحادیه اروپا کمک های مالی خود را به رسم    ۲۰کارمند خود تنها   افغانستان گذاشت،  آنان را در  تن 

بند کرد. پیامد های این    -همدردی با ایاالت متحده به سازمان های کوچکی که در افغانستان فعال بودند  

 بودند.همه گام ها برای مردم بسیار ناگوار 

شهروندان افغانستان رنج می کشیدند، طالبان روز به روز در انزوا می رفتند؛ لیکن این گروه وحشی با  

مردم آشتی ناپذیر بود و به جنگ و خونریزی ادامه می داد. بنابران به درخواست کمک های مالی سازمان 

داده   مثبت  پاسخ  کننده  کمک  های  کشور  سوی  از  افغانستان  به  متحد  وضعیت،  ملل  این  در  شد.  نمی 

 شهروندان افغانستان زجر شکنجه ی دوگانه را می کشیدند.

 

در بخشی از یک نوشته زیر تیتر "   ۱۹۹۸/  ۱۲/  ۲۲تاریخ  Neue Züricher Zeitungدر روزنامه 

 افغانستان در بیستمین سال جنگ" آمده است) برگردان(:

 

" دفتر سازمان ملل متحد در اسالم آباد به روند خواستن کمک ساالنه به افغانستان، جان تازه بخشید.  

ملیون دالر را در بر   ۱۸۵بودجه کمک رسانی در سال روان به این کشور ویران شده از پیامد جنگ ها،  

س های خبری، ملل  در صد بیشتر از سال گذشته است. بر بنیاد گزارش آژان  ۲۰می گیرد، که این رقم  

بخش وسایل ضروری را آماده کند. وضعیت ]و امکان ها[ برای   ۳بر۱تنها    ۱۹۹۸متحد توانست در سال  

برآورده شدن خواسته های جدید چندان خوب نیست. در واقع این که خواستن کمک از پایتخت پاکستان  

د کمک رسانی را در کشور  صورت می گیرد نشان دهنده ی آن است که ملل متحد نتوانسته است که رون

مورد نظر به دست خود سازماندهی کند. چهار ماه پیش سازمان های کمک رسانی وابسته به ملل متحد، 

افغانستان را ترک گفتند، پس از آن که این سازمان ها نتوانستند پیرامون گرفتن تضمین امنیت برای دوام 

سند. بی اعتمادی به وجود آمده تا مرز برخورد های  کار، کارمندان خود در کابل، با طالبان به توافق بر

دشمنانه از سوی طالبان که بخش بیشتر قلمرو افغانستان را اداره می کنند، ملل متحد را ناگزیر کرد که 

 زیاد ترین فعالیت های خود را از پاکستان به پیش ببرد...." 

 

یم گرفت که کارمندان نهاد های کمک  تصم(  ۱۹۹۹/    ۳/    ۱۲ولی سازمان ملل متحد به زودی ) به تاریخ  

 رسانی خود را دوباره به افغانستان بفرستد. بنابر گفته ی
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Fred Eckhard   سخنگوی سازمان ملل متحد وضعیت امنیتی بهبود یافته و کارمندان می توانند به مردم

 کمک های انسان دوستانه را برسانند. 

افزون بر دیگر ناهنجاری های اقتصادی که دامنگیر شهروندان بود، خشکسالی های پی در پی نیز مردم  

سال یک چنین خشکسالی   ۳۰. پس از  افغانستان را خاکستر نشین کرد و جان صد ها انسان را گرفت

سخت به سراغ مردم آمده بود و در کنار نابسامانی های دیگر شهروندان را خطر مرگ تهدید می کرد. 

( و سازمان برنامه ی مواد غذایی جهان FAOدر این باره سازمان زراعت و مواد غذایی ملل متحد )

(WFPگزارش های ویژه به نشر سپردند و زنگ خطر پیدا )  یی فاجعه انسانی را در افغانستان از پیامد

 خشکسالی به صدا در آوردند. 

 

در یک یادداشت کوتاه زیر عنوان " افغانستان را خطر گرسنگی به سبب خشکسالی تهدید می کند " در  

 ، آمده است ) برگردان(:۲۰۰۰/  ۶/  ۲۴تاریخ  Frankfurter Rundschauروزنامه 

 

در افغانستان پس از یک خشکسالی ) سی سال پیش هم خشکسالی رخ داده بود    - ۲۰۰/  ۶/   ۲۳" ژنیو: 

( خطر گرسنگی نیز در پیش رو است. این سخن را کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 

(UNHCRبه روز جمعه به آگاهی رسانید. هر گاه جامعه بین المللی به زودی کمک ها را روان ن ) ،کند

ملیون دالر که از طرف سازمان ملل  ۸,۷۱دو ملیون انسان به پاکستان و ایران خواهند رفت. از زمره ی  

 متحد به خاطر رسانیدن کمک های فوری، خواسته شده بود، تا کنون بنابر گفته ی

  (UNHCR  تنها )دالر گردآوری شده است. در جای هایی که مردم از خشکسالی زیان دیده ۲۰۰۰۰۰

 در صد مواشی هالک شده و فرآورده های کشاورزی به اندازه ی صد در صد از بین رفته است."  ۳۵  اند،

 

 فرو افتیدن روند های: 

 آموزش و پرورش؛

 فعالیت های ادبی، فرهنگی و هنری؛ 

 

در یک نظام سیاسی، گسترش چندی و چونی پدیده ی آموزش و پرورش و بلند رفتن سطح آگاهی مسلکی  

 -  اقتصادی    - سیاسی و اجتماعی شهروندان، به مفهوم آن است که روند رشد و توسعه ی سیاسی  و بینش 

اجتماعی پر شتاب و به درستی دنبال شده است. نهادینه شدن ارزش های واالی آموزش و پرورش و 

یبانی  انگیزه دهی و پشت  -فرهنگی، همچنان تشویق    -ادبی    -شگوفایی فعالیت های خالق و سازنده ی هنری  

از کار ها در بخش های آموزشی، پرورشی، هنری، ادبی و فرهنگی سدی بر آن می شود که خرافه  

 گویی، افسانه پردازی و موهوم پرستی در میان مردم چیرگی پیدا نکند. 

پژوهشگران، تحلیل گران سیاسی و اقتصادی و نظریه پردازان جامعه شناسی علمی پیرامون سرمایه 

ش و پرورش و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی، بررسی های گذاری در بخش آموز

کارشناسانه کرده اند و به این نتیجه رسیدند که آموزش و پرورش نقش اساسی در افزایش و گسترش  

اجتماعی در جامعه دارد و با اهمیت ترین و مهمترین فعالیت اجتماعی   -سیاسی    -سطح پیشرفت اقتصادی  

 ایه گذاری یک محیط زندگی پیروزمند برای شهروندان شمرده می شود.به خاطر پ

سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش به مفهوم سرمایه گذاری برای پروردن نیروی کار انسانی با 

مهارت های کاری مسلکی، دارای آگاهی دانشی و درجه ی علمی است. نیروی کار انسانی آموزش دیده 

اجتماعی بوده و نظام   -اقتصادی    -دانی مسلکی، پیشتازان فعالیت های سیاسی  با داشتن ویژگی و کار

 سیاسی به آنان سخت نیازمندی می داشته باشد. 

از آن جایی که آموزش و پرورش رسمی راه را برای فرا گیری مهارت های کاری و مسلکی هموار می 

می تواند به گونه ی مؤثر و فعال در   کند ؛ بنابر آن هر شهروندان با کسب دانش و مهارت های اجتماعی

زندگی اجتماعی انباز شود و با ارزش ها، هنجار ها و نگرش های دسته های اجتماعی در جامعه همسویی، 

 هم سازی و هم نوایی پیدا کند. 

آموختن اصل ها، قاعده ها و نظم اجتماعی در زندگی روزمره با روش های علمی، از راه آموزش و 

یر است و این پدیده یکی از هدف های جامعه پذیری نیز است؛ زیرا به وسیله ی آموختن  پرورش امکان پذ

مهارت ها است که جامعه پذیری توسعه می یابد. آموزش و پرورش ابزار مهم برای در عمل پیاده شدن 

سیاسی   -درست هدف های اجتماعی و فرهنگی به شمار می آید و زمین های رشد و توسعه ی اجتماعی 

 قتصادی را فراهم می آورد که همه در کل به هدف های جامعه پذیری خدمت کنند.و ا

بر بنیاد جامعه شناسی علمی، آموزش و پرورش رسمی چرخه های چرخان رشد ذهنی و اندیشه ای انسان 

ها بوده و بواسطه ی آن باز آفرینی فرهنگی نیز صورت می گیرد. همچنان آوردن تحول بنیادی در حوزه 
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اجتماعی، به مفهوم نهادینه    -اقتصادی    -گی و جای گیری و گسترش نوگرایی در نهاد های سیاسی  ی فرهن

 شدن توسعه است.

فرهنگ رکن اصلی تمدن است؛ لیکن برای پایداری و تحکیم خلل ناپذیر آموزش و پرورش در خط نخست  

وآوری و تغییر و  قرار می گیرد. آموزش و پرورش رسمی در یکپارچگی جامعه نقش اساسی دارد، ن

دگرگونی سالم اجتماعی را به وجود می آورد و از راه نیرومند سازی و توسعه ی پایگاه های فرهنگی و  

 ادبی در جامعه، نهادینه می شوند.

انسان زمانی می تواند با زیستن در تمدن سازگاری نشان دهد که خود با فرهنگ باشد و اهمیت تمدن را  

ی ارج بگذارد، از دانش بهره مند باشد و دانش و فرهنگ در دیدگاه ها، در  بداند، به ارزش های فرهنگ 

رفتار و گفتار و کردارش جایگاه ویژه ای را احراز کند و هنجار های اجتماعی را بپذیرد؛ با انبازی فعال 

نقش خودرا در سپردن ارزش ها، گرایش ها، هنجار های اجتماعی، داشته ها و فرآورده های ادبی و 

گی و راه و رسم اجتماعی از بزرگراه آموزش و پرورش به نیروی بالنده ی جامعه و نسل های آینده فرهن

 ، ادا کند.

کنون آنچه در باال گفته آمد، باید دید که در وضعیت به وجود آمده در دهه ی خونین در افغانستان، چه  

مایه های انسانی و چشمه چیزی شکل گرفت و در حکومت تنظیم های جهادی و در خونتای طالبان، سر

 های سرمایه گذاری بر نیروی کار انسانی چگونه نابود شدند؟

البته روشن است که جنگ یک پدیده ی اجتماعی بسیار پیچیده است و به دلیل ماهیت، هدف ها، ابعاد و  

پرورش فرهنگی ، بویژه بر روند آموزش و    -اجتماعی    -اقتصادی    -سنگینی آن، پیامد های ناگوار سیاسی  

از خود به جا می گذارد؛ لیکن آنچه که در افغانستان رخ داد بی اندازه دردآور بود، جامعه و روند رشد 

 و پیشرفت اجتماعی را سال ها به پشت سر برد.

 شایان یادآوری ست که دشمنی تندروان اسالمی ) پیروان اسالم سیاسی ( 

رشیدی آغاز شده بود و در دهه ی پنجاه برخی با آموزش و کار زنان در افغانستان، از دهه ی چهل خو

خشونت ها علیه زنان و دختران از جمله: تیزاب پاشی به سر و صورت زنان، شلیک مرمی به پا های  

زنان، رخ داد ) سوای دشمنی مال های دیوبندی با جنبش روشنگری و روند آموزش و پرورش، بویژه  

گشوده شدن دروازه های دانش و آموزش بر روی آنان،  دشمنی آشکار آنان با جنبش رهایی بخش زنان و  

 پس از شکست استعمار و به دست آوردن آزادی سیاسی (.

این دسته تندروان اسالمی ) پیروان اسالم سیاسی ( در زمان سلطنت محمد ظاهر، با شکل پوشیدن لباس 

ان در دفتر ها و کارگاه ها زنان، با به آموزشگاه رفتن دختران، با آموزش دانشگاهی قشر زن، با کار زن

و با آموزگاری زنان در آموزشگاه ها... دشمنی نشان می دادند و سر ناسازگاری داشتند. در گام آغازین  

به مقابله  اندیش  تاریک  این گروه  با  آزاده و ترقی خواه و روشنفکر  انجمن نسوان و دسته های زنان 

آن سازمان دموکراتیک زنان افغانستان با مبارزه    برخاستند و پیروزی هایی را به دست آوردند؛ پس از

ی پیگیر و هدفمند در برابر ارتجاع و واپسگرایی به خاطر رهایی زنان از ستم و تبعیض، درفش پیکار  

 حق طلبانه و عدالت خواهانه را بلند نگهداشت و پیروزمندان به پیش رفت. 

رشیدی نیز با روند آموزش و پرورش ولی ناسازگاری و دشمنی گروه های جهادی در دهه ی شصت خو

و فعالیت های هنری، ادبی، فرهنگی و دیگر کار های اجتماعی با سنگینی ادامه پیدا کرد که زیان های 

بزرگی را به همراه داشت. هدف اصلی گروه های جنگی بردن افغانستان به زمان قرون وسطی بود و 

ها، بخش بیشتر جنگجویان و فرماندهان جهادی را که  اندیشه های بنیاد گرایی جا افتیده و حاکم بر آن  

دشمن روشنگری و ضد تغییر های پیش رونده کرده   -بیسواد بودند و از نگر فرهنگی بسیار عقب مانده  

بود. از این رو ده ها و صد ها شخصیت علمی و فرهنگی، استادان دانشگاه ها، هنرمندان، آموزگاران،  

ی سواد آموزی، دانشجویان و دانش آموزان... را یا گروگان گرفتند و  خبرنگاران، آموزگاران کورس ها

 یا به گلوله بستند و یا در خیابان ها در شهر ها ترور کردند. 

 

زیان های رسیده به بخش آموزش و پرورش و دیگر نهاد های اجتماعی و خدمات همگانی ) بهداشتی، 

رسانی،پستی...( بسیار وحشتناک بود. بر بنیاد آمار نشر شده ادبی، فرهنگی، هنری، خبرنگاری، خبر  

بیش از دو هزار آموزشگاه ) ابتدایی، متوسطه، لیسه( در شهر ها و شهرستان ها و روستا ها به آتش 

کشیده شدند، ده ها نهاد بهداشتی را انفجار دادند ) یادداشت: نمونه های زیادی از خرابکاری گروه های  

ای: " تلک خرس " تألیف دگروال یوسف و مارک ادکین، " افغانستان گذرگاه کشور  جهادی در کتاب ه

گشایان " تالیف جورج آرنی، " جنگ اشباح " تألیف ستیو کول و در ده ها کتاب، رساله و رسانه ی چاپی 

 دیگر بازتاب یافته است (. 

فتند، در کنار ساختار های هنگامی که تنظیم های جهادی به کابل ریختند و قدرت سیاسی را به دست گر

نهاد های علمی،   داشتتند؛  از گذشته ها وجود  اجتماعی که  آموزشی و پرورشی و مرکز های خدمات 
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آموزشی و پژوهشی، بنیاد های فعالیت های اجتماعی و ادبی و فرهنگی، همچنان اتحادیه های مسلکی  

 آنان بجا ماندند: زیرین که در دهه ی شصت خورشیدی بنیاد گذاشته شده بودند، برای

 

 فرهنگستان )اکادمی( علوم افغانستان -

 دانشگاه علوم اسالمی و مرکز تحقیقات اسالمی  -

 پرورشگاه وطن -

 انیستیتوت علوم اجتماعی -

 انیستیتوت اکمال تخصص آموزگاران  -

 انیستیتوت پداگوژی در کابل و استان های بلخ، هرات، ننگرهار، فاریاب -

 پدوطن جبهه ی ملی  -

 کمیسیون مرکزی دولتی محو بیسوادی -

 شورای مشورتی اقتصادی -

 انجمن فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی -

 انجمن فرهنگی رحمان بابا  -

 انجمن فرهنگی هرات باستان -

 انجمن فرهنگی موالنا جالل الدین بلخی -

 انجمن فرهنگی فیض محمد کاتب هزاره -

 انجمن فرهنگی حکیم سنایی غزنوی -

 اتحادیه کارگران افغانستان -

 اتحادیه کوپراتیف های زراعتی افغانستان -

 اتحادیه ژورنالیستان افغانستان  -

 اتحادیه نویسندگان افغانستان  -

 اتحادیه هنرمندان افغانستان.... -

 

م( همه ی این نهاد ها با بی  ۱۹۹۲اپریل  ۲۸  -خ۱۳۷۱اردیبهشت / ثور    ۸ولی از همان روز نخست )  

مهری روبرو شدند و دستخوش چپاول گری و نابودی گردیدند. دروازه ی آموزشگاه ها، دانشگاه ها و  

مرکز های دانش و فرهنگ بسته شد و از سر دشمنی با آموزش و پرورش و فعالیت های ادبی، فرهنگی  

فیصله شورای  و هنری و کار های اجتماعی، پس از به چور و چپاول رفتن همه به آتش کشیده شدند. بنابر  

زنان  دموکراتیک  سازمان  و  افغانستان  جوانان  دموکراتیک  سازمان   ( اجتماعی  های  سازمان  قیادی، 

افغانستان ( و نهاد های اجتماعی ارائه کمک ها و خدمات برای زنان و کودکان ) انجمن نسوان، کودکستان 

 های محل کار و محل زیست ( از بین رفتند. 

روه های جنگی فرهنگ روستایی را با خود به پایتخت و دیگر شهر های  از آن جایی که جنگجویان گ

افغانستان آوردند؛ بنابر آن راه و رسم پوشیدن لباس در اداره های دولتی تغییر کرد و جای آن را پوشیدن 

پیراهن و تنبان دراز و کشال و واسکت های پاکستانی و به سر ماندن کاله پکول گرفت. آمدن با لباس 

یسته ی کار های رسمی ) پوشیدن دریشی، پطلون، پیراهن یخن قاق و بستن نکتایی ( به بهای های شا

 توهین و تحقیر، حتا جان انسان تمام می شد.

برنامه های نشراتی رادیو تلویزیون افغانستان از خط اصلی سبک و سیاق پیشه ی خبرنگاری بیرون 

های هنری و سینمایی و برنامه های خوشی افزا و   رفت و به ابتذال گرایید. پخش موسیقی و نمایش فلم

آموزشی سودمند برای خانواده ها، زنان و کودکان و جوانان بند شد. سینما ها، تاالر های نمایش نمایشنامه 

مجله ها و روزنامه ها در آتش گلوله ها و موشک ها   -ها، کتابخانه ها، بنگاه های نشر و چاپ کتاب ها  

 سوختند. 

که بخش بزرگ کارمندان و کارکنان دولتی و سازمان های اجتماعی بودند از وظیفه بازداشتند زنان را  

 و زندانی کنج خانه کردند. 

 

ولی فرو افتیدن روند آموزش و پرورش و فعالیت های ادبی و فرهنگی در زمان طالبان، از آغاز تا پایان  

ه گذشته ) حاکمیت گروه های تنظیمی به  حاکمیت این گروه ضد دانش، ادب، هنر و فرهنگ، حتا نسبت ب

گفته ی طالبان: گروه های شر و فساد( چهره ی خراب تر و بدتری به خود گرفت. طالبان با ترفند تطبیق  

شریعت اسالمی به عنوان قانون خدایی بر زندگی روزمره ی شخصی و اجتماعی مردم، کوشیدند تا با  

و قتل و کشتار، وحشت و دهشت؛ رسم و رواج عشیره زورگویی، کاربرد جنگ ابزار، از راه خشونت  

 ای و سنت های قبیله ای ) پشتونوالی( را بر شهروندان افغانستان جبری کنند. 
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سختگیری، ستمکاری و خودسری اندیشه ای طالبان، در برخی کشور های اسالمی نیز از سوی گروه  

انتقاد سخت قرار گرفت. در این باره در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " طالبان    های اسالمی زیر 

آمده است )  ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۱۹تاریخ    Handelsblatt مسلمانان را شوکه کردند"، در روزنامه ی آلمانی 

 برگردان(:

 

" گروه های اسالمی به این نکته ارزش بیشتر گذاشتند تا خود را از نورم ها و روش های بیرحمانه ی 

افغانستان به دور نگدارند؛ زیرا در سر لوحه ی کاری آنان نگاشته شده است: دختران  جنگجویان خدا در  

به آموزشگاه نروند، زنان بیرون از خانه کار نکنند، زنان سر تا پا با حجاب پوشیده باشند، مرد ها ریش 

د کرد  بگذارند. گروه برادران مسلمان در مصر، یک تشکیل نیرومند اسالمی در جهان عرب، سخت انتقا

که طالبان می خواهند که بیرحمی ها و رفتار های به دور از افتخار خود را که ریشه در سنت های عشیره 

 ای و رسم قبیله ای دارند، به نام اصول و قاعده های اسالمی از راه زور و به جبر بر مردم بقبوالنند. " 

. وزارت خارجه ی این گروه به رسانه  طالبان فرتور برداری و فیلم گیری از زنده جان ها را منع کردند

 های همگانی گوشزد کرد که این کار با شریعت اسالمی ناسازگار است.

که زمان کتاب سوزی  طالبان بخش آموزش و پرورش و فعالیت های ادبی و فرهنگی را چنان لگد زدند 

ان یک کاالی بازرگانی و استیال گری جاهالن عرب دوباره زنده شد. این گروه با آموزش و پرورش به عنو

برخورد کرد و آن را ابزار داد و ستد و امتیاز گیری خود قرار داد که بیشترین زیان را زنان، جوانان ) 

 دختر وپسر( و کودکان افغانستان دیدند.

 

 Tomasمال ربانی ) شخص دوم در سلسله ی رهبری طالبان ( رییس شورای رهبری طالبان در کابل با  

Avenarius    در کندهار گفت و گو کرده بود که متن آن در روزنامه ی آلمانیSüddeutsche Zeitung 

به چاپ رسیده است. در این جا بخش هایی از آن صحبت که به روند آموزش   ۱۹۹۷جوالی    ۲۳تاریخ  

 و پرورش پیوند دارد، برگردان می شود:

 

زنان تا آن زمانی پا بر   صت آموزش برای " پرسش: طالبان پیوسته می گویند که نبود زمینه و ندادن فر

 جاست که جنگ دوام داشته باشد؟

 پاسخ: چرا خبرنگاران غربی همیشه پی همین پرسش را می گیرند؟ 

حکومت افغانستان در آن وضعیتی نیست که هزینه ی برنامه های آموزش و پرورش را بپردازد. هر    -۱

مانند ما به خاک نشسته باشد، آیا در بخش آموزش سرمایه گاه حکومت ایاالت متحده از نگر مالی به  

 گذاری می کند؟ اگر صلح برقرار شد ما دروازه های آموزشگاه ها را به روی دختران باز می کنیم.

بدین سبب آموزگاران نمی توانند در   -ما تا هنوز هم برنامه های آموزشی زمان شوروی را داریم    -۲

ی کار کنند. مواد درسی، کتاب ها و چیز های دیگر باید سر از نو آماده  زیر اداره ی یک حکومت اسالم 

کرده شوند. افزون بر این شمار زیاد آموزشگاه ها ویران شده است. ما در پیوند به آموزش دختران تا آن  

زمان انتظار می کشیم که در وضعیت بهتر قرار گیریم. در لحظه ی کنونی در نزد ما تامین نیازمندی 

 ردم در رده ی نخست قرار دارد." های م

 

این دلیل آوردن های مال ربانی را می توان به راحتی نادیده گرفت و آن را به فراموشی سپرد؛ زیرا 

طالبان از درون ساختار تنظیم های جهادی سر بیرون آورده اند و تافته جدا بافته از آنها نیستند. یک گپ  

ین، قانون کالشینکف در کشور حاکم شد و روند آموزش و  به کلی روشن است که از آغاز دولت مجاهد

پرورش و برنامه های درسی را از صحنه بیرون کرد که با آمدن طالبان در قدرت این فرهنگ ادامه  

نام   به  ایتالیایی  بردار  فرتور  یک  را   Riccardo Venturiیافت.  تصویری  طالبان  جنگجوی  یک  از 

سال   در  که  ی  ۱۹۹۷برداشت  سالنامه  )  در  جهان  ای  رسانه  های  در شهر  GFWفرتور  آلمان  در   )

Düsseldorf   به چاپ رسید. نشر این فرتور به جهانیان روشن کرد که با آمدن سالحداران بیسواد و بی

بند و بار و غیر مسؤول در افغانستان چه می گذرد و روزگار دانش، ادب،، فرهنگ و هنر چه دردآور  

 شده است.

بار و دهشت افگن از رهبران خود انگیزه می گرفتند و با شهروندان به مانند حیوان تفنگداران بی بند و  

 با یک مثال نهادن می توان به ژرفای فاجعه پی برد. درنده برخورد می کردند

 

 در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " سراپا حجاب و ریش دراز " از خامه ی 

Christian Kreutzerو آنچه را به چشم خود دیده بود، نگاشته است ( نشر   ) نویسنده به کابل رفته بود

 آمده است)برگردان(:  ۱۹۹۶/   ۱۰/  ۴تاریخ  Frankfurter Rundschauشده در روزنامه 
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" مال شیر محمد استانکزی با طالبان، برآمد خود را آغاز نهاد. از زمان جهاد بر ضد روس ها این مرد 

به طالبان پیوست. کنون در ساله در رده ی دیگر گروه های تنظیمی جنگ کرده تا اینکه سه سال پیش  ۳۸

انگلیسی صحبت   شورای شش نفری حکومت گذرا در کابل، معاون وزیر خارجه است. او بسیار خوب به

می کند. با ریش دراز و دستار ]سیاه به سر[ چشمانش درخشش جالبی دارد و انسان هوشیار معلوم می 

شود. او می داند که گزارش گران غربی کدام گپ ها را با عالقمندی می شنوند. نخستین کنفرانس خبری 

حجاب حضور یابند و اجازه ندارند حکومت جدید را برگزار کرد. لیکن قاعده گذاشت که زنان خبرنگار با  

از او پرسشی داشته باشند. ولی معاون وزیر خارجه واژه های آرامی بخش را در می یابد، " آموزش 

عالی، در کل یک چیز ضروری است. برای مرد ها و زن ها." او این سخنان را با آوردن یک ایستایی  

تا   دختران  و  زنان  یادآور شد.  گفتار خود،  در  به  ساختگی  دانشگاه  و  آموزشگاه  به  رفتن  از  آن زمان 

دونگهداشته می شوند که وضعیت مناسب اسالمی به وجود آید. پس از آن کلیه مسایل به راه عادی خود 

بر می گردد و زنان اجازه می یابند در زندگی روزمره انباز شوند. زنانی که با پوشیدن لباس های شیک  

ند، همه شان با رخصتی با تنخواه به خانه فرستاده شدند . از ارائه  و فیشنی به کار های حکومتی می آمد

پاسخ به پرسش هایی که چه چیز های دیگری در برابر حقوق و آزادی های زنان پی ریزی می شود و 

 یا انجام داده خواهد شد و چرا زنان در خیابان ها لت و کوب می شوند، خودداری کرد." 

 

لبان از سختگیری در روند آموزش و پرورش و رفتن زنان و دختران به  آنگونه که پیشتر گفته شد، طا

و آموزشگاه، استفاده ی ابزاری می کردند و آنرا وسیله فشار برای امتیاز گیری و به کرسی   دانشگاه  

نشاندن خواسته های گروهی خود برگزیده بودند و تالش می کردند که جامعه جهانی، سازمان های بین 

های کمک رسانی را وادار به پذیرش خواسته ها و پیشنهاد های خود کنند، به این مفهوم که    المللی و نهاد

پاشنه ی اشیل را دریافته بودند. در این باره در یک یادداشت کوتاه زیر عنوان " طالبان افغانستان برای 

مه آلمانی زبان شناسایی رسمی خود از سوی سازمان ملل متحد، پافشاری می کنند" ، نشر شده در روزنا

Neue Züricher Zeitung  آمده است )برگردان(:  ۱۹۹۸/  ۳/   ۲۱تاریخ 

 

 " نرمش و پذیرش سیاست گذشت در برابر زنان؟

ملیشه های طالبان افغانستان پیرامون پرسش آموزش دختران، آماده ی پذیرش  : ۱۹۹۸/   ۳/ ۲۰نویارک 

مان ملل متحد در جایگاه نماینده ی قانونی یک گذشت کوچک شدند، که در ازای آن باید از سوی ساز

 آافغانستان به رسمیت شناخته شوند. مولوی عبدالوهاب دیپلمات طالبان یادآور شد: می خواهند درباره ی  

موزش دختران در افغانستان، گفت و گو کنند. طالبان که بخش بیشتر قلمرو افغانستان را زیر اداره ی  

پذیرند تا برای دختران آموزشگاه بسازند. لیکن ]مولوی عبدال[ وهاب    خود دارند، کمک های مالی را می

از   باالتر  که سن شان  دخترانی  آن  به  ]تنها[  که  به    ۹تأکید کرد  که  داده خواهد شد  اجازه  نباشد،  سال 

آموزشگاه بروند. همچنان فرستاده ی طالبان در نویارک گفت که برای پایان دادن به کشت کوکنار در 

 ، نیز آماده ی گفت و گو هستند." افغانستان

سیاست نا پذیرفتنی طالبان در خصوص آموزش و پرورش، بویژه محروم کردن زنان و دختران از کار  

و فرا گیری دانش، همیشه با مخالفت مادران و پدران خانواده ها روبرو می شد؛ لیکن ابزار های قانونی  

اعجوبه های روزگار را به زانو در می آوردند و از  اعمال فشار در دست مردم نبود که بوسیله آن این  

خود گذر، به گونه ی پنهانی صنف های  زسر خر جهالت به زیر انداخته می شدند. خانواده ها و زنان ا 

درسی را به خاطر یادگیری خواندن و نوشتن، برای دختران و پسران، باز کرده بودند و آموزش داده می 

المللی دیگر به خاطر دسترسی اهای کمک رسسازمان  آن  شد. در کنار   نهاد های بین  نی و جهانی و 

 دختران و پسران به آموختن دانش صدا بلند کردند و این تالش ها کم و بیش با پیروزی همراه می بود.

بنابر ارزیابی یونسیف نهاد بین المللی کمک به کودکان وابسته به سازمان ملل متحد، نظام آموزشی در 

 ان در دهه ی خونین تا مرز فروپاشی رسیده بود. افغانست

 

در صد پسران   ۳۶تنها    ۱۹۹۷  -  ۱۹۹۲نشان داد که بین سال های    ۱۹۹۹یک آمارگیری یونسیف در سال  

در صد دختران در افغانستان به آموزشگاه های ابتدایی رفته بودند. در افغانستان گراف با سوادی   ۱۱و  

در صد خواندن و نوشتن را یاد دارند. این    ۱۵در صد است و از سرجمع زنان تنها    ۴۷در میان مرد ها 

بیاید که رقم های  پایین    ۱۹۷۸اپریل  -  ۱۳۵۷آمار می تواند بار دیگر تا سطح پیش از اردیبهشت / ثور  

 Neuesدر روزنامه ی  Thomas Ruttigپنج تا یک در صد را در بر می گرفت ) برداشت از نوشته 

Deutschland  ۱۹۹۹/  ۹/  ۱۹تاریخ.) 

 

Caritas    نهاد بین المللی کمک رسانی برای انسان های نیازمند با نشر یک آگاهی نامه، پیرامون آموزش ،

 شته است )برگردان(:و پرورش در افغانستان، نگا
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 ۱۹۹۹ - ۵۵" آگاهی دهی رسانه ای، شماره  

در مسجد ها" را تامین   -" آموزشگاه ها    -افغانستان، نهاد بین المللی کاریتاس ]شعبه ی آلمان فدرال[  

، بیستمین سالروز حمله ی شوروی ۱۹۹۹/    ۱۲/    ۲۷مالی می کند، برای دختران نیز، ) زمان پیشنهادی:  

 (  بر افغانستان

در پایتخت افغانستان شهر کابل از جون امسال برنامه ی درسی   -  ۱۹۹۹/    ۱۲/    ۲۶فرایبورگ )آلمان(،  

تامین مالی می کند "   Caritasآموزشگاه های ابتدایی را در داخل مسجد ها و در صحن باغچه ی آنها،  

آموزگار در   ۴۰۰کم ازکم  بازگشتن برای انبازی در این برنامه، از آغاز کار آنقدر بزرگ بود، که کنون 

 Peterدانش آموز را آموزش می دهند "، این سخن را  ۱۰۰۰۰آموزشگاه در مسجد" باالتر از  "    ۱۰

Schwittek    ی برنامه  آموزان    Caritasآمر  دانش  از  نیمی  داد.  گزارش  افغانستان  برای  المللی  بین 

 دختران هستند.

حکومت طالبان افغانستان که در پرداخت حقوق ماهوار کارمندان ماه ها عقب مانده است، با احتیاط جواز 

 فعالیت " آموزشگاه در مسجد"را داد. به دختران تنها درس های مذهبی داده شود و به هیچ وجه اجازه 

ندارند نوشتن را یاد بگیرند. طالبان پس از غصب قدرت کلیه آموزشگاه های دختران را بستند و زنان را  

از اجرای هر گونه وظیفه ی رسمی بازداشتند. کابل بیشترین زیان را دید؛ زیرا در آنجا در آموزشگاه ها  

 زیاد ترین آموزگاران زنان بودند.

در صد آموزش    ۷۵در صد آموزش اسالمی و    ۲۵  -جد در کابل  آموزشگاه در مس  ۱۰برنامه ی درسی در  

غیر مذهبی را در بر می گرفت، و در بر گیرنده ی برنامه ی درسی چهار سال نخست مکتب ابتدایی بود.  

هزار مارک آلمانی   ۲۰۰در سال روان برنامه ی آموزشگاه ها را با هزینه کردن    Caritasنهاد بین المللی  

 آموزگاران و تهیه ابزار درسی ، تامین مالی می کند." برای پرداخت تنخواه

 

ولی اگر فشار های بین المللی نمی بود، طالبان هرگز به باز شدن این مکتب های ابتدایی در مسجد ها  

گردن نمی نهادند. این گروه هر سال با رسیدن رخصتی های تابستانی هزار ها دانش آموز را از مدرسه 

ستان که از میان خانواده های آواره ی افغانستان سرباز گیری می شد، به جبهه های آموزش قران از پاک

بازرسی شهروندان می   به  کابل  در  بویژه  ها،  های شهر  خیابان  در  یا  و  های جنگ گسیل می کردند 

 آمده است )برگردان(: (۱۹۹۹پرداختند. در این باره در گزارش ساالنه ی سازمان عفو بین الملل )سال 

 

پایه ی آگاهی های به دست آمده، طالبان کودکان افغانستان را در محل های بازرسی در گزمه کردن " بر  

در خیابان ها و یا در وظیفه ی زیر نظر داشتن ورزشگاه کابل، جایی که جزا های بیرحمانه و غیر انسانی 

دکان در رده های جنگی  و توهین آمیز داده می شود، به کار می گمارند. شاهدان عینی گزارش دادند که کو

 طالبان نیز جابجا می شدند." 

 

 به تاراج رفتن داشته های همگانی و شخصی  -ب: 

 

زیر نام دولت اسالمی افغانستان، (  ۱۹٫۲/    ۴/    ۲۸خ )۱۳۷۱" کلپتوکراسی" که در هشتم اردیبهشت / ثور  

دارایی های شخصی مردم،  بر گرده های شهروندان سوار شد؛ با به غارت رفتن سرمایه های ملی و  

اجتماعی، جنگ،    -اقتصادی    -همراه بود و پایه های آن بر فساد گستری، بی قانونی، هرج و مرج سیاسی  

خونریزی و کشتار مردم، گذاشته شد. همگام با به وجود آمدن این دولت: روند دزدی، چپاولگری، غصب  

 ردم آغاز یافت. و بر باد دادن داشته های مادی و معنوی همگانی و شخصی م

<< اهل ایاالت متحده آمریکا،  ۲۰۱۵/    ۱۱/    ۲۳-۱۹۲۰/    ۱۱/    ۵) یادداشت : داکالس سیسیل نورت >>  

؛ واژه ی سیاسی ۱۹۹۳تاریخ نگار اقتصادی و برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد در سال    -اقتصاد دان  

 کلپتوکراسی را توضیح داده است.

توکراسی را شکلی از حکومت دانسته که بر بنیاد چپاول دارایی پروفیسور داکالس، دزد ساالری یا کلپ

هاو تاراج چشمه های ملی پایه گذاری می شود. به باور داکالس این گونه دولت ها با ساختار دیکتاتوری، 

در کشور های توسعه نیافته که شهروندان آن در سطح پایین آگاهی قرار دارند و در آموزه های سیاسی 

به اندازه ی کمینه به پختگی نرسیده اند و هنوز از حقوق اساسی خود آگاه نیستند، به آسانی و فرهنگی حتا  

 شکل می گیرد. 

 

" به دولتی گفته می شود که فرمانروایان بر سرنوشت مردم و کشور، Kleptocracyدر مفهوم سیاسی" 

د و با دستبرد به  شهروندان را در ازای افزایش ثروت و قدرت سیاسی شخصی خود، به هیچ می گیرن

 دارایی های همگانی و اختالس از بودجه دولت، غارتگر تر و تبهکار تر می شوند.( 
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های  و جنگجویان گروه  فرماندهان  پی سرازیر شدن  از  تنظیمی،  گذاری حکومت  پایه  آغاز  همان  از 

تان به بهشت  مجاهدین به پایتخت و دیگر شهر های کشور، فضای نابسامانی در جامعه حاکم شد و افغانس

که  هنگامی  در  کرد.  عوض  چهره  انفرادی  و  همگانی  های  دارایی  و  ملی  های  سرمایه  گران  چپاول 

را برای  آشوبگری، جنگ، کشتار و خونریزی سر دچار شد، دزدان وضعیت  از  با موجی  افغانستان 

بهتر تر یافته،   غارتگری و دستبرد به سرمایه ها و داشته های فرهنگی و گنجینه های تاریخی افغانستان

هر آنچه که از دست شان پوره بود، در حق دارایی های شخصی و همگانی و آثار باستانی افغانستان روا  

 دانستند. 

 

، مصطفی دانش در بخشی از ۱۹۹۶ ۲/  ۲تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitungدر روزنامه 

ل از بشیر حسینی کارمند تلویزیون  نوشته ی " سرزمین غارت شده و بی ارزش در هندوکش" به نقل قو

 افغانستان، نگاشته است ) برگردان(: 

 

" این تبهکاران ) باندیت ها(، سراسر کشور را ملکیت شخصی خود می دانند، مردم را برده های خود 

با ناز و  ن  می شمارند و بیرحمانه چپاول می کنند. خانواده های خود را به خارج فرستاده اند، جایی که آنا

 مت و با خوشی زندگی بدارند."نع

 

نخستین ضربه ی کشنده ی چور و چپاول، دزدی و تاراج بر جز و تام ها و قرارگاه های ارتش، مفرزه  

های امنیت دولتی، حوزه ها و پاسگاه های پولیس، در پایتخت و استان ها، زده شد. تنها پایگاه نظامی، 

ه به دوران رسیده، تا اندازه زیاد در شمال افغانستان و تا  امنیتی و دفاعی در آمده به اشغال گروه های تاز

یک حدی در حوزه ی شمال غرب از دستبرد و چپاول فرماندهان و سالحداران تنظم ها به دور ماندند.  

در مرکز )کابل(، در حوزه ی شرقی و جنوبی و جنوب شرقی بیرحمانه ترین غارتگری ها، صورت 

 گرفت.

اپیما های جنگی، چرخبال های نظامی، تانک های جنگی، توپخانه و تانک  اعضای گروه های جنگی، هو

های زرهدار، موشک انداز ها، برخی جنگ ابزار های سبک و سنگین دیگر، وسایط موتریزه ی نظامی، 

موتر های زیل... را پرزه پرزه کرده به پاکستان بردند و به بهای آهن داغمه در بازار های پشاور به 

 د. فروش رسانیدن

در کابل چند تصدی باربری دولتی ) افسوتر، کاماز ها...( و ده ها شرکت بار چالنی خصوصی وجود 

داشت و فعالیت می کردند. موتر های باربری دولتی و شخصی این شرکت های انتقال دهنده ی کاال ها 

کارمندان و کارکنان به  دزدیده شدند. موتر های وزارتخانه ها و ریاست های مستقل، بس های رسانیدن  

 دفتر های دولتی، موتر های شخصی خانواده ها از گراژ ها و پارک ها به چپاول رفتند.

در دفتر های رسمی، در نهاد های تولیدی و خدماتی و بازرگانی ) دستگاه های تولیدی در پارک صنعتی  

ونی و تجارتی و دوستی،  پلچرخی، شرکت افغان کارت، چاپخانه ها، ریاست پرچون فروشی، ریاست تعا

دستگاه   خانه سازی،  فابریکه   ( ها  کارخانه  در  نظامی...(،  تجارت  ها، ریاست  سیلو  و  ارزاق  ریاست 

ساختمانی افغانی، دستگاه ساختمانی بنایی، دستگاه ساختمانی هلمند، کارخانه جنگلک، ترمیم خانه مرکزی 

پورتی ) تصدی بس های شهری و بس  ارتش، نساجی ها(، در شرکت ها و ریاست های خدمات ترانس 

های برقی، ریاست اطفائیه، اداره ی تنظیف شهرداری کابل، تصدی نفت و گاز...( در گدام ها، در سینما  

ها و تاالر های نمایش های هنری، در بانک ها، در پسته خانه ها... هیچ چیزی سالم باقی نماند. فرش و 

 اراج رفتند و یا در آتش جنگ ها سوختند. ظرف، سامان و لوازم و وسایط آنها یا به ت

دکان ها، فروشگاه های کاال های لوکس، مغازه های توزیع مواد کوپونی ، مغازه های ریاست پرچون 

 فروشی، چور و چپاول شدند.

 

در یک نوشته زیر عنوان " ویران    ۱۹۹۴/  ۴/   ۱۵تاریخ  Neue Züricher Zeitungدر روزنامه ی 

کردن های گسترده در کابل" بسیاری از غارتگری ها و چور و چپاول داشته های همگانی و شخصی  

 مردم از سوی گروه های جنگی، برجسته ساخته شده است و در بخشی از آن آمده است )برگردان(:

 

ی پر بهای شخصی خود را، از زمره " شهروندان در کابل به شکل گسترده ناگزیر شدند که داشته ها

قالین ها و زیور ها و جواهر ) طال و نقره و دانه های قیمتی ( به فروش برسانند تا مواد خوراکی که همه  

روزه بهای آن ها به گونه ی سرسام آور باال می رود، خریداری کنند. چنان معلوم می شود که الزم نیست  

آنانی که کیسه های شان پر   -، همه ی خریداران مجاهدین هستند  تا به دنبال خریداران سرگردانی کشید

از پول است و از زمانی که مهاجر بودند به خوبی آگاه اند، از چه چیز ها در پاکستان در بازار سیاه، پول  
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زیادی به دست می آید. این که آنان این کار خود را بدون رسیدن به کیفر انجام داده می توانند، نشان می 

) این کار را فرماندهان وابسته    -که به فرماندهان از سر ناگزیری به این کار اجازه داده شده است    دهد

تا از پیوستن جنگجویان یک گروه به گروه های دیگر جلوگیری    -به مسعود و ربانی نیز انجام می دهند (  

 کرده باشند." 

 

هر های افغانستان بیداد می کرد و در هنگامی که چور و چپاول، رهزنی و دزدی در کابل و دیگر ش

غصب داشته ها و دارایی های شخصی و دولتی در نزد اعضای گروه های جهادی یک کار پیش پا افتاده  

به شمار می آمد؛ پس از سپری شدن بیشتر از دو سال، برهان الدین ربانی رییس دولت اسالمی افغانستان، 

ها و دزدی های بی مرز و بی اندازه، در نشست شورای به خاطر جلوگیری از بی نظمی ها و بی امنیتی  

بر  ۱۹۹۴/   ۹/  ۲۹حکومت، هدایت ها و رهنمود هایی را داد. در این باره رادیو صدای آلمان به تاریخ 

رادیو افغانستان، خبری را به نشر رسانید که بخشی از آن به همین   ۱۹۹۴/    ۴/    ۲۷بنیاد خبر تاریخ  

ین که در شهر کابل امنیت دوباره برقرار شود و از ملکیت ها و دارایی  موضوع بستگی داشت. برای ا

های حکومت و بازرگان ها پشتیبانی شده باشد، رییس دولت اسالمی افغانستان هدایت داد تا به خاطر 

تامین امنیت مردم و نهاد های حکومتی، اداره های مسؤول مشخص شوند؛ زیرا تا کنون روشن نیست که 

 اداره های امنیتی چه کسانی هستند؟ وظیفه داران 

در این جا بایسته است که یک نمونه ی وحشتناک آورده شود: احمد طاهری ) نویسنده و خبرنگار ایرانی 

تبار( در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " کابل از پیامد ویران کردن ها، مانند یک کابوس وحشتناک  

از یک رویداد   ۱۹۹۵/ ۴/    ۲۷تاریخ    Die Tageszeitung روزنامه ی" نشر شده در   به نظر می آید  

 بیرحمانه پیش آمده بر یک خانوادر شهر کابل، نگاشته است ) برگردان(: 

 

" عبدالقادر، یک بازرگان قالین چنین گفت: سه مرد نقاب پوش شب هنگام به خانه ی ما آمدند. وقتی که 

ده شد، او را به گلوله بستند. پس از آن این دزدان، همه چیزی را عبدهللا فرزند بزرگم جلو راه آنان ایستا

که ما در خانه داشتیم، با خود بردند. در روز آینده، عبدهللا را در صحن حویلی خود دفن کردیم. در کابل 

در بسیاری خانه ها، مرده ها در زیر خاک شده اند؛ زیرا در دو سال گذشته راه رسیدن به گورستان،از  

 جبهه های جنگ و گلوله باری میان طرف های درگیر، می گذرد." خط های

 

Terry Pitzner   پناهندگان امور  در  متحد  ملل  سازمان  کمشنری  رسانی  امداد  دفتر  آمر  آمریکایی، 

(UNHCR  برای افغانستان که در سال )به خاطر بازگشایی دفتر و از سر گیری فعالیت ها و   ۱۹۹۵

ارائه کمک های انسانی به شهروندان نیازمند، به کابل آمد، در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " زندگی 

پناهندگان   ی  ویژه  نشریه  در  شده  نشر  ها"  خرابه  ) II- 1996,UN- UNHCRدر  است  نگاشته   )

 برگردان(:

 

مرد سالحدار دزدی    ۱۵دالر را پنهان کرده بودیم، از سوی    ۷۰۰۰۰" موبل دفتر ما که در جایی از آن  

تأثیر منفی می گذارد ، مایه ی نگرانی   شد. از اینکه از دست دادن تمامی پول نقده بر برنامه های ما 

 است."

 

که گروه طالبان در امارت تنها در زمان حکومت مجاهدین بیداد نمی کرد؛ بل ولی دزدی و چپاولگری  

 اسالمی، در چور و چپاوال و تاراج کردن کمتر از جهادی ها نبودند. چند نمونه:

 

مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " سرزمین غارت شده و بی ارزش در هندوکش" در 

 ان(:، نگاشته است) برگرد۱۹۹۶/  ۲/  ۲تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitungروزنامه 

 

" همین که طالبان هرات را اشغال کردند... همه چیز مردم را به تاراج بردند. افزون بر آن فابریکه سمنت  

دوست   کشور  از سوی  افغانستان  مردم  به  دوستانه  های کمک  برنامه  در  که  هاشمی  پل  واقع  هرات] 

گاه چای را پرزه پرزه چکوسلواکیا، در زمان جمهوری سردار محمد داوود، ساخته شده بود [ و یک کار

کرده در پاکستان به فروش رسانیدند. همچنان کلیه جنگ ابزار ها و وسایل جنگی به غنیمت گرفته را به  

 پاکستان بردند و پول به دست آوردند."

 

 است ) برگردان(: آمده( ۱۹۹۷در بخشی از گزارش ساالنه سازمان عفو بین الملل ) سال 
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اندک، پس از آن که ملیشه های طالبان، کابل را اشغال کردند، طالبان سالحدار  " در فاصله بین چند روز  

 چندین بار به دفتر ها و خانه های کارمندان سازمان ملل متحد در کابل هجوم بردند و غارتگری کردند." 

 

جنک و بی نظمی در دهه ی خونین در کنار دیگر خرابی ها و مصیبت ها، دردآور ترین تیر های زیان  

وردن ها و نابود کردن هارا به سوی داشته های فرهنگی، آبده های تاریخی و آثار باستانی کشور که آ

بازگو کننده ی چیستی و کیستی تاریخی مردم افغانستان هستند، رها کردند و بسا تأثیر های منفی را از  

 خود به جا گذاشتند.

می تواند تنها نشانی و مدرکی باشد که به واسطه ناگفته پیدا ست که آثار به جا مانده از گذشته های دور، 

ی آن ها از روند پیچ در پیچ رسیدگی تاریخی، فرهنگی و ادبی مردم یک سرزمین آگاهی به دست آورد، 

زمان ها و حوزه های بزرگ، پر درخشش و ماندگار فرهنگی و تمدنی را شناخت، گذرگاه های به وجود 

را در پهنه ی گسترده و در درازنای تاریخ، فهمید و شناسنامه    آمدن و رشد روش های زندگی انسان ها

 مردم را تثبیت کرد.ی ی ادبی و فرهنگی دسته ها

ولی در افغانستان: داشته های فرهنگی، آثار باستانی و گنجینه های تاریخی که سرمایه های همگانی مردم 

نونی بودند و هستند و می بایستی  در سرزمین تاریخی آریانای کهن، خراسان سر افراز و افغانستان ک

برای نگهداری آنها تالش دلسوزانه صورت می گرفت؛ لیکن به سبب فرو ریزی نهاد های دولتی در 

گودال هرج و مرج، گراف پاسداری و پاسبانی از این سرمایه های ملی به صفر رسید و در اندازه ی به  

 تاراج بردن آنها در سطح گسترده ، افزایش رخ داد. 

جنگی مجاهدین به پایتخت و دیگر شهر های افغانستان بسیاری از گنجینه ی  پی سرازیر شدن گروه ها  در

های فرهنگی، آثار باستانی و داشته های تاریخی مردم افغانستان یا به تاراج رفتند و یا در شعله های آتش 

 ها و موشک پرانی ها سوختند و یا در زیر آوار شدند.  خمپاره 

اد احمد علی کهزاد تاریخ نگار شهیر کشور در کتاب: " افغانستان در پرتو تاریخ " کلیه آگاهی زنده نام است

های بایسته را در مورد شهر های تاریخی افغانستان، کاوش ها و پژوهش های باستانشناسی و آثار به 

یونانی، کت  قره کمر، هزار سم، مندیگک، شمشیر غار، سکه های   ( ها  این جا  از  آمده  یبه های  دست 

آشوکادر لغمان و کندهار، شابهارو دیگر داشته ها در غزنه، حوزه ی ارغنداب و هیرمند، سرخ کوتل،  

نوبهار و کلیه افتخار های تاریخی در بلخ بامی، معبد کنشکا، بغالن، سیستان، تخارستان، غور، بامیان، 

آبده های بودای ی، هرات، کابل...( در اختیار  ارزگان، پروان، سمنگان، نورستان، میرزکه، ننگرهار، 

گذاشته است که بر بنیاد آن می توان فهمید که گروه های جنگی چه بال ها و مصیبت ها را بر سر میراث  

 های فرهنگی و آثار باستانی و تاریخی این سرزمین پرآوازه ، آوردند.

اری از آثار باستانی  در جنگ های میان گروهی تنظیمی و تاخت و تاز های پی در پی گروه طالبان، بسی

) فرهنگی،هنری و ادبی ( و بنا های تاریخی و یادگار های باستانی افغانستان به سبب دیدگاه دشمنانه ی 

یا از سر تعصب و نفرت دینی و مذهبی، از بین برده شدند. در برخی شهر ها زورگویان  تاریخی و  

دست شان افتید از خود دانستند، بدون اینکه   غارتگر به کندن کاری های خودسرانه پرداختند و هر آنچه به

 به جایی پاسخگو باشند. 

کردن کیسه های خود، با قاچاقچیان بین المللی  پرغارتگران آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان به خاطر

آثار باستانی همدست شده، خیانت بزرگی را به مردم افغانستان روا داشتند. دالالن و چپاولگران، آثار 

 تاریخی و فرهنگی را به خواست استفاده جویان، 

دزدان و تاجران جهانی و مجموعه داران خصوصی دسته بندی می کردند و همه را به شکل قاچاق به 

پاکستان می بردند و در بازار های پشاور به فروش می رسانیدند و از آنجا از سوی قاچاق بران بین 

فت صد ها هزار دالر به شهزاده های عرب پیشکش می شدند و یا  المللی، بویژه پاکستانی ها در بدل دریا

به بازار های سویس و شهر های: لندن، پاریس، توکیو، نویارک، الس انجلس... راه می یافتند و لیالم می 

 شدند.

تاریخی در زمان جنگ  -گر چه کنوانسیون های بین المللی در خصوص پاسبانی از داشته های فرهنگی 

ز آنها، تکلیف همگان را روشن کرده است؛ لیکن طرف های درگیر در افغانستان، همچنان و نگهداری ا

دالالن و قاچاقچیان بین المللی و کشور های استفاده جو به آنها هیچگونه وقع نگذاشتند و در برخی مسایل 

هده های جهانی  خود معاهده های بین المللی نیز کارایی چندانی ندارند. در اینجا باید از شماری از معا

 یادآوری شود:

 

دو نشست جهانی در شهر الهه در هالند، پیرامون جنگ و پیامد    ۱۹۰۷و  ۱۸۹۹در گذشته، در سال های  

های آن برگزار شد که در آن بر نگهداری از یادگار های فرهنگی در هنگام جنگ و خودداری از تاخت  

باستانی و تاریخی کشور ها تأکید صورت گرفت. نتایج به دست آمده از   -و تاز بر داشته های فرهنگی  

و رهنمود های این نشست ها، همچنان عالقمندی و توجه بیشتر مردم جهان به   به کارگیری فیصله ها
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پاسبانی و پاسداری از داشته های فرهنگی خویش ، این انگیزه را به وجود آورد که در این خصوص در  

و پروتوکول وابسته به آن، سر از نو  ( ۱۹۴۹اگست۱۲پیمان بین المللی در واشنگتن و کنوانسیون ژنیو )

 -   ۱۲)    ۱۹۵۴شود. پس از آن سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ) یونسکو( در سال  تعهد  

ماه می( به پیشنهاد و دعوت حکومت هند، نشستی را در شهر الهه در هالند برگزار کرد و در آن    ۱۴

 کنوانسیونی که در زمان جنگ نیز اجرایی باشد، تدوین و به امضا رسید.

معاهده اصلی، آیین نامه ی اجرایی، یک پروتوکول تکمیلی، سه قطعنامه ( در   الهه ) ۱۹۵۴کنوانسیون 

 برگیرنده دو گونه روش است: 

 

 در زمان صلح و گرفتن تدابیر سراسری برای نگهداری از داشته های فرهنگی. -۱

درباره ی جنگ های   ۱۹پیرامون جنگ بین دو و یا چند کشور، ماده ی    ۱۸در زمان جنگ ) ماده ی    -۲

 شهروندی(. 

پروتوکول تکمیلی بیرون کردن آثار فرهنگی را از سرزمین های اشغالی بند کرده و خواستار برگردانیدن  

 آنها شده است. 

که    ۱۹۷۰میزبان نشست جهانی یونسکو بود. کنوانسیون تصویب شده    ۱۹۷۰جمهوری مصر در سال  

در زمان صلح بار اجرایی دارد، خرید و فروش آثار باستانی به یغما رفته را ممنوع و پولیس بین المللی  

)انترپول( را وظیفه دار شناسایی و پیگرد قانونی خالف ورزان کرده است. بر بنیاد این معاهده جلوگیری  

گران و خریداران، وظیفه آن دولتی از بیرون و یا داخل کردن آثار باستانی و فرهنگی توسط دزدان، سودا

 است که آن را تصویب کرده، در پای آن امضا گذاشته، به آن پیوسته و از آن پشتیبانی می کند. 

، تأکید بر آن کرد که تالش های بین المللی در پیش گرفته شود تا آثار  ۱۹۹۵معاهده تصویب شده در سال  

ده نشود؛ بلکه برگردانیده شوند و علیه خریداران گام  فرهنگی دزدی شده و غیر قانونی به جای دیگری بر

 های حقوقی و قانونی برداشته شود.

کنوانسیون   دوم  در  ۱۹۵۴پروتوکول  الهه  شهر  در  یونسکو  سوی  از  که  نشستی  در  مارچ ۲۶، 

برگزار شد به تصویب رسید. در این همایش برای از میان برداشتن دشواری های شکلی و ماهوی  ۱۹۹۹

رایزنی شد که دستاوردش همین پروتوکول دوم بود. این دستاورد، پیشرفت   ۱۹۵۴عاهده  موجود در م

نظر گرفتن کار شیوه ی نگهداری از داشته های فرهنگی  چشمگیری در کارزار حقوق بین الملل در زیر  

 برخاسته از جنگ، پنداشته می شود. در برابر زیان های

، کنوانسیون نگهداری از داشته های تاریخی، (۱۹۷۲نوامبر۱۶در هفدمین نشست یونسکو در پاریس )

فرهنگی و طبیعی جهان به تصویب رسید. بر بنیاد آن کلیه کشورها، وظیفه ی الزامی پاسبانی از داشته 

به این کنوانسیون ۱۹۷۹مارچ  ۲۰های جهانی شناخته ی فرهنگی و طبیعی را به دوش دارند. افغانستان در  

 پیوست. 

رد و دید که با وجود ویژه شدن سند های با اعتبار جهانی، دزدان و قاچاقچیان حال باید یکایک برشم

یافته های   -درونی و بیرونی به چه تبهکاری هایی علیه آثار فرهنگی   هنری و داشته های تاریخی و 

تاریخی ، میناتور   - باستانشناسی افغانستان، دست یازیدند و چه جفا هایی را در حق معماری های هنری 

ری ها، نسخه های خطی دست نویس، کتاب ها و کتابخانه ها، مکان های تاریخی و گردشگری و دیگر کا

قطعه های دارای ارزش هنری و باستانشناسی، موزه ها، بایگانی ها و بنگاه های فرهنگی و آثار تاریخی، 

 روا داشتند.

بزرگ یافته های باستانشناسی  بنابر گزارش ها و گفته های کارشناسان، ده ها و صد ها قطعه ی خرد و  

و داشته های فرهنگی به یغما رفته ی افغانستان، تا هنوز گالری های هنری و مجموعه داران خصوصی  

است.  شده  برگردانیده  افغانستان  به  آثار  این  از  اندک  بسیار  و  بخشد  می  زینت  را  جهان  های  کشور 

شده که از ارزش جهانی برخوردار هستند کار    شوربختانه برای یافتن و بازگردانیدن همه ی آثار دزدیده

پیگیر ی در پیش گرفته نشده است؛ همین گونه سرنوشت شمار زیادی از آثار تاریخی افغانستان نا روشن 

 است و تا کنون دولت و نهاد های جهانی موفق به باز گردانیدن آنها نشده اند. 

ن، ده ها قطعه ی باستانی افغانستان را از موزیم  تا بر اندازی امارت طالبان، استفاده جویا  ۱۹۹۲از سال  

ملی، چپاول کردند. از پیامد موشک پرانی ها، بنای این بنگاه گنجینه های تاریخی آتش گرفت و سقف آن 

 فرو ریخت و برخی آثار زیر خاک شد و شماری هم سوخت. 

 

 Neue Züricher Zeitung روزنامهدر بخشی از یک نوشته زیر عنوان " ویرانی گسترده در کابل" در  

 آمده است )برگردان(:۱۹۹۴/   ۴/  ۱۵تاریخ 

 

" شاهدان عینی گزارش دادند، که از برج ساعت ) برخوردار از شهرت تاریخی( تنها یک توده ی سنگ 

باقیمانده است. مسجد آبی رنگ تا هنوز در جای خود است؛ لیکن چرک و سیاهی آن را بد نمود نشان می  
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ری با ارزش  دهد. موزیم ملی در جنوب غرب کابل تا سنگ تهداب ویران شده است. بسیاری از آثار هن

چیز هایی که در نخست در یک جای امن   - زیور های طالیی، سکه ها، ظروف کرامیک و تندیس ها    -

برده شده بودند؛ ولی در ماه های پایانی، خرابه های موزیم چندین بار از سوی مجاهدین چپاول شد. بنابر  

سکه ی گردآوری شده،   ۳۵۰۰۰در صد داشته های موزیم، از زمره ی آنها، همه ی    ۸۰گفته ها، باید  

ناپدید شده باشند. از پشاور گزارش رسیده است، که در آنجا در بازار به گردشگران سکه های انتیک  

 ]برای فروش[ پیشکش می شود. 

آشکار شد که افزون بر کابل، غارتگری ها و ویران کردن ها در جا های دیگر نیز رخ داده است. گزارش 

بر پیکره های ایستاده ی بودا در بامیان که در صخره ها تراش شده به هدف    تأیید نا شده می رساند، که

 تمرین ، با مرمی شلیک می شود."

 

هنری و فرهنگی، اقدامی    -تنها این نبود که از سوی حکومت در برابر دزدان و قاچاقچیان آثار باستانی  

دولت به فروش دارایی های همگانی  صورت نمی گرفت و بی پروایی نشان داده می شد؛ بلکه حتا خود  

 دست زد.

در این باره در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " دو چهره ی اقتصاد افغانستان " به قلم مصطفی دانش  

 آمده است ) برگردان(:  ۱۹۹۵/  ۹/  ۲۰تاریخ  Neue Züricher Zeitungنشر شده در روزنامه 

 

" حکومت در کابل ذخیره طال بانک شاهی ارگ را، که در قصر ارگ گذاشته شده بود و پشتوانه پول  

آثاری که دیگر هرگز تولید    -افغانی شمرده می شد، به فروش رسانید. همچنان داشته های موزیم ملی  

ن پیش از شده نمی توانند به فروش رفتند. تندیس طالیی مرد مشهور شمشیر در دست، یک اثر از زما

سال، الماس ها و شماری زیادی از سکه های با  ۴۰۰۰میالد، ناپدید است. کمربند طالیی با داشتن پیشینه  

 ارزش گم اند. " 

 

آثار هنری   این باشد که امارت اسالمی طالبان نیز از دزدی  فرهنگی و    -جالب و درخور توجه شاید 

پرورش و به هدر رفتن ساعت های درسی و رسیدن زیان به آنها و ویران کردن نهاد های آموزش و  

کتاب سوزی ها، سخن زده و ابراز تأسف کرده است، بی این که عملکرد و رفتار بی خردانه ی خود را  

در برابر دانش و فرهنگ مالک داوری قرار دهد. لیکن این ژاژخایی و طفره رفتن ها نمی تواند تبهکاری  

 هنر و دانش را پرده پوشی کند.  -وار و ضد فرهنگ ها و رفتار های وحشیانه ی این گروه خونخ 

 

( ۱۹۹۷/    ۸/    ۳۱بر بنیاد خبر صدای شریعت )    ۱۹۹۷/    ۹/    ۲( به تاریخ  DWرادیو صدای آلمان )

 وابسته به طالبان، این خبر را به نشر سپرد)برگردان(:

 

"... در کنار زیان های اقتصادی، زیان های رسیده به آثار فرهنگی بسیار بزرگ است. در جنگ ها 

زیان های رسیده (  ۱۹۹۷/    ۵/    ۲۱)    ۱۳۷۱مکتب ویران شد... تنها در اردیبهشت / ثور    ۳۵۰۰بیشتر از  

کی بیشتر از ملیون دالر می رسد. پولی تخنیک کابل و دانشکده ی پزش۱۵به آموزشگاه ها در کابل به  

  ۵۰۰۰چندین ملیون دالر آسیب دیده اند، ده ملیون ساعت درسی از دست رفته است. در کنار دیگر مسایل،  

 جلد کتاب چاپ نا شده که تألیف استادان دانشکده ی پزشکی بود، از بین رفته است.

سکه  ۱۰۰۰۰۰قطعه اثر هنری گوناگون از موزیم ملی افغانستان دزدیده شده است، ۱۰۰۰۰۰نزدیک به 

ی طالیی که ارزش آنها سنجش شده نمی تواند، دزدی شده است. دو جلد قران دست نویس که ارزش آنها 

به ملیون ها دالر می رسید، در جمله آثار هنری به غارت رفته، بوده اند. یک جلد آن در چنداول در باجور  

روپیه پاکستانی به فروش رسید؛ لیکن جلد دیگر آن گم ۸۰۰۰۰در پاکستان در ایالت شمال غرب به قیمت  

 اثر هنری از گالری ملی دزدیده شده است.  ۵۹۶است. نزدیک به 

پایه ماشین چاپ خرد و بزرگ در کابل به تاراج رفته است. بر پایه سنجش امروزی ارزش ماشین   ۱۵

نه ی کوچک و بزرگ ویران  ها به یک ملیون دالر می رسد. افزون بر ماشین های چاپ، صد ها کتابخا

ملیون جلد کتاب را دزدیده اند و یا در آتش سوزاندند. ۱۰۰شده است. سنجش می شود که تنها در شهر کابل  

ملیون ساعت    ۲۱ملیون دالر تخمین زده می شود. از دست رفتن    ۶۰زیان های رسیده به دانشگاه کابل  

جلد کتاب در بخش های هنری، دانش، تاریخ ۱۵۰۰۰۰درسی در صدر همه قرار دارد. در دانشگاه کابل  

به  (  ۱۹۹۲مارچ۲۱خ )  ۱۳۷۱و رشته های دیگر به زبان های گوناگون که شمار کل آنها در آغاز سال  

 اندازه ی دو ملیون جلد می رسید، موجود بود." 
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یده  در رسانه های همگانی جهان ژرفای به غارت رفتن داشته های فرهنگی مردم افغانستان به تصویر کش

شده است و کوشش های فراوانی برای به دست آوردن و برگردانیدن قطعه ها به راه افتید که شوربختانه  

 نتیجه ی چندانی در پی نداشت. 

 

Thomas Ruttig    در روزنامهDie Tageszeitung    در بخشی از یک نوشته  ۱۹۹۷/    ۱۱/    ۲۱تاریخ

کند"، " گنجینه ی هنری افغانستان در جنگ شهروندی زیر تیتر " آثار هنری، بودجه جنگ را پر می  

نابود شد و یا به غنیمت گروه های جنکی در آمد. جنگجویان آثار هنری را به مجموعه داران فروختند تا  

 هزینه ی جنگ را برآورده کنند. بسیاری از آثار هنری ناپدید است" نگاشته است ) یرگردان(:

 

مال   که  است  کننده  حیران  خیلی  های "  پیکره  که  سپرد  وعده  اکتوبر  ماه  نیمه  در  طالبان  رهبر  عمر 

ساله ی بودا را نگه می دارد. او گفت: یکی از آموزش های اسالم این است که مذهب های دیگر ۲۰۰۰

 تحمل شود.

سفیر ایتالیا در پاکستان به کابل پایتخت افغانستان سفر   Enrico de Maioبا جرأت گرفتن از این سخنان  

افغانستان )کرد.   (، وی نیز از طالبان Spachپیوست به خواست رییس نگهداری داشته های فرهنگی 

خواهش بعمل آورد که یک برنامه برای ترمیم کاری ساختمان های مهم ارائه و نام یک پروژه را ویژه  

، یونان، ( را ایتالیا، اسپانیا Spachکنند که به کمک مالی خارجی ساخته می شود. هزینه ی مالی نهاد )

 هالند و یونسکو می پردازند.

در  باستانی  آثار  از  ماالمال  از موزیم ملی  بویژه  است،  بها گم  پر  های  از قطعه  یقین شمار زیادی  به 

داراالمان، از دست رفته است. دو قطعه ی بسیار مهم موزیم که در سال های گذشته در آنجا دیده شده 

 بود:

فرمانروای نیرومند زمان کوشانی ها در شمال افغانستان که نزدیک    تندیس سنگی بدون سر کنشکا پادشاه،

با آغاز سده دوم میالدی در آسیای میانه و هند حکمرانی می کرد، همچنان کتیبه ی سرخ کوتل که در آن  

 برخی حروف ]الفبای یونانی[ حک شده بود، ناپدید است.

است. در آغاز دهه ی هشتاد مجاهدین رسم های بسیاری داشته های فرهنگی در کام جنگ ها فرو رفته  

اتحاد شوروی در هرات در غرب  قوای  بمباران های  بین بردند.  از  اسالم را در موزیم هده  از  پیش 

افغانستان به یادگار های تاریخی قرون وسطی که یونسکو آنها را از زمره ی بازمانده های فرهنگی جهان  

رسانید. پس از آن که طالبان شهر را اشغال کردند به غارتگری شمرده است، زیان های جبران ناپذیری 

 خود ادامه دادند. 

بسیاری قطعه های باستانی از موزیم ها به سیف های مجموعه داران غربی، جاپانی و عرب ها راه یافتند.  

میناتورکاری های بگرام از موزیم کابل و قطعه های شهوت انگیز ساخته شده از دندان فیل به سبک  

پوند استرلنگ از راه اسالم آباد و لندن به شرق   ۲۰۰۰۰۰( به بهای  Spachهندی، بنابر گفته ی نهاد)

 نزدیک رسید. 

و    ۳۵۰۰۰کلیه   ها  از زمان ساسانی  های  قطعه  اندازه ی  تا  ملی  در موزیم  های گردآوری شده  سکه 

  ۱۹۹۴ده است. در سال  کوشانی ها، ناپدید هستند. ورق طالیی روپوش رسم های میناتوری، برداشته ش

 در جنگ ها بین مجاهدین، آثاری که در موزیم به نمایش گذاشته شده بود، ناپدید شده اند.

بخش آثار را رده بندی کند و در یگانه زیرخانه ی با امن در پایتخت    ۳بر ۱( توانست تنها  Spachنهاد )

دارد، نگهداری کند. تنها تا یک  افغانستان در هوتل کابل، جایی که ]رو به روی[ آن بانک ملی قرار  

پارچه های شکسته) آنها را غربال  Fragmenteاندازه  بیرون کشیده شدند و خاک  از زیر آوار  آثار   )

کردند. لیکن حکومت کابل که از سوی طالبان بیرون رانده شد، از این هوتل به جای یک مرکز بازرگانی 

امروز آثار به گونه ی یکه یکه در بازار های پاکستان عرضه  پر رونق آثار هنری استفاده می کرد. تا به  

 ( موفق شد فرتور قطعه های مهم را در شبکه های جهانی بگذارد.Spachمی شوند. نهاد )

شهروند ایاالت متحده آمریکا گام گذاشت و    Nancy Hatch Dupreeدر این کار، پیش از همه بانو  

از پشاور از درون سازمان های خارجی وابسته به دولت   تالش هارا سر دست گرفت و فعالیت خود را

 - ها تنظیم کرد. واپسین گزارش پیرامون ]سرنوشت [ یافته های باستانشناسی خیلی با ارزش افغانستان  

از طال تپه در کنار رود آمو، بیرون آورد، از    Wiktor Sariani آن یافته هایی که باستانشناس روسی

 ." سوی وی ارائه شده است...

 

  -روزگار آرشیف ملی افغانستان بدتر از موزیم ملی بود. در این آرشیف به صد ها نسخه ی نفیس قلمی  

معاهده ها   -فرهنگی    -ادبی    -هنری ، فرمان های شاهی از زمان های گذشته، کتاب های تاریخی    -خطی

طعمه ی آتش مرمی ها و موشک  و قرارداد ها... موجود بود که شوربختانه بیشترین آنها به یغما رفته و یا  

 ها شدند.
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به جای چوب سوخت کار می  از کتاب های کتابخانه ی عامه کابل،  جنگجویان گروه های مجاهدین، 

 گرفتند و به این گونه داشته های تاریخی مردم افغانستان را بدون به کیفر رسیدن نابود کردند. 

 

 نابود کردن نهاد های سیاسی، زیر ساخت های  -ج:

 ادی و اجتماعی و ویرانی ساختمان های اقتص

 اساسی و مدنی 

 

از نگر مفهوم واژگانی، واژه ی تخریب: ویران کردن و خراب ساختن را معنا می دهد. از دید حقوقی 

نیز در گفت و گو و کنجکاوی بر سر تباه کردن بنیاد ها و خراب نمودن داشته ها و دارایی ها ) شخصی 

لطمه زدن قصدی را به بخشی و یا در کل به داشته های مادی و معنوی و دارایی  و دولتی( کاربرد دارد.  

 های شخصی و همگانی مردم که به نابودی و یا از کار افتیدن آنها می انجامد، تخریب کاری می گویند. 

دست زدن به تخریب ملکیت های دولتی و اجتماعی به مفهوم سلب آسایش مردم، بر هم زدن نظم همگانی،  

ل نظم و آسایش و آرامش است. ولی در مورد ملکیت های شخصی، اصل های پذیرفته شده ی بین اخال

المللی، از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر و فیصله های الزامی نهاد های جهانی با اعتبار شناخته می 

 شود و بر پایه ی رهنمود :

 ت " گام بر می دارند." حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون اس

واژه ی تخریب را نابود کردن، آتش زدن و سوزاندن و عملکرد هایی که با ترس و وحشت همگانی همراه 

 باشد، نیز معنا کرده اند. 

خ تا بر اندازی خونتای  ۱۳۷۱کنون با در دست داشتن مفهوم واژه تخریب، باید دید که از اردیبهشت / ثور  

جهادی و گروه طالبان بر سر ملکیت ها و دارایی ها شخصی و همگانی مردم، چه  طالبان؛ تنظیم های  

 بال هایی را آوردند.

از همان روز نخست در پایتخت و استان ها: ساختمان دفتر های دولتی ) جمع: میز و چوکی، وسایل دفتر  

ه بازرگانی، خدماتی(، شبکه  تولیدی،   ( اقتصادی  های  پایگاه  ترانسپورتی(،  و  برق رسانی، داری   ( ا 

آبرسانی، مخابرات، ترانسپورت هوایی ملکی و زمینی(، جایگاه ها و آبده های تاریخی، قرارگاه های 

نظامی و امنیتی، فرودگاه های ملکی و نظامی، هواپیما ها ) مسافربری، نظامی، بمب افگن ها(، دانشگاه  

ها، آرشیف ملی، سینما ها، تاالر های ها و دیگر نهاد های آموزش عالی و مسلکی، آموزشگاه ها، موزه 

نمایش، کتابخانه ها، بیمارستان ها، هوتل ها ) کابل، آریانا، انترکانیننتال، باغ باال (، قصر های تاریخی 

) باغ بابر، چهلستون، داراالمان، عمارت باال حصار(، تپه ها ) مرنجان، بی بی مهرو، وزیر محمد اکبر  

ا و خیابان ها ) کناره های جاده ی سیلو تا کوته سنکی، افشار، کارته  خان، کوه تلویزیون (، کوچه ه

مامورین، کارته سوم، کارته چهارم، دشت برچی، قلعه شاده، مکروریان ها، کارته پروان، خیر خانه...(، 

یت( و ذخایر اداره ی مواد نفتی و گاز  نگدام های راهبردی نیرو های دفاعی و امنیتی )ارتش، پولیس، ام

ع، بس های شهری ) ملی بس، سرویس های برقی، وسایط مهار آتش ) اطفائیه( و ماشین های پاک مای

کاری شهرداری کابل... هدف قرار گرفتند و یا چپاول شدند و یا در زیر باران هزار ها موشک ) بویژه  

تند،  حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار و در حمله های دفاعی جوابی سوخ(  ۶۰موشک های سکر  

 ویران شدند و یا به سختی زیان دیدند.

تاخت و تاز های پی در پی نظامی گروه های جنگی بر استان ها، شهر ها و روستا ها و شلیگ هزار ها  

موشک، هزار ها گلوله تانک و توپخانه، هزار ها مرمی هاوان، صد ها هزار مرمی کالشینکف، پرتاب  

رد همه گونه های ابزار جنگی سبک و سنگین دیگر؛ سوای صدها بمب از بدنه ی بمب افگن ها و کارب

به جا ماندن ده ها هزار کشته و زخمی در میان شهروندان، چنان خرابی های وحشت آور و ویرانی های 

 پسین در منطقه دیده نشده است.  بی شمار را به وجود آورد که نمونه ی آن در صد سال 

رنامه های گروه های جنگی در افغانستان در دهه ی خونین،  بر بادی ها و خرابه های باقیمانده از کا

خاطره ی دردآور خرابی های به جا مانده از جنگ جهانی دوم در برخی شهر های بزرگ اتحاد جماهیر  

 شوروی و در شهر های مهم کشور های اروپایی، بویژه آلمان و فرانسه را به یاد می آورد. 

آوردن گروه طالبان   به میدان  با  پاکستان و  ولی  آی و حزب های مذهبی  آی اس  بنیاد برنامه های  بر 

اشتراک سازمان دهشت افگن القاعده در جنگ ها، روند ویرانی زیر ساخت های سیاسی، اقتصادی و  

اجتماعی و نابود کردن نهاد های ادبی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی بسیار تکان دهنده به پیش برده شد 

و فرهنگ وزبان قوم ها را به خود گرفت و با مردم بدتر از گذشته با وحشت   و شکل دشمنی آشکار با ادب

 و خشونت برخورد شد.

وحشیگری و تبهکاری های طالبان در برابر شهروندان افغانستان تا آن اندازه گوناگون وگسترده بود، که  

کاری و عملکرد   کارنامه های تبهکارانه ی گروه های جنگی دیگر را به فراموشی سپرد. یادآوری بزه 

 های وحشیانه ی طالبان، مو را در بدن انسان راست می کند.
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چند نمونه از ویرانگری ها و خرابکاری های طالبان ، که در رسانه های همگانی جهان بازتاب داده شده  

 است:

 

 آمده است ) برگردان(:( ۱۹۹۷در گزارش ساالنه ی سازمان عفو بین الملل )سال  -

 

 ۲۲" در جنگ های ایستایی ناپذیر، خانه های شهروندان ملکی را هدف وار ویران کردند. به تاریخ  

در شمال کابل در یک اقدام انتقام جویانه کم از کم    Sarcheshmaاکتوبر ملیشه های طالبان در منطقه  

بان می جنگیدند،  گان روستا در برابر آن نیرو هایی که بر ضد طالدخانه را آتش زدند؛ زیرا باشن  ۱۱۶

 ایستادگی نکردند." 

، AI Index, ASA 11 / 10 / 99 (،  News Service 103/ 99در نشریه سازمان عفو بین الملل )    -

 آمده است ) برگردان(:

 

" از یادداشت های به دست داشته ی سازمان عفو بین الملل بر می آید و هم گزارش شده است، که افزون  

بر کشتن و زندانی کردن شهروندان ملکی از سوی طالبان، در دو ماه پایانی در روستا ها در بامیان به 

شده است . بنابر گفته ها    خانه به آتش کشیده  ۲۰۰رسم انتقام گیری در یک گام انتقام جویانه، بیشتر از  

، صورت گرفته و آن خانه هایی را در بر می گیرد که در روستا های دوکانی و  ۱۹۹۹این کار در می  

بامیان، از آن   -حیدر آباد هستند. در ماه مارچ و اپربل بر پایه گزارش ها روستا ها در امتداد سرک شبر 

 تش سوختند."زمره روستای شش پل و آهنگران، تا سنگ تهداب در آ

 

 آمده است )برگردان(:( ۲۰۰۰درگزارش ساالنه سازمان عفو بین الملل )سال 

 

در ادامه ی سیاست کوچ دادن جبری شهروندان ]از محل بود و باش اصلی شان [ در  ۱۹۹۹" در اگست 

کشیدند،  شمال کابل، طالبان به گونه ی سازمان یافته خانه های تاجیک های باشنده در منطقه را به آتش  

کشتزار های غله ) گندم، جواری، جو، شالی، باقلی،چاودار، ماش و غیره( را از بین بردند و سازو برگ  

کشاورزی را نابود کردند. بر پایه ی گزارش ها، طالبان در کابل و جای های دیگر، هزار ها کودک و  

اجیک ها را در تاکستان ها از  مرد های جوان را از خانواده های نادار، به خدمت گرفتند که تاک های ت

 ریشه بیرون بکشند و سرچشمه های آبیاری آنان را ویران کنند."

 

آمده است  ۱۹۹۹/    ۸/    ۳۱تاریخ    Frankfurter Rundschauدر یک یادداشت کوتاه در روزنامه ی    -

 ) برگردان(:

 

ال شده در شمال کابل، اگست: جنگجویان طالبان حاکم در افغانستان، در جای های تازه اشغ  ۲۹" کابل،  

ساختار های کشاورزی را از بین بردند. آنان با این کار خود، گزارش های سازمان ملل را در این مورد  

آگاهی  به  هفته  پایان  در  طالبان  وزیرکشاورزی  منصور  لطیف  عبدال  مولوی  که  آنگونه  کردند.  تأیید 

ری در وادی شمالی را ویران کردند؛ زیرا  رسانید، که باغ های پراز درخت های میوه و کاریز های آبیا

استفاده می  نیرو های طالبان  بر  از ساختار های کشاورزی برای حمله  جنگجویان گروه های مخالف 

 کردند.

شهروند از ۹۰۰۰۰۰گفته های مقام های سازمان ملل متحد می رساند: طالبان پس از کوچ دادن جبری  

کشتزار های گندم را نابود کردند و مواشی آواره شدگان را کشتند.  منطقه، خانه های آنان را از بین بردند،  

در شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه به گونه ی بی پیشینه و آشکارا، پاکستان زیر انتقاد 

قرار گرفت . بر پاکستان صدای اتهام زدن ها بلند است که در جنگ افغانستان با واگذاری جنگ ابزار و 

یان از طالبان پشتیبانی می کند. ایاالت متحده آمریکا، روسیه و هالند بی پرده از پاکستان گسیل جنگجو

 خواستند) در شورای امنیت چنین خواستن ها به ندرت پیش می آید ( که به پشتیبانی از طالبان پایان دهد." 

 

 Süddeutsche Zeitungدر بخشی از یک نوشته زیر عنوان " بازار پشیمانی و عفو" در روزنامه ی    -

 آمده است )برگردان(:  Peter Münch، از قلم  ۲۰۰۰/   ۲/  ۲۲تاریخ 

 

" زندگی را در کابل، ترس و تهیدستی نا امید کننده در خود بازتاب می دهند. در طرف های پایین تر از 

آنجا   در  دارد، که در گذشته  قرار  هزار  ۴۰۰-۳۰۰قصر شاهی در شمال شهر، یک منطقه ی ویرانه 

وند خانه داشتند و زندگی می کردند. تا آن جایی که دید چشم یاری می رساند: چیز دیگری دیده نمی  شهر

 شود به جز از خانه های ویران که سنگ تهداب آنها مانند دندان های فرسوده، آسمان را می بینند."
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ملیشه های طالبان، به بدترین و نابخشودنی ترین جفا ها و تبهکاری ها را گروه های جنگی جهادی و  

مانند دیگر بخش های زندگی ، در حق داشته های تاریخی، گنجینه های باستانی و یادگار های باستانشناسی  

افغانستان به خاطر زدودن پیشینه ی شناسایی تاریخی مردم، روا داشتند. گنجینه های باستانی و یافته های  

لکه بسیاری از آنها را شکستند ، ویران و نابود کردند و در باستانشناسی افغانستان نه تنها چپاول شدند؛ ب

 آتش انداختند و سوختاندند. 

حکومت طالبان در برابر داشته های تاریخی، آبده ها و یادگار های فرهنگی مردم افغانستان بسیار با  

در نابود  بدبینی و تعصب برخورد می کرد و کمر بر نابودی آنها بسته بود. این خشم و خشونت طالبان  

کردن یادگار های تاریخی در افغانستان ، سبب شد که اتحادیه اروپا و برخی کشور های دیگر موضع 

 خود نشان دهند.زگیری روشن تری ا

افغانستان و تصمیم   به نگهداری داشته های فرهنگی  آگاهی نامه، در پیوند  اتحادیه اروپا با پخش یک 

 ان داد)برگردان(:طالبان برای نابود کردن آنها، واکنش نش

 ۱۹۹۷می ۱۴" بروکسل: 

بودا ی  اتحادیه اروپا از ژرفای قلب نگران است. شماری از نمایندگان طالبان تهدید کردند که " پیکر ها

بهای فرهنگی افغانستان و یک اثر باستانشناسی دارای ارزش  ردر بامیان "، این شاهد بی زبان گنجینه پ

 ند. سنجش ناپذیر، را به هوا می پران

اتحادیه اروپا از ویران کردن محل های باستانشناسی و آبده ها و یادگار های تاریخی ابراز تأسف می 

 کند. 

اتحادیه اروپا از واپسین اطمینان بخشی نمایندگان حلقه های رهبری طالبان، که دو پیکر بودا را ویران 

 نمی کنند، از ته ی دل خوشحال است.

درباره ی پاسبانی از داشته   ۱۹۷۲نوامبر  ۲۳اتحادیه اروپا می خواهد از فیصله های آمده در قرارداد  

های فرهنگی و طبیعی، یادآوری کند. در زمره ی کشور هایی که فیصله های این قرارداد را به رسمیت  

شناخته اند، یکی آن افغانستان است. بنابر آن پیش از همه، سلسله ی از اجرای وظایف این خواهد بود که  

ی و ارزشمندی گنجینه های فرهنگی و طبیعی زیر اداره  گام هایی برای ثبت، پشتیبانی، نگهداری، پاسبان

 ی خود، برداشته شود تا واگذاری آنها را به نسل های آینده پایندانی کرده باشند." 

 

متر( بودا در بامیان، بلند ترین و بزرگ ترین هیکل سنگی  ۳۸متر( و کوچک )۵۳" پیکر های بزرگ )

 گیز خان، در امان باقیمانده بود.در جهان است که حتا از خرابکاری های ارتش چن

کلیه    ، دیده می شد  نیز  بامیان  به  آن  از کشیده  هایی  نشانه  و  ها شدت می گرفت  که جنگ  زمانی  در 

شهروندان خارجی آنجا را ترک گفتند. در همین هنگام بود که پیکر های بودا را هر گونه خطر تهدید می 

نستان در سویس در هماهنگی با وزارت خارجه سویس رییس انیستیتوت افغا  Paul Buchererکرد. لیکن  

و در یافت کمک های مالی از آن وزارت، به بامیان سفر کرد تا کار ترمیم را راه اندازی کند. با سپری  

شدن چند روز اندک به وی این پیروزی دست داد که به کمک انجینران و کارکنان مسلکی در محل، کانال 

کاری و از رخنه کردن بیشتر آب به دیوار های نقاشی شده جلوگیری   های پر از سنگ و خاک را پاک

از پیکر ها فرتور برداری و از وضعیت آنها مستند سازی کرد؛ ولی هیچ سودی  Paul Buchererکند. 

در پی نداشت، سرانجام گروه وحشی طالبان آنها را انفجار دادندو پس از آن جشن و خوشحالی بر پا  

گاو را کشتند. مال عمر رهبر این گروه وحشی دستور داد که گوشت گاو ها را   داشتند و یک صد راس

 در بین شهروندان گرسنه بخش کنند. 

برای پوره کردن سخن در این بخش، سه نوشته که به این موضوع پیوند دارد، یک یکی پی دیگر آورده 

 می شود:

 

در یک نوشته زیر عنوان " بت های  ۱۹۹۹/    ۹/    ۲۷تاریخ    Der Sternدر مجله ی هفتگی آلمانی    -۱

 آمده است: Tilman Müllerبدون سر در بامیان" ازقلم 

 

ساله ی بودا در بامیان درصخره های هندوکش، آمدن و رفتن ارتش  ۱۵۰۰" شاهدان گنگ، تندیس های 

های غارتگر را دیده اند: از آن زمره باند های کوچی منگولیایی و در پایان مهاجمان شوروی. ولی هرگز 

" بزرگ ترین مجسمه های ایستاده ی بودا در جهان " دچار چنین خساره   متره  ۵۳و    ۳۶بت های مشهور  

ودند، به جز اینکه در این تازگی ها " جنگجویان خدا" به بامیان تاخت و تاز کردند: ی بزرگی نشده ب

 طالبان متعصب. 

کیلومتر از کابل دور است، آنان )طالبان ( صادر کنندگان مذهب، سر   ۲۰۰در شهر کوچک که به فاصله  

ای این دستاورد مجسمه ی کوچک را با دینامیت پراندند. در گذشته هر سال هزار ها گردشگر به تماش

 عالی فرهنگی از زمان تولد عیسی مسیح ]به این کشور [ می آمدند.
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، در تابستان سال پار توانست از Paul Buchererپژوهشگر سرشناس سویسی درباره ی افغانستان،  

پیکر ها بسیار به خوبی عکسبرداری کند. قسمت عقبی سر و گوش های فیگور و روی بودا را می توان 

شناخت و دیده می شود که ماسک های چوبی کار شده با آب طال با پیشینه صد ها سال، کنون  به خوبی  

وجود ندارند. همچنان یک سال پیشتر بخش های چین خوردگی پلستر شده با گچ ظریف در وضعیت  

 خوبی قرار داشت.

را عکس هایی   کنون این انتیک جاودانه از پیامد فیر های تانک طالبان زخم خورده است. این زخم ها

انتقام گیری بنیادگرایان  آماده کرده و می خواهد از ترس  اماتور  نشان می دهند که یک بانوی عکاس 

مذهبی طالبان نامش آشکار نشود. آنان)طالبان ( در بین جنگجویان خود نابودی " همه ی آثار هنری غیر 

از دستور   تبلیغ می کنند؛ ولی  را   " به ) ویرانگ   Vandalismusاسالمی  با جرأت ( خود  آمیخته  ری 

 ]خارجی ها[ همیشه انکار می ورزند.

به   در    Ang Kor Vatهمچنان  دوازدهم  در سده ی  در گستره ی   Tempelstadtکه  مذهبی(  )شهر 

حاکمیت خمر ها در کمپوچیا امروزی به وجود آمد، تندیس های بودای افغانستان در زمره ی یادگار های  

"    Buchererفرهنگی جاودان و با ارزش آسیا شمرده می شوند. " وحشیگری در بامیان" به گفته ی  

ز همه در مورد نابودی شمار زیاد نقاشی  مفهوم از دست دادن بهای بزرگ " را می دهد. این سخن پیش ا

 های روی دیوار صدق می کند.

از جمله فرتور های زنان که با لباس نازک آراسته بودند. نقاشی   -نمایش هایی از دنیای باور های بودایی  

 های بی نظیر روی سنگ ها و غار ها که از زمان های 

Gandhara قدیمی هندی برای همواری های پشاورجایی که از پیامد پیشروی های اسکندر کبیر  ) محل

در میدان جنگ، یک هنر بزرگ بودایی به نام گندهارا به وجود آمد و صد سال پیش از میالد و پنج صد  

  Das große Lexikon in Farbeسال پس از تولد مسیح دوام پیدا کرد. ()برگردان از فرهنگ آلمانی  

نشراتی  بنگا چاپ: Weinheimشهر    Zweiburgenه  سال  آنها (  ۱۹۸۵،  در  و  کردند  می  نمایندگی 

هنرمندان ) نقاشان ( یونانی در افغانستان برای نخستین بار نمایش بودا را بازتاب دادند. ]نزدیک[به همه  

و به   ( در ماه گذشته با چاقو)کارد( از روی گل اصلی تراش شدهFarbfreskenی قشر گچ کاری شده )

جای دیگری برده شده است. این تنها کار طالبان نیست؛ بلکه همیشه غارتگران به نمایندگی از تاجران  

پاکستان سازماندهی می   -]آثار عتیقه [ فعال بودند، تاجرانی که دزدی آثار هنری را از کشور همسایه  

ی روی دیوار که باالی = نقاشی هاFreskenکنند. شماری از عکس ها که از کالک روی دیوار ها "  

 Saddarپلستر کاری گچ در حالت نمناک صورت می گیرد " کار شده بودند در گذشته به صدر بازار )

Bazar.در شهر سرحدی پشاور برده شده است ) 

به گفته ی صاحب یک مغازه ی انتیک فروشی: " او نمی خواهد یک قطعه ی کوچکی از آثار زمان 

Gandhara  سانتی متر از بامیان   ۴۰×۶۰الر به فروش برساند" یک قطعه عکس  د۵۰۰۰۰را کمتر از

 دو چند قیمت دارد.

در نزد مالکان انتیک فروشی ها پول به دست آمده از تجارت هیروئین بسیار اندک شستشوی می شود. 

  فرتور های قدیمی ]از بت های بامیان[ و تریاک تازه همیشه از افغانستان از یک راه می گذرد و بیشتر 

ملیارد دالر از کشتزار   ۲۰وقت با یک واسطه ی تراسپورتی. مواد مخدر را همه ساله طالبان به ارزش  

ها تولید می کنند. در صدر بازار فروشندگان چنین هیاهوی سر می دهند: " با یک صد هزار دالر یک 

 اثر انتیک بخرید و دو کیلوگرام هیروئین طور بخشش به تو داده می شود."

 

سال بدین سو غرق در بی نظمی و جنگ است، دزدی و فروش آثار با   ۲۰ر افغانستان که از  در سراس

ارزش فرهنگی روان است. موزیم ملی کابل بار بار چپاول شد. برای نجات دادن آنچه که امکان نجات 

افغانستان را    Baselدر شهر    Bubendorfدر محله ی    Buchererدادن آن وجود دارد،   یک موزیم 

گشوده است. در این موزیم باید تا آن زمان آثار تسلیم داده شود که جنگ در افغانستان پایان می یابد و  

 وضعیت برای باز گردانیدن آثار ]به موزیم ملی در افغانستان [ فراهم می آید.

Bucherer    برنامه به دست آورد: " طالبان  موفق شد که توافق " جنگجویان خدا" را در افغانستان در این

 می خواهند در برنامه ی ]تسلیم دهی[ اشیای قیمتی به موزیم انبازی کنند." 

 

،  ۲۰۰۱ماه می    ۵۴( شماره    Pressespieglدر نشریه سازمان عفو بین الملل: آیینه ی مطبوعات )  -۲

افغانستان افزایش می یابد" در یک نوشته زیر عنوان " پایداری در ضدیت با تخریب آثار فرهنگی در  

 آمده است:

(: جامعه ی بین المللی می خواهد با تالش پیگیر از dpa" پاریس / برلین ) آژانس خبر رسانی آلمان  

یونسکو،   عمومی  مدیر  کند.  جلوگیری  افغانستان  در  فرهنگی  آثار  ی  شده  ریزی  برنامه  کردن  ویران 

Koichiro Matsuura  که افراطی های اسالمی طالبان فرو اندازی پیکر    به روز چهارشنبه علیه آنچه
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های تاریخی را در نظر گرفته اند، به سختی اعتراض کرد. کشور های عضو اتحادیه اروپا در صدد آن  

شدند که به روز پنجشنبه یک اعالمیه یکجایی را در پیوند به نگهداری آثار فرهنگی که در خطر نابودی 

آن سفرای کشور های اتحادیه اروپا، در شهر اسالم آباد پایتخت پاکستان   قرار دارند، تصویب کنند؛ بنابر

آگاهی  به  این گفته را یک سخنگوی وزارت خارجه )آلمان ( در برلین  پا خواهند کرد.  بر  نشستی را 

(dpa  در پیرامون وضعیت  را  خبری  نشست  یک  جمعه  روز  به  باره،  این  در  نیز  یونسکو  رسانید.   )

 س برگزار می کند.افغانستان، در پاری

 Matsuuraعملی کردن فرمان رهبر طالبان مال محمد عمر یک فاجعه پنداشته می شود. این سخن را  

در دفتر سازمان فرهنگی ملل متحد در پاریس گفت. وی به مال عمر یک تیلگرام فرستاده و از او خواسته 

مد متوکل تأکید کرد که تصمیم گرفته  " فتوای" خود را پس بگیرد. وزیر خارجه طالبان، وکیل اح است که  

 شده عملی می شود.

طالبان در نظر دارند که دو تندیس بزرگ چند صد ساله ی بودا را در بامیان نیز فرو اندازند. این دو پیکر 

به گونه ی رسمی در لیست داشته های فرهنگی گنجانیده نشده است؛ لیکن اداره ی یونسکو آنرا در رده 

نظیر جهان می شمارد. حتا ]حکومت[ کابل در آغاز دهه ی هشتاد پیشنهاد کرد که ی یادگار های بی  

پیکره ها را در لیست آثار باستانی جهان بگنجانند. ولی این کشور که در بیشتر از دو دهه جنگ ویران 

 .شده، نتوانست آنگونه که پیشنهاد کرده بود یک برنامه ی روشن را برای نگهداری تندیس ها پیشکش کند

سفرای دولت های اتحادیه اروپا به روز چهارشنبه در اسالم آباد در یک گفت و گوی تیلفونی اوضاع را 

]دیگر  در ضمن  برلین  در   ] آلمان  ]وزارت خارجه  از طرف سخنگوی  این سخن  بررسی گرفتند.  به 

ایتالیا و سفیر یونان در روز گذشته در افغانستان   بودند تا تصویر مسایل[ به آگاهی رسانیده شد. سفیر 

روشنی از وضعیت ]روان در آنجا [ را با خود داشته باشند. بر پایه گفته ها نابود کردن آثار باستانی  

موزیم ملی در کابل از پیش صورت گرفته است، اینکه ]روند[ آن تا چه اندازه عملی شده، واضح نیست.  

نمایندگی می کرد؛ زیرا سفیر   أت آلمانی  از هی  Günter Overfeldشارژدافر سفارت آلمان در اسالم آباد  

در آن وقت در آن شهر حضور نداشت. این سخن را سخنگوی ]وزارت خارجه [ یادآور شد. کلیه کشور 

 های اتحادیه اروپا روابط خویش را با کابل از راه پاکستان برقرار کرده اند.

]در افغانستان [ به ابتکار هایی دست  افزون بر آن سریالنکا در پشتیبانی از نگهداری آثار هنری بودایی

از پاکستان، ایاالت متحده آمریکا، سازمان یونسکو    Lakshman Kadirgamarزده است. وزیر خارجه  

و دیگر کشور ها خواهش کرد تا به گونه ی گسترده تالش ورزند که طالبان تندیس های بودا را ویران 

ه آگاهی رسانید. وزیر خارجه همچنان با نمایندگی  نکنند، این موضوع را وزارت خارجه در کلومبو ب

های دیپلماتیک هند، تایلند، ماینمار و نیپال در تماس شد تا با مقام های عالیرتبه خویش مشورت کنند و  

 یک راهبرد مشترک را در پیوند به تندیس ها در پیش گیرند.

ن یک دولت سختگیر مذهبی را تشکیل  طالبان که نود در صد قلمرو کشور را اداره می کنند، در افغانستا

یادآور شد که دو    Matsuuraداده اند و در چوکات آن به نمایش گذاشتن تصویر خداوند بند شده است.  

پیکر بودا در افغانستان مرکزی از ارزشمندی بسیار بزرگ تاریخی برخوردار هستند. آنها نه تنها اجزای  

ستان را بازگویی می کنند؛ بلکه بسا وضعیت های فرهنگی بنیادین خاطره ها و شناخت ]تاریخی [ افغان

و نماد های نوین زندگی را نیز در خود بازتاب می دهند. " فرو انداختن آنها به تغییر تاریخ نمی انجامد، 

 تنها یکی از دارایی های ]با ارزش جهانی مردم[ افغانستان به غارت برده می شود." 

 

این سرزمین جنگ زده یادگار های غنامند فرهنگ گذشته بودایی را در اختیار دارد. این تندیس ها پیش  

از همه در امتداد بزرگراه قدیمی ابریشم جا گرفته اند. " از دست دادن ) نابودی ( یادگار های افغانستانی  

یت شمرده می شود." این  از آن زمره پیکره های بامیان، ضربه ]ضایعه فرهنگی [ به کل جامعه بشر

بر زبان راند. با اینگونه عملکرد ها، حکومت طالبان نمی تواند در جهان جایی   Matsuuraسخن را  

 برای خود داشته باشد. 

متره که تصاویر ایستاده ی فراعنه ی مصر را به یاد می آورد در قرن چهارم تا    ۳۸و    ۵۵تندیس های  

قرن ششم پس از میالد ساخته شده اند و از زمان پیش از اسالم است. اینکه ویران کردن آنها در دست 

اجرا است، سبب اعتراض ها در سراسر جهان شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد، کوفی عنان و  

 انسه از طالبان خواسته اند تا فرمان ]تخریب تندیس ها[ را اجرایی نکنند. حکومت فر

مال محمد عمر در روز گذشته آشکارا گفت که سبب اندوه او نمی شود هر گاه جهان از این عملکرد شوکه  

شود. " ما اسالم را باالتر از هر چیز دیگری قرار می دهیم."، " تنها خداوند توانا، سزاوار احترام و 

پرستش است " عمر تأکید کرد که او مسؤولیت دارد تا ارزش های اسالمی را تطبیق و نشان دادن تصویر 

 های خدا را بند کند."
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۳  -  Tomas Avenarius   در یک نوشته زیر عنوان " وحشیگری در جای دوکتورین دولتی، طالبان

از آن[ تا اندازه ی ناتوان است"، افغان بر آثار هنری با توپ ها شلیک می کنند و جهان ]در جلوگیری  

 ، نگاشته است: ۲۰۰۱/  ۳/  ۴تاریخ  Süddeutsche Zeitungدر روزنامه 

 

" تازه ترین خبر از طالبستان: دو زن در پیش چشم مردم در یک ورزشگاه در ]کابل[ قرار آگاهی دهی  

نگون بختان در پایان راه ]زندگی  ها به جرم " خود فروشی " به دار کشیده شدند. پذیرفتنی است که این  

[ خویش به کلی پوشیده با حجاب بودند. کارکن موظف آویختن به دار خودش به پیروی از قانون های  

اسالمی در " امارت افغانستان " توجه به خرج می دهد. و به ادامه: در موزیم کابل سر تندیس های بودا 

است. هر گاه پیکره های بزرگ در " سیاست فرهنگی    دارای پیشینه چند صد سال از بدن جدا کرده شده

" طالبان جا نداشته باشند، آنوقت با توپ ها به سوی ]آثار[ هنری شلیک می کنند. فرق نمی کند که چه 

نکته مهم این است که    - ارزشمندی را این داشته های باقیمانده از زمان پیش از اسالم در خود نهفته دارند  

 سازی آمده در قران ، از نگر حقوقی از آن استفاده ابزاری می کنند. در جلوگیری از تصویر

در غیر آن، خبر های تازه ]و رخداد های جدید[ از هندوکش وجود ندارد، تنها همان موضوع های گذشته 

هستند. جنگ دوام دارد، اسامه بن الدن تروریست که در سراسر جهان در جست و جوی آن تالش ها 

ان نوازی رسمی " امارت افغانستان " خوشحال است، کشور تا هنوز بزرگ ترین  روان است، از مهم

تولید کننده ی تریاک در جهان باقی مانده است ، طالبان هزینه جنگ خود را از پول فروش مواد مخدر  

 تامین می کنند. کنون مال عمر رهبر طالبان فرمان از بین بردن کلیه آثار هنری غیر اسالمی را داده است. 

نامه های اعتراضی از سوی سازمان ملل متحد و حکومت ها می رسند؛ لیکن حیف بر کاغذ: نخست  

شمار بیشتر رهبران طالبان خواندن و نوشتن را یاد ندارند. از طرف دیگر کسی به پیش این کوردالن 

 مذهبی برای گفتن دلیل و ارائه سند ها رسیده نمی تواند. 

بطه ی اندک دارد و با عقب ماندگی افغانستان پیوند های آن بیشتر است این حکومت بربرمنش با اسالم را

و ]همین گونه[ با آن کور بینی مذهبی پیوند می یابد که همیشه در دو راهی برخورد میان مدنیت و عادت  

های ]قرون وسطایی [ قرار می گیرد. اسالم طالبان فهم مذهبی ابتدایی روحانیون دهاتی آموزش نادیده  

آن کسانی که در بیچارگی در اردوگاه های پناهندگان بزرگ شده اند. این شیوه دید ]و ارزیابی[ با  است،  

روش دشمنی با اسالم پیوند پیدا نمی کند. کم از کم همه دولت های اسالمی از اسالم بودن دوره ی حجر 

 افغانی دوری جسته اند.

از شد)؟(. پس از آن ایاالت متحده آمریکا  با آمدن قوای شوروی آغ  ۱۹۷۹ویرانی این سرزمین در سال  

جنگ افغانستان را ]برای رسیدن به هدف های خود[ به ابزار کارزار سیاسی و راهبردی خویش تغییر  

شکل داد: " جنگجویان خدا" با دالر های امریکایی یک جنگ نیابتی ]جنگ به سود آمریکا [ را بر ضد  

اتحاد شوروی، جنگ شهروندی در گرفت )؟( ]نیرو های  مسکو به پیش بردند. پس از بیرون شدن قوای

[. سرانجام  آرامش مردم، رزمیدند  با دشمنان صلح و  تنهایی  به  افغانستان چهار سال  امنیتی  دفاعی و 

حکومت پاکستان،طالبان را " اختراع" کرد و به قدرت رسانید و این نظام دست نشانده ]حکومت کوککی[  

ستان زیر تهدید هند یک منطقه تجارتی ]در آسیای میانه[ و ساحه ی وسیع باید در افغانستان برای پاک

]تحکیم نفوذ سیاسی [ را ]در آینده [ تضمین کند. " واقعیت فکر سیاسی " بازی های اندیشه ای که بر پایه 

آن " شاگردان مدرسه های قران " در کنار دیگر گپ ها، این کشور ویران شده از جنگ داخلی را صلح  

می سازند، غلط ثابت شد. شمار زیادی از افغانستانی ها نیز آرزو دارند که در زیر سلطه ی حکومت    آمیز

سختگیر؛ ولی ]وابسته به رسم و رواج قبیله ای[ در صلح زندگی کرده بتوانند. به زودی بهای این روش 

اعضای بدن    روشن می شود: ]استفاده [ از چوب ]برای لت و کوب مردم[، کاربرد وسایل در بریدن

انسان ها و ریسمان ]به خاطر بستن دست و پا های انسان و به دار آویختن [ ابزار حقوقی روزمره شمرده 

می شوند، لغت حقوق بشر از واژه نامه کشیده شده است. بانوان از کلیه حقوق محروم اند، دوشیزه ها 

ین همه مسایل با رسم و رواج ]قبیله ای[  اجازه ی رفتن به آموزشگاه را ندارند، مادران نباید کار کنند. ا

پیوند دارد و در کل با پیشینه اسالم هیچگونه پیوندی نمی یابد. حکومت طالبان یک دولت ایدئولوژیک 

بوده و با وحشیگری بنا یافته است و در عین زمان یک ]نشان[ استفاده نا جایز از یک نشانه ی شناخته 

مذهب، به شمار می آید. لیکن جهان خود را با این مشکل سازگار شده برای موضوع های دیگر، زیر نام  

 کرده بود، کنون به سبب فرو انداختن احمقانه آثار فرهنگی ]از خواب [ بیدار شده است. 

درست است که زمان به طالبان سرحد تعیین می کند. تنها به چه شکل؟ تا کنون تمامی تحریم ها بی تاثیر 

)درآمد( مواد مخدر و قاچاق آن، زندگی به سر می برد، هیچ فعالیت بازرگانی   بودند: افغانستان از فروش

وجود ندارد. سازمان های امداد رسانی ]بین المللی [خارج شوند؟ این ]خواهش طالبان [ متوجه ]وضعیت  

زندگی [ ملیون ها انسان گرسنه می شود؛ ولی باید این خواهش به گونه ی هدفمند خفه کرده شود. پیش  

همه، کلیه خواسته های طالبان را برای شناسایی رسمی آنان به عنوان حکومت ]قانونی[ نپذیرند. هر   از

گاه یکبار هم آنها سرتاسر کشور را زیر اداره ی خود در آورند، ناگزیر اند از دیدگاه جامعه مدنی کار  
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ر دست دولت های های خود را به پیش برند. پاسخ اساسی به این پرسش که چه چیزی به سر رسد؟ د

همسایه افغانستان گیر مانده است. پاکستان، طالبان را به میدان های جنگ فرستاد، مخالفان با جنگ ابزار 

هایی از روسیه،ایران، ازبیکستان،تاجیکستان شلیک می کنند. بدین گونه این سرزمین قربانی عالقمندی 

شکل قربانی ]سیاست های[طالبان نیز  های جیوپولتیک کشور های همسایه خود شده است و به همین  

 است."

 

شایان یادآوری است که تبهکاری ها و وحشیگری های گروه طالبان در خصوص ویرانگری و نابود  

کردن زیر ساخت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی، خراب کردن و به آتش کشیدن آبادی 

شهرستان ها، همچنان خانه های شهروندان در استان   و  ها و آبده های تاریخی و باستانشناسی در شهر ها  

های شمال و شمال شرق کشور، در هزارستان، در پروان و کاپیسا، در شهرستان های شمال کابل؛ ریشه  

ناقلین و   با نظام نامه  از آن  امیر عبدالرحمان خونخوار گذاشت و پس  در تاریخ دارد که تهداب آن را 

گاهی با   -خ به شکل های گوناگون  ۱۳۴۳تا تصویب قانون اساسی سال    بیدادگری زمامداران آل یحی،

 شتاب و زمانی به آهستگی ادامه پیدا کرد و الگوی شد برای طالبان تبهکار. 

تبهکاری هایی را که نادر غدار، هاشم خان جالد، شاه محمود خان و محمد گل خان مهمند آن فاشیست  

ختار های زندگی مردم در استان های شمال و شمال شرق و در  شناخته شده ی تاریخ؛ در از بین بردن سا

روا دانستند، طالبان وحشی   -شمال غرب و در هزارستان و پروان و کاپیسا و شهرستان های شمال کابل  

 دنبال و تکمیل کردند.را همه ی آنها 

ی دشمنانه و از  محمد گل خان مهمند در تبانی با نادر غدار و هاشم خان جالد، با وحشیگری و روش ها

سر تعصب و بدبینی با آوردن قوای نظامی و حشری از جنوب و شرق افغانستان، خانه های مردم شمالی 

) پروان، کاپیسا و شمال کابل( را تاراج، باغ های میوه، تاکستان ها و کشتزارها را نابود کرد، دیوار باغ 

شهر چهاریکار را نخست ویران و پس از آن  ها و قلعه ها را با شلیک مرمی توپخانه به زمین انداخت،  

خرابه ها را به آتش کشید، شهرستان میر بچه کوت)سرای خواجه( و کوهدامن را چنان ویران کرد و در  

آتش سوختاند که هیچ جالد دیگری در این سه سده پسین نکرده بود تا اینکه طالبان وحشی به پیروی از 

 خ به عملکرد های همسان دست زدند.کارنامه های شرم آور این خونخوار تاری

محمد گل خان مهمند، مردم بومی شمالی را جبری کوچ داد و آواره کرد. زمین های کشاورزی آنان را 

به قوای حشیری پکتیایی سپرد و آنان را در خانه های کوچ دادگان جابجا کرد. در کلکان روستا ها را  

زمین اداخت؛ آنچه که طالبان وحشی در شمالی انجام دادند،  آتش زد، قلعه ها را با گلوله های توپ به  

ادامه و تکمیل همان تبهکاری ها و وحشیگری های محمد گل مهمند بود که به آن سیاست زمین سوخته 

 نام گذاشته شد.
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 فصل هفتم 

 

 مداخله بیرونی در امور داخلی افغانستان 

 مداخلهدر ناسازگاری با اصل عدم 

 

عامل تأثیر گذار بر دوامدار  در دهه ی خونین، مداخله ی خارجی در امور داخلی افغانستان، مهمترین  

 شدن رنج و درد شهروندان و ویرانی میهن، بود که به شیوه های گوناگون صورت می گرفت. 

راهکارهای حقوقی در نخست باید دانست که " مداخله " چیست، چرا و چگونه صورت می گیرد و چه  

 باز دارنده در این راه وجود دارد؟ 

 

 مداخله چیست؟

 

در فرهنگ نامه ی حقوق بین الملل، مداخله: دست درازی و رخنه کردن زورگویانه، همراه با فشار یک 

 دولت و یا یک سازمان )بیرونی(، در امور داخلی و خارجی دولت دیگری، تعریف شده است. 

گر می خواهند با استفاده از ابزار فشار ) سیاسی، اقتصادی،راهبردی،نظامی    دولت های زورگو و مداخله

(، اراده و نظم روان و شگرد های حاکم را در یک کشور از کار اندازند تا روش ها و شیوه های مورد 

 پسند خود را با رفتار ویژه و به گونه ی جبری در آنجا حاکم کنند.

دخالت " کارکردی را گویند که با تکیه بر آن یک دولت در پی آن   مداخله یا "  -در فرهنگ علوم سیاسی  

می برآید تا بر بنیاد خواست و اراده ی خود بدون اینکه حق و یا دستاویزی داشته باشد، یک دولت دارای  

آزادی را وادار کند که در سیاست داخلی و خارجی از رهنمود ها و برنامه های پی ریزی شده از سوی 

 روی کند. این دولت پی

عملکرد ها و راهکار های نا جایزی را گویند که بواسطه رخنه   -با در نظر گرفتن سخنان باال، مداخله  

یابی و تأثیر گذاری، همراه با کاربرد زور و فشار، بیرون از چهار چوب های حقوقی و قانونی، در امور 

پذیرش و پیروی از خواست   داخلی و خارجی یک کشور آزاد و دارای حاکمیت صورت می گیرد تا به

 های ویژه ی مداخله گر ، گردن نهد. 

و بنیادی ترین مؤلفه  در برابر سیاست مداخله گرانه، سیاست عدم مداخله قرار دارد که یکی از مهمترین  

های حقوق بین الملل بوده ونقض آن از سوی برخی کشور ها، بین دولت ها ناسازگاری ها را به وجود  

یدایی فاجعه های اسفناک جهانی می شود و حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملل را  می آورد و سبب پ

 زیر پا می گذارد.

در ادبیات سیاسی اصل های: حاکمیت ملی، آزادی سیاسی، برابری حاکمیت دولت ها جایگاه ویژه ی 

 دارند که با اصل عدم مداخله گره می خورند. 

ا الملل، از زمره ی مکلفیت ها و حقوق  اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها  ز نگر حقوق بین 

اساسی دولت ها شمرده می شود و یکی از اصول بنیادین سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی، نیز است 

 و از اصل برابری حاکمیت دولت ها ریشه می گیرد. 

قوق را دارند که با  حق آزادی و دیگر حقوق اساسی دولت ها می رساند که کلیه ملت ها این حق و ح 

توانایی دولتی و نیرومندی سیاسی، آزادانه و به دور از هر گونه مداخله و فشار و ناگزیر کردن به پذیریش  

برنامه ها و راهکار های دیگران، بر سرنوشت خود حاکم باشند و در کستره ی جهانی در سیاست بین 

ان روابط برقرار کنند و در همه گردهمایی های المللی بر بنیاد سود های ملی شهروندان با کشور های جه

 رسمی جهانی و منطقه ای و در مسابقه ها و همچشمی های آزاد و سازنده انباز شوند.

گر چه تا کنون تعریف یکدست و همه جانبه از " اصل عدم مداخله " ارائه نشده است و آن را کار دشوار  

لیکن دانشمندان رشته ی سیاست بین   اند؛  این موضوع دیدگاه ها و اندیشه های  دانسته  المللی پیرامون 

در اسناد   حقوقی و سیاسی را در ده ها عنوان کتاب و صد ها نوشته ی تحلیلی پیشکش کرده اند ، همچنان  

الملل و   با آموزه های حقوق بین  یافته است که مرز بین مداخله در ناسازگاری  المللی نیز بازتاب  بین 

 قق پیدا کردن پیمان های بین المللی، را از هم سوا کرده است.مداخله الزامی برای تح

" در اساس مداخله در امور داخلی یک کشور، مطابق بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل ، روا نیست؛  

فرهنگی خود را آزادانه برگزیند )    -اجتماعی    -اقتصادی    -زیرا هر کشور حق دارد که نظام سیاسی  

ور در روابط بین المللی بر پایه بند چهارم ماده دوم منشور سازمان ملل جواز ندارد(.  تهدید و کاربرد ز

این حق در پرنسیپ از دست درازی مصون است. فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد این بندش را 

ع زمانی بر طرف شده می داند که از دید شورای امنیت، مداخله الزم آید تا بواسطه آن از صلح جهانی دفا

شده بتواند، حاکمیت و نظم حقوقی نگهداری شود و از آزادی سیاسی دولت های دیگر پشتیبانی گردد. هر 

گاه چنین یک وضعیت پیش آید، باید ناگزیری مداخله را شورای امنیت تثبیت کند، همچنان به مداخله ی  
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در کنار مداخله آشکارا که  بشر خواهانه نیز بر بنیاد فیصله شورای امنیت ملل متحد اجازه داده می شود.

با در نظر گرفتن سخنان باال قانونی است، می تواند مداخله غیر آشکارا نیز به میان آید، هر گاه یک دولت 

)کشور( تالش ورزد که نظام سیاسی و یا رهبران یک دولت )کشور( دیگری را بر اندازد و در این کار 

. این گونه مداخله با سیاست حق حاکمیت ملی و شناسایی  از مخالفان همان نظام دلجویی و پشتیبانی کند

حقوق ملت ها همخوانی ندارد. در زمان جنگ سرد سلسله ای از این مداخله های غیر آشکار رخ داده 

است. نمونه ها: حمله های پنهانی سی آی ای در امور داخلی ویتنام جنوبی در دهه ی شصت عیسایی 

در سال   Iran -Contra Affäreو یا ناسازگاری با ایران    ۱۹۸۳، حمله ی آمریکا در گرینادا در  ۱۹۶۰

استخبارات عربستان   -موساد-۶ام آی    -آی اس آی    -، ]مداخله ی سی آی ای  ۱۹۸۰های دهه ی هشتاد  

 [. ۱۹۸۰استخبارات جهان غرب و عرب... در افغانستان در دهه ی هشتاد    - استخبارات ایران    -سعودی  

گونه ی دیگر مداخله در امور داخلی کشور ها، مداخله ی بدون کاربرد زور، است. به این شکل مداخله،  

مداخله بیرونی)خارجی (، بیشتر آن مداخله غیر دولتی، مداخله بیطرفانه از سوی یک نهاد سومی، گفته 

 Geneبه کمک روش  می شود. به سخن دیگر: این موضوع را یک دسته روش هایی روشن می کند که  

Sharp  :به پیش برده می شود ) برای نشان دادن یک واکنش بدون کاربرد زور(. " ) برگردان از آلمانی 

de.m.wikipedia.org  ) 

 

  ۲۰۱۸جنوری۲۸درگذشت    -۱۹۲۸جنوری  ۲۱، شهروند آمریکا ، زادروز  Gene Sharp) یادداشت :  

اتی البرت انشتاین، یا مرکز مطالعات گسترش عملکرد دانشمند رشته ی سیاست و بنیاد گذار نهاد مطالع  -

 های بدون خشونت و زورگویی بود.( 

 

پس از پایان جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد در پیوند به اصل عدم مداخله قطعنامه های بسیا مهم و  

سند های حیاتی با اهمیت را به تصویب رسانید؛ لیکن برخی کشور ها، بویژه ابر قدرت ها که در پای این  

مهر تأیید گذاشته بودند، با بی احترامی به سختی به آنها با پشت پا زدند و مداخله های گوناگون را در  

 امور داخلی دیگران روا داشتند و تا هنوز نیز ادامه دارد. 

در طرح اعالمیه حقوق و وظایف کشور ها به  ۱۹۴۹" پس از آن که کمیسیون حقوق بین الملل در سال 

عدم مداخله و وظیفه دولت ها در خودداری از مداخله اشاره نمود، این اصل در بسیاری قطعنامه    اصل

ها که در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، نیز با واژه های رسا و به هم پیوسته مورد تأکید 

ن مداخله در  تحت عنوان " اعالمیه راجع به قابل قبول نبود(  ۲۱۳۱قرار گرفت. در قطعنامه شماره )

، هر نوع مداخله مستقیم  ۱۹۶۵دسامبر    ۲۱امور کشور ها و حمایت از استقالل و حاکمیت آنها " مصوب  

یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، مداخله یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر  

با   ۱۹۷۰اکتوبر  ۲۴وب  مص(  ۲۶۲۵سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن محکوم شده است. قطعنامه شماره )

عنوان " اعالمیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری بین کشور ها بر طبق منشور  

ملل متحد " در یکی از اصول خود، اصل عدم مداخله را تکرار عبارات مندرج به قطعنامه قبلی مورد 

 تأکید قرار داده است.

) مانند انسداد دارائی ها یا تحریم معامالت بازرگانی ( در قطعنامه    منع مداخله از طریق اقدامات اقتصادی

تحت عنوان " منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها"   ۱۹۷۴دسامبر    ۱۲مصوب  (  ۳۲۸۱شماره )

مورد تأیید قرار گرفته است. خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری با 

داخلی کشور ها و حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی  عنوان ابزار دخالت در امور  

/  ۱۰۳و استقالل ملت های تحت استعمار و اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست در قطعنامه شماره )

تحت عنوان " اعالمیه غیر قابل پذیرش بودن مداخله و دخالت در امور داخلی کشور ها" مصوب (  ۳۶

 تأکید قرار گرفت." مورد ۱۹۸۱دسامبر ۹

 (  jls.shirazu.ac.ir) برداشت از شبکه ی جهانی انترنت،

 

پیشتر گفته آمد که تا کنون برای اصطالح " اصل عدم مداخله " تعریف یگانه ارائه نشده است و پیشکش  

آن نیز کار دشوار به نظر می رسد؛ لیکن در سیاست جهانی و منطقه ای، دولت ها و سازمان های بین 

 للی به تأیید و پیروی از این اصل و رعایت آن در روابط سیاسی میان کشور ها، پیهم تأکید می کنند. الم

، استاد رشته ی حقوق بین الملل در دانشگاه  (۲۰۱۱-۱۹۳۷انتونیو کاسسه حقوقدان پر آوازه ی ایتالیایی )

بین   هدایت  کمیسیون  رییس  سابق،  یوگوسالوی  در  جزایی  دادگاه  رییس  تحقیق  فلورانس،  برای  المللی 

پیرامون نسل کشی در دارفور سودان و نخستین رییس دادگاه ویژه برای بازرسی و بررسی پرونده قتل 

آن سه   دادن  در شرح  و  را یک گرایش جهانی خوانده  مداخله  عدم  اصل  لبنان؛  حریری نخست وزیر 

 شاخص را برجسته کرده است:
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 دیگر؛عدم مداخله در امور داخلی کشور های  -۱

الزامی بودن پشتیبانی نکردن از یک گروه و یا سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به   -۲

 خرابکاری می زند؛

 کمک نکردن و نرسانیدن یاری ها به شورشیان و آشوبگران در جنگ های داخلی.  -۳

نداز بیگانگان را در امور کنون باید در پرتو آنچه گفته آمد، چند و چون مداخله ی تبهکارانه و خانمان بر ا

 داخلی افغانستان در دهه ی خونین ، بر مال کرد.

 برای کنجکاوی بیشتر پیرامون این موضوع، در نخست یک خبر آورده می شود:

این خبر  (  ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۲۱بر بنیاد خبر رادیو تهران )  ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۲۵رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 را به نشر سپرد )برگردان(:

 

" رادیو تهران با جنرال مرزا اسلم بیگ رییس ستاد ارتش پاکستان، پیرامون اوضاع افغانستان صحبتی 

را انجام داده است. اسلم بیگ در پاسخ به پرسشی گفت: در پیوند به پرسش شما من سخنان پیشین خود را  

را از ریشه به درستی   بار دیگر بازگویی می کنم: موضوع افغانستان آنقدر هم ساده نیست، باید این گپ

فهمید. در آنجا یک اتحاد پنهانی بر ضد دیگران از گذشته وجود دارد. متن این پیمان پنهانی می رساند که 

آغاز شده بود، در آن وقتی که   ۱۹۵۳رخنه یابی زمان کنونی ایاالت متحده آمریکا ]در منطقه [ از سال  

یران به پاکستان نیز سرایت کرد. در گام نخست این پیمان شاه را دوباره به ایران آوردند، این مکروب از ا

بستن میان دولت های آمریکا و پاکستان، تأکید بر حق پیشبرد جنگ در زمان ایوب خان بود و پسان تر 

تأثیر و رخنه یابی آمریکا را تحکیم بخشید. این   - در دور دوم و سوم، این پیمان بستن حق پیشبرد جنگ  

 زگی ها )در زمان حاضر( بسیار گسترش یافته است.رخنه زدن در این تا

این کشور   در  را  که رخنه زدن خود  دارد  تالش  متحده  ایاالت  که  بگویم  ناگزیرم  افغانستان  در مورد 

گسترش دهد. هر گاه ایاالت متحده نفوذ خود را در افغانستان تحکیم بخشد، در آن صورت، کل منطقه  

گیرد. پس از آن که ایاالت متحده ی آمریکا دست باز پیدا کند، آنچه   زیر تأثیر و بازرسی آمریکا قرار می

را که همیشه خواستار آن بود در ایران و همچنان در آسیای میانه انجام خواهد داد. از افغانستان می شود  

  برای این کار استفاده کند تا رخنه کردن خود را بر چین و هند نیز گسترش دهد. در اینجا یک قول و قرار 

پنهانی خیلی ها بزرگ نهفته است. آینده نشان خواهد داد که چه کسی در این پیمان پنهانی انبازی کرده 

 بود...."

 

مرزا اسلم بیگ از زمانی گپ زد و از حق پیشبرد جنگ بر بنیاد رهنمود دور نخست پیمان پنهانی میان  

پایندانی کرد، سخن گفت که سردار محمد  آمریکا و پاکستان که رخنه کردن ایاالت متحده را در منطقه  

داوود به نخست وزیری افغانستان انتصاب شده بود و وی در نخستین گام های کاری خود، بازی بسیار  

خطرناک پشتونستان خواهی را در پیش گرفت. این سیاست سبب بر انگیخته شدن ارتش و آی اس آی 

افسران و کارمندان عالیرتبه ی آنها، هم آب دست   -  پاکستان در برابر افغانستان شد که مقام های رهبری

خرابکاران استخبارات انگلیس را نوشیده بودند و هم در درس خانه های فتنه گری انگلیسی آموزش دیده 

 بودند. 

خ، تالش  ۱۳۵۲تیر/ سرطان  ۲۶پس از به قدرت رسیدن دوباره ی سردار محمد داوود از پیامد کودتای  

زمامداران پاکستان، بر بنیاد همان پیمان پنهانی گذشته در این راستا سمت و    های یکجایی شاه ایران و

سو داده شد تا افغانستان را از نگر سیاسی، اقتصادی و نظامی ،گوش به فرمان خود و جهان غرب، بویژه  

اک، ایاالت متحده آمریکا کنند و از نزدیکی آن با اتحاد جماهیر شوروی بکاهند ؛ شبکه های جاسوسی: ساو

، استخبارات عربستان،موساد، دستگاه اطالعات مخفی چین، اداره ی  ۶سی آی ای، آی اس آی، ام آی  

استخبارات شیخ نشین های حوزه ی خلیج و مصر... در این کارزار ملیون ها دالر را هزینه کردند و به  

ور داخلی افغانستان پیروزی دست یافتند. مداخله های لجام گسیخته کشور های دور و نزدیک جهان در ام

در دهه ی هشتاد و نود عیسایی سده ی پیشین نیز ریشه در همان پیمان بستن پنهانی میان آمریکا و پاکستان 

 ، داشت.

 

 Das Sonntagsblattدر بخشی از یک نوشته زیر تیتر " جنگجویان مقدس سی آی ای" در نشریه آلمانی  

ارشگر شرق نزدیک و شرق میانه در سرویس خبری گز  John.K.Cooley، ازقلم  ۱۹۹۷/    ۱/    ۶تاریخ  

 آمریکا، آمده است )برگردان(: ABCتلویزیون 

 

سال   در  کارتر    Zbigniew Brzezinskiبرژنسکی    ۱۹۸۰"  جمهوری  رییس  ملی  امنیت  مشاور 

پروتوکول را با جنرال ضیا الحق رییس جمهوری پاکستان دستینه کرد. بر پایه بند های این پرتوکول سی 
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آی ای یکجا با متحدان آمریکا، از زمره ی آنها ملک فهد پادشاه سعودی و انور السادات رییس جمهوری  

ر جنگی تحویل دادند. در عین زمان واشنگتن تعهد سپرد که مصر به شورشیان افغانستانی پول و ابزا

 مجاهدین را آموزش و پرورش می دهد.

جنگجویان از سراسر جهان اسالم ]به افغانستان و پاکستان [ آمدند تا کمونیست ها را از کابل برانند. در 

عربی، از ایران و  کنار گروه ها از افغانستان و پاکستان، صد ها هزار داوطلب خارجی از کشور های  

 ترکیه و سرزمین های بسیار دور: فلیپین و مالیزیا برای جنگ کردن نام نویسی کردند. 

 سی آی ای پیشه ی کشتن را به آنان آموزش داد: 

آمریکا برای  ارتش  ویژه  نیرو های  یافتند و  آموزش و پرورش نظامی  ای  آی  از سوی سی  مجاهدین 

استخبارات   ی  بازنشسته  جنرال  یوسف  محمد  را  سخنان  این  دادند.  جنگی  آموزش  چریکی  جنگجویان 

، گفته است: شماری از مولفان آمریکایی  ۱۹۹۲پاکستان در کتاب خاطرات خود ]تلک خرس[ چاپ سال  

ریتانیایی که به بخش های باالیی امنیتی ایاالت متحده دسترسی پیدا کرده بودند، بر گفته های جنرال و ب

 یوسف مهر تأیید گذاشته اند.

تا یک اندازه کار آموزش دادن مجاهدین در خود ایاالت متحده آمریکا به پیش برده شد، از آن زمره در 

(  Die Farm( که به آن )Perryسی آی ای به نام )  ( در کمپ آموزشی وابسته بهVirginiaویرجینیا )

دانشگاه جهاد" که کار  نیز گفته می شود، به پیش برده شد. دیگر جنگجویان مسلک جنگیدن را در " 

 سازماندهی و رهبری آن به دوش استخبارات پاکستان )آی اس آی( بود، در شهر پشاور آموختند...."

 

وروی در افغانستان بودند ، در ایران به جای شاه، آخوند های در دهه ی هشتاد عیسایی که سپاهیان ش

و جهنم س می کردند  از وی حکمرانی  تر  مذهبی  اخونخوار  دوزخ  را  آن  و جای  افتید  دورن  از  واک 

جنرال ضیا الحق و جنرال اختر  وحشتناک تر از آن )اداره ی استخبارات اسالمی ( گرفته بود ، همچنان  

غانستان و سوختن کابل و شهر های دیگر را هدف خود تعیین کرده بودند؛ بهانه عبدالرحمان صوبه شدن اف

گیری وضعیت در افغانستان، ایاالت متحده آمریکا، جمهوری خلق چین و حکومت انگلستان را با هم 

نفت   و  پیوستند، عربستان سعودی  اتحاد  این  به  نیز  ها  اروپای غربی و عرب  های  متحد کرد؛ کشور 

ل حوزه ی خلیچ فارس، پول پرداختند تا میدان همچشمی ها و جنگ نرم ابزاری استخباراتی ساالران خرپو

میان دسته بندی های جهانی شرق و غرب گرم باشد و جنگجویانی را که آموزش خرابکاری می دادند و 

ن آنان  آراسته با جنگ ابزار می کردند و سرچشمه های پولی را در اختیار آنان می گذاشتند ، با گذر داد

 از مرز ها، جنگ سخت ابزاری را در داخل افغانستان به پیش می بردند.

یا محدود   ۲به بهانه ی رخداد های سیاسی و نظامی در افغانستان: مجلس سنای آمریکا معاهده ی سالت  

برژنیف و کارتر آنرا   ۱۹۷۹/    ۶/    ۱۷کردن و کاهش دادن جنگ ابزار های راهبردی را که به تاریخ  

دستینه کرده بودند، به تصویب نرسانید؛ آمریکا با فرستادن زیردریایی ها و ناوگان های جنگی حضور 

اتمی میان برد در اروپای   نظامی خود را در خلیج فارس گسترش داد؛ پیمان ناتو با جابجایی موشک های

غربی بحران اعتماد و تنش های موجود میان شرق و غرب را بیشتر و بیشتر کرد؛ ابر قدرت ها در  

فرهنگی با یکدیگر برای به وجود آمدن فضای پر از تشنج میدان را گسترده   - اقتصادی  -روابط سیاسی 

ود باال بردند تا دامنه ی مداخله در امور تر کردند و همچشمی ها و رویارویی سیاسی را به نقطه اوج خ 

 داخلی افغانستان چندین چند شود.

 

آلمانی   قلم   ۱۹۹۳/    ۲/    ۲۵تاریخ    ۸شماره    Die Weltدر روزنامه ی  به  از یک نوشته  در بخشی 

Brigite Ceria  :) آمده است )برگردان 

 

لیارد دالر تمام شد که با " هزینه ی کمک به مجاهدین در دهه ی هشتاد، به سازمان سی آی ای سه م

]حکومت[   مخالفان  دیگر  و  عربستان  بکشند.  بیرون  افغانستان  از  را  شوروی  توانستند  آن  از  استفاده 

کمونیستی)!( ]در افغانستان [ در فرایند پرداخت این کمک ها انبازی داشتند. این کمک ها زیربنای هستی  

 و بنیاد زندگی مردم را در کام خود فروبرد."

یا بیستم ریشه در همچشمی های  از  نود سده ی  در دهه های هشتاد و  افغانستان  نباید برد که مشکل  د 

بریتانیای بزرگ و برخی کشور های اروپای غربی با روسیه تزاری در سده های پیشین داشت که در  

، سیاست های توسعه خواهی استعماری آن زمان در قاره ی آسیا در گام نخست: افغانستان، هندوستان

در   استعماری  حاکمیت  برقراری  بر  افزون  تا  بود  شده  گرفته  نظر  در  چین  و  امروزی(  فارس)ایران 

اقتصادی ) تجارتی و ترانسپورتی و بهره برداری از سرچشمه های    -سرزمین ها؛ هدف های سیاسی  

سایی،  فرهنگی و رایج کردن باور های آیین عی  -راهبردی    -نظامی    -اقتصادی و پیداوار زیرزمینی (  

 نیز به کرسی بنشیند. در زمان جنگ سرد این همچشمی ها شکل دیگری به خود گرفت. 
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Michal Poly    تبار شناس و پزشک در انیستیتوت ایران شناسی در دانشگاه آزاد برلین در بخشی از

 یک نوشته زیر تیتر " از کمونیزم به اسالمیزم " در روزنامه ی

Frankfurter Allgemeine Zeitung  نگاشته است ) برگردان(:۱۹۹۵/  ۷/  ۷تاریخ 

 

" جنگجویان حکمتیار از زمان جنگ بر ضد شوروی با]جنگ ابزار های[ آمریکایی آراسته بودند. دوستم 

از وقت خدمت به رتبه جنرالی در حکومت کمونیستی )!( جنگ ابزار های روسی در اختیار دارد. در  

اسالم های  کوشش  کند.  تامین می  ابزار جنگی  با  را  ها  ایران هزاره  به کمک  که چین  در   حالی  آباد 

افغانستان در کل دارای انگیزه های راهبرد نظامی بود. پاکستان از روز به وجود آمدن خود در سال 

به سختی در دشمنی با افغانستان قرار گرفته است، هند این فرصت را غنیمت شمرد و با ]حکومت[  ۱۹۴۷

میشه ترس داشتند که افغانستانی  در کابل بر ضد اسالم آباد متحد شد. پاکستانی ها در هنگام جنگ با هند ه

ها می توانند کمر پاکستان را بشکنند. از این سبب اسالم آباد در ماجرای پر از ریسک افغانستان سنجیده  

شده گام گذاشت. با پذیرش سه و نیم ملیون آواره از افغانستان، پاکستان خواست ]برخی[ افغانستانی ها را 

د [ کند. در کابل باید یک حکومت دوست پاکستان قدرت را در وادار ]به برآورده شدن آرزو های خو

دست گیرد. در گذشته خدمات استخبارات نظامی پاکستان، حکمتیار را برای اجرای این وظیفه آماده کرد. 

،]باید این کار ۱۹۷۸سال ها پیش از افتادن قدرت در کابل به دست نظامیان طرفدار شوروی در اپریل  

ب اسالمی حکمتیار بنابر گفته ها بیشتر از نیم جنگ ابزارهای تحویل داده شده صورت می گرفت [. حز

در صد موشک های ایستنگر را به دست آورده   ۷۰ی ایاالت متحده به مجاهدین افغانستانی و کم از کم  

بود. بخشی از این جنگ ابزار ها هرگز بر ضد شوروی به کار برده نشد؛ بلکه برای روز های پس از  

 ره شد.... آن ذخی

راه و روش[ اسالمیست ها را آی اس آی پاکستان تعیین می کرد و بر دست پرورده ]  ۱۹۹۳... تا سال  

ی خود، حکمتیار تکیه داشت. هدف تشکیل یک کنفدراسیون به اشتراک افغانستان و پاکستان بود. لیکن 

اس آی را از وظیفه   پس از این که بی نظیر بوتو به نخست وزیری رسید، جنرال حمید گل رییس آی

سبکدوش کرد. از آن زمان سیاست ]پاکستان [ در برابر افغانستان را نصیر الدین ]نصیر هللا[ بابر چوکات  

بندی کرد که بیشتر با دیدگاه های اقتصادی نسبت به نظامی همراه بود. از دید جدید پاکستان، آسیای میانه  

ر ]اقتصادی[. باید بازار های فروش کاال ها را در  جایی است پر از امکان بستن قرارداد های سودآو

ازبیکستان و قزاقستان از آن خود کرد، پیش از این که ایرانی ها و ترک ها به آنجا راه یابند. پاکستان  

بسیار چیز ها را پیشکش کرده می تواند، از آن زمره بندرگاه کراچی. ولی این هدف ها بدون نظم و  

رده شده نمی توانست؛ بنابر آن به همین هدف بود که گروه طالبان سر و سامان آرامش در افغانستان، برآو

 داده شد و جنگجویان آن به میدان های جنگ گسیل یافتند...."

 

به دنبال همچشمی کشنده ی ابر قدرت ها بر سر افغانستان در دهه ی هشتاد، با پایان جنگ سرد، این  

افغانستان پایان نگرفت؛ بلکه در رده ی بازیگران گذشته شماری از  زورآزمایی در تخته شطرنجی به نام  

دیگر نیز داخل بازی شدند و با مداخله های گوناگون وضعیت را پیچیده تر کردند و به رنج ی  کشور ها

معاون وزیر خارجه آمریکا    Robin Raphelو درد مردم و بر بادی افغانستان افزودند. به گفته ی بانو  

پر   افغانستان در زمان   ،۱۹۹۶/   ۱۱/    ۵تاریخ    International Herald Tribune تیراژدر نشریه 

، یک آزمایشگاه آتش عالقمندی های راهبردی ایاالت متحده بود؛ لیکن اکنون هیچ برنامه ی دجنگ سر

ندارد که به دشمنی ها پایان دهد ) برگردان از نشریه اختصاص سازمان عفو بین الملل زیر عنوان: "  

 Schwere  حمله و دخالت سنگین غیر قانونی) به عالقمندی های شخصی دیگران ( با استفاده از نام دین"

Übergriffe IM Namen Der Religion ۶ص) 

  - راهبردی    -نظامی    -اقتصادی    -به مانند ایاالت متحده بازیگران دیگری نیز بنابر انگیزه های سیاسی  

 ژیوپولیتیک و همچشمی های سرسختانه میان همدیگر به مداخله در امور داخلی افغانستان ادامه دادند. 

 

در    Klaus Natorpدر بخشی از یک نوشته زیر عنوان " افغانستان در یک کشمکش همیشگی " از قلم  

 آمده است )برگردان(: ۱۹۹۵/  ۱۰/  ۲۷تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitungروزنامه 

 

(،  " شماری از دولت ها در افغانستان مداخله می کنند: پاکستان، ایران، روسیه ) به کمک تاجیکستان  

ازبیکستان، هند،عربستان سعودی تا تنها همچشمی ها میان خود را به پیش برند. هیچ کدام از این کشور 

از  اند. آنها  پایداری و بازسازی ادا نکرده  تا کنون نقش ارزنده ی خود را به خاطر تامین صلح و  ها 

می اندیشند و به هدف    ژرفای قلب به سرنوشت مردم افغانستان بی عالقه هستند و تنها به سود خویش

اینکه گستره ی نفوذ خود را پهنه و گسترش بیشتر داده باشند و یکدیگر را از میدان بیرون بکشند، به 

 همچشمی می پردازند و علیه یکدیگر به توطئه کردن سرگرم اند."



 دهه خونین 

212 
 

 

شدن بر دولت های استعمارگر می دانستند که در چیره  ( ۱۹و۱۸، ۱۷از گذشته ها، بویژه در سده های )

نیم قاره ی هند و به زیر اداره در آوردن منطقه، سرزمین خراسان تا کدام اندازه دارای اهمیت راهبردی 

بود ودر دست داشتن آن پیشروی در جهان گشایی را چقدر آسان می کرد و همچشمی های آنها نیز بر  

را به یک شکل دیگر سر   محور همین سخن می چرخید. رویداد های دهه ی نود سده ی بیستم این دیدگاه

از نو تازه کرد که نفت و گاز، بازار های فروش کاال ها و در کل سود سیاسی و اقتصادی در آن اهمیت 

ایاالت متحده ی آمریکا   انگلیس و شریک مورد اعتماد  نخستین پیدا کردند که پاکستان وارث استعمار 

در پیش گرفت و صد ها هزار شهروند بیگناه  بیشتر از دیگران، سیاست در اختیار داشتن افغانستان را  

سرزمین خراسان را بواسطه گماشته های خود به خاک و خون کشید و به شهر ها و شهرستان ها و روستا  

 ها آتش دشمنی خود را انداخت.

 

بر پایه خبر نشر شده ی رادیو پاکستان از اسالم    ۱۹۹۵/   ۱۰/   ۱۷( به تاریخ  DWرادیو صدای آلمان )

ژاژخایی ها و سفسطه گویی های نخست   خبری را به نشر سپرد که در آن  (  ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۱۵آباد )

 وزیر پاکستان، بازتاب داده شده است )برگردان (:

 

جنگ ها در  یاد آور شد: هند حکومت کابل را کمک می کند تا   " بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان  

در اسالم آباد در یک نشست خبری تأکید کرد    ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۱۴افغانستان داغ تر شود. بوتو شب گذشته  

که پل هوایی میان فرودگاه های دهلی جدید و بگرام در افغانستان وجود دارد. او گفت: آرزومندم که تالش 

 رقرار شود.های هند بی نتیجه باقی بماند و صلح در کشور برادر افغانستان ب

نخست وزیر گفت که پاکستان عالقمند برقراری دوباره ی صلح و ثبات در افغانستان است و از کوشش  

های سازمان کنفرانس کشور های اسالمی پشتیبانی می کند. بوتو گفت که پاکستان خواهان انبازی کلیه 

ستان عالقمند برقراری روابط  گروه های افغانستانی برای پایان دادن به بحران در افغانستان است. پاک

خوب با همه گروه های افغانستانی بوده و به آن اهمیت می دهد. او از خشمگینی حکومت کابل در برابر 

این سیاست پاکستان با نشان دادن تأسف یادآوری کرد. نخست وزیر این اتهام ها را رد کرد که پاکستان  

برعکس پاکستان قربانی دهشت افگنی از سوی حکومت  در امور داخلی افغانستان مداخله می کند و گفت  

 کابل است."

خ تا بر افتیدن خونتای طالبان، مداخله ی کشور  ۱۳۷۱اردیبهشت /ثور    ۸به همگان آشکار است که پس از  

های دور و نزدیک در امور داخلی افغانستان و در زندگی مردم و حضور پر قدرت آنها در رویداد های  

شمرده می شد و هر دولت به خود حق می داد که بر این زخم   یک کار روزمره    خونین و خرابکارانه

خون چکان نمک بپاشد. دیدگاه مداخله گران این بود که باید سراسر افغانستان در آتش جنگ ها بسوزد تا  

 بحران به وجود آمده سخت تر شود و دوام بیشتر یابد.

 ۱۳/   ۴۴۶۵ه ی سیزدهم ) شماره انتخابات دور  -در نشریه ویژه ی پارلمان آلمان 

به موضوع مداخله ی کشور ها در امور داخلی افغانستان، انگشت گذاشته شده (  ۱۹۹۶/    ۴/    ۲۴تاریخ  

و یادآوری شده است که گروه های جنگی در افغانستان از چین، پاکستان، ایران، مصر، عربستان سعودی، 

 آورند. دست می آمریکا و متحدان اروپایی آن، ابزار جنگی به 

ولی با به میدان آوردن گروه دهشت افگن و بنیادگرای طالبان و جابجایی آن در استان کندهار در جایگاه  

یک قدرت جنگی نو پیدا، شکل و شیوه و رنگ و بوی مداخله در امور داخلی افغانستان نیز تغییر کرد و  

از آغاز بحران پاکستان که  با سنجش دنبال شد. حکومت  وظیفه ی نمایندگی از عالقمندی های   بسیار 

آمریکا و عربستان سعودی را نیز به دوش داشت، با سه شمشیر خون آلود مداخله گری می کرد . جنگ 

ابزار های سبک و سنگین در اختیار جنگجویان طالب می گذاشت، آدمکشان پاکستانی و عربی و عجمی 

و جنگیدن برای طالبان، گسیل می کرد، آی اس  را به جبهه های جنگ علیه مردم افغانستان در خدمت  

آی با دالر های آمریکایی در خریداری فرماندهان محلی به سود طالبان سر نخ ها را در دست داشت و 

 حکومت آمریکا از این کار به گرمی و با عالقمندی پذیرایی می کرد و آن را یک کار درست می دانست.

و کارمندان آی اس آی یکجا با طالبان به پیشروی برای اشغال    در هنگامی که نیرو های ارتش پاکستان

هرات ادامه می دادند و می خواستند تا کار بر اندازی استان ها زودتر انجام یابد؛ لیکن با واکنش سخت 

نیرو های هوایی و زمینی دولت اسالمی افغانستان روبرو می شدند و با آوردن ضربه های کوبنده جلو 

فته می شد، در همین وقت هم این تنها پاکستان بود که در برابر عملکرد دفاعی افغانستان  پیشروی آنان گر

صدای اعتراض بلند می کرد. وزارت خارجه پاکستان به کاردار سفارت افغانستان در اسالم آباد به خاطر  

اعتراضی سپرد. پا یادداشت  در منطقه دالرام،  دولتی بر طالبان  نیرو های  با حمله های هوایی  کستان 

دسامبر پنجم  در   ( افتیدن هرات  بر  حتا  که  پیش رفت  به  آنجا  تا  به دست طالبان، (  ۱۹۹۵گستاخی  را 

 سخنگوی وزارت خارجه در اسالم آباد به آگاهی جهانیان رسانید.
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عبدالرحیم غفورزی معاون وزیر خارجه افغانستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ  

، از نقش آی اس آی در اشغال هرات و مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان، انتقاد ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۴

کرد، از تجاوز ملیشه های پاکستانی به خاک افغانستان و از باال کشیدن طالبان به هدف نصب آنان در 

تامین    -قدرت و تشکیل یک حکومت دست نشانده در افغانستان یادآوری کرد، از واگذاری ابزار جنگی  

 مواد سوختی برای این گروه سخن گفت.   -هزینه ی نظامی 

/    ۱۰/    ۴ولی احمد کمال نماینده ی دایمی پاکستان در سازمان ملل در صحبت خود در نشست تاریخ  

گفت که حکومت افغانستان از پشتیبانی مردم برخوردار نیست و قانونی بودن خود را از دست   ۱۹۹۵

جنجال های امروزی در افغانستان از سوی نماینده ی آن،   ای پاکستان در  داده است؛ دلیل داخل کردن پ

این است تا توجه مردم را از پایان زمان حکومت ربانی دور کند. حکومت کنونی افغانستان تک قومی 

 است؛ از این رو قوم های دیگر در افغانستان بر ضد آن است. 

شدن در پشت دروغگویی ها کار را به جایی نمی   همگان می دانند که حقه بازی های پاکستان و پنهان

برد. بی گمان که در پشت نا آرامی ها در هرات و دیگر استان های غربی افغانستان ، پاکستان در همراهی 

افغانستان دست می زد و جنرال های پاکستانی   با عربستان سعودی قرار داشت و به تجاوز در خاک 

 می کردند.  فعالیت های جنگی نظامیان را رهبری

 

در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " سرزمین بی ارزش در هندوکش " به قلم مصطفی دانش در روزنامه 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  آمده است ) برگردان(: ۱۹۹۶/  ۲/  ۲تاریخ 

 

  " ولی نصب یک حکومت طرفدار آمریکا در نزدیکی دروازه های جمهوری اسالمی ایران، برای آخوند 

عالوالدین   نبود.  پذیرفتنی  پیشامد  این  آنان  برای  آن  بنابر  آفرید؛  می  وحشت  و  ترس  نیز  ایرانی  های 

دسامبر   در  ایران،  خارجه  وزیر  معاون  شمال   ۱۹۹۵بروجردی  در  دوستم  جنرال  با  که  دیداری  در 

دین حکمتیار  زمانی که حزب اسالمی گلب  ۱۹۹۵افغانستان داشت، در این مورد نگرانی نشان داد. در مارچ  

و گروه طالبان کابل را به محاصره کشیده بودند، ایران از راه هرات از فرودگاه هوایی سبزوار )شیندند(  

 به حکومت برهان الدین ربانی کمک های لوژستیکی و نظامی می رسانید."

 

که به سازمان مداخله ی خارجی در امور داخلی افغانستان تا آنجا رسید که دولت اسالمی را وادار کرد  

نامه ی سرگشاده  افغانستان،  دولت در وزارت خارجه  الفرایی وزیر  ملل متحد شکایت کند. نجیب هللا 

عنوانی بتروس غالی دبیر کل سازمان ملل متحد به خاطر مداخله ی خارجی ها، بویژه پاکستان در امور 

ورای امنیت سپرده شود؛ لیکن داخلی افغانستان، فرستاد و خواهش کرد تا زیر نام یک سند رسمی به ش

وزارت خارجه پاکستان پیوسته به رد اتهام های دولت افغانستان می پرداخت و از این راه سد بررسی و 

 رسیدگی به شکایت های افغانستان می شد.

گر چه گروه طالبان در حوزه ی غرب افغانستان تا رسیدن به هرات و اشغال آن به زور پاکستان پیروزی 

ورد؛ ولی در کوشش های نخستین خود برای اشغال کابل با شکست های سنگینی روبرو شد که به دست آ

خشم حکومت پاکستان را برانگیخت. سردار آصف علی وزیر خارجه پاکستان از پی این شکست ها، به 

از مقام ریاست دولت اسالمی کنار رود.    ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۲۵تاریخ   الدین ربانی خواست که  از برهان 

ت خارجه افغانستان در واکنش به این خواست پاکستان آن را مداخله آشکار در امور داخلی یک  وزار

 کشور آزاد و دارای آزادی سیاسی دانست.

 

 ۱۹۹۷/  ۱/  ۲۱تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitungدر روزنامه 

نوشته:  )  ۱۹۹۷  /  ۱/    ۲۷تاریخ    Frankfurter Rundschau( و روزنامه    Erhard Haubuld) نوشته:  

Willi Germund   گفته های جنرال مرزا اسلم بیگ رییس ستاد ارتش پاکستان بازتاب یافته است که )

نشان می دهد تا چه اندازه پاکستان، ایاالت متحده آمریکا و عربستان سعودی در بر اندازی هرات نقش  

یان آمریکایی و پاکستانی آموزش داده  بنابر گفته های مرزا اسلم بیگ، جنگجویان طالبان را نظام .داشتند

بودند، همچنان آمریکا و عربستان پول مورد نیاز مدرسه های دینی را در مرز های افغانستان با پاکستان، 

پرداختند. آمریکا وقت مناسب را به دست آورده بود که ایران را فشار دهد و با اشغال هرات، مرز میان 

ن آمریکا بدون سنگ اندازی های ایران، می تواند افغانستان را ببلعد؛ ایران و افغانستان بسته شد و کنو

ولی تهران نیز در تالش آن شد تا جلو این کار را بگیرد که افغانستان و آسیای میانه به زون تاخت و تاز  

 آمریکایی ها مبدل شود.

نوب غرب به دست  با به انجام رسیدن روند حاکم کردن گروه آدمکش و خرابکار طالبان در حوزه ی ج

پاکستان، عربستان سعودی و آمریکا؛ هراس افگنان بر پایه برنامه های آی اس آی و استخبارات سعودی، 

بار دیگر برای چپه کردن تاج و تخت در پایتخت و اشغال کابل، کمر بستند و از راه مرز های شرقی  
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ف دادند تا شکست دور نخست )  ادامه  را جبران کرده  (  ۱۹۹۵بروری  افغانستان به پیشروی های خود 

 باشند. 

پیش از تاخت و تاز طالبان برای اشغال کابل، آمریکا به ابتکار های نمایشی دست زد تا نشان دهد که در  

سناتور هنک   ۱۹۹۶پیوند به وضعیت خشونت بار در افغانستان بی تفاوت نیست. در این راستا در مارچ  

اپریل به کابل   ۸رای جنوب آسیا به راه افتید و به تاریخ  براون عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا ب

رسید و از دیگر پایگاه های قدرت در افغانستان نیز دیدن کرد و تصمیم داشت که کلیه گروه های درگیر  

را به آمریکا فرا خواند و در واشنگتن به دور میز گفت و گو ها بنشاند. همچنان رابین رافائیل معاون  

به کابل آمده بود، بار دیگر به تاریخ  ۱۹۹۵نوامبر  ۲وزیر خارجه آمریکا برای جنوب آسیا که به تاریخ 

به کابل آمد و به کندهار و مزارشریف نیز سفر کرد. در واقع این دید و بازدید ها تنها    ۱۹۹۶اپریل    ۲۰

به هدف زمینه سازی به خاطر عملی کردن برنامه های اقتصادی، بویژه لوله کشی رسانیدن نفت و گاز  

 ، صورت گرفته بود.کشور های آسیای میانه به پاکستان

طالبان آدمکش و دهشت افگنان پاکستانی بر بنیاد برنامه ریزی اداره ی آی اس آی و استخبارات سعودی، 

به شهر جالل آباد هجوم آوردند و در نتیجه استان های شرقی ) ننگرهار،   ۱۹۹۶/    ۸/    ۲۵به تاریخ  

افتیدند، آنان در شب   گله وار به شهرستان سروبی    ۱۹۹۶  /  ۹/    ۲۴لغمان، کنر( یکی پی دیگری بر 

 به کابل رسیدند و شهر را اشغال و وحشت و دهشت را پهن کردند. ۱۹۹۶/   ۹/  ۲۷ریختند و به تاریخ 

 

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " پیشروی طالبان اسالمی در دره ی پنجشیر، روسیه و ایران را در 

/    ۶/    ۲تاریخ    Focus، در مجله هفتگی آلمانی  Wilhelm Dietlوضعیت آماده باش در آورد" به قلم  

 آمده است) برگردان(: ۱۹۹۷

 

"... حکومت در اسالم آباد از برادران هم باور خود از گذشته از سال های دهه ی هفتاد پشتیبانی می 

یک   ۱۹۹۲کرد. به کمک مشاوران نظامی و افسران خدمات مخفی، پاکستانی ها می خواستند در سال  

نشانده را در کابل نصب کنند. این خواست ابتدا زمانی عملی شد که طالبان پرورش یافته   حکومت دست

 پایتخت، کابل را اشغال کردند." ۱۹۹۶به دست پاکستان در سپتامبر 

 

 Sundayبه نقل قول از روزنامه ی    ۱۹۹۷/    ۶/    ۷تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه ی  

Telegrapf برگردان(: چاپ لندن، آمده است( 

 

" اسالم آباد به اندازه ی زیاد جنگ ابزار را از مرز ها به داخل افغانستان فرستاد و عملیات نظامی طالبان  

 در کابل از سوی افریدی رییس آی اس آی رهبری می شد." 

 

 Tomasدر نوشته ی    ۱۹۹۷/    ۷/    ۳۱تاریخ    Süddeutsche Zeitungدر عین حال در روزنامه ی  

Avenarius  از هشدار یک دیپلمات سازمان ملل متحد به نام ،Yasuhi Akashi   از شخصی شدن و

خصوصی کردن جنگ در افغانستان به دست شرکت های نفتی و دولت های مشخص جهان، سخن زده  

شده است. در اینجا هدف دیپلمات ملل متحد ، تالش های مارتی ملر کارمند شرکت یونیکال است که می 

اشغال کابل را از سوی طالبان، با کشیدن خط لوله های رسانیدن نفت و گاز، با این گروه معامله   خواست

کتاب " جنگ   ۳۶۷کند و برای رسیدن به این هدف با شیال هلسن در قصر سفید دیدار می کرد ) در برگ  

 اشباح " تألیف ستیو کول، پیرامون این موضوع،سخن زده شده است (. 

ل به قدرت رسانیدند و حکومت آنان از سوی پاکستان بنابر تصمیم آی اس آی بدون طالبان را در کاب

این گروه مزارشریف را برای بار   که  ، آنگاهی۱۹۹۷می    ۲۶آگاهی نواز شریف نخست وزیر، به تاریخ  

نخست اشغال کردند، به رسمیت شناخته شد. گوهر ایوب خان وزیر خارجه پاکستان هنگامی که از به 

اختن حکومت طالبان برای رسانه ها در اسالم آباد آگاهی می داد، گفت که طالبان همه ی رسمیت شن

شاخص های شناسایی رسمی را برآورده کرده اند، بخش بیشتر قلمرو افغانستان را زیر اداره ی خود 

ا حکومت  دارند، از ملیت ها و گروه های قومی )!( نمایندگی می کنند؛ بنابر آن خرسندم که روابط واقعی ب

و مردم افغانستان به خاطر عالقمندی به صلح و امنیت در منطقه برقرار کردیم. ) برگردان خبر رادیو 

 ( ۱۹۹۷/   ۵/ ۲۶صدای آلمان تاریخ 

 

آی اس آی پاکستان از عربستان سعودی خواست که طالبان را به رسمیت بشناسد. در همین وقت معاون  

اداره ی استخبارات سعودی، احمد بدیب در پاکستان با سران آی اس آی در شهر راولپندی مصروف گفت  

بال آن شیخ های  و گو بود. عربستان بنابر فشار پاکستانی ها حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و به دن



 دهه خونین 

215 
 

کتاب "    ۳۵۱امارات متحده عربی نیز در شناسایی طالبان در کنار آن دو کشور قرار گرفتند.) در برگ  

 جنگ اشباح " شرح بیشتر داده شده است (

 

پاکستان تنها با گام به رسمیت شناختن حکومت طالبان بسنده نکرد؛ بلکه گام های فراتر از آن را نهاد و  

به یک گروه مزدور وابسته به خود و به یک دسته ی قومی مشخص، شناسایی رسمی در صدد آن شد که  

 در منطقه کمایی کند؛ لیکن به این پیروزی دست نیافت: 

" در حال حاضر کلیه تالش های پاکستان به ناکامی انجامید که برای طالبان شناسایی دیپلماتیک به دست  

ته ی گذشته در دفتر های دولتی پنج جمهوری آسیای میانه  آورد. یک هیأت عالیرتبه اسالم آباد که در هف

به خاطر شناسایی رسمی طالبان در جایگاه حکومت افغانستان در کوشش بود، پاسخ منفی دریافت کرد. 

پاسخ چنین بود: تا زمانی که در افغانستان جنگ ادامه داشته باشد، حکومت برهان الدین ربانی حکومت  

 (۱۹۹۷/   ۷/  ۲۶تاریخ  Die Tageszeitung) برگردان از روزنامه قانونی به نظر می رسد." 

 

در بار نخست که طالبان برای چند روز اندک به شمال افغانستان دست یافتند و مزارشریف را اشغال 

کردند و در پیش چشمان کرنیل امام افسر آی اس آی و شماری از همکارانش، همچنان سفیر پاکستان در  

افغانستان، با وحشت به کشتار مردم و ویرانی ساختار های همگانی و شخصی دست زدند؛ جبهه ی ضد 

طالبان کارمندان ملل متحد را متهم دانست که در جنگ ها در شهر مزارشریف، به اشغال گران جاسوسی 

کنش سختی روبرو  می کردند. مخالفان گروه طالبان هشدار دادند که این دسته از ماموران ملل متحد با وا

 خواهند شد:

 

" ما آگاهی داریم که بمباران شهر مزارشریف در نتیجه جاسوسی کارمندان ملل متحد صورت گرفت. 

این مطلب را یکی از سخن گویان حزب وحدت گفت: اگر سازمان ملل متحد گام بایسته را در بند ساختن 

ای سخت بر ضد کارمندان آن سازمان دست فعالیت هواپیما های جنگی طالبان برندارد، ما به واکنش ه

 خواهیم زد."

 

 (۱۹۹۷/  ۱۰/  ۲تاریخ Süddeutsche Zeitung) برگردان از روزنامه ی 

 

داشت، بدون اندک ترین توجه به مشکل خود  ولی پاکستان که پشتیبانی عربستان سعودی و آمریکا را با  

جهانی برای اداره ی سرکوبگر گروه وحشی طالبان زندگی مردم افغانستان، به دنبال دریافت کمک های 

 بود

، این خبر را به ۱۹۹۸/    ۲/    ۲۷بر بنیاد خبر رادیو پاکستان    ۱۹۹۸/    ۳/   ۲رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 نشر رسانید ) برگردان(:

 

در  میانجیگری  در  را  بیطرفی خود  بودن  اعتماد  با  که  متحد خواهش کرد  ملل  از سازمان  پاکستان   "

غانستان ثابت کند، آنگونه که سازمان کنفرانس کشور های اسالمی این سیاست را دنبال می کند و چوکی  اف

افغانستان را خالی گذاشته است. گوهر ایوب خان وزیر خارجه پاکستان در اسامبله ملی یادآور شد که اگر  

ا فاصله  افغانستان  در  کلیه گروه های درگیر  با  از نزدیکی  از سازمان ملل متحد  دارد، پس  ختیار می 

میانجیگری بیطرفانه خود در پیش چشمان شهروندان افغانستان نیز با اعتماد بودن خود را بازتاب دهد. 

در آگاهی نامه وزارت خارجه آمده است که دبیر کل سازمان ملل متحد و نماینده ی ویژه ی وی از تالش  

ه است و آن را تکمیل کننده ی کوشش های ملل های پاکستان در پیوند به صلح در افغانستان ستایش کرد

 متحد دانسته است."

 

همچنان مداخله دوامدار پاکستان در امور داخلی افغانستان سبب شد که فدراتیف روسیه نیز انگشت انتقاد 

  Wiesbadener Blattرا به سوی آن کشور دراز کند. واکنش وزارت خارجه ی روسیه در نشریه آلمان  

 به گونه زیر بازتاب یافته است ) برگردان(: ۱۹۹۸/   ۸/  ۱۴تاریخ 

 

ری فدراتیف روسیه، پاکستان را متهم دانست که از طالبان بنیادگرا در افغانستان پشتیبانی  " حکومت جمهو

می کند. اسالم آباد عملیات نظامی طالبان را برنامه ریزی و ابزار جنگی در اختیار آنان می گذارد. افزون  

کن می شود. بر آن نیرو های ارتش پاکستان در جنگ ها اشتراک کرده، که پیشروی های طالبان مم

وزارت خارجه روسیه برای اثبات این ادعای خود، از اسیر شدن شماری از افسران پاکستانی به دست 

 جبهه ی مخالف طالبان یادآوری کرد که در همین تازگی ها به اسارت در آمده اند."

 



 دهه خونین 

216 
 

آن گزارش   از سوی دیگر، برای نخستین بار شورای امنیت سازمان ملل متحد، نگرانی خود را در باره ی

ها نشان داد که بر بنیاد آن قدرت های خارجی از عملیات نظامی پشتیبانی می کنند. شورای امنیت خواهان  

پایان فوری هر گونه مداخله در امور داخلی افغانستان شد. این شورا خاطر نشان کرد که ارتش پاکستان 

مل می آورند. کوفی عنان دبیر کل  و داوطلبان جنگی خارجی در عملیات جنگی از طالبان پشتیبانی بع

درگیری های  سازمان ملل متحد از گسترش دامنه ی جنگ شهروندی هشدار داد که این مشکل می تواند  

منطقه ای را سبب شود که حضور هزار ها جنگجوی خارجی در جنگ ها به سود طالبان، از آن سخن 

افغانستان مداخله می کند؛ بلکه ایران هم با  می گوید. لیکن این تنها پاکستان نیست که در امور داخلی  

پشتیبانی از مسعود می خواهد در روند رویداد ها تأثیر گذار باشد. روسیه که از حمله ی اسالم گرایان به 

اندک به خود زحمت می دهد که از کمک های نظامی و  کشور های آسیای میانه هراس دارد، بسیار 

 ن، پنهان کاری کند. لوژستیکی خود به اتحاد مخالف طالبا

 

 

در دور دوم تاخت و تاز و اشغالگری طالبان در شمال افغانستان و استان بامیان، به سان دور نخست به  

خاطر انبازی و نقش بارز آی اس آی و استخبارات سعودی در پیشروی ها و وحشیگری های این گروه  

افغانستان آواره کردن ده ها هزار شهروند  ، به گردن مزدور، بخش بزرگی از مسؤولیت کشتار ها و 

پاکستان و عربستان سعودی بود؛ شهزاده ترکی فیصل و افسران آی اس آی با رفت و آمد ها به کندهار، 

برنامه ی حمله ی نظامی طالبان را سر و سامان دادند که بر پایه آن حمله ها از راه هرات و بادغیس بر  

مزارشریف  ۱۹۹۸اگست  ۸اینکه در  فاریاب و شبرغان آغازیافت و هزار ها انسان به گلوله بسته شد تا

به   دربند کشیدن هزار ها شهروند و ویرانی شهر  آن کشتار های گروهی و  پیامد  از  اندازی شد و  بر 

 خواست عربستان و به فرمان پاکستان رخ داد.

طالبان زبانه  هنوز در مزارشریف خون می بارید که در بامیان نیز شعله های آتش وحشت و تبهکاری  

در اشغال طالبان درآمد و سیاست های پاکسازی قومی و مذهبی،   ۱۹۹۸سپتامبر    ۱۳مرکز آن در  کشید و  

نسل کشی، اسیر گرفتن زنان و دختران جوان که از مزار آغاز شده بود، کماکان دنبال شد و خون هزار  

 ها انسان بیگناه بر زمین ریخت. 

بی چون و چرای استخبارات سعودی، در  گروه وحشی طالبان زیر نظر افسران آی اس آی و پشتیبانی  

شمال افغانستان و در استان بامیان و شهرستان های وابسته به آن به چنان تبهکاری های غیر انسانی و  

خیانت های ضد بشری و ضد باور های دینی مردم دست زد که آتش وحشت کوره های آدم سوزی، گردن 

ی کنست ها و کلیسا ها و شمشیر زنی استیال گران زدن ها و زنده به گور کردن های زمان فرمانروای

ن در اروپا و آمریکای  یعربی را دوباره تازه کرد و خاطره ی جنگ های اشغال گرانه ی سده های پیش 

 التین را به یاد آورد.

در واکنش به مداخله، نقش و انبازی پاکستان و عربستان سعودی در رویداد های شمال افغانستان و در 

با وحشت و بزه کاری دهشت افگنان طالب، فدراتیف روسیه، کشور های آسیای میانه، ایران    ناسازگاری

 کردند و به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر دست زدند.  و ترکیه ، موضع گیری درست اختیار 

حکومت صهیونیستی اسرائیل به پیروی از سیاست های وزارت خارجه آمریکا در برابر حکومت آخوندی 

پشتیبانی از طالبان قرار گرفت. موساد اسرائیل از گذشته ها از دهه ی هشتاد سده ی بیستم با    ایران، در

آی اس آی پاکستان روابط بسیار نزدیک داشت و از این راه گروه های مجاهدین از کمک های اسرائیل 

در آمریکا،  آی اس آی و موساد زمینه ساز آن شد که بواسطه دفتر طالبان   برخوردار می شدند. رابطه  

موساد با رهبری گروه طالبان در داخل افغانستان تماس بگیرد و گفت و گو کند و از دل و جان به سود  

آن فعال شود. در نزدیک شدن موساد با طالبان شرکت نفتی یونیکال نیز نقش داشت. اسرائیلی ها زمانی 

ز داخل افغانستان به فعالیت های ضد  از طالبان فاصله گرفتند که اسامه بن الدن رهبر سازمان القاعده ا

 آمریکا و اسرائیل دست زد. 

باید از یک پیشامد دیگر نیز یادآوری شود: در آن کش و گیر که ناگهانی در سفارت افغانستان در واشنگتن  

بین دو کارمند این نمایندگی سیاسی افغانستان، یکی در دفاع از دولت اسالمی به ریاست برهان الدین  

ن دیگری در پشتیبانی از امارت اسالمی به رهبری مال محمد عمر، رخ داد؛ سفارت عربستان ربانی و آ

کتاب: " جنگ اشباح" تألیف ستیو کول، ترجمه   ۳۵۴-۳۵۲سعودی در واشنگتن دست داشت ) در صص  

 مهندس محمد اسحاق در این مورد آگاهی بیشتر داده شده است (.

ری های جهانی در ناسازگاری با مداخله ی کشور ها، بویژه  در بخش های دیگر نیز پیرامون موضع گی

آمریکا در امور داخلی افغانستان سخن زده شده و سخنان زیرین بازتاب    -عربستان سعودی    -پاکستان  

 یافته است:
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ویلی ویمر عضو پارلمان آلمان، معاون جلسه پارلمانی سازمان امنیت  ۱۹۹۸/  ۸/   ۱۲اطالعیه تاریخ   -

( پیرامون شکل گیری رویداد ها در شمال افغانستان و مداخله ی بیگانگان در  OSZEروپا) و همکاری ا

 امور داخلی افغانستان؛ 

موسسه ی بین المللی دفاع از مردمان زیر تهدید درباره ی    ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۱اطالعیه رسانه ای تاریخ    -

 کشتار گروهی شهروندان افغانستان در مزارشریف و استان بامیان به دست طالبان؛ 

البرایت وزیر    - المللی دفاع از مردمان زیر تهدید، عنوانی مادلین  نامه ی سرگشاده ی موسسه ی بین 

 تیبانی از طالبان.خارجه آمریکا، در مورد پایان دادن به پش

مداخله ی بیرونی ها در امور داخلی افغانستان تا بر اندازی حکومت خون آشام طالبان به شکل گوناگون 

و با استفاده از ابزار های سیاسی، اقتصادی،نظامی، راهبردی، استخباراتی و باور های دینی، به سختی 

"ب نشست  در  شده  توافق  ی  اداره  تشکیل  از  پس  یافت.  پوشش  ادامه  زیر  گری  مداخله  های  شیوه  ن" 

تولید و قاچاق مواد -دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با دهشت افگنی بین المللی، مبارزه با کشت کوکنار 

مخدر، حکومت داری خوب و ده ها واژه ی زیبای دیگر تغییر شکل داد و سراسر افغانستان را همچشمی  

اری سود اشغال گران با قدرت های اقتصادی و نظامی های کشور ها و جنگ های استخباراتی و ناسازگ

 نو به پا خاسته در منطقه، غرق در آتش و خون کرد.

 

* * * 

 

در دهه ی خونین در کنار اینکه در امور داخلی افغانستان مداخله ی گوناگون صورت می گرفت؛ هرج 

سرنوشت شهروندان ) تحلیل، اداری حاکم بر    -نظامی    -فرهنگی    -اجتماعی    -اقتصادی    -و مرج سیاسی  

ارزیابی و داوری دستگاه سیاست خارجی و نهاد های دادستانی و دادگاهی دولت های پر قدرت جهان، 

از زمره آلمان فدرال این بود که در افغانستان خالی قدرت به وجود آمده است و حکومت مرکزی که  

ندارد( زمینه ساز آن شد که هیأت ها و  نمایندگی از یک نظام سیاسی دارای قوای سه گانه کند، وجود  

نمایندگان برخی کشور ها به افغانستان بیایند و به گونه رسمی و غیر رسمی ) خالف اصل های حقوقی 

پذیرفته شده ی جهانی ( با رهبران گروه های درگیر و زمامداران در جزیره های قدرت، دیدار و گفت و  

 گو کنند:

جویان حزب اسالمی بر شهر کابل، بیداد می کرد و روزانه ده ها در هنگامی که موشک پرانی جنگ   -

جنرال حمید گل و قاضی    ۱۳۷۱/    ۶/    ۸شهروند جان و زندگی خود را از دست می دادند، به تاریخ  

آمدند تا در محفل امضای توافقنامه ی صلح و آتش بس میان حزب اسالمی ) به   حسین احمد به کابل 

زب جمعیت اسالمی ) به رهبری برهان الدین ربانی( حضور داشته باشند.  رهبری گلبدین حکمتیار( و ح

 این صلح و آتش بس تنها یک روز دوام کرد و در روز دوم به سختی نقض شد؛ 

برای بار دوم ( ۱۹۹۹۳ ۲/   ۱۲) ۱۳۷۱بهمن/ دلو   ۲۲جنرال حمید گل و قاصی حسین احمد به تاریخ  -

تا در برقراری یک آتش بس بین طرف های درگیر، تالش    همراه با چند شخصیت عربی به کابل آمدند

 ورزند؛

از کابل دیدن کرد که در ۱۹۹۲/    ۵/    ۱۴-۱۳اندری کوزیروف وزیر خارجه فدراتیف روسیه به تاریخ    -

 پایان بازدید وی، اعالمیه مشترک افغانستان و روسیه دستینه شد؛

به کابل آمد تا کمیته ای را برای   ۱۹۹۳یل  اپر۹هیأت سازمان کنفرانس کشور های اسالمی به تاریخ    -

 دیدبانی از آتش بس، ایجاد کند؛ 

به کابل آمد و با برهان الدین ربانی   ۱۹۹۳سپتامبر    ۷اندری کوزیروف وزیر خارجه روسیه به تاریخ    -

رییس دولت اسالمی و گلبدین حکمتیار نخست وزیر، دیدار کرد تا در مورد رهایی اسیران جنگی ارتش 

در افغانستان و بازگشت دادن آنان به خانه، همچنان چگونگی جلوگیری از مداخله گسترده گروه    شوروی

های جنگی از قلمرو افغانستان در امور داخلی تاجیکستان و بند کردن حمله ها بر مناطق بود و باش مردم 

 و مرزبانان روسی در تاجیکستان ، رایزنی کند؛

برای میانجیگری کردن   ۱۹۹۳نوامبر    ۱۸می سودان به تاریخ  حسن ترابی رهبر جبهه ی ملی اسال  -

میان فرمانده احمد شاه مسعود و گلبدین حکمتیار و پایان دادن به درگیری های نظامی بین گروه های 

 جنگی، به کابل آمد؛ 

تاریخ    - به  پاکستان  علی وزیر خارجه  با جنرال   ۱۹۹۴اکتوبر  ۲۷آصف  و  به مزارشریف سفر کرد 

 دوستم دیدار داشت؛عبدالرشید 

آگاهی داد ( ۱۹۹۵/  ۵/  ۳۰بر بنیاد خبر تلویزیون ایران ) ۱۹۹۵/  ۶/ ۱رادیو صدای آلمان به تاریخ  -

که هیأت هایی از آلمان، عربستان سعودی،فرانسه و ایاالت متحده آمریکا به هدف گسترش روابط فرهنگی 

ربانی و دیگر نمایندگان دولت اسالمی پیرامون بازگشایی  با افغانستان به کابل آمدند. آنان با برهان الدین  

 سفارتخانه های خود در کابل، صحبت کردند)برگردان از آلمانی(؛
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در بخشی از یک نوشته زیر عنوان "   ۱۹۹۵/    ۶/    ۹تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه    -

 تحکیم قدرت ربانی در کابل" آمده است )برگردان(:

 

جون از کابل دیدن کرد. ۶ن بار پس از هفده سال یک کارمند عالیرتبه آمریکا به تاریخ  " برای نخستی

سفیر آمریکا در اسالم آباد از کابل این گمانه زنی را به وجود آورد که ایاالت متحده    John Monjoدیدار  

ور های دیگر  در پایتخت افغانستان نمایندگی سیاسی خود را بازگشایی کند. همچنان هیأت کش  می خواهد  

نیز به کابل آمدند. عربستان سعودی و ایران چندی پیش سفارتخانه های خود را باز کرده بودند. یک ماه  

پیشتر هند سفارت خود را گشوده بود واندکی پس از آن پاکستان سفارت خود را از جالل آباد به کابل کوچ  

ابل رسید. افزون بر آن ]نمایندگان [ کشور  داد. یک روز پس از آمدن نماینده آمریکا یک هیأت روسی به ک

های آسیای میانه نیز در کابل حضور دارند و یک ماه پیش کابل ویران شده شاهد گفت و گو های صلح  

 میان رحمانوف رییس جمهوری تاجیکستان و ]سید عبدهللا[ نوری رهبر مخالفان، بود."؛

 

این خبر (  ۱۹۹۵/    ۴/    ۱۷د خبر رادیو افغانستان )بر بنیا  ۱۹۹۵/    ۴/    ۲۰رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 را به نشر سپرد)برگردان(:

 

سفر  " سبب  به  را  احتجاجی  یادداشت  افغانستان  اسالمی  دولت  خارجه  پارلمانی    ۱۲وزارت  هیأت  تن 

فدراتیف روسیه به شمال افغانستان، به وزارت خارجه روسیه سپرد. دلیل بازدید نمایندگان پارلمان روسیه 

ت در مورد چند و چون بودن جنگجویان شورشی تاجیکستانی در شمال افغانستان، که از آنجا بر صحب

ضد حکومت تاجیکستان می جنگند، گفته شده است. سفر هیأت روسی به شمال افغانستان ]در قلمرو زیر  

حاکمیت  اداره ی جنرال عبدالرشید دوستم [ خالف قاعده ها و اصل های حقوق بین المللی بوده و نقض  

 افغانستان شمرده می شود؛ زیرا بدون اجازه و آگاهی حکومت مرکزی صورت گرفته است."؛

 

خبر دیدار ترکی فیصل و هیات همراهان او را از کابل   ۱۹۹۵/    ۵/    ۳۱رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

به نشر سپرد. به موجب این خبر رییس دستگاه استخبارات عربستان سعودی با برهان الدین ربانی درباره 

ی بازسازی افغانستان صحبت کرد که رسول سیاف رهبر تنظیم اتحاد اسالمی، همچنان احمد شاه مسعود  

 نیز حضور داشتند؛

 

به آگاهی رسانید که رییس استخبارات سعودی در اسالم    ۱۹۹۵/    ۶/    ۱رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

آباد با بوتو نخست وزیر پاکستان و رهبران افغانستان دیدار داشت و صحبت های جداگانه کرد. روزنامه 

وزیر خارجه   های منطقه ای گزارش دادند که ترکی فیصل دیروز در حالی که سردار آصف احمد علی

و جنرال جاوید اشرف رییس استخبارات نظامی پاکستان نیز حاضر بودند، غذای چاشت را با بوتو صرف 

کرد. هر دو طرف پیمان بستند که تالش های شان را برای پایان دادن به درگیری ها در افغانستان هماهنگ  

 کنند. 

شت. آنگونه که آژانس های خبری گزارش ترکی فیصل در اسالم آباد با رهبران مجاهدین نیز دیدار دا

دادند، این دیدار با دین محمد معاون یونس خالص و اعضای گروه طالبان مال ربانی، مال عباس، مال 

غوث صورت گرفت. انتظار برده می شود که با صبغت هللا مجددی رهبر جبهه ی نجات ملی نیز دیدار  

 کند؛

معاون ترکی فیصل سوار بر هواپیما به کندهار سفر   احمد بدیب[  ۱۹۹۵جوالی  ۱۰]۱۹۹۵در اوایل    -

کرد و در فرودگاه ازسوی طالبان پذیرایی شد. احمد بدیب در دهه ی هشتاد در نزدیکی مرز با کندهار 

یک آموزشگاه تخنیکی را گشوده بود که مال ربانی یکی از فارغان آن بود. بدیب با مال عمر نیز دیدار  

 ون خود را برای بررسی اوضاع به کندهار فرستاده بود؛ کرد، در اصل ترکی فیصل معا

 

 با نشر خبری به آگاهی رسانید )برگردان(: ۱۹۹۵می۲۶رادیو صدای آلمان به تاریخ  -

 

" یک هیأت کاری جمهوری آلمان به ریاست معاون وزارت خارجه آن کشور در امور آسیای جنوبی، به 

کابل آمد و با نجیب هللا الفرایی وزیر دولت در روابط خارجی و عبدالرحیم غفورزی معاون وزیر خارجه  

ان دوستانه آلمان  ، جداگانه دیدار کرد. الفرایی از کمک های انس  ۱۹۹۵/    ۵/    ۲۴افغانستان به تاریخ  

 خوشی نشان داد و هیأت آلمانی از عالقمندی کشور خود به کار های بازسازی افغانستان تأکید کرد؛
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دو دیپلمات آمریکایی به کندهار رفتند و با شهردار که عضو گروه طالبان است،   ۱۹۹۵در فبروری    -

اهش کرد که به دین اسالم رو آورند. دیدار کردند. شهردار کندهار در نشست با آمریکایی ها از آنان خو

 دیپلمات ها در صحبت با این مال، موفق به کسب آگاهی درباره تشکیالت طالبان نشدند؛

 

پایه شرکت نفتی یونیکال کلفورنیای آمریکا در تابستان    - بلند  از کارمندان  به    ۱۹۹۵مارتی ملر یکی 

 تان به کندهار و هرات سفر کرد؛نیز از راه کویته بلوچس  ۱۹۹۶افغانستان آمد و در بهار 

 

پیرامون سفر سردار آصف احمد علی وزیر خارجه پاکستان    ۱۹۹۵/    ۸/    ۷رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

که  سپرد  نشر  به  را  درازی  بود، خبر  گرفته  اگست صورت  و چهارم  تاریخ سوم  به  که  افغانستان  به 

 دربخشی از آن آمده است )برگردان(: 

 

" آصف علی در کابل با سید محمد علی جاوید معاون نخست وزیر و داکتر نجیب هللا الفرایی وزیر دولت 

در مسایل خارجی دیدار کرد و در مورد برقراری صلح و امنیت در افغانستان و نیرو گرفتن روابط میان  

هان الدین ربانی  با رییس جمهوری بر  ۱۹۹۵/    ۸/    ۴دو کشور، گفت و گو کردند. آصف علی به تاریخ  

دیدار دوستانه داشت و از آمادگی حکومت خود درباره ی تشکیل یک کمیسیون یکجایی به خاطر گسترش  

همکاری های اقتصادی و فرهنگی اطمینان داد و از پیشنهاد پاکستان در خصوص به وجود آمدن یک 

 گفت."؛کمیسیون سه جانبه که بر برنامه ی لوله کشی گاز تمرکز داشته باشد، سخن 

 

، به آگاهی  (۱۹۹۵/    ۸/    ۶بر بنیاد خبر رادیو پاکستان )    ۱۹۹۵/    ۸/    ۸رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 رسانید)برگردان(: 

 

" سردار آصف احمد علی وزیر خارجه پاکستان با مال ربانی معاون رهبری طالبان و اعضای شورای 

ستان، دیدار و صحبت کرده است. احمد علی از  رهبری طالبان در کندهار درباره ی روند آشتی در افغان 

گروه طالبان خواست که شهروندان ملکی را خلع سالح کنند؛ زیرا این کار گام نخست برای آوردن صلح  

شمرده می شود. او در این صحبت برنامه ی لوله کشی گاز را روی میز گفت و گو ها گذاشت که پایپ 

ن است، می گذرد. سردار آصف امیدواری نشان داد که طالبان  الین از جای هایی که زیر اداره ی طالبا

 به خاطر عملی شدن این پروژه همکاری بایسته می کنند."؛

 

این (    ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۲۶بر بنیاد خبر رادیو تهران )    ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۳۱رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 خبر به نشر سپرد)برگردان(:

 

در    ۱۹۹۵/  ۱۰/    ۲۵" عالوالدین بروجردی معاون وزیر خارجه ایران در امور آسیا و پسفیک به تاریخ  

رأس یک هیأت اقتصادی و فرهنگی به مزارشریف آمد و با جنرال دوستم رهبر جنبش ملی صحبت کرد.  

دو جانبه محور گفت و گو ها پیرامون رخداد های سیاسی و نظامی تازه در افغانستان و همکاری های  

می چرخید. بروجردی تأکید به پایان جنگ ها در افغانستان کرده و گفت: جمهوری اسالمی ایران امید 

 می کند که در افغانستان صلح برقرار شود و دیگر جنگ نباشد و مردم در صلح زندگی کنند. 

رای برقراری  جنرال دوستم، این دیدار را با ارزش خوانده و از کوشش های جمهوری اسالمی ایران ب

 صلح و پایداری در افغانستان ستایش کرد."؛

 

 این خبر را به نشر سپرد )برگردان(: (  ۱۹۹۵/    ۱۱/    ۱۴رادیو صدای آلمان بر بنیاد خبر رادیو تهران )   -

برای  های کشورش  کوشش  ناپذیر  ایستا  روند  در  ایران  خارجه  وزیر  معاون  بروجردی  عالوالدین   "

انستان، به کابل آمد. رییس جمهوری برهان الدین ربانی در صحبت با وی  بازگشت صلح و ثبات در افغ

 گفت که تالش می کند که مشکل افغانستان از راه های صلح آمیز و رسیدن به یک توافق حل شود."؛

 

این (  ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۳۰بر پایه خبر رادیو افغانستان )  ۱۹۹۵/    ۱۱/    ۲رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 ر رسانید )برگردان(:خبر را به نش

 

در فرودگاه نظامی بگرام با رابین رافیل سکرتر  (  ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۲۰" احمد شاه مسعود امروز پگاهی )

دولتی در امور جنوب آسیا در وزارت خارجه آمریکا، دیدار کرد. آنگونه که بنگاه خبری باختر گزارش 

قمندی های همسان دو طرف، همچنان  پرسش عال داد، در این صحبت یک و نیم ساعته ، آنان بر سر  

 نقش سازمان ملل متحد برای حل مشکل کنونی افغانستان گفت و گو کردند. "؛ 
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( ۱۹۹۵/    ۱۰/    ۳۰به نقل قول از خبر رادیو تهران )  ۱۹۹۵/  ۱۱/    ۲رادیو صدای آلمان در خبر تاریخ    -

  ۱۹۹۵/  ۱۰/  ۲۹ا به تاریخ گفت که رابین رافیل سکرتر دولتی در امور آسیا در وزارت خارجه آمریک 

به افغانستان آمد و با جنرال عبدالرشید دوستم در مزارشریف و با حاجی عبدالقدیر رییس شورای جهادی 

 ننگرهار و دیگر رهبران جهادی، در جالل آباد دیدار و گفت و گو کرد؛

 

ابو نفیسه نماینده ی    در راستای تالش های سازمان ملل متحد برای باز گردانیدن صلح به افغانستان،  -

سفری به کندهار داشت و پیرامون لیست تعیین شده از سوی    ۱۹۹۵نوامبر    ۲۸محمود مستری به تاریخ  

 مستری در خصوص تشکیل حکومت پس از برهان الدین ربانی، با رهبران طالبان گفت و گو کرد؛

 

 این خبر را به نشر رسانید )برگردان(:  ۱۹۹۶/  ۱/  ۵رادیو صدای آلمان به تاریخ  -

به خاطر صحبت داشتن با رهبران طالبان، به کندهار (  ۱۹۹۶/    ۱/    ۱۳" یک هیأت سیاسی ایران امروز )

رسید. دیدار هیأت بخشی از تالش های میانجیگری ایران برای حل صلح آمیز اختالف ها میان گروه های 

با هم درگیر در افغانستان است. این دیدار بنابر چند بار خواهش رهبری طالبان به هدف کشانیدن گروه 

 تانی به پشت میز گفت و گو ها، صورت گرفته است."؛های افغانس

 

به کابل و کندهار سفر کرد و با رهبران دولت اسالمی و گروه    ۱۹۹۶پریل  ۱۹رابین رافیل به تاریخ    -

 طالبان دیدار و صحبت داشت؛

 

عود به کابل آمد و با احمد شاه مس  ۱۹۹۶گیری شرون مسؤول دفتر سی آی ای در اسالم آباد در سپتامبر    -

در مورد باز خرید موشک های استینگر آمریکایی که در سال های پایانی دهه ی هشتاد در اختیار گروه  

 های جنگی گذاشته بودند، صحبت کرد.

سفری به کندهار داشت و موشک های استینگر را از طالبان ۱۹۹۷بر پایه آگاهی ها شرون در آغاز سال  

به شهر تالقان پرواز کرد تا با فرمانده احمد شاه   ۱۹۹۷  به نرخ روز خریداری کرد، همچنان در بهار

 مسعود درباره ی باز گردانیدن موشک های استینگر صحبت کند؛

 

به کابل   ۱۹۹۷سپتامبر    ۲۸شخصیت دیگر، از نام اتحادیه اروپا به تاریخ    ۱۹بانو ایما بنینو یکجا با    -

آمدند تا وضعیت زندگی زنان افغانستان را در اداره ی طالبان به تصویر بکشند؛ لیکن بانو بنینو از سوی 

این گروه بازداشت شد؛ ولی در نتیجه ی فشار های جهانی به زودی آزادی خود را به دست آورد. به 

برای زنان کابل" در سراسر   با شعار: " یک شاخه گل،  ۱۹۹۸پیشنهاد بانو بنینو از روز هشتم مارچ  

 جهان برگزاری شد؛

 

به شمال افغانستان آمد و   ۱۹۹۵نوامبر  ۱۱-۱۰سردار آصف احمد علی وزیر خارجه پاکستان به تاریخ    -

 با جنرال عبدالرشید دوستم دیدار و صحبت کرد؛ 

 به کابل آمد؛ ۱۹۹۶اپریل  ۸هنک براون سناتور آمریکایی به تاریخ  -

 از افغانستان دیدار کرد؛  ۱۹۹۶جون ۲۳ازمان عفو بین الملل به تاریخ هیأت سه نفری س -

به مزارشریف سفر کرد تا با    ۱۹۹۶اکتوبر    ۲۰جنرال نصیر هللا بابر وزیر داخله پاکستان به تاریخ    -

 جنرال دوستم دیدار کند؛

 در مزارشریف با جنرال دوستم دیدار کرد؛  ۱۹۹۶نوامبر  ۱۴یک هیأت هندی به تاریخ  -

 

تاریخ    - به  مزارشریف  به  پاکستان  داخله  وزیر  سفر  به  پیوند  روزنامه   ۱۹۹۶اکتوبر    ۲۰در  در 

Hannoverische Allgemeine Zeitung    در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " هشدار    ۱۹۹۶اکتوبر

 به طالبان " آمده است )برگردان(:

 

" یک هیأت نمایندگی طالبان بنیادگرا یکجا با نصیر هللا بابر وزیر داخله پاکستان برای گفت و گو با جنرال 

 دوستم به شمال افغانستان سفر کردند."؛ 

 

خبر داد که حکمتیار  (  ۱۹۹۶/    ۹/    ۱ل از ایرنا )  به نق  ۱۹۹۶/    ۹/    ۳رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

نخست وزیر افغانستان در دیداری که با مرتضی صمدی معاون وزیر ترانسپورت ایران داشت، یاددهانی 

کرد: جمهوری اسالمی ایران باید در تامین صلح در افغانستان نقش مهمی را بازی کند. برگزاری نشست  

ینه های خوبی را به دست می دهد. افزون بر آن حکمتیار گفت که ما صلح در آخر اکتوبر در تهران، زم



 دهه خونین 

221 
 

انتظار زیادی از کشور همسایه خود داریم. معاون وزیر ترانسپورت ایران از آمادگی کشورش در حل  

 مشکل افغانستان، اطمینان داد؛ 

 

بزرگ به در بخش از یک نوشته زیر تیتر " اختالف های تباری و مذهبی و عالقمندی های قدرت    -

 آمده است ) برگردان(:  ۱۹۹۶ماه نوامبر  Die Tageszeitungافغانستان "، در روزنامه 

 

سفیر آمریکا در پاکستان را وزیر داخله آن کشور در یک سفر   John C. Monjo  ۱۹۹۴" در اکتوبر  

اینکه اجازه   اداره طالبان است، همراهی کرد، بدون  افغانستان در جای هایی که زیر  رسمی به غرب 

ربانی از همان -حکومت افغانستان را در دست داشته باشد. برای ایاالت متحده آمریکا حکومت مسعود

آغاز تنها یک تشکیل حزب هایی که با هم درگیر بودند، بود و بازگشایی سفارت آمریکا در کابل هیچگاهی 

نافتاده بود که وزارت خارجه آمریکا در یک   مورد بحث قرار نگرفت. کابل تا هنوز به دست طالبان 

 اطالعیه پیروزی آنان را تغییر مثبت خواند و از فرستادن یک هیأت رسمی به کابل خبر داد."؛

 

از سفر گروهی یک هیأت پارلمانی حزب   ۱۹۹۷/    ۳/    ۷تاریخ    Die Tageszeitungدر روزنامه    -

عضو پارلمان آلمان و   Rita Grießhaberریاست بانو سبز ها و اتحاد نود به افغانستان جنگ زده به  

 سخنگوی فرکسیون پارلمانی آن حزب ویژه ی زنان، خبر داده شده است؛

 

-  Monitor Dienst    (۱۹۹۷/    ۱/    ۷بر بنیاد خبر صدای شریعت طالبان )  ۱۹۹۷/    ۱/    ۸به تاریخ  ،

 این خبر را به نشر رسانید)برگردان(: 

 

معاون کاردار سفارت ایاالت متحده آمریکا    John Holzman" رهبری طالبان در کابل در صحبت با  

در اسالم آباد، و جنرال کنسول آمریکا در پشاور خواهش همکاری مشترک و شناسایی رسمی را بعمل 

آورد. مال محمد حسن معاون شورای رهبری طالبان بیالنس سیاست طالبان را در پیش چشم مهمانان 

 ت. گذاشت که از چند پیروزی آنان سخن می گف

مال حسن اشاره به سیاست حکومت خود پیرامون مواد مخدر کرده یادآورشد: کمپاین علیه تولید و تجارت  

 مواد مخدر نه تنها هدف اصلی دولت اسالمی افغانستان است؛ بلکه وظیفه دینی ما نیز است."؛ 

 

-  Monitor Dienst    ( ۱۹۹۷/    ۳  /  ۹با دستاویز کردن خبر رادیو تهران )  ۱۹۹۷/    ۳/    ۱۱به تاریخ

 این خبر را به نشر سپرد )برگردان(: 

 

" هیأت آمریکایی ]که چند روز پیش با طالبان در کابل دیدار داشت[ با جنرال دوستم رهبر شورای عالی  

دفاع از افغانستان دیدن کرد. آنگونه که از برخی چشمه ها شنیده می شود، رییس هیأت آمریکایی در 

طالبان انتقاد کرد. وی از پشتیبانی واشنگتن برای حل سیاسی بحران افغانستان خبر دیدار با دوستم، از  

 داد، ازجمله از تالش های سازمان ملل متحد در راستای تامین امنیت در افغانستان یادآور شد."؛

 

-  Monitor Dienst    ( ۱۹۹۷/    ۲/    ۱۱بر بنیاد خبر نشر شده از رادیو تهران )  ۱۹۹۷/    ۲/    ۱۲به تاریخ  ،

 خبر داد)برگردان(: 

 

" شیخ محمود بن صیاد رییس ستاد ارتش امارات متحده عربی با جنرال عبدالرشید دوستم رییس جنبش 

 ملی و رهبر شورای عالی دفاع از افغانستان دیدار کرد.

دوستم از آرزومندی شورای عالی در خصوص داشتن روابط دوستانه با همه کشور ها و سازمان ها 

کوچ دادن جبری و زورگویانه ی هزاران شهروند را از استان های پروان و کاپیسا، از سخن گفت. وی  

به  متحده عربی  امارات  آمادگی  بر  بن صیاد  محمود  اسالمی خواند.  غیر  و  انسانی  سوی طالبان غیر 

 همکاری یکجایی با شورای عالی دفاع از افغانستان تأکید کرد."؛

 

- Monitor Dienst   این  ( ۱۹۹۷/   ۳/   ۱۱با دستاویز کردن صدای شریعت ) ۱۹۹۷/ ۳/  ۱۲به تاریخ

 خبر را به نشر سپرد )برگردان(:

 

" امیر خان متقی وزیر فرهنگ و معلومات با هیأت دیپلماتیک بریتانیا دیدار کرد. مهمانان به متقی اطمینان  

دامه می یابد. حکومت بریتانیا آماده است دادند که از طرف بریتانیا کمک های اقتصادی و بشر خواهانه ا

که کمک های خود را به مردم افغانستان در بخش های مختلف گسترش دهد. هیأت از تامین دوباره صلح  
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و امنیت در افغانستان خشنودی نشان داد. هر دو طرف تأکید کردند که روابط میان دو کشور را گسترش  

 Caroline  Elmsکمیسار عالی بریتانیا در اسالم آباد و  معاون    James Wattدهند. در شمار هیات،  

 مسؤول شعبه جنوب آسیا در وزارت خارجه نیز بودند."؛

 

/    ۴/    ۹بر بنیاد خبر صدای شریعت طالبان در کابل )    ۱۹۹۷/    ۴/    ۱۱رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 این خبر را پخش کرد) برگردان(:( ۱۹۹۷

 

در دفتر کارش   ۱۹۹۷/    ۴/    ۹خارجه دولت اسالمی افغانستان امروز    " عباس استانکزی معاون وزیر

یک هیأت سیاسی آلمان را پذیرفت، که در سفارت آلمان در اسالم آباد برای اجرای کار های افغانستان  

وظیفه دارد. در این دیدار موضوع بازگشایی سفارت آلمان در کابل در میان گذاشته شد که رییس اداره  

مان کمک های توسعه ای و نماینده سازمان عملیات زراعتی آلمان نیز حضور داشتند. معاون کننده ی ساز

 وزیر خارجه از عالقمندی آلمان در بازگشایی سفارت خود سپاسگزاری کرد."؛

 

این خبر را (  ۱۹۹۷/    ۷/    ۱۵بر بنیاد خبر رادیو تهران )  ۱۹۹۷/    ۷/    ۱۸رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 د)برگردان(:به نشر رسانی

 

( ۱۹۹۷/    ۷/    ۱۵" عالوالدین بروجردی معاون وزیر خارجه ایران در امور آسیا و پسفیک امروز)            

گفت که هر پیشنهاد برای حل بحران افغانستان باید از سوی رهبران افغانستان تأیید شود. بروجردی همین 

نظامی کمک کند. در دیداری که با جنرال اکنون در افغانستان است تا به پایان دادن به درگیری های  

عبدالملک یکی از رهبران جبهه ی متحد برای نجات افغانستان داشت درباره ی نیازمندی همکاری همه 

جانبه میان حزب ها و گروه ها به خاطر حل مشکل موجود صحبت کرد. بروجردی بر سر انبازی فعال  

المی برای کنار گذاشتن بحران در افغانستان تأکید سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اس

 کرد و آرزو برد که پاکستان یک نقش مثبت را در برقراری صلح در افغانستان بازی کند."؛

 

 این خبر را پخش کرد )برگردان(: ۱۹۹۷/   ۸/  ۲۹رادیو صدای آلمان به تاریخ  -

 

با    ۱۹۹۷/    ۸/    ۲۵" عالوالدین بروجردی معاون وزیر خارجه ایران در امور آسیا و پسفیک به تاریخ  

برهان الدین ربانی رییس دولت افغانستان، در مزارشریف دیدار داشت و پیرامون رونما شدن واپسین  

 تغییر در اوضاع افغانستان و حل صلح آمیز و سیاسی بحران کنونی صحبت کردند."؛ 

 

( ۱۹۹۷/    ۱۰/  ۱۴با دستاویز کردن خبر رادیو تهران )  ۱۹۹۷/    ۱۰/    ۱۵ادیو صدای آلمان به تاریخ  ر  -

 این خبر را به نشر رسانید)برگردان(: 

 

نفری را به پایگاه فرمانده احمد شاه  ۱۸، پاکستان هیأت  Neus" بر اساس گزارش روزنامه ی پاکستانی 

مسعود فرستاده است. هیأت باید در باره ی رهایی اسیران جنگی پاکستانی گفت و گو کند. این دومین 

روز پیش شماری از اسیران را    ۱۲دیدار غیر رسمی هیأت پاکستانی در ماه های گذشته است. مسعود  

 آزاد کرد. "؛ 

 

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان   ۱۹۹۷/  ۱۱/    ۲۰تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه    -

 " تحریم کمک های بین المللی علیه طالبان " آمده است )برگردان(:

 

" همین اکنون دو هیأت بین المللی در افغانستان هستند تا یک تصویر روشن از وضعیت حقوق بشر و  

امون غصب حقوق زنان و محروم کردن روز ادامه تحویل دهی کمک ها، به دست آورند. گزارش ها پیر

افزون آنان از حقوق حقه ی شان سبب شد که در دنیای غرب صدا ها بلند شود و کمک های بشری بند 

 گردد.

هیأت سازمان پزشکی جهان می خواهد بداند که آیا امکان کمک و همکاری با بیمارستان زنانه وابسته به 

 ت دشمنانه طالبان در برابر زنان، وجود دارد یا خیر؟"؛ خود آن سازمان با در نظر گرفتن سیاس

 

این خبر را  (  ۱۹۹۸/    ۴/    ۲بر بنیاد خبر رادیو تهران )  ۱۹۹۸/    ۴/    ۳رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 پخش کرد)برگردان(:
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به   برای گفت و گو با نمایندگان طالبان  ۱۹۹۸/    ۴/    ۱" یک کارمند عالیرتبه سازمان ملل متحد به تاریخ  

کابل آمد. وی می خواهد طرف مذاکره کننده ی خود را وادار به پیروی از اصل ها و قاعده های بین 

مدیر هیأت اجرائیه یونسف یادآور شد که پیام کوفی عنان دبیر کل سازمان  Carl Bellamyالمللی، کند.  

افغانستان بازتاب    ملل متحد را با خود آورده است و در آن نگرانی ژرف وی درباره ی وضعیت مردم

به افغانستان پس از رسیدن کارمندان سازمان ملل متحد به کندهار در هفته   Bellamyیافته است. سفر  

 Bellamyگذشته، صورت گرفته است و از برخورد خراب طالبان در برابر آنان در همان روز آگاه شد.  

 با مردان در میان می گذارد."گفت: در گفت و گو های خود مشکل آموزش زنان و برابری آنان را 

 

،این  (۱۹۹۸/    ۲/    ۱با دستاویز کردن خبر رادیو تهران )  ۱۹۹۸/    ۲/    ۴رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 خبر را به نشر سپرد)برگردان(:

 

" جمهوری اسالمی دور جدید تالش های سیاسی را به راه انداخته است تا در افغانستان صلح برقرار 

/    ۲/    ۱شود. عالوالدین بروجردی فرستاده ویژه ی رییس جمهوری ایران همراه با یک هیأت به تاریخ  

پذیرایی به مزارشریف رسید و از سوی وزیر داخله و دیگر اعضای دولت اسالمی افغانستان    ۱۹۹۸

شدند. بروجردی هدف سفر خود را تامین صلح و ثبات در افغانستان خواند، ایران همین اکنون ریاست  

کنفرانس کشور های اسالمی را به دوش دارد و ما خود را پای بند می دانیم که جنگ و خونریزی پایان  

 گیرد؛ زیرا حل بحران افغانستان از راه نظامی ناممکن است."؛

 

ریچارد سن سفری را به جنوب آسیا برنامه کرد. این سفر او را به هند، سریالنکا،    ۱۹۹۸" در زمستان    -

پاکستان و افغانستان برد. او به افغانستان می رفت تا ببیند که آیا مذاکرات سیاسی با طالبان ممکن است؛ 

 یا خیر؟....

که بن الدن با استفاده از حضور یک عضو تشویش س.آی.ای از سفر ریچارد سن به افغانستان این بود  

او حمله کند. سی.آی.ای به ریچاردسن   افغانستان به خاطر عملی کردن تهدید خود بر  کابینٔه کلنتن در 

مشوره داد که سفر خویش به افغانستان را لغو کند، اما سفیر پاکستان در ملل متحد که سفر او را فرصتی 

طالبان از سوی جامعٔه جهانی می پنداشت، وعده داد که در جهت موفقیت  در راه قانونیت بخشیدن به ادارٔه  

در مورد حفاظت خود و   پاکستان  باالی وعده های  سفر ریچاردسن همکاری خواهد کرد. ریچاردسن 

 همراهانش اعتماد نمود تصمیم به سفر را گرفت.

از چهار راهی ای عبور طالبان مسلح ریشدار ریچاردسن، کارل اندر فورت و خبرنگار ای.بی.سی را  

دادند که در آنجا نجیب هللا و برادرش را هژده ماه قبل به دار زده بودند...." ) جنگ اشباح، تألیف: ستیو  

 ؛(۳۸۹-۳۸۸کول،صص 

 

افغانستان"    - در  ها  آمریکایی  ابتکار   " عنوان  زیر  نوشته  یک  از  بخشی  روزنامه   در   Neueدر 

Züricher Zeitung  آمده است)برگردان(:  ۱۹۹۸/  ۴/  ۲۰تاریخ 

 

" بیل ریچاردسن سفیر آمریکا در ملل متحد، با مال محمد ربانی رییس شورای حکومت طالبان در کابل 

دیدار و صحبت کرد و پس از آن به شبرغان رفت تا با ]برهان الدین[ ربانی، ]جنرال عبدالرشید[ دوستم، 

شاه مس احمد  ]فرماند[  نماینده ی  و  کابینه  ]عبدالکریم[خلیلی  نخستین عضو  ریچاردسن  کند.  دیدار  عود 

 بدین سوی به افغانستان آمده است. ۱۹۷۹آمریکا است که از سال 

ریچاردسن از طرف های درگیر تعهد گرفت و دوباره به اسالم آباد آمد و خاطر نشان کرد که در ده روز 

 پردازند....آینده آنان در پایتخت پاکستان به گفت و گو می  

برای حکومت پاکستان این سخن اهمیت ویژه دارد که ابتکار حل اختالف ها در افغانستان به دست ایران  

گذاشته نشود. در اسالم آباد صحبت بر سر آن است که دیدار ریچاردسن با مخالفان طالبان در شمال بدون 

سی به پشتیبانی ایران وابسته هستند.  موافقه ی ایران صورت نمی گرفت؛ زیرا آنان از نگر نظامی و سیا

این پیشامد نتیجه ی بهبود یافتن روابط بین ایران و واشنگتن، همچنان میان تهران و ریاض در ماه های 

 پایانی شمرده می شود...."؛

 

جت حامل شهزاده ترکی در میدان قندهار پایین شد و او از پنجره    ۱۹۹۸" در اوسط جون]هجدهم[ سال  -

رم ترنک را می دید. به او گفته شده بود که بن الدن از آن فارم استفاده می کند و بهتر است در هواپیما فا

 وقت پایین شدن به آن توجه کند....

شیخ عبدهللا بن ترکی، وزیر حج و اوقاف سعودی شهزاده ترکی را در این سفر همراهی می کرد...."؛  

 (۴۰۳)جنگ اشباح،ص
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با او ]احمد شاه مسعود [ تماس منظم   ۱۹۹۷ری شرون به تالقان در سال  " سی.آی.ای از زمان سفر گی -

داشت. از آن زمان به بعد گروه های کوچکی از افسران سی.آی.ای چندین نوبت با او در درٔه پنجشیر  

مالقات نموده بودند. آن ها با خود وسایل کشف مخابره و مقداری پول نقد می بردند که در هر نوبت تا  

 لر می رسید. دا۲۵۰,۰۰۰

گروه سی.آی.ای بعضی اوقات تحت رهبری افسران بخش شرق نزدیک مدیریت عملیات سفر می کردند.  

گیری شرون معاون این بخش بود. در حاالت دیگر آن ها را ماموران مدیریت مبارزه با تروریسم رهبری 

شفری نالت را به   می کردند. وقتی که رهبری در دست بخش شرق نزدیک می بود. گروه یاد شده نام

خود می گرفت، و وقتی که گروه توسط مدیریت مبارزه با تروریسم رهبری می شد، نام جابریکر را به  

توسط هلیکوپتر مسعود از دوشنبه به پنجشیر پرواز ۱۹۹۷در سال  (  ۱-خود می گرفت. اولین گروه )نالت

 نمود. 

 ؛ ( "۴۸۳-۴۸۲.." ) جنگ اشباح، صص  سه گروه دیگر سی.آی.ای به آن جا سفر نمودند..۱۹۹۹تا سال  

 

، این (۱۹۹۹/  ۲/    ۱۵بر بنیاد خبر بنگاه خبری ایرنا)    ۱۹۹۹/    ۲/    ۱۶رادیو صدای آلمان به تاریخ    -

 خبر را به نشر سپرد )برگردان(:

 

در استان بدخشان با برهان الدین  (  ۱۹۹۹/  ۲/  ۱۲" یک هیأت جمهوری اسالمی ایران به روز جمعه )

رییس دولت اسالمی افغانستان دیدار و صحبت کرد. هیأت ایرانی به ریاست محمد ابراهیم طاهریان ربانی  

آمر اداره مرکزی مسایل افغانستان در وزارت خارجه، بر اساس گزارش دفتر خبر رسانی آن وزارت، 

 ید کرد.در کل بر سر تغییر وضعیت در افغانستان و راه های تامین ثبات، بر پایه گفت و گو ها تأک 

 محمد ابراهیم طاهریان با عبدالرسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسالمی نیز در استان پروان مذاکره کرد."؛ 

آلمان در یک خبر دیگر به تاریخ     - / ۶/  ۸با دستاویز کردن خبر ایرنا)  ۱۹۹۹/  ۶/  ۱۰رادیو صدای 

ابراهیم طاهریان مسؤول مسایل  (۱۹۹۹ داد که محمد  آگاهی  با ،  ایران،  افغانستان در وزارت خارجه 

 برهان الدین ربانی در استان بدخشان دیدار و صحبت کرده است؛

 

، این خبر (۱۹۹۹/  ۵/  ۵بر پایه خبر صدای شریعت طالبان )  ۱۹۹۹/  ۵/ ۷رادیو صدای آلمان به تاریخ-

 را به نشر سپرد)برگردان(:

 

هبری طالبان، از جمله آمر دفتر نمایندگی وزارت " یک هیأت عالیرتبه دولت دوست ترکیه با کارمندان ر

خارجه در استان بلخ، در شهر مزارشریف دیدار کرد. در شمار این هیأت کارمندان سفارت ترکیه در 

 پاکستان، نیز بودند."؛ 

 

نخستین هیأت کشور چین به کابل آمد و با رهبران طالبان دیدار و صحبت  ۱۹۹۹جنوری ۳۱به تاریخ  -

 کرد؛

، شیخ مراد اوف وزیر خارجه ترکمنستان به کندهار رفت و درباره ی مسایل  ۱۹۹۹مارچ  ۳اریخ  به ت  -

 لوله کشی رسانیدن نفت و گاز و گذردادن آن از افغانستان، با مال محمد عمر رهبر طالبان دیدن کرد؛

ر دیدار  ، عزیز کامل اوف وزیر خارجه ازبیکستان با مال محمد عمر، در کندها۱۹۹۹جون  ۲به تاریخ  -

 داشت؛

اپریل   در  که  آمریکا،  از سفر  بازگشت  از  ای پس  آی اس  احمد رییس  صورت   ۲۰۰۱جنرال محمود 

گرفت، به کندهار رفت و فهرست خواسته های آمریکا را با مال محمد عمر در میان گذاشت که مهمترین  

 آن بیرون کردن اسامه بن الدن، از افغانستان بود؛

 

افغانستان و پنج سال سلطٔه طالبان " تألیف: وحید مژده، چند مورد وجود دارد که فشرده ی  در کتاب "    -

 برخی از آنها در اینجا آورده می شود:

 

تا درباره کم شدن آب   ۰ آمد  قندهار  ایرانی به ریاست غالم رضا بهرامی از راه هرات به  یک هیأت 

هبری طالبان صحبت نماید. هیأت از بند دهله در  رودخانٔه هیرمند در مرز های ایرانی، با مقام های ر

قندهار و از دهراود و سد کجکی دیدن بعمل آورد و روی شماری از مسائل دیگر، از جمله دیپلمات های  

-۱۲۷کشته شده ایرانی در مزارشریف، با وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان مذاکره نمود)صص  

۱۳۰ .) 
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اراکی محمد ویچ معاون وزیر خارجه چچینیا به کابل آمد و نامه ای از  هیأتی تحت ریاست عبدهللا یف ی  ۰

شیخ ابو سیاف یکی از معاونین جوهر دودایف و امیر " جماعه االسالمیه" چچینیا را با خود داشت که 

 (. ۱۳۶در آن تقاضای به رسمیت شناخته شدن جمهوری چچینیا از سوی طالبان شده بود) ص

لیم خه یندربی سابق ریس این جمهوری و اودوکف وزیر خارجه، به قندهار  هیأت چچینیا به ریاست ز  ۰

و کابل سفر نمود. هیأت یادداشت تفاهمی را با طالبان به امضا رسانید، در جریان این دیدار طالبان به  

 (. ۱۴۰جمهوری چچینیا را به رسمیت شناختند )ص ۲۰۰۰/  ۱/ ۱۶تاریخ 

هیأت های از جمهوری خلق چین به افغانستان مسافرت می نمودند. محور اصلی گفت و گو های چینایی    ۰

 ۱۴ها را با طالبان، نگرانی آنان از آموزش نظامی ایغور ها در افغانستان، تشکیل می داد)ص
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 فصل هشتم 

 

 سیاسی و اقتصادی گره خوردن عالقمندی های 

 کشور ها در امور داخلی افغانستان 

_______________________ 

 

Carl Schmitt  (و حقوق بین حقوقدان آلمانی و استاد دانشگاه در رشته ی حقوق دولتی )حقوق قانونی

که از نام نیک و شهرت خوب برخوردار نبود، (  ۱۹۳۶دول، همچنان نماینده در پارلمان نازی) تا سال  

 گفته بود: 

 " سیاست به مفهوم مرزبندی در شناخت میان دوست و دشمن است."

 

 باال، جست و جو کرد.درست، درد و غم و اندوه کنونی مردم بال کشیده افغانستان را باید در پرتو سخن 

 پرسش این است که چه کسی می تواند در جهان سیاست "دوست" را از "دشمن" سوا کند؟

بیدرنگ باید پاسخ داد: کسی که سیاست را آموخته و درباره ی آن آگاهی دارد و در این راه تجربه عملی  

ه سود همگانی مردم و اندوخته، برخوردار از اخالق و فراست سیاسی است و در سیاست کردن صادقان

کشور را در نگر گرفته و به آزادی ملی)سیاسی و اقتصادی ( سرزمین خود ارج می گذارد و دفاع از آن  

را در رده ی نخست برنامه های کاری خویش قرار می دهد؛ می تواند در این کارزار "دوست" و "دشمن" 

 را به خوبی بشناسد. 

بین المللی، پژوهشگران مسایل   -بحران های داخلی منطقه ای  آگاهان سیاسی افغانستانی، تحلیل گران  

بی هیچ چون و چرا می دانند که مشکل افغانستان در دهه های هشتاد و نود سده ی بیستم،    -جنگ و صلح  

 در کجا نهفته بود.

سیاست کهن انگلیسی: "تفرقه بیانداز، حکومت کن" با سیاست نو آمریکایی: " ورشکست کن، حکومت  

کهنه و نو( با در پیشگیری سیاست های استعمار اقتصادی و نظامی گری به سود هدف راستعما  کن" )

های غارت گرانه، نقطه ی بارزی در سیاست های جهانی استثمار گران به خاطر بهره برداری های  

است که سیاسی و اقتصادی از درون بحران ها، بویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز، بوده  

استفاده ی ابزاری از موضع های راهبردی یک سرزمین به عنوان سنگر مستحکم برای چیره شدن بر 

همچشمان نیرومند با بنا نهادن پایگاه ها و مرکز های آموزش و پرورش نظامی برای مزد بگیران اجیر 

 شده، از زمره ی همین شگرد های نو استعماری است. 

کردن سرزمین ها به تاراج مردمان جهان ) در آسیا، آفریقا و آمریکای    استعمار گران کهن با مستعمره

التین( دست زدند؛ لیکن استعمار نو،برای رسیدن به هدف های خود به هر گزینه ) فشار نظامی و سیاسی 

و محاصره ی اقتصادی و وضع ناروایی ها( چنگ می اندازد و سود می برد و از رشد و توسعه سیاسی، 

پیدا کردن برنامه های بهسازی و اقتصادی و ا جتماعی یک کشور جلوگیری می کند و سد راه تحقق 

 اجتماعی می شود. -اقتصادی -نوسازی روند های سیاسی 

سال واپسین عالقمندی های سیاسی و اقتصادی غارتگران، بویژه در   ۲۷۰در افغانستان در بیشتر از  

تانیایی ( به شیوه های گوناگون به کرسی نشانده زمان همچشمی های روسیه تزاری و انگلیس) هند بری

شده است؛ لیکن زمامداران وابسته به استعمار )کهنه و نو(، بنابر جان مایه ضد مردمی خود، هرگز در  

" شناخت دوست و دشمن " گام بر نداشتند و کاری را از پیش نبردند ؛ بلکه سود و راحت همگانی را 

 قومی و تباری کردند و در خدمت دشمنان مردم، بودند.  -ی خانوادگ -فدای خواسته های شخصی 

هر چند در این بخش رخداد های دهه ی نود سده ی بیستم مورد نگر است؛ ولی گاهی چنین پیش می آید 

 که باید به پیشینه ی رویداد ها نظر اندازی شود. 

 

Stefan Klein    " در روزنامه  در بخشی از نبشته خود زیر تیتر " توپ بازی، افغانستانSüddeutsche 

Zeitung  نگاشته است )برگردان(: ۱۹۹۶/   ۱۰/  ۱تاریخ 

 

جنگ های داخلی، به گونه ی افغانستان، با عالقمندی های  " ]در جهان[ تا کنون کمتر پیش آمده است که  

سیه و رو قدرت های منطقه ای و نیرو های جهانی گره خورده باشد. اینکه ایران است و یا پاکستان، هند  

یا ایاالت ی آمریکا، همه و همه به یک شکلی در ژرف کردن زخم خونین افغانستان انبازی کرده اند و  

میان جنگ ساالران، پشتیبانی   نقش داشتند؛ کم و یا زیاد، آشکارا از برخی فرماندهان دلخواه خود از  

ند؛ ولی بر عکس بیشتر سود کردند بدین سان کمتر فکر ثبات و سالمتی کشور ویران شده را در سر داشت

جویی و عالقمندی های خود را در نظر گرفتند. این کار زمانی آغاز شد که جهان غرب مجاهدین را با 

آراسته کرد تا از آنان به جای آله ی فشار برای رسیدن به هدف های خود استفاده کند و    هاجنگ ابزار
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جمهوری ایاالت متحده آمریکا ]در زمان جیمی کارتر [  ریاست  ملی  آنگونه که برژنسکی مشاور امنیت  

"، به اشغال گران روسی ضربه زده شود. این آرزو بردن  Blood nose -"بینی خون آلود  که گفته بود

سپاهیان شوروی، پسان تر ها تحقق یافته شمرده شد. لیکن پیامد این کار،   ۱۳۰۰۰با ریخته شدن خون  

یی لجام گسیخته و ]تا دندان[ آراسته با جنگ ابزار، بود پس از بازگشت  سربلند کردن انسان های هیوال

سپاهیان شوروی، همه در یک جنگ به خاطر دست یافتن به قدرت، به جان همدیگر افتیدند. در اصل در  

وجود همین گروه های به هم دست به گریبان در جنگ شهروندی بود که دولت های همسایه افغانستان به  

ی به هدف ها و رسیدن به عالقمندی های خویش، تالش کردند تا آنان را به سود خود به کار  خاطر دستیاب

اندازند. افزون بر این در اینجا، پیش از هر چیز دیگری، سخن بر سر عالقمندی های اقتصادی، ]گشودن[ 

، همچنان راه های بازرگانی به سوی کشور های آسیای میانه که سرشار از مواد خام برای صنعت هستند

 اختالف ها و همچشمی های مذهبی بین پیروان مذهب سنی و شیعه می چرخد...."

 

پس از رهایی نیم قاره ی هند از زیر اداره ی استعمار انگلیس و دو بخش شدن آن به نام های "هندوستان" 

نیرنگ  و "پاکستان"؛ سیاست قدرت های بزرگ جهان در برابر افغانستان، شکل دیگری به خود گرفت و  

به سود هدف های  افغانستان  راهبردی  اهمیت  از جایگاه جغرافیایی و  تا  به کار رفت  های جدید تری 

 های نظامی گرانه استفاده شود.   جیوپولتیکی و برنامه 

این بار استعمار گران )نو و کهنه( و غارتگران جهانی وظیفه عملی کردن سیاست های استعماری و 

افغانستان از آغاز به  و میراث خوار انگلیس، دولت پاکستان گذاشتند که    استثماری را به دوش نوزاد

وجود آمدن این کشور ، زیان های بزرگ، سنگین و جبران ناپذیر را هم از نگر سیاسی و هم در بخش 

های اقتصادی دیده است و بسا رویداد های خونین و تکان دهنده ی در تاریخ روابط میان دو همسایه، به 

 ده است. ثبت رسی

فضای بی اعتمادی، سوء ظن ها و دشمنی سیاسی میان افغانستان و پاکستان پرتاب شده از دامن استعمار  

انگلیس، در هیچ یک از حکومت های پیش از به وجود آمدن حکومت تنظیمی و طالبی، آنگونه که روابط 

دارد، از بین نرفت؛ بلکه همیشه تنش  بین کشور ها برای اعتماد سازی و همکاری دو جانبه به آن نیاز  

آلود و پر از جنجال بود. این تنها در زمان دولت اسالمی مجاهدین و امارت اسالمی طالبان بود که پاکستان 

 به طرفداری از گروه های جنگی مورد پسند خود تا مرز شناسایی رسمی و سیاسی گام گذاشت.

 رفته است: کنون باید دید که گذشته ی تاریخی چگونه شکل گ

 

"...اما دولت انگلیس تقویت دومینون ] واژه ی التینی بوده، یک دولت آزاد بیرون از قلمرو حاکمیت  

بریتانیای بزرگ را معنا می دهد. این گونه دولت ها دارای یک حکومت و صاحب یک مجلس قانون 

 -اه سلطنتی انگلیس بدانند. گذاری دموکراتیک هستند؛ لیکن همیشه باید خود را پابند به وفاداری به دستگ 

مؤلف [ پاکستان را در ین منطقه آسیا بحیث پایگاه نظامی در برابر جهان سوسیالیست الزم می شمرد. او  

ته را در دست داشت. بهمین سبب دولت انگلیس، پاکستان را بحیث  ی هنوز ادارٔه سرحدات آزاد افغانی و کو

ف سرحد ) بین خط دیورند و دریای سند( معرفی نمود.  جانشین خود در تمام مناطق پشتون نشین آن طر

اعالم کرد که پاکستان وارث حقوق و وظایف مقامات    ۱۹۵۰وزیر مستعمرات دولت انگلیس در ]سال [

برتانوی هند در مناطق این طرف خط دیورند می باشد. این تنها نبود بعد ها دولت ایاالت متحده آمریکا  

ط دیورند " را بین افغانستان و پاکستان " سرحد بین المللی " اعالن  نیز ) در محتوی پکت سنتو( " خ

از ممالک   اتحاد شوروی زنجیری  قلمرو  بودند در جنوب  امریکا مصمم  و  انگلیس  دولتین  کرد، زیرا 

اسالمی از اسالمبول تا کشمیر بکشند، و از اشتراک ممالک ترکیه و عراق و ایران و افغانستان و پاکستان  

نظامی زیر پرچم پان اسالمیزم، سنگر طوالنی از شمال شرق مدیترانه تا بحر عرب آماده  در یک پکت  

نمایند، و این خود مستلزم تنظیم و تقویت دولت جدید الظهور پاکستان بود. اما این نقشٔه طویل و عریض 

مانند دورٔه    طوری ترتیب شده بود که بایستی بضرر افغانستان تکمیل و تطبیق می گردید: یعنی افغانستان

استیالی دولت انگلیس در هندوستان، از نظر جغرافیائی همچنان مقطوع االعضا و محروم از دروازٔه 

 " داشت." ) غبار، میر غالم محمد،  پا می  در  از یک پکت نظامی  باقیمانده، و هم حلقه جدیدی  دریا 

، ویرجینیا، ایاالت متحده آمریکا  ۱۹۹۹، تاریخ طبع: جون  ۲۲۸ر تاریخ"، ج دوم، صیافغانستان در مس

.) 

 

بود که آمریکا و انگلیس و متحدان بین المللی و منطقه ای آنها در همدستی و همکاری با نیرو    هبدین گون

های ارتجاع جهانی و گروه های واپسگرا و ارتجاعی در داخل و برون از مرز ها، با استفاده ی ابزاری 

رنگارنگ سیاسی و اقتصادی، تالش به خرج دادند تا افغانستان در برابر پاکستان زانو زند    از فشار های

 که رویداد های دهه ی شصت خورشیدی )دهه ی هشتاد عیسایی( نقطه ی اوج آن را نشان می دهد.
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در زمان حکومت جمهوری سردار محمد داوود بود که اندازه ی فشار های سیاسی و اقتصادی برخی 

ا بر افغانستان، به گونه ناراسته، با دادن وعده ی کمک های اقتصادی ، افزایش یافت. دولت چین،  کشور ه

صندوق وجهی کویت، صندوق وجهی ویژه اوپک و بانک توسعه ی اسالمی، آماده به امضای قرارداد  

طرف  ارائه کمک به افغانستان شدند. عربستان سعودی، ترکیه، کویت، مصر، اسرائیل، ایران در یک  

 پرداختند.  خط و اتحاد شوروی در طرف دیگر این خط به هماوردی با همدیگر 

" ایاالت متحده آمریکا گام هایی را برای جلب رییس جمهور محمد داود )که اظهارات و شعار هایش و  

همچنان اشتراک اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان در حکومتش نگرانی هایی را در غرب و 

های آسیایی و پیش از همه در ایران شاهنشاهی برانگیخته بود(، به طرح های برداشت.  برخی از کشور

]در همین راستا[ هنری کسینجر وزیر امور خارجٔه وقت آمریکا دو بار برای گفتگو با رهبران افغانستان  

دارای پسند    به کابل آمد. همگام با آن شبکه های استخبارات امریکا تماس هایی را با راست گرایان تندرو

های اپوزیسیونی و همچنان با نیرو های تندرو چپگرا به شمول شماری از گروهک های هوادار مائویسم  

 برقرار نمودند....

در این حال گرایش روز افزون سیاست خارجی حکومت داود به سوی ایران به ویژه در مسایل گسترش  

بازرگانی   آشکار بود. در سال    -پیوند های  کمیسیون مشترک    ۱۹۷۵اقتصادی  تصمیم گرفته شد یک 

افغانی برای هماهنگ سازی طرح های همکاری در چار چوب وام های ایران تشکیل    -اقتصادی ایران  

 گردد....

شاه ایران بار ها اظهار می داشت که از گسترش نفوذ اتحاد شوروی در افغانستان نگران است. با توجه 

اقت های  به کمک  همسایه  کشور  تمایل  سازمان به  یک  در  شمولیت  مسالٔه  کابل  رهبران  به  او  صادی، 

اقتصادی منطقه یی را پیشنهاد نمود. افزون بر آن در ایران طرح های مبنی بر ایجاد " بازار مشترک  

آسیایی " در حوزٔه اقیانوس هند در سر پرورانیده می شد و پیشنهاد می گردید افغانستان نیز در آن شامل 

ی کرد که این سازمان منطقه یی باید نه تنها اهداف اقتصادی، بلکه در نهایت اهداف  گردد. شاه پنهان نم

 سیاسی را نیز پیگیری نماید. او در نظر داشت در آینده طرح " همگرایی نظامی " را مطرح سازد....

محمد داود و همکارانش آغاز به درک این موضوع کردند که امید بستن به کمک    ۱۹۷۸مقارن با آغاز  

الی بزرگ تهران بدون یک رشته عقب نشینی ها در عرصٔه سیاست خارجی توهمی بیش نیست. در م

ملیون دالر کمک اقتصادی   ۳۰کمتر از    ۱۹۷۵ملیارد دالری ایران، در   ۲واقع کابل به جای وام موعود  

 از تهران دریافت کرد.

ه عنوان هوادار رفتار های "  در سال های اخیر موجودیت رژیم، در سیاست محمد داود) که در گذشته ب

قاطع" در مسالٔه " پشتونستان" نام داشت( تمایل به گسترش پیوند های اقتصادی و بهبود مناسبات با کشور 

 دیگر همسایه پاکستان که پس از به قدرت رسیدن او پر تنش گردیده بود، دیده می شد. 

در نواحی پشتون    ۷۰ر میانه های سال های  در افغانستان با توجه به فزاینده یی با نا آرامی هایی که د

نشین و بلوچ نشین پاکستان رخ داد، برخورد می کردند. رجال افغانی پی هم مدارکی را دربارٔه قیام های 

آنان پخش می کردند. محمد داود بار ها رهبران قبایل شوریده بر حکومت مرکزی پاکستان را به حضور 

 پذیرفت. 

به پاکستان پناهنده شدند،  ۱۹۷۳ز نیرو های مخالف با داود که بیشتر آنها پس از اسالم آباد به نوبٔه خود ا

پشتیبانی می نمود. در اینجا دسته های " مجاهدان آینده " از جمع پناهندگان پرورش می یافتند و نخستین  

 پایگاه های سازمان های تندرو مسلمان و هوادار سلطنت آماده می گردید....

ایران به تنش  هنگامی که اوضاع   اقتصادی در کشور پر تنش گردید، محمد داود زیر فشار  سیاسی و 

در گفتکو ها میان محمد داود و ذوالفقار علی    ۱۹۷۷زدایی در مناسبات با پاکستان دست یازید. در سال  

د از  بوتو، دو طرف به " رسیدگی شرافتمندانه" به مسالٔه پشتون ها موافقت کردند، و در نتیجٔه بازدید داو

با حکومت جدید پاکستان دربارٔه بسط همکاری های اقتصادی  (  ۱۹۷۸پاکستان ) در آستانٔه کودتای آوریل  

 و ایجاد کمسیون مختلف به موافقت رسیدند.... 

رژیم محمد داود با قرار دادن هدف گسترش " جغرافیای" کمک گیری اقتصادی، در برابر خود در گام 

نخست به پویا ساختن تماس ها با کشور های عربی نفت خیز که مناسبات با آنها در سال های سلطنت،  

د: برای ادامٔه  در ترار باال نبود، دست زد. این گام های محمد داود مشی عمومی او را بازتاب می دادن

مشی " بیطرفی" و نگهداری موازنه؛ باید نه تنها در مناسبات میان خاور و باختر، بل نیز در " جهان  

سوم" مانور کرد... آنچه مربوط به عربستان سعودی می گردید و امیر نشینان خلیج فارس و سپس مصر،  

و منطقه، دلچسبی داشتند. این مشی با آنها در گام نخست به کم ساختن نفوذ اتحاد شوروی در افغانستان  

موقف ایاالت متحده، دیگر کشور های غربی هماهنگی داشت و همزمان با آن با تمایالت رهبران کشور 

ایران، ترکیه و پاکستان همساز بود." ) انستیتوی خاور شناسی اکادمی علوم   - های پیمان گرای منطقه  

لح"، نویسندگان: گروهی از دانشمندان و پژوهشگران مسایل جنگ و ص  -روسیه، کتاب: " افغانستان  
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روسی و افغانی زیر نظر پروفیسور آ.د.داویدف، ترجمٔه: عزیز آریانفر، نوبت چاپ: نشراول، زمستان 

 (.۴۱-۳۴صص  -، نشر اندیشه ۱۳۷۸

پس از سرنگونی سردار محمد داوود، توجه ی جهان غرب و کلیه کشور هایی که با وی در بخش های  

ی و اقتصادی قرارداد هایی را بسته بودند، به افغانستان بیشتر شد؛ ولی در این گاهه ی زمانی سلسله  سیاس

ی روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که باید میان دولت ها ادامه می یافت و گسترش داده می شد، با 

حقوق بین دول و    دریغ و درد آهسته آهسته به سردی گرایید و آنها رابطه ی خود را خالف اصل های

المللی، به گونه ی غیر رسمی بیشتر با دسته های مخالف حکومت افغانستان و فرماندهان روابط   بین 

 جنگی در جبهه های جنگ، برقرار کردند.

 

 

در دهه ی شصت خورشیدی ) دهه ی هشتاد عیسایی( که اندازه ی دشمنی، دست درازی و سنگ اندازی  

ارتجاعی هم پیمان آن در منطقه، در مسایل داخلی افغانستان به نقطه ی    جهان سرمایه داری و دولت های

اوج خود رسیده بود؛ ریشه در همان نگر های گذشته ی آنها داشت؛ لیکن این بار در جو همچشمی های 

بین المللی ابر قدرت ها بر سر افغانستان، با در پیشگیری روش های سخت تر و خرابکارانه و همسو 

ی جنگی مخالف حاکمیت سیاسی در افغانستان با خود، شتاب آن بیشتر شده بود و هر روز  کردن گروه ها

از ابزار های گوناگون به فشار های سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه مردم افغانستان افزایش  با استفاده  

 داده می شد. 

نه اتحادشوروی و نه پس از پایان جنگ سرد که دیگر نه جمهوری دموکراتیک افغانستان وجود داشت و  

کشور های سوسیالیستی در اروپای شرقی و نه هم پیمان وارسا؛ در افغانستان بسا رویداد هایی رخ داد  

که پیامد آنها برای مردم و کشور نهایت دردآور و زیانبار بود؛ ولی افغانستان ویران شده و برباد رفته به 

علم بر های آزادی )!(، دموکراسی )!(، حقوق بشر  عنوان گذرگاه به سوی تحقق پیدا کردن خواسته های  

 )!(، و حق تعیین سرنوشت ملل)!(، در سیاست جهانی نقش و جایگاه جدیدی را به دست آورد.

 

  ۱۲/    ۲۳تاریخ    Süddeutsche Zeitung( در روزنامه ی    Tomas Avenariusتوماس اوناریوس)  

"  "، " تا واپسین شهروند افغانستان "، Great Game، در یک نبشته زیر تیتر " بازی بزرگ ۱۹۹۶ /

افغانستان هنوز هم یک توپ بازی در دست ابر   -شانزده سال پس از هجوم شوروی در جشن کریسمس  

 قدرت ها باقیمانده است "، در دیدار از کابل، نکته های جالبی را بازتاب داده است )برگردان(:

 

در  '۱۹۷۹  دسامبر  ۲۷شب    -ماه دسامبر:  -" کابل   اتحاد شوروی  است: هنگامی که پراشوتیست های 

فرودگاه کابل پایین شدند، ]شهروندان و سیاستمدار های [ جهان غرب ]در حال [ هضم کردن گوشت  

بریانی جشن کریسمس بودند. هوا بازان قصر دولتی را به تصرف خود در آوردند و رییس حکومت  

آن تانک ها به غرش در آمدند. شوروی ها " کمک های برادرانه    ]حفیظ هللا[امین را کشتند، اندکی پس از

ی سوسیالیستی " کردند و افغانستان اشغال شد. پس از شانزده سال، دیگر شوروی وجود ندارد و در عمل  

یک افغانستان نیز موجود نیست. با در نظر گرفتن جنگ شهروندی میان گروه های مجاهدین پیروزمند،  

" لبنانی شدن" تهدید می کند، قدرت های بیگانه در پی تعیین سرنوشت این کشور  افغانستان را مشکل  

 هستند. 

نیست: " ما تا واپسین شهروند افغانستان می جنگیم" این اعالن جنگ پنهانی   این گفته، کدام سخن تازه  

نستان به آمریکایی ها پس از آمدن سپاهیان شوروی بود. امروز، شانزده سال می گذرد " شهروندان افغا

سختی و سنگینی، علیه یکدیگر می جنگند." کشاورزی بر باد رفته و ساختار های ارائه خدمات همگانی  

ویران شده است. وضعیت " نیرو های انسانی " بدتر از آن است: جنگ به بهای زندگی صد ها هزار  

ت، خانه ها و جاده ها انسان، هزینه برداشت و همین گونه شمار زیاد کودکان بی سرپرست باقیمانده اس

به نمایش می گذارند، شهر کابل به جز یک خرابه، چیز دیگری بیش   در کابل ویرانی های جنگ را 

 نیست. 

دانشمندان، پزشکان، انجینران و صاحبان دستگاه های تولیدی، افغانستان را ترک کرده اند. بیسوادی رقم  

آمده که به جز زبان کالشینکف، چیز دیگری در صد را در بر می گیرد. یک نسل جدیدی به میدان    ۸۰

 را نمی دانند

از آنچه گفته آمد، این پیام بد را می رساند: هیچ چیزی سالم باقی نمانده که تهداب رشد آینده را در کشور  

بسازد. در این سرزمین واپس مانده، امیدی برای پیشرفت دیده نمی شود. در نزد مجاهدین شاخص های  

پی این مشکل بی توجه رشد و توسعه و  به  نیز  بیرونی  لیکن مداخله گران  ندارند؛  ارزشی  شرفت کدام 

هستند. چهره ]و اعتبار[ بلند رتبه های مجاهدین شجاع)!( در جهان غرب از آغاز کار یک دروغ رمانتیسم 

بود. واشنگتن از وضعیت استفاده کرد تا به مسکو شکست خرد کننده ی را بدهد. کمک های نظامی به  



 دهه خونین 

230 
 

گجویان تنظیم های جهادی داده شد و در این راستا از نظامی گران پاکستانی پشتیبانی کرد و در پایان جن

خود را بازی کرد. درست ده  و "تلک خرس" نقش  -موشک های " استینگر" را در اختیار آنان گذاشت

 افغانستان را ترک گفتند.   ۱۹۸۹سال پس از آمدن، نظامیان شوروی در سال 

چند دستگی میان مجاهدین در نظر گرفته شود، چرا باز هم جنگ ادامه دارد؟ پس از آن که اگر نفاق و  

جمهوری های آسیای میانه از زیر حاکمیت کریملن رهایی یافتند، همه کشور های جهان، تنها خواهان  

ان، رسیدن به یک هدف اند: رخنه کردن در آسیای میانه. بی تفاوت است که سیاستمدارها در مسکو، تهر

تاشکند و یا اسالم آباد در این راه تالش می ورزند. این نیرو های بیرونی با هم همچشمی دارند تا سود  

سیاسی و اقتصادی خود را در منطقه پایندانی کنند ؛ زیرا چشمه های بزرگ پیداوار زیرزمینی در همین 

 جا است؛ بنابر آن سخن بر سر نفت و گاز و راه های بازرگانی می چرخد.

همین اکنون ایران کشور کلیدی در فشار نوین ]برای برگشت [ بازی بزرگ، در فاصله میان قفقاو پامیر،  

است. یک پیشرفتی که در واشنگتن به آن با کژ خویی و بدبینی نگاه می شود. اگر این بزرگراه دراز که  

ی پاکستان برده شده می تواند. از افغانستان نیز می گذرد، امنیت خود را باز یابد، مواد خام به بندر کراچ

پاکستان شریک و همکار آمریکایی ها بوده، توانایی جلوگیری از پیشروی ایران را در این منطقه دارد.  

به انزوا کشیده شدن ایران، به واشنگتن دست باال می دهد تا به روی جهان غرب کلیه راه های تحویل  

از نگهدارد. افزون بر این برای لوله کشی بردن نفت و  دهی و رسیدن با تضمین مواد خام را در آینده ب

بازسازی راه های بازرگانی گذرگاه های دیگری نیز وجود دارد. لیکن راه های ]بردن[ از قلمرو روسیه، 

بویژه مناطق نا آرام در قفقاز، با دشواری ها همراه است: همچنان گزینه ی ترکیه تهی از جنجال نیست.  

ا [در سر راه عملی شدن این سیاست ها با عالقمندی های ایران همخوانی پیدا می ]به وجود آوردن سد ه

کند. بی گمان، مسکو به دنبال این هدف می گردد که دوباره بر ازبیکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نفوذ  

ر داشته باشد؛ ولی تا زمانی که افغانستان در چنگال جنگ شهروندی گیر بماند، یک سد بزرگ در براب

 کوشش های پاکستان شمرده می شود تا پایش در کنج و کنار جغرافیای جنوب روسیه نرسد. 

از همین رو، هر یک از قدرت های خارجی از گروه های مجاهدین " نزدیک به خود" پشتیبانی می کنند.  

مت  پاکستانی ها شاگردان مدرسه های آموزش قران را به جبهه های جنگ فرستادند؛ ایرانی ها به حکو

در کابل کمک می کنند؛ مسکو به همکاری ازبیکستان به جنرال دوستم کمک می رساند، افزون بر آن  

ارتباط تنگاتنگ را با " رییس جمهوری" ربانی در کابل، نیز نگهداشته است. هندی ها هم در این مداخله  

ان برساند به هند سودمند  شریک هستند و آشکارا به ربانی کمک می کنند؛ زیرا هر آنچه به پاکستانی ها زی

 پنداشته می شود. 

بنیاد گرایان؟ بودن اسالم به  این اسالمیست ها و  این است: رهبران مجاهدین چه می خواهند،  پرسش 

عنوان یک اصل در سرلوحه ی فعالیت سیاستمداران در افغانستان، یک چیز الزامی است. لیکن این بدان  

حکمتیار گرفته تا ربانی، در واقعیت امر آن نمونه ی جامعه   معنا نیست که هر یکی از این رهبران از

اسالمی را در سر می پرورانند، آنگونه که مال ها در تهران دارند. افغانستان کشور عقب مانده است و 

دارایی های  آن است که چه گونه  کنند. موضوع بر سر  بیشتر رهبران مجاهدین عقب مانده فکر می 

سران قبیله ی وابسته به خود در قبضه داشته باشند، سیادت قومی ضمانت شده   همگانی را به سود قوم و

باقی بماند و برتری خواهی مذهبی را نگهدارند. این رهبران، کشور را دارایی همه ی مردم نمی دانند. 

در کنار مداخله ی بیگانه ها، دلیل ناکامی کوشش های صلح در افغانستان، یکی هم همین دیدگاه است. 

اینده ی ملل متحد محمود مستری که تنها گاه گاهی در افغانستان حضور می یابد، چنان می نماید که از نم

وی دیگر نه در کابل و نه در پایگاه گروه های جنگی به گرمی پذیرایی صورت می گیرد، در حالی که  

 در بوزنین با خوشی پذیرایی می شود.  Yasuhi Akashiاز 

شور های همسایه و وابستگی به قدرت های بزرگ خارجی، همچنان کاغذ  افزون بر عالقمندی های ک

پرانی رهبران مجاهدین، ادامه ی جنگ در افغانستان یک چیز تضمین شده به شمار می رود. مسایل در 

افغانستان، همسان به رویداد ها در لبنان آنگونه به پیش می رود که در پایان کار کلیه گروه ها چنان سست 

ه می شوند که از میان آنها، همان گروهی که نسبت به دیگران یک اندازه نیرومند تر باقیمانده  و بی پای

است،؟قدرت را به دست می گیرد. به گمان زیاد چنین کاری به مانند لبنان در زیر رهبری یکی از دولت 

گروه ها نیرومند    های همسایه به وقوع خواهد پیوست. لیکن این کار عملی نخواهد شد؛ زیرا تا هنوز همه

 واپسین روز بوده نمی تواند." ۱۹۷۹/ ۱۲/  ۲۷باقی مانده اند. سالروز "جنک" تاریخ 

 

آنگونه که در باال گفته آمد، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و با پایان جنگ سرد، افغانستان به عنوان  

ایه داری و کشور  گذرگاه برای عملی شدن سیاست های اقتصادی و عالقمندی های سیاسی جهان سرم

های منطقه، جایگاه و نقش جدیدی را در سیاست های جهانی پیدا کرد؛ از این رو با افتیدن قدرت به دست 

گروه های جنگی، هر حکومتی که یکی پی دیگری در پاکستان حکمفرما شد، یگانه تالش آن، رسیدن به 

ای آسیای میانه، بود که امکان برآورده هدف دیرینه ی پیوند دادن راه های بازرگانی زمینی با جمهوری ه
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شدن این آرزو، تنها با به گروگان گرفتن افغانستان عملی شده می توانست و بس. ایاالت متحده آمریکا و  

متحدان آن نیز افغانستان را ابزاری برای دستیابی به هدف های اقتصادی و سیاسی خویش پنداشتند که  

شانده در کابل، از آن به عنوان تخته ی خیز به سوی جمهوری  می شود با یک حکومت دلخواه و دست ن

اند،  زیرزمینی  پیداوار  از  سرشار  که   ) آذربایجان  قزاقستان،  ازبیکستان،  )ترکمنستان،  شوروی  های 

 استفاده کرد.

 

افغانستان باید در برنامه ریزی های کالن و چند جانبه ی ایاالت متحده و متحدان، نقش خط نخست جبهه  

 در کارزار سیاسی و اقتصادی، بازی کند تا هدف های زیرین برآورده شوند:را 

 

چیره دستی انحصارات غول پیکر ) کنسرن ها، کارتل ها، کمپنی ها و نهاد های چند ملیتی سرمایه   -

 داری( بر بازار های منطقه؛

و    - فرآورده های صنعتی  به  منطقه  نیمه صنعتی  و  رشد  کم  های  های وابسته شدن کشور  کاال  دیگر 

فرآوردی کارگاه های جهان سرمایه داری به هدف ورشکست کردن صنایع داخلی ) دزدیدن فرصت های 

 شغلی و جلوگیری از پیشرفت اقتصادی و جا یابی فرهنگ استفاده از فرآورده های داخلی(؛ 

کار بهره  حضور شرکت های مهم بانکی و بازرگانی استثمارگر در منطقه برای سرمایه گذاری در    -

 برداری از چشمه های بزرگ نفت و گاز. 

 

( پزشک و تبار شناس در انیستیتوت ایران شناسی در دانشگاه آزاد برلین   Michael Polyمیشایل پولی )

روزنامه   در   " اسالمیسم  به  کمونیسم  از   " عنوان  زیر  نوشته  یک  از  بخشی   Frankfurterدر 

Allgemeine Zeitung  گاشته است )برگردان(: ن ۱۹۹۵/   ۷/  ۷تاریخ 

 

" دیده می شود که ایران و پاکستان عالقمندی های خویش را در افغانستان، پیشتر تعیین و روشن کرده 

بودند، آنچه که پیدایی اختالف های پس از آن را نمی توان نادیده گرفت. در میان گروه های مجاهدین 

ا و  هستند  شیعی  ضد  و  گرا  تعصب  که  دارد  وجود  های  سعودی دسته  عربستان  پشتیبانی  و  کمک  ز 

برخوردار اند و از قلمرو پاکستان عملیات می کنند. هزاره های افغانستان، گروه بزرگ اهل تشیع در 

  - کنار ایران ایستاده اند، شیعه های جدا از ملیت هزاره به دور آیت هللا محسنی گرد آمده اند که با "مال

پاکستان دفتر گشوده است. تا آن زمان که افغانستان در عمل بخش  کراتی" در تهران نزاع پیدا کرده و در  

بخش نشده در قلب آن " اختالف های مرزی" میان پاکستان و ایران به وجود می آید. این ها از زمره ی  

آن کشور هایی هستند که سفارتخانه آنها در کابل، کمتر در عملیات اشتراک کرده اند. به دلیل پشتیبانی  

از سوی دسته ای از اوباشان   ۱۹۹۳سالم آباد از حکمتیار، به سفارت پاکستان در کابل در سال  یک جانبه ا

خشمگین حمله شد که پس از آن به جالل آباد چهارمین شهر بزرگ در افغانستان کوچ داده شد که همین 

 اکنون پایگاه حکمتیار است. بدین گونه بخش شدن کشور میان گروه ها، آشکارتر شد...."

 

می دهد که نه جنگجویان  ویداد های خونین دهه ی هفتاد خورشیدی) دهه ی نود عیسایی( گواهی بر آن  ر

خمینی... در افغانستان    -موساد    -ترکی فیصل    -  MI6  -آی اس آی    -سی آی ای    -مقدس )!( برژنسکی  

جمهوری    -روسیه  -ایران  -چین  -عربستان  -پاکستان   -انگلیس  -و نه کشور های مداخله گر ) آمریکا 

امارات متحده عربی...( کوچکترین توجه به سرنوشت غمبار مردم   -ترکیه    -هند    - های آسیای میانه  

افغانستان داشتند؛ بلکه همه بیشتر برای رسیدن به هدف های سیاسی خویش و همچشمی کردن و دامن  

شدت گرفتن درگیری های زدن به اختالف های مذهبی و به دست آوردن سود های کالن اقتصادی، به  

خونین میان گروهی، میدان می دادند تا برنده و بازنده ی جنگ ها نمایان شود. در این همچشمی های 

تبهکارانه، بویژه ایاالت متحده آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی بسیار عالقمند بودند که با چیره شدن  

غانستان برقرار شود؛ زیرا در این کار سود  دسته ی جنگی وابسته به خود شان، صلح و آرامش در اف

چشمگیری از نگر اقتصادی و سیاست های جیو استراتژیکی نصیب آنها می شد. بازار های بازرگانی 

پنج جمهوری آسیای میانه)ترکمنستان، ازبیکستان، تاجیکستان، قرغزیستان و قزاقستان ( بدون کدام مشکل 

ی نفت و گاز، زغال سنگ، مس، طال، اوران، همچنان فرآورده به روی آنها گشوده می شد و از چشمه ها

 ی کشاورزی پخته، به گونه ی دلخواه استفاده می کردند. 

قدرتمندان در آمریکا که پس از فروپاشی اتحاد شوروی و از میان رفتن پیمان وارسا، خود را در کارزار 

ست باز و با روش های مداخله گرانه جهت دهی سیاست های جهانی، یکه تاز میدان یافتند؛ بسیار با د

توانستند که سمت گیری سیاست خارجی برخی کشور های آزاد را تعیین کنند و در سیاست های داخلی و  

این بازی جدید آمریکا و متحدان آن، بویژه   تأثیر گذار باشند. در  آنها  اقتصادی  پی ریزی برنامه های 
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به شکل گیری و رقم خوردن رویداد ها در آسیای میانه   انگلیس عربستان و پاکستان، توجه ی بیشتر را

 تمرکز دادند و افغانستان را قرارگاه عملیاتی خویش برگزیدند. 

ایاالت متحده آمریکا پیشبرد سیاست های خود را در افغانستان، بخشی از استراتژی خویش در ناسازگاری 

ی در بن آلمان و پاریس فرانسه، هشدار دادند  با ایران می پندارد که در این راستا حتا سیاستمداران دولت

 که از نزدیک شدن با حکومت آخوندی در ایران دوری گزینند.

 

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " در افغانستان زورگویی و بی نظمی حکمفرما   Brigit Ceriaبانو 

  ۱۹۹۳/    ۲/    ۲۵تاریخ    Die Weltست، برقراری صلح به چشم نمی خورد"، در روزنامه ی آلمانی  

 نگاشته است )برگردان(:

 

" بدین شکل این کشور پس از بیرون رفتن روس ها و آمریکایی ها از چنبره ی بازی ] در سیاست [،  

جایی که می تواند هسته ی مرکزی اقتصادی را در آسیای میانه بسازد، امروز بار دیگر میدان کشمکش  

ای شده است. سعودی ها خواهان گسترش باور های اسالم وهابی   ها و اختالف ها میان قدرت های منطقه

هستند تا با این روش با نیرومندی بر ایرانی ها چیره شوند و یا جمهوری های مسلمان آسیای میانه اتحاد 

در پی دست یافتن به هدف های خود اند. پاکستان که ثبات خود را دست کم با سرنوشت افغانستان   شوروی  

ی بیند، بویژه اسالم آباد هراس از پدید آمدن نا آرامی ها در میان بیست ملیون)؟( پشتون در گره خورده م

قلمرو خود دارد. هر گاه برادران قومی آنان در همسایه شمالی ]افغانستان [ از قدرت ]سیاسی [ کنار 

 ."گذاشته شوند، نغمه ی تشکیل یک پشتونستان آزاد با گذر از مرز زنده باقی خواهد ماند

 

رویداد های جهانی از آغاز تا پایان دهه ی نود عیسایی، می رساند که دنیای سرمایه داری غربی در 

برابر بسا رخداد ها، از زمره در افغانستان، یوگوسالویا، سودان، روندا، فلسطین و غیره جای های درگیر 

اقتصادی پی ریزی شده    -یاسی  بحران، زمانی از خود واکنش آشکار نشان داد که دیدگاه ها و الگو های س

از سوی آن برای کشور های بسیار نا امن، بی ثبات، دچار هرج و مرج و دست خوش جنگ ها، با خطر 

 رو به رو شد.

غربی ها بسیار خوش دارند که با آب و تاب درباره ی آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی، 

صحبت ها را داغ کنند؛ لیکن هیچگاهی پابند تحقق یافتن بی چون عدالت، برابری و خیلی چیز های دیگر  

وچرای این اصل های ارزشمند و پذیرفتنی برای همگان، نیستند و در هر وضعیت هر گونه تغییر و  

پیشامد که خالف نمونه های رسامی شده و خط کشی کرده ی خود شان باشد، به زودی در پی بدنامی و 

 و پول های هنگفتی را در این راه هزینه می کنند.  ناکام کردن آن می بر آیند

 

 

 چگونگی شکل گیری و نضج یابی عالقمندی های        

 سیاسی و اقتصادی بیرونی ها در امارت طالبان        

       _______________________________ 

 

با          آمیخته  در کندهار  باند وحشی طالبان  آور در زمستان   رازپیدایی  ها و پوشیدگی های شگفتی 

در جایگاه یک گروه جنگی و نظامی نیرومند، در زمانی بود که پاکستان در گرداب سیاسی و   ۱۹۹۴

دشواری های سنگین اقتصادی و اجتماعی گیر مانده بود. از سوی دیگر ایاالت متحده آمریکا عالقمند آن 

آرامش را بود که پاکستان هر چه زودتر کار گروه های جنگی را در افغانستان یک طرفه کند و صلح و 

در این کشور باز گرداند؛ زیرا موقعیت جیو استراتژیک افغانستان برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار  

 بود و است. 

های       ویژگی  دارای  منطقه،  در  انگلیس  و  آمریکا  راهبردی  شریک  و  دوست  عنوان  به  پاکستان 

مار می آید؛ ولی از نگر نداشتن راه های بازرگانی است که از زمره ی آنها وجود بندرگاه های آبی به ش

بازرگانی زمینی همیشه با مشکل رو به رو بوده و رنج می کشد. در شرق هندوستان و در شمال افغانستان، 

از این سبب پاکستان رشد صنایع تجارتی در حال گسترش خود را در محاصره می بیند که باید شکسته 

ی به آسانی از بازرگانی جهانی سود ببرد، در داد و ستد تجارتی  شود و با پیوند یافتن با راه های زمین

میان آسیا و اروپا شرکت ورزد و سودی به دست آورد و با دستیابی به راه های بازرگانی، مانند دیگر 

نیرو مند و پویا کند.   کشور های آسیایی که به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نایل آمده اند، اقتصاد خود را  

نظیر بوتو در دور دوم حکومتش، یکجا با افسران کار کشته ی بخش افغانستان در آی اس آی،    بانو بی

 به کمک حزب های مذهبی پاکستان و به همکاری سی آی ای، کلید حل این مشکل را دریافت: 
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 شکل دهی و تشکیل گروه طالبان!        

 

بیکران مردم و بر بادی سرزمین تاریخی افغانستان در اینجا به خوبی دیده می شود که رنج های         

در برابر خواسته ها و عالقمندی های اقتصادی و سیاسی و هدف های شوم و دیدگاه های آزمند پاکستان، 

 ایاالت متحده آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی و دیگران، کوچکترین مفهوم و ارزشی نداشت. 

گروه طالبان، خاستگاه، فعالیت های جنگی و نظامی و بر افتیدن  ) یادداشت: پیرامون شکل گیری         

پی در پی شهر ها و استان ها به دست آنان، در بخش وابسته، بسیار سخن گفته شده که نیاز به تکرار آنها 

 نیست. در اینجا سخن تنها برسر مسایل سیاسی و اقتصادی می چرخد.(

 

گرو        پیدایش  به  پیوند  در  دانش  روزنامه مصطفی  در  نوشته  یک  از  بخشی  در   ، طالبان  ه 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  نگاشته است ) برگردان(:۱۹۹۸/  ۵/  ۹تاریخ ، 

 

( های عجیب و غریبی هستند که در بیرون به وجود Phänomen" طالبان زاده ی فعل و انفعال)         

باید گروه ه آنان  افغانستان آورده شدند.  ای مجاهدین با هم درگیر را خنثی کنند و برکشور آمدند و به 

 ( باشند...."  کرده  تضمین  منطقه  در  را  پاکستان  و  آمریکا  اقتصادی  های  عالقمندی  تا  رانند  حاکمیت 

 برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(

 

عنوان پایندانی کنندگان ثبات و امنیت در افغانستان  بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان، طالبان را به         

به پیش کشید و کمک های مالی و نظامی را به آنان ارزانی داشت و آمریکایی ها را نیز با خود هم نظر  

کرد که گروه نو تشکیل می تواند خواسته های مهم اقتصادی و سیاسی هر دو دوست دیرینه را برآورده 

ر سفید، در وزارت خارجه آمریکا و در اداره ی سی آی ای نیز زیر تاثیر  کند. برخی کارمندان در قص

 تبلیغات حکومت پاکستان و طالبان رفته به سود آنان سخن می زدند.

 

 آمده است ) برگردان(:۱۹۹۸/  ۵/  ۳۰تاریخ  Neue Züricher Zeitungدر روزنامه        

 

به مشورت های پاکستان اتکا کرد. هنگامی که همسایه   " آمریکا از آغاز عملیات خود در افغانستان       

شرقی ]پاکستان [ پس از بیرون شدن نظامیان شوروی، در پشتیبانی از گلبدین حکمتیار به عنوان شخص 

نیز دنباله روی کرد. لیکن حکمتیار در   مهم در آینده ی افغانستان قرار گرفت، ایاالت متحده ی آمریکا

شکیل حکومت مجاهدین[ نتوانست نیرومندی خود را به نمایش بگذارد. بدین جنگ های واپسین ]پس از ت

]جامعه ی[  با به میدان آوردن گروه جدید به نام طالبان، در هرج و مرج    ۱۹۹۴سبب پاکستان در سال  

افغانستان، سنگینی توجه خود را بر پشتیبانی از " شاگردان جنگجو" انداخت. این بار نیز واشنگتن ] از 

ود  پاکستان [ پیروی کرد. طالبان مدعی اند که آنان توانایی آن را دارند که در جای هایی که به اشغال خ

آرامش[  تامین نظم و   [ این سخن  ها  آمریکایی  از نگر  آرامش را برقرار کنند.  آورند، نظم و  در می 

رفتار ناشایست   پذیرفتنی است، نسبت به اینکه ]طالبان [ از وحشت و خشونت کار می گیرند، نمونه ی آن:  

 در برابر زنان.

کی بوده که طالبان به شکل پنهانی کمک های ولیک این تنها، نه به خاطر آوردن ثبات جیو پولیتی       

ایاالت متحده آمریکا را به دست می آورند؛ بلکه افزون بر آن آمریکا در کوشش است که ایران را در 

انزوای بیشتر قرار دهد و جو مساعد را برای تامین روابط بسیار خوب بازرگانی به سوی مکه ی نفت 

ه، برنامه چنین پی ریزی شده که لوله های بردن نفت از آسیای در آسیای میانه به وجود آورد. در نتیج

میانه به پاکستان ،کشیده شود. چون این لوله ها از خاک افغانستان گذر داده می شود؛ بنابرآن واشنگتن  

عالقمندی به برقراری نظم و آرامش در این کشور دارد . در آغاز چنان به نظر می رسید که طالبان می 

واست را برآورده کنند. زمانی که اسامه بن الدن پس از ترک سودان، ]در افغانستان [ در توانند این خ

نزد طالبان پناهگاه یافت ) و این امکان برای او با پرداخت بخشی از سه ملیون دالر، داده شد( و درخواست 

به خاطر زندانی کردن بن الدن،  ] ]از طالبان  بیل ریچاردسن  آمریکا،  پذیرفته نشد،   فرستاده ی ویژه 

 واشنگتن سیاست خود را ]در برابر آنان [ تغییر داد.

از پایگاه های   Cruis Missilesکنون موشک های          داخل برنامه شده است که چندی پیش یکی 

آموزش دهشت افگنی را با خاک یکسان کرد." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون 

 و آتش" ج اول(.

مذهبی در آن کشور )   -اقتصادی    -بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان و کلیه ساختار های سیاسی         

آی اس آی و دیگر نهاد های کشوری و لشکری، حزب های مذهبی بسیار بنیادگرا و تعصب گر، شبکه  

آر دانستند که  ترانسپورت( خوب می  مافیای تجارت و  مافیای مواد مخدر،  دینی،  استه  ی مدرسه های 
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کردن اجیران آدمکش با ابزار های نظامی و فرستادن آنان به جبهه های جنگ برای آزاد کردن راه های 

بازرگانی، در راه و رسم دیپلماتیک و روابط بین المللی، عملکرد تبهکارانه به شمار می آید و نمی توانست  

ل های دهه ی هشتاد سده ی بیستم، توجیه پذیر باشد؛ ولی همان گونه که در پایان دهه ی هفتاد و کل سا

پاکستان با سنجش های غلط و شیطانی، جهان را افسون نیرنگ های انگلیسی خود کرده بود و ایاالت  

متحده نیز سیاست های رسمی خود را در مورد افغانستان بر پایه ی همان فریبکاری ها شکل می داد،  

 همسان را در پیش گرفت.  این بار هم با زایش نوزاد جنگی خود )طالبان ( بازی

 

مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " رقص به خاطر کابل بی جان در افغانستان "،        

 نگاشته است )برگردان(: ۱۹۹۵/   ۵/  ۲۷تاریخ  Neue Züricher Zeitungدر روزنامه 

 

انگیزه ی          افغانستان  اقتصادی دارد.  " مداخله ی پاکستان در جنگ شهروندی  پرقدرت سیاسی و 

افغانستان از گذشته ها بدین سو امکان تامین ارتباط بازرگانی را میان پاکستان و آسیای میانه از راه های 

بسیار مهم زمینی، شریان های زندگی اقتصادی برای پاکستانی ها، در خود نهفته دارد. سه راه ی بسیار 

ستان را به جمهوری های آسیای میانه ) ترکمنستان، ازبیکستان، بردن کاال های تولیدی پاک با اهمیت،  

کند:   می  ممکن  قزاقستان(  و  سوی  تاجیکستان  به  سالنگ  تونل  از  گذر  با  شمال  طرف  به  بزرگراه 

مزارشریف تا بندر حیرتان در مرز با ازبیکستان؛ راه دیگر شاخه ی از بزرگراه اصلی از شهرک خنجان 

ن بندر در شمال شرقی سرحد با تاجیکستان پیوند می شود؛ راه بازرگانی سوم  در شمال سالنگ تا شیر خا

از جنوب غرب افغانستان به طرف غرب از راه استان هرات تا بندر تورغندی در مرز با ترکمنستان 

امتداد می یابد. به سبب دوام جنگ ها، ارتباط پاکستان با شریک های بازرگانی خود برقرار نیست. دو  

ارتب زیر  راه  شمال  در  را  استان  ) هشت  دوستم  های جنرال  نیرو  میان  ها  درگیری  بنابر  نخست  اطی 

حاکمیت خود دارد( و سربازان ربانی، بند شده است. راه سوم به خاطر دوام جنگ ها بین گروه های 

ر  گوناگون مجاهدین و باند های جنگجو نا امن است. از این رو پاکستان زیان های اقتصادی زیادی را ب

دوش کشیده است. کنون باید طالبان که اسالم آباد پشتیبان آنان است، راه های بازرگانی را دوباره باز  

 کنند." 

 

ایاالت متحده با انگیزه های سیاسی و اقتصادی، سرنوشت مردم افغانستان را به بازی گرفت و به        

خاطر به کرسی نشاندن برنامه های ایران ستیزانه خویش، در همکاری و هماهنگی با پاکستان و عربستان 

را باز هم مردم  سعودی به کمک و پشتیبانی بی چون وچرا از طالبان بر آمد که در پایان کار بهای آن  

افغانستان با ریختن خون خود پرداختند. اینکه حرکت گروه طالبان با شتاب گسترش پیدا کرد و سرانجام 

  - آمریکا    -کابل را اشغال کنند، تنها یکسانی برنامه ها میان پاکستان    ۱۹۹۶سپتامبر    ۲۶آنان توانستند در  

 عربستان سعودی، آن را امکان پذیر کرد.

 

سیاسی تکیه  و همدستی، باید به چند نوشته از تحلیل کران   آگاهی بیشتر پیرامون این همسویی    برای       

 کرد:

 

       -  Bernard Jmhasly    در نوشته ی زیر عنوان " امید بستن به انسان های اندک پراگماتیکر در

 است )برگردان(: ، نگاشته ۱۹۹۸/  ۱/  ۱۹تاریخ  Handelsblattکابل" در روزنامه مالی و اقتصادی 

 

" نوآوری های عملی برای در پیشگیری یک روش عالی در اصل از ایاالت متحده آمریکا بر می خیزد 

که در دور نخست ریاست جمهوری بل کلینتن خیلی اندک پیرامون واکاوی اختالف ها عالقمندی وجود 

سوی طالبان، در آوردن تغییر در  داشت؛ زیرا اتحاد شوروی از بین رفته بود. پایمال شدن حقوق بشر از  

 دیدگاه نقش نداشته است.

Karl Inderfurth            معاون سکرتر دولتی در امور جنوب آسیا، در همین تازگی ها، در نشست

مجلس سنا در واشنگتن یادآور شد که جنگ ]در افغانستان [ پیش از همه سد راه تحقق پیدا کردن عالقمندی 

میانه ی آزاد شده، است. این جنگ سد راه بهره جویی از چشمه های بزرگ  ی  سیاهای ایاالت متحده در آ

انرژی در آنجا شده و در برابر گسترش روابط بازرگانی میان آسیای میانه و جنوب آسیا که افغانستان  

 نیز از آن سود خواهد برد، بندش به وجود آورده است...."

 

۲-  Wolfgang Günter Lerch   در یک نوشته زیر عنوان " تا کجا همراه با طالبان؟" در روزنامه

Frankfurter Allgemeine Zeitung  نگاشته است ) برگردان(:۱۹۹۶/  ۱۰/  ۱۱تاریخ 
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" و چنان شگفت آور است که آمریکا قدرت رهبری کننده ی جهان آزاد تا امروز با همه نیرومندی        

واشنگتن می خواهد که در هندوکش یک شکلی از برابری قوت ها حاکم شود،  از طالبان پشتیبانی می کند.  

بدین سبب آماده است که این جنگجویان اندیشه ای خشن )طالبان ( را به عنوان نیروی با نظم بپذیرد. یک  

دلیل دیگر آن دشمنی با جمهوری اسالمی ایران است. مال ها در تهران از حکومت قانونی )!( ربانی  

ی می کنند و در ناسازگاری با طالبان قرار دارند؛ زیرا آنان از یک شاخه ی سنی ارتدکس سخت پشتیبان

گیرانه نمایندگی می کنند. بر عکس ایرانی ها اهل تشیع هستند و این سخن نیز به آن افزوده می شود که 

ها در سال گذشته  واشنگتن در پی به انزوا کشاندن ایران در یک پهنای گسترده بر آمده است. آمریکایی  

علیه ایران که متهم به پیشبرد تروریسم دولتی دانسته شده بود و هنوز هم این دیدگاه پا برجاست، تحریم  

باور  به  کنند.  پیروی  آن  از  نیز  ها  اروپایی  که  شدند  آن  خواستار  و  بودند  کرده  اقتصادی وضع  های 

به حل صلح آمیز مسایل شرق نزدیک  آمریکایی ها، ایران از زمره ی کشور هایی است که در دشمنی  

 میان اسرائیل و فلسطینی ها قرار دارند." 

 

       ۳- Thomas Ruttig  = در نبشته ی " پا بندی محکم و غلو آمیز مذهبی واشنگتنBigotterie   "

 نگاشته است )برگردان(: ۱۹۹۶/  ۱۰/  ۱۱تاریخ  Die Tageszeitungدر روزنامه 

 

بیطرفی ایاالت متحده آمریکا در این نزاع با بیگمانی همراه است؛ زیرا شمار   " چرا نه، همچنان       

زیادی از شهروندان آواره ی افغانستان به این باور اند که نه تنها پاکستان در پشت طالبان قرار دارد؛  

ی بلکه واشنگتن و یا دست کم سی آی ای نیز ]در این بازی شریک است [. دو نکته در این مورد سخن م

را می سازد. تأثیر   گوید: نخست، ایران در کنار اسرائیل هسته ی سیاست شرق نزدیک ایاالت متحده  

گذاری بر طالبان می تواند به اجرای عملیات پنهانی بر ضد مال های ایرانی کمک کند. این بار نخست 

در میان است.   نیست که واشنگتن یک چنین دل بدی کوچک را می خواهد. دوم، عالقمندی های اقتصادی

برنامه ی لوله کشی نفت و گاز را از منطقه های   شرکت های نفتی ایاالت متحده از مدت زمانی است که  

جنوبی کشور های آزاد مشترک منافع از گذرگاه های افغانستان به طرف اقیانوس هند مساعد می دانند و 

کار لوله کشی گاز از ترکمنستان به   در این کار از سوی واشنگتن پشتیبانی می شوند. نخستین قرارداد

پاکستان از گذشته ها در جعبه ی میز گذاشته شده است، می خواهند ایران را در معامله ی بازرگانی با  

جمهوری های آسیای میانه، کنار زنند. بدین اساس بر بنیاد آگاهی ها، وزارت خارجه آمریکا در نظر 

 جود کلیه بیدادگری آنان در برابر زنان افغانستان،نگهدارد." با و -دارد که رابطه ی خود را با طالبان 

 

 در اینجا نیاز است تا یک نکته یادآوری شود:       

 

با توجه به شکل گیری وضعیت نا آرام کننده در افغانستان که لبه ی تیز آن در گام نخست علیه ایران         

طالبان بود که آخوند ها در تهران وادار با آن شدند که  نشانه گرفته شده بود؛ پس از افتیدن هرات به دست  

از دایره یک تماشاچی بیرون شوند و در پی پیدا کردن سر نخ های رخنه کردن بر افغانستان بر آیند. از 

سوی دیگر رهبران جمهوری اسالمی نمی توانستند بیننده ی آن باشند که بواسطه ی آمریکایی ها از خلیج  

ین در محاصره قرار می گیرند؛ ولی در برابر آن از خود واکنش نشان ندهند. درست  فارس تا بحیره کسپ 

 این کار زمانی رخ داد که روسیه بسیار ضعیف بود. 

 

 احمد رشید ژورنالیست و تحلیلگر پاکستانی تبار نگاشته است: -       ۴

 

" ترکیه نقش مؤثر در تغیر]تغییر[ پالیسی اسرائیل در مورد افغانستان، بازی نمود. ترکیه و اسرائیل         

اسلو" روابط خیلی نزدیک نظامی و ستراتیجیکی داشتند. اسرائیل و شماری "  ۱۹۹۳بعد از موافقتنامه  

لیسی وزارت خارجه امریکا،  از یهود ها به نفع طالبان، در امریکا فعالیت نمودند. اسرائیل در تبعیت از پا

طالبان را علیه ایران تشخیص داده بود و فکر می کرد می تواند با استفاده از آنها جلو نفوذ ایران را در  

افغانستان و کشور های آسیای میانه بگیرد. بر عالوه تمدید خطوط لوله های گاز ایران از آسیای میانه  

 می شود.

با گروه طالبان باب مذاکره و مباحثه را از طریق   Mossad، موساد  دستگاه استخبارات اسرائیل       

دفتر ارتباطی طالبان در امریکا انکشاف داد و با شرکت های نفتی، ارتباط قایم نمودند. دستگاه استخبارات 

نظامی پاکستان، آی.اس.آی، با وجودی که پاکستان اسرائیل را برسمیت نمی شناسد، از دیالوگ اسرائیل 

طال با  و  داشت.  نزدیک  روابط  سی.آی.ای  و  موساد  با  جهاد  دوران  در  آی.اس.آی،  کرد.  حمایت  بان 

نمودند.   برقرار  نزدیک  روابط  قزاقستان  و  ازبکستان  ترکمنستان،  و  اسرائیل  ترکیه،  اولی  میانجیگری 

 اسرائیل در رشته های زراعت، صنایع نفت و مخابرات در آسیای میانه سرمایه گذاری کرد.
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مگر بعد تر پالیسی امریکا در مورد طالبان تغیر]تغییر[ خورد، اسرائیل از روش امریکا پیروی         

نمود. علت تغیر]تغییر[ پالیسی امریکا، پناه دادن طالبان به اسامه بن الدن و تشویق تجارت و تولید مواد 

ستند و می توانند بنیادگرایی مخدر بود. ترکیه توانست اسرائیل را قناعت دهد که طالبان تهدیدی به امنیت ه

اسالمی را به آسیای میانه صادر نمایند. طوری که شرکت یونیکال از صحنه دور شد و اسرائیل نفرت و  

انزجار جمهوریت های آسیای میانه و ترکیه را علیه طالبان مشاهده نمود، موساد با اتحا مخالف طالبان 

احمد شاه مسعود کماکان مظنون است و به او اعتماد   دروازه صحبت را گشود. اسرائیل با وجودی که به

ندارد، عالقه ندارد مشاهده کند که طالبان بر تمام افغانستان تسلط پیدا کند. طالبان اتحاد شمال یکدیگر را  

اسالم، نفت و بازی بزرگ نو در  -بخاطر دریافت حمایت از اسرائیل، متهم می سازند." ) کتاب: طالبان 

ؤلف: احمد رشید، مترجم: عبدالودود ظفری، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، تاریخ چاپ: آسیای میانه، م

 ( ۲۳۱-۲۳۰م، صص: ۲۰۰۸ -خ ۱۳۸۷

 

ایاالت متحده آمریکا که خود را نخستین و پیشتاز ترین نیروی جهانی در پشتیبانی و دفاع از آزادی،         

ها، حقوق بشر... می داند؛ لیکن عملکرد آن  دموکراسی، حق تعیین سرنوشت سیاسی از سوی خود ملت  

چیز دیگری را به نمایش می گذارد. آمریکا در درازای سال های پس از تشکیل سیاسی خود، هرگز به 

سرکوبگری،  اصل ارج گذاری به منافع همگانی کشور های جهان پا بند نبوده است ؛ بلکه از شگرد های  

مردم جهان،  نظامی ( برای برده کردن و فرمانروایی بر    -اقتصادی    - نظامی گری و تهدید )سیاسی  

استفاده کرده است. از زمره ی روش های بسیار خطرناک آمریکا، یکی هم پشتیبانی گسترده از بیدادگران  

در گوشه گوشه ی جهان و نصب کردن گروه ها و سیاست گران دهشت افگن و ضد مردمی، در قدرت 

 سیاسی است. 

طالبان کابل را به کمک آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی اشغال کردند، وزارت پس از آن که         

 خارجه در آگاهی نامه ی خود نوشت:

 طالبان در ناسازگاری با ایران و کمونیست ها قرار دارند؛ -       

 طالبان عالقمند به صدور انقالب اسالمی نیستند؛ -       

افغانستان پایگاه تروریستان بین المللی که ] آمریکا و متحدان عربی بیش از این اجازه نیست که    -       

 آن، مصر و عربستان سعودی را تهدید کنند[ و همچنان منطقه کشت کوکنار باشد. 

بانو          که  بود  خاطر  همین  وزارت   Robin Rafaelبه  در  جنوب شرقی  آسیای  ی  شعبه  مسؤول 

 پایه طالبان، دید و بازدید کرد. خارجه، چندین بار با برخی از اعضای بلند

ولی بر خالف آنچه وزارت خارجه آمریکا در آگاهی نامه ی خویش به خورد مردم جهان داده بود؛         

گرفت.   می  بر  در  افگنی  دهشت  و  مخدر  مواد  را  افغانستان  درشت صادرات  های    ۴بر۳قلم  کشتزار 

درآمد فروش فرآورده ی کوکنار هزینه جنگ خاشخاش در قلمرو زیر حاکمیت طالبان قرار داشت و از  

مقدس)!( خودرا تامین می کردند. بیشتر از هر وقت دیگر در زمان طالبان بود که افغانستان به یک پایگاه  

امن برای فعالیت های خرابکارانه دهشت افگنان بین المللی در آمد و صدور انقالب اسالمی بیرون از  

ر گرفت و دهشت افگنان آموزش دیده در افغانستان در سراسر جهان، افغانستان در دستور کار آنان قرا

"گذر در کوچه های خون و آتش" ج  فعال شدند ) با استفاده از مقاله " قران و مخدرات"، کتاب دیجیتال:  

 اول(

آسیای پیش از این که به چند و چون مسایل تخنیکی برنامه های بیرون آوردن پیداوار زیرزمینی در         

میانه و افغانستان و کشیدن خط شاه لوله ی بردن نفت و گاز، پرداخته شود؛ باید گفت که در آن زمان  

قرارداد های زیادی، دو طرفه و چند جانبه میان کشور ها و شرکت های نفتی جهان دستینه شده بود که  

دی، پاکستان و شرکت های  هیچ کدام آن با همدیگر همخوانی نداشتند. کوشش های آمریکا، عربستان سعو

بزرگ نفتی چند ملیتی، گاهی هماهنگ می بودند و زمانی در همچشمی اقتصادی کشنده، صورت می 

 گرفت. نمونه ها:

 

( در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " نفت در آتش " در Waseem Hussainوسیم حسین )   -       

 است )برگردان(: نگاشته ۱۹۹۷/   ۵/  ۱۶تاریخ  Die Wocheنشریه آلمانی 

 

یونیکال کنسرن آمریکایی یکجا با شرکت نفتی دلتای عربستان سعودی با طالبان  ۱۹۹۵" در آغاز        

قرارداد بستند. بر پایه ی آن هر دو شرکت نفتی اجازه یافتند که کار لوله کشی بردن نفت و گاز را از راه  

سراسر افغانستان را در زیر حاکمیت خود در آورند.   افغانستان، آغاز کنند ، به آن زودی هایی که طالبان

باید با استفاده از این شاه لوله سومین ذخیره ی نفت و گاز جهان، در ترکمنستان استخراج و به بحیره  

 عرب برده شود. این است جزئیات موضوع با آب و تاب آن:
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( معاون پیشین دفتر نمایندگی  Charly Santosیونیکال در این معامله ی بازرگانی، چارلی سنتوز)         

ویژه ی ملل متحد برای افغانستان را در رده ی طرفداران خود ایستاده کرد. این آمریکایی دوست طالبان 

جارتی شرکت  پس از پایان زمان ماموریت در سازمان ملل متحد، یکه راست به عنوان عضو رهبری ت

 یونیکال گماشته شد.

] اتحاد و پیوند شرکت   Konsortiumبه هر صورت، یونیکال بدون همچشم باقی ماند. همچنان         

های بزرگ و یا میانه برای تامین هزینه ی مالی یک معامله ی بازرگانی در یک گاهه ی معین[ ترکمنستان  

رژی بریداس ارجنتاینی نیز کوشش به خرج داد و ( به رهبری شرکت انTAPپاکستان )  - افغانستان    -

 پشتیبانی سیاسی دست و پا کرد تا امتیاز کار لوله کشی را به دست آورد.

 

Glen Nelle           سفیر پیشین ایاالت متحده در ترکمنستان در جایگاه میانجی بین طالبان، حکومت

( حضور یافت و به پادش تالش ها و زحمتکشی هایش در چوکی معاون  TAPترکمنستان و کونسورتیم ) 

 رییس کنسرن انرژی بریداس ارجنتابنی مقرر شد." 

 

آژانس   ۱۹۹۶/    ۸/    ۸بر پایه خبر تاریخ    ۱۹۹۶/    ۸/    ۱۴رادیو صدای آلمان در خبر تاریخ    -۲       

 ( روسیه در مسکو، به آگاهی رسانید)برگردان(: Interfaxخبری ) 

 

(، شرکت یونیکال آمریکایی و شرکت  Gasprom" ترکمنستان با شرکت گاز روسی گاز پروم )       

در   دلتای عربستان سعودی،  به نفتی  ترکمنستان  گاز  لوله کشی رسانیدن  در مورد  در مسکو،  نشستی 

روس   - پاکستان با گذر دادن از خاک افغانستان به توافق رسیدند. این کونسورتیم به شرکت نو بنیاد ترکمن  

( پیوست. این سخن را سفر مراد نیازوف رییس جمهوری ترکمنستان آگاهی رسانی Joint Ventureگاز )

 کرد.

لیست   بر        بپیوندند؛ زیرا  این پروژه  به  توانند  نیز می  دیگر  نیازوف، شرکت های  بنیاد گفته های 

شرکت های اشتراک کننده در این کونسورتیم تا کنون تکمیل نشده و آرزومندی برای شریک شدن شرکت  

 های دیگر وجود دارد.

یادآور شد که گفت و گو ها میان   در ارتباط به تامین امنیت شاه لوله، رییس جمهوری ترکمنستان       

عشق آباد و اسالم آباد و با کلیه نیرو های سیاسی موجود در افغانستان، صورت گرفته و از امنیت لوله 

کیلومتر، ۱۰۰۰ها در قلمرو افغانستان اطمینان داده شده است. هزینه ی لوله کشی به درازای باالتر از  

 ود.دو ملیارد دالر آمریکایی سنجش زده می ش

آغاز سال          به    ۲۰، ترکمنستان رسانیدن  ۱۹۹۹از  گاز طبیعی را در هر سال  ملیارد متر مکعب 

ملیارد متر مکعب    ۴۰باید به    ۲۰۰۲پاکستان، از راه شاه لوله ی جدید، برنامه ریزی کرده است. در سال  

 گاز بلند برده شود." 

 

با دستاویز کردن خبر نشر شده از اسالم آباد ،  (  ۱۹۹۶/    ۱۲/    ۱۷در خبری از مسکو )تاریخ    -۳       

 آمده است) برگردان(:

 

سعودی آمادگی ها را به خاطر پروژه لوله کشی بردن گاز از چشمه  -" کونسورتیم نفتی آمریکایی        

اقیانوس هند، به پایان رسانید. معاون رییس شرکت ی گازی دولت آباد ترکمنستان به سواحل پاکستان در 

کونسورتیم در اسالم آباد آگاهی داد که کار  ( در جایگاه عضو  Martin Millerیونیکال مارتین میلر)

کیلومتر، هر زمان می تواند آغاز یابد؛   ۱۴۰۳پروژه دو ملیارد دالری لوله کشی بردن گاز به درازای  

لیکن پیش از این باید وضعیت سیاسی در منطقه روشن شود. شرکت نفتی دلتای عربستان سعودی دومین 

 شریک کونسورتیم است. 

روشن نیست که در ازای بردن گاز از قلمرو افغانستان، چه کسی باید پول دریافت کند؟ گذرگاه         

وله در ساحه حاکمیت جنرال عبدالرشید دوستم قرار دارد و در سمت جنوبی طالبان شمالی امتداد شاه ل

سپتامبر پایتخت را به اشغال خود در آوردند؛ ولی از سوی کدام کشور   ۲۷حکومت می رانند که به تاریخ  

ی ی در جهان شناسایی رسمی ندارند. میلر یادآور شد که او در گذشته گفت و گو ها را با کلیه طرف ها

درگیر در افغانستان، به پیش برده است. او افزود که همه گروه های جنگی برنامه ی لوله کشی را پذیرفته 

  ۱۲اند و از هر گونه پشتیبانی خود اطمینان داده اند. بر بنیاد برنامه ی در دست داشته، باید به اندازه  

 اده شود."ملیارد متر مکعب گاز طبیعی با استفاده از همین لوله ها تحویل د

 

/    ۶/    ۸اسالم آباد به تاریخ    -رادیو صدای آلمان بر پایه ی خبر نشر شده در رادیو پاکستان    -۴       

 ، این خبر را به نشر سپرد ) برگردان(:۱۹۹۷
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مرادوف)        شیخ  بوریس   "Boris Schichmyradow  خارجه وزیر  و  وزیر  نخست  معاون   )

بارهبران پاکستان بسیار سودمند خوانده و کنون از نیرومندی روابط  ترکمنستان گفت و گو های خود را  

( ۱۹۹۷/  ۶/  ۸دوستانه میان کشور ها ابراز خشنودی کرد. پیش از بازگشت به ترکمنستان، امروز پگاهی )

 در اسالم آباد گفت: پاکستان دولت دوست و برادر است. دوگانگی دیدگاه ها در مسایل منطقه ای و روابط

وجود دارد. او افزود که موضوع لوله کشی رسانیدن نفت و گاز ترکمنستان به پاکستان از قلمرو   دوجانبه

 افغانستان، بخشی از برنامه ی صحبت ها بود. 

بوریس شیخ مرادوف در سخنان خود یادآور شد که صلح و ثبات در افغانستان اصل مهم زندگی        

آید. به خاطر دست یافتن به این هدف، پاکستان و ترکمنستان برای پیشرفت اقتصادی در منطقه به شمار می  

تالش به خرج می دهند که کلیه گروه ها را در افغانستان با هم نزدیک کنند. وزیر خارجه پاکستان گفت 

که دیدگاه های خوبی وجود دارد که دولت های همسایه به یک شکلی می خواهند اندیشه ی برقراری صلح  

نستان رشد دهند. مرادوف افزود: " ما گام های برداشته شده از سوی پاکستان را خوب دوامدار را در افغا

درک می کنیم و رسیدن به یک توافق فوری را در افغانستان آرزو می بریم " وی این نیاز را برجسته 

 کرد که کلیه گروه های مردم افغانستان را پشت میز گفت و گو بنشانند تا مشکل حل شود."

 

آلمان به تاریخ    -۵        بر بنیاد خبر نشر شده در تلویزیون پاکستان در   ۱۹۹۹/  ۱/  ۲۸رادیو صدای 

 برگردان(:، این خبر را نشر کرد)(۱۹۹۹/  ۱/   ۲۶اسالم آباد )

 

" پاکستان و ترکمنستان هر دو به این نگر هستند که باز گردانیدن صلح همیشگی در افغانستان یک         

است. بودن صلح در افغانستان جو بسیار خوب را برای برقراری روابط اقتصادی و دادو ستد نیاز فوری  

این سخنان امروز در صحبت های دوستانه ی بوریس شیخ  بازرگانی میان دو کشور، فراهم می کند. 

 مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان و سر تاج عزیز وزیر خارجه پاکستان، در اسالم آباد گفته شد.

وزیر خارجه ترکمنستان با چودری نثار علی خان وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان نیز دیدار کرد         

که افزون بر تأکید بر سر همکاری های دوجانبه، در مورد برنامه لوله کشی بردن گاز ترکمنستان به 

ی این پروژه   پاکستان، نیز صحبت صورت گرفت. شیخ مرادوف از تعهد پایدار حکومت خود درباره

دن به  یاطمینان داد و وعده سپرد که همه گام های ضروری را بر می دارند که برنامه ها را برای رس

اندازند. چودری نثار علی خان )  Chaudhary Nisar Aliهدف آسانتر کنند و کار ها را به دوران 

Khan  پاکستان تنگاتنگ میان  نمونه ی همکاری های  را  این پروژه  در راه  ترکمنس   -(  دانسته که  تان 

 گذاشتن سنگ بنای خوب به خاطر استواری روابط اقتصادی، در آینده خدمت خواهد کرد. 

در دیدار ها فیصله شد که دو ماه پس یک نشست سه جانبه در سطح کارمندان بلند رتبه ی افغانستان،        

در آن نه تنها راه ها و وسایل   ود که  ترکمنستان و پاکستان یا در عشق آباد و یا در اسالم آباد برگزار ش

فعال کردن پروژه پیشنهاد شود؛ بلکه درباره ی برداشتن گام های آشکار تری نیز صحبت شود. هردو 

زیربنای   جایگاه  در  آینده  در  که  دارد  را  این گنجایش  گاز  لوله کشی  پروژه ی  که  توافق کردند  وزیر 

 ب آسیا خدمت کند.همکاری های منطقه ای میان آسیای میانه و جنو

 

با دستاویز کردن خبر   ۱۹۹۹/    ۱/  ۲۶( به تاریخ  XINHUAآنگونه که آژانس خبر رسانی چین )       

(، گزارش تکمیلی را به نشر رسانید؛ وزیر خارجه ترکمنستان در APPآژانس خبر رسانی پاکستان )

همکاری های دوجانبه و منطقه ای را  اسالم آباد با نمایندگان طالبان نیز به این هدف که تماس ها جو "  

و گو ها را به پیش برد. هر دو طرف توافق کردند تا نشست یکجایی به اشتراک  نیرومند می کند " گفت 

پاکستان درباره ی پروژه ی شاه لوله بردن گاز، برگزار شود. هیأت    - ترکمنستان    - نمایندگان طالبان  

( APPمشاور مال عمر، رهبری می کرد. بر بنیاد گزارش )  طالبان را مولوی وکیل احمد متوکل سخنگو و 

با تکیه بر چشمه های شناخته شده در افغانستان " طالبان از روابط خویش با ترکمنستان خرسند هستند"  

 و در صحبت ها موضع گیری مثبتی داشتند." 

 

گذاری باالتر از دو    شایان یاد دهانی ست که پاکستان و ترکمنستان و شرکت های بین المللی با سرمایه

کیلومتر که از دولت آباد در جنوب    ۱۴۶۲ملیارد دالر به خاطر لوله کشی بردن نفت و گاز، به درازای  

و   یافت  امتداد می  پنجاب  ایالت  در  ملتان  تا  باید  و  آغاز  ترکمنستان  از خاک   ۷۵۰شرقی  آن  کیلومتر 

 یده گذاشته بودند.افغانستان گذر داده می شد؛ گام های نخست را بسیار نا سنج

ای نفت و انرژی پاکستان و ترکمنستان، مینجر های شرکت های نفتی یونیکال و دلتا و نماینده گروه  روز

طالبان، در هنگام برگزاری نشست برای پذیرفتن قرارداد به وجود آوردن کونسورتیم بین المللی نفت به  

مان ملل متحد شناسایی  خوبی نه فهمیده بودند که حکومت افغانستان به ریاست برهان الدین ربانی در ساز
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رسمی دارد و به سبب اشتراک نداشتن نماینده این حکومت در آن نشست، قرارداد آنان هیچگونه اعتبار  

 قانونی و اجرایی نداشت. 

طالبان در افغانستان و جهان یک گروه جنگی به شمار می آمد ؛ از این رو آنان شایستگی و جایگاه رسمی 

تند. هر چند که آمریکا، پاکستان، عربستان و دیگران تالش کردند که با  دستینه کردن قرارداد را نداش

 برنامه ی لوله کشی نفت و گاز، گروه طالبان را حکومت قانونی افغانستان جلو دهند.

بایسته است که به هدف آشکار کردن هرچه بیشتر بازی های سیاسی و اقتصادی بازیگران اصلی که  

برنامه های سیاسی و راهبردی افغانستان را در آتش جنگ ها بسوزانند    تالش داشتند به خاطر عملی شدن

و مردم را در تنور داغ مداخله گری ها کباب کنند ؛ برخی دیدگاه ها، بررسی ها، پیش بینی ها، تحلیل 

اینجا آورده  های علمی و ارزیابی های فنی پژوهشگران، کارشناسان، تحلیل گران، صاحبنظران، در 

 شود:

 

۱-  Tomas Avenarius   در نوشته ی " همراه با طالبان به سوی نفت و گاز در آسیای میانه" در روزنامه

Süddeutsche Zeitung  نگاشته است)برگردان(:  ۱۹۹۷/   ۳/  ۳تاریخ 

 

" در غرب هیچکس خواهان آن نیست که به گونه ی رسمی با طالبان افغان کدام ارتباطی داشته باشد. 

شاگردان قران، کار کردن و آموزش زنان را بند کردند و حقوق بشر را پایمال می کنند. با وجود  سرانجام  

آن در ماه فبروری یک هیأت طالبان در واشنگتن با نماینده ی کمپنی یونیکال آمریکا به گفت و گو نشست  

از چشمه های زیرزمینی    با نماینده ی حکومت ]آمریکا [ نیز دیدار کرد. به چه دلیل: یونیکال می خواهد و  

آسیای میانه سود ببرد. با راه اندازی کار ]شبکه ی[ لوله کشی باید گاز طبیعی ترکمنستان و نفت قزاقستان  

 هند و بحیره ی عرب برده شود.  -با گذر دادن از خاک افغانستان به پاکستان 

 دفتر اطالعاتی Dew Jones Newsدر ]اداره ی[ یونیکال بر پایه گزارش 

Walt Street Jaurnal    سخن تنها از " صحبت های آگاهی رسانی " در میان است. لیکن نماینده ی ،

افغانستان می گشاید.   طالبان عبدالحکیم مجاهد یادآور شد: یونیکال در همین نزدیکی ها دفتری را در 

داند   با طالبان ضروری می  را  ارتباطش  دارد که  دلیلی  رکت های  هنوز بسیار ش  - یونیکال نزد خود 

آمریکایی هستند که در داواطلبی همچشمی کنند. چشمه های نفت و گاز از زمره ی بزرگترین چشمه ها 

در جهان به شمار می آیند و نیاز به انرژی در اقتصاد ملی در حال رشد در آسیای شرقی و آسیای جنوبی  

 بسیار بزرگ است. 

با امضای قرارداد بنابر گفته ی نماینده ی طالبان که تا آینده های نا روشن در پیش رو است، آشکار می  

از " آسمان صاف در میدان های جنگ پیدا    ۱۹۹۴شود که چگونه این اتفاق افتاد که طالبان در پایان سال  

 ه توانستند. شدند " و در جایگاه فرکسیون پیروزمند در جنگ داخلی افغانستان ]رشد[کرد

برای اینکه کمپنی های غربی پیداوار زیرزمینی آسیای میانه را بیرون آورده باشند، از سر ناگزیری باید 

به برقراری صلح و ]ثبات[ در افغانستان عالقمندی نشان دهند. این تنها راه و چاره ای است که می توانند 

سانند. به این خاطر بود که طالبان از سوی پاکستان پیداوار کانی را از ایران بگذرانند و به بحیره عرب بر

و ایاالت متحد آمریکا زاده شدند و به میدان های جنگ گسیل یافتند. واشنگتن و تا اندازه ی هم اسالم آباد 

 این سخن را به سختی رد می کنند.

پیدا کرده  با در نظر گرفتن این سخن که در جنگ داخلی پیروزی های نظامی طالبان پهنای چشمگیری  

بخش افغانستان را اداره می کنند، کنون باید هدف های اقتصادی به کرسی نشانده شود.   ۴بر۳است و آنان  

" آن کمپنی که قرار های ]پیش بینی [ شده ی ما را به خوبی برآورده کند، قرارداد را به دست می آورد  

شاگردان قران    Dow Jones News ل از  "، این سخن را مجاهد نماینده ی طالبان یاد آور شد. به نقل قو

درخواست کرده اند که در کار لوله کشی تنها شهروندان افغانستان در زیر اداره ی خارجی ها به خدمت  

ملیارد   ۵تا    ۲گماریده شوند. در این زمینه آنان از امنیت ضمانت می کنند. هزینه ی ]کار لوله کشی[ از  

 .پایان یابد ۲۰۰۰کار آن در سال دالر آمریکایی سنجش شده و می تواند 

همگام به صحبت های اقتصادی، طالبان تالش به خرج می دهند که جای کمبود شهرت و نیک نامی را 

پر کنند؛ ولی حکومت ایاالت متحده ی آمریکا به شکل رسمی به دلیل دیدگاه های بیرحمانه ی طالبان در  

رد که در نخست آنان ناگزیر اند به حقوق بشر  کش کردن سر نخ ها شریک نمی شود. واشنگتن تأکید ک

احترام بگذارند. آیا این اصل ها بنیاد قرارداد را در بر می گیرد؟ هر گاه قرارداد ها آماده ی امضا باشند؛ 

لیکن اجازه داریم آنرا به دیده ی بد گمانی بنگریم. در پایان شاگردان قران پذیرفتنی و مورد پسند شناخته 

 می شوند. 

بن ]آلمان [ آنان ]طالبان [ پیش از پیش حضور به هم رسانیده اند: در آنجا ]در بن[ شش ماه پیش  و در  

آنگونه که در وزارت خارجه می   البته تنها  آنان گفت و گو صورت گرفته بود.  با  در وزارت خارجه 
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از کتاب دیجیتال:  گویند: " در چوکات نگهداشتن ارتباط با همه گروه های جنگی در افغانستان." ) برگرفته  

 " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول (.

 

در    ۱۹۹۷/    ۵/    ۲۵تاریخ    ۱۲۰شماره    Die Rheinpfalzدر روزنامه    Gabriele Venzkyبانو    -۲

 نوشته ی زیر تیتر " جنگ بر سر نفت و گاز طوفان دارد" نگاشته است ) برگردان(:

 

مسلمانان اهل تسنن از روز شنبه بدین سوی بخش بیشتر ]قلمرو[ افغانستان را زیر اداره ی   -" طالبان  

راه های از انتظار آغاز شده است. در افغانستان بهار است و    ورخود در آوردند. حمله ی بزرگ و به د

یخ زده و پوشیده از برف دوباره باز می شوند. همچنان پشتیبان ها ]و دستور دهندگان [ این جنگ عجله  

دارند ]که موضوع یک طرفه شود[؛ زیرا دیگر سخن تنها بر سر افغانستان نیست؛ بلکه در اصل جمهوری  

در ]کوه های [ هندوکش برای  های آسیای میانه در نگر است که سرشار از مواد خام هستند و افغانستان

 رسیدن به سوی آنها از جایگاه کلیدی برخوردار است.

قرار گمانه زنی ها در آسیای میانه بزرگ ترین چشمه های نفت و گاز جهان در زیر خاک بوده و باید در  

ایران، پاکستان ، عربستان سعودی، ایاالت متحده لوله کشی صورت گیرد؛ بنابر آن  آینده  ی   اینجا در 

آمریکا تالش دارند که در این منطقه زمینه های رخنه کردن را به دست آوردند. روسیه پیشتر نیرو های 

خود را در تاجیکستان ]جمهوری[ هم مرز با افغانستان جابجا کرده و با این کار می خواهد این جمهوری  

که همسایه دشمن) پاکستان(  آشوب زده را زیر پوشش پشتیبانی خود داشته باشد. دهلی هراس از آن دارد 

نیرومند شود، هر گاه " گودی کوکی" آن کشور، طالبان به خاطر آزاد کردن راه ها به طرف آسیای میانه،  

 بجنگند.

قرار گزارش ها، طالبان، شاگردان مذهبی افغانی از مدرسه های قران در غرب پاکستان، چهار سال پیش  

افغانستان را اشغال کردند. در سپتامبر    از هیچ در میدان های جنگ پیدا شدند و با شتاب بخش بیشتر 

 پایتخت افغانستان شهر کابل نیز بر افتید.  ۱۹۹۶

ایران، مسکو و جمهوری های آسیای میانه ترس زیاد از رخنه کردن بنیادگرایی اسالمی طالبان در قلمرو 

گفتن این سخن [ هم احساس خستگی  های خود دارند. بدین سبب از اتحاد شمال پشتیبانی می کنند و ]از باز  

نمی کنند که پاکستان، عربستان سعودی و ایاالت متحده ی آمریکا را به خاطر پشتیبانی همه جانبه ی شان  

 از طالبان گنهکار بدانند ]و به باد انتقاد بگیرند[. 

طالبان بسته اند: کمپنی  در عمل دو شرکت نفتی به دنبال نفت و گاز در تالش اند و از پیش پیمان ها را با  

 نفتی بریداس ارجنتاینی و حضور متحدانه شرکت یونیکال امریکایی و دلتای عربستان سعودی.

دو کمپنی: یونیکال از چندی بدین سو دفتر ]نمایندگی[در کندهار باز کرده و شرکت دلتا در کابل دفتر 

 گشوده است. 

: کمپنی یونیکال ]این سخن را[ در گذشته در  چه مشکل پیش می آید، اگر سخن از بازرگانی زده شود

 برما به اثبات رسانیده است: 

 بدون آوردن ]زور و فشار [ و ناگزیر کردن، در کنار دیکتاتور نظامی برما، 

"Firmen Kansortium شرکت های مشترک" توانستند عالقمندی های اقتصادی خود را در عمل =

 دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.پیاده کنند." ) برگرفته از کتاب 

 

مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " عملیات شاگردان قران به پیروزی نه انجامید "   -۳

 ، نگاشته است )برگردان(:۱۹۹۷/  ۶/  ۹تاریخ  Frankfurter Rundschauدر روزنامه 

=ژاندارم بین المللی " پس از پایان دشمنی های شرق و  " سه دلیل انگیزه ی آن شد که " پولیس جهانی  

غرب، به ادامه در افغانستان پویا باشد: رخنه کردن ایران در منطقه واپس زده شود؛ نیرو های دوست 

آمریکا در افغانستان در قدرت نصب شود؛ طالبان به آمریکایی ها وعده داده اند که جلو کشت کوکنار و  

گیرند. با وجود وعده ی طالبان، امروز آنان تریاک و هیروئین بیشتر نسبت به قاچاق مواد مخدر را می  

گذشته تولید می کنند. " کشاورزان کشت کوکنار در یک سال دو بار حاصل می بردارند؛ ما به پول نیاز 

داریم که از فروش تریاک به د ست می آید، با این کار نمی گذار یم که مردم ما در گرسنگی زندگی به 

این سخنان، ستانکزی در پیش روی ویلی ویمر )س با  افغانستان را به  Wimmmerر ببرند "،  ( نقش 

عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کننده ی مواد مخدر در جهان تأیید کرد. و یک بار دیگر سخن بر سر  

ی ها می نفت است: در آسیای میانه و شمال غرب افغانستان چشمه های بزرگ آن وجود دارد که آمریکای

آمریکایی   نفتی  اکنون کمپنی  پاکستان برسانند. همین  به  افغانستان  از راه های  بیرون بکشند و  خواهند 

یونیکال و دلتای سعودی و شرکت بریداس ارجنتاینی بر سر باال بردن قیمت ها و به دست آوردن قرارداد  

ری کنند. به خاطر این کار باید یک  در همچشمی هستند که ده ملیارد دالر را در آسیای میانه سرمایه گذا

برنامه ی لوله کشی از قلمرو های افغانستان تا شهر بندری کراچی پاکستان سر دست گرفته شود. برای  
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اینکه افغانستان آرام و با صلح و ثبات باشد، آمریکایی ها بر طالبان تکیه کردند، آنان به همین هدف حتا 

کوشش کردند که در شمال افغانستان در استان های نفت خیز  با وجود پذیرش شکست روز های گذشته،  

 به پیشروی خود ادامه دهند." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

 

طرفداری و پشتیبانی ایاالت متحده آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی از طالبان بیدادگر و نفرین شده، 

یز در خود نهفته داشت. آمریکایی ها و انگلیس ها بسیار تالش کردند که به کمک مالی  سخنان دیگری را ن

سعودی ها و بر پایه برنامه ریزی های نظامی پاکستانی ها ؛ طالبان با انبازی نظامیان پاکستان، هر چه  

و شمال    زودتر شمال افغانستان را زیر فرمانروایی خود در آورند؛ زیرا استان های شمال، شمال شرقی

غربی افغانستان به خاطر داشتن چشمه های بزرگ نفتی و گازی و دیگر پیداوار کانی برای آمریکایی ها  

 و انگلیس ها از اهمیت ویژه ی برخوردار است. 

شرکت های نفتی یونیکال و دلتا نه تنها خواهان بهره برداری از نفت گاز ترکمنستان بودند و در قزاقستان 

ت داشتند؛ بلکه می خواستند میدان های نفتی ازبیکستان و شمال افغانستان را نیز در  و آذربایجان فعالی

 برنامه های بهره برداری خود بگنجانند.

 

مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " نیروی پیروز در افغانستان تا هنوز معلوم نیست "  

 ، نگاشته است )برگردان(: ۱۹۹۵/  ۵ / ۴تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitungدر روزنامه 

 

پاالیشگاه   در دهه ی هفتاد یک  اتحاد شوروی  در اطراف شبرغان، جایی که  در میدان گاز طبیعی   "

از   پیشرفته ساخته   باالتر  تا سال  ۱۰۰بود،  اتحاد شوروی  دارد.  گاز وجود    ۱۹۸۹ملیارد متر مکعب 

انستان [ گاز خریداری می کرد. امروز ترکیه، شرکت  ملیون دالر، ]از افغ  ۳۵۰ساالنه به ارزش باالتر از  

( در داد و ستد بازرگانی گاز، شریک و ]همکار [ دوستم هستند.  Joint-Ventureترکمنی )    -انگلیسی  

 همچنان روسیه نیز می خواهد در این بخش سرمایه گذاری کند."

 

نستان: طالبان درباره ی تامین انرژی    -( در نوشته ی " افغا  Tomas Avenariusتوماس اوناریوس )  -۴

،  ۱۹۹۷/    ۳/    ۳۱تاریخ    Süddeutsche Zeitungدر آسیای میانه تصمیم می گیرند " در روزنامه ی  

 پیرامون این مسایل نگاشته است ) برگردان (:

 

 اجنت ها و انجینر ها:   " 

یکال است و مهمانان بیگانه ) خارجی ( می آیند؛ زیرا اینجا جای گزینی ]دفتر[ کمپنی نفت امریکایی یون

اینجا در کندهار در کوه های تهی از صخره های سنگین و به هم پیوسته به مانند یک شهر که دورادور 

اند تا جلو گشت و گذار را بگیرند   آن را سد های گذری ]چوب های نوک تیز )فانه( را بر زمین کوبیده  

خ ها مشترک کش می شوند تا داد و ستد بازرگانی صورت گیرد که می تواند خود سر ن [ گذاشته باشند و  

، ] میان طالبان و دیگر Coupرا بزرگ ترین پیروزی شگفت انگیز در جنگ قدرت و کشمکش دولتی  

گروه های جنگی در افغانستان [ در پایان سده ی بیستم ثابت کند. سخن بر محور پول می چرخد، پول  

پول فراوان که هادید هللا طالب شاید هرگز به آن پی نبرد که سخن بر سر چند ملیارد دالر  هنگفت، آنقدر  

است. چشمه های زیرزمینی آسیای میانه است، این ها سبب شده اند تا آزمندی کمپنی های نفتی و اشتهای  

سال   در  شود.  برانگیخته  ها  کشور  جویی  ترکمنستان،   ۱۹۹۲سود  شوروی،  مسلمان  های  جمهوری 

 ازبیکستان، قزاقستان و آذربایجان از زیر سیاست های مسکو آزاد شدند. 

از آنوقت بدین سوی در آسیای میانه و اطراف بحیره کسپین مسابقه ی پهلوانی )کشمکش( تلخی بر سر 

بخش بزرگ چشمه های تامین انرژی سده  این سخن، حکمفرما ست: چه کسی از مواد خام سود ببرد و  

داره خود داشته باشد؟ لیکن سخن اصلی باالتر از این پرسش است: چه کسی توانایی آنرا ی آینده را زیر ا

دارد تا برنده ی میدان شود و نیازمندی روز افزون به انرژی برای رشد اقتصاد ]ملی[ با بیالنس بلندی 

ند: آیا که چین، هند و دیگر کشور های آسیایی دارند، تامین کند؟ در کل سخن بر سر سیاست دور می ز

می شود دومین چشمه ی بزرگ نفت و گاز جهان را ]بدون[ گذر دادن از راه های روسیه و ایران به  

 قدرت و سیادت را همیشه با روس ها و مال ها بخش کرد؟ -بازار های جهانی رسانید؟ ویا جبری پول 

ست ، آن بازی = بازی بزرگ( ا  Great Gemeچیزی که در این جا به بازی گرفته شده، شکل جدید)  

)مونوپولی( سیاسی که در سده ی نزدهم در قلب آسیا دنبال می شد. در آن زمان روسیه تزاری و ]دولت[ 

استعمارگر بریتانیا بودند که هر دو کشور با به کار انداختن اجنت های زیر پوشش و جاسوسان خویش  

درت استعماری خود، با هم می در کوه ها و دشت های بی ارزش )!( افغانستان به خاطر محکم بندی ق

 جنگیدند. 
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پاکستان و عربستان سعودی هستند که در این -روسیه، همچنان ایران  -امروز طرف های جنگ آمریکا  

درگیری انبازی دارند و ]نقش[ اجنت ها و جاسوسان را انجینران و تبلیغ گران برنامه ها در شرکت های 

ه اند، بنیادگرایان نفتی اجرا می کنند. در یک نقطه و یا )در کنج کوچکی( از این بازی طالبان جا یافت

وابسته به یک قشری از مردم افغانستان هستند که در رده ی آنان هادید هللا ی طالب جنگ می کند و از  

هیچ سخنی آگاهی ندارد و به گمان زیاد که هرگز از آن خبر نخواهد شد. سه تریلون متر مکعب گاز  

م( و شش -ملیارد  ۱۰۰۰رابر است به  بلیون و یک بلیون ب۱۰۰۰۰۰۰طبیعی ) یک تریلون برابر است به  

ملیارد بیرل نفت از چشمه های نفت و گاز ترکمنستان به دست خواهد آمد که ارزش آنها نمونه وار، برابر 

به ارزش کان طال است. این پیداوار باید بیرون کشیده شوند و به فروش برسند. دو راه مطمئن وجود دارد  

هر دو امکان مورد پسند ایاالت   -رده شود، از راه روسیه و یا ایران  که نفت و گاز با گذر دادن از آنها ب

متحده ی آمریکا نیستند. راه حل همه ی مشکل شرکت های نفتی غربی در ]آغاز [ کار لوله کشی ]بردن 

نفت و گاز [ از قلمرو افغانستان به سوی مرز های ایران تا پاکستان و تا بندرگاه های آن کشور، در همین 

فته است. ولی در افغانستان جنگ حکمفرما ست، جنگجویان چون هادید هللا جنگ می کنند و پایان جا نه

دادن به جنگ ها پیش بینی شده نمی تواند. ائتالف های همیشه در حال تغییر ]میان گروه های جنگی[ و  

رو به رو   آوردن ضربه های سنگین بر یکدیگر هر گونه سرمایه گذاری را با زیان های سنجش ناپذیر

کیلومتری از  ۸۰۰می کند و به دوران انداختن ملیارد ها دالر پول را به خاموشی می گرایاند. لوله کشی 

 گذرگاه های افغانستان این خود راهی است که از کشتزار های ماین می گذرد.

د: شاه ولی سخن درست این است، آن چیزی که خوشبختی آفرینان صنایع نفت خود را به فرق نشانده ان

لوله ی بردن نفت و گاز از مرز های ایران به سوی کندهار و از آنجا با داشتن گنبد مقدس و باالپوش  

سوراخ سوراخ پیغمبر گذشته تا بندرگاه های پاکستان و پس از آن به بحیره عرب کشیده شود. و با سوا 

هر گاه گمان، داشتن یک مشکل کردن یک شاخه ی آن برای دهلی، هندی ها نیز باید سود دریافت کنند. "  

 Janجدی گرفته می شد، پس باید این فناوری هرگز به وجود نمی آمد" رییس کمپنی یونیکال جان امله )

Imle به خوبی روشن کرد که او داد و ستد بازرگانی با افغانستان را تحقق یافتنی می داند. در آلماری )

ای داوطلبی کمپنی های نفتی که با هم همچشمی می  دفتر های طالبان در کندهار به همین سبب برگ ه

" Central Asian Oil Pipeline Projectکنند یکی بر سر دیگری گذاشته شده است. بر سر پروژه ی "  

وابسته به یونیکال تا جزئیات آن کار شده است: نقشه های جالدار کشور، عکس های ماهواره ای، چارت 

زی شده ی راه های گذری شاه لوله. همچنان کمپنی همچشم ارجنتاینی های رنگارنگ با خط های برنامه ری

بریداس نیز پیشنهاد خود را ارائه کرده است. از مدت چهار سال بدین سوی شهروندان آمریکای جنوبی  

]رهبری کمپنی بریداس[ با کشور های اشتراک کننده در پروژه ی لوله کشی گاز گفت و گو می کنند.  

می دهند تا کمپنی یونیکال آمریکایی را که نسبت به دیگران پسان تر داخل معامله  آنان تالش به خرج  

شده، از پیشروی باز دارند و آنهم با پیشکش کردن پیشنهاد های همیشه بهتر و سپردن وعده های دهن پر 

خود را در یک دانه ی انگور در   Carlos Bulgheroniکننده: در ورق داوطلبی بریداس، رییس کمپنی  

بدین   -سیمای کودکان با لباس های پاره پاره نشان می دهد. در پشت عکس، کودکان افغانستان ایستاده اند

 گونه آنان باید یک آینده ی خوبتر نسبت به جنگ داشته باشند. 

طالب لعل گل روحانی به تصمیم کمپنی های نفتی باور راسخ دارد. او کارت دیدار با نمایندگان کمپنی ها  

خود داشت و انجینران خارجی را در پژوهش های روزانه ی آنان در گذرگاه های برنامه    را در جیب

ریزی شده همراهی کرده است. لعل گل روحانی به گونه هادید هللا ضعیف نیست. او در وزارت انرژی 

ایت  در کابل مسؤول پیشبرد گفت و گو با کنسرن های نفتی است " این کمپنی ها به ما پیشنهاد های بی نه

مناسب می کنند."، " و لوله کشی یک امکان خوب به افغانستان است. با پولی ] که به دست می آید[ ما  

 می توانیم وطن ویران شده ی خود را آباد سازیم " این سخنان را لعل گل بر زبان آورد. 

نداده باشند:    چیزی باقی نمانده که کمپنی های نفتی سخت در همچشمی با همدیگر به رهبران طالبان وعده

آنها می خواهند سرک بسازند، آموزشگاه ها آباد کنند، خط آهن را بکشند، لین های برق را امتداد بدهند 

به شهروندان  ]امکان شغلی[  ده ها هزار جای کار  باید  اندازند.  به کار  را  تیلفون  و حتا یک شبکه ی 

ند که اجاره داری لوله ها را بپردازند که در افغانستان با لوله کشی فراهم شود. افزون بر آن خواهان آن ا

آینده از طرف افغانستان صورت می گیرد، ساالنه یک ملیارد دالر و یا شاید دو ملیارد دالر، همچنان در 

آرزوی پیشکش کردن بیشتر هستند، در آنجا هایی که آنها بتوانند. تنها یک مشکل پا بر جا باقیمانده و آنهم  

حد طالبان است. آنچه که به " سیاست اسالمی در مورد زنان" ارتباط پیدا می کند،   شگفتی آفرینی بیش از

لعل گل روحانی آنرا آشکار کرد: " ما نمی گذاریم که بر سر ما فشار آورده شود "؛ ولی بند کردن آموزش  

تحده  زنان و بریدن دست دزدان به پسند غرب نیست، پیشتر از همه در رسانه های همگانی در ایاالت م

ی آمریکا و اروپا، طالبان با رد شدن رو به رو می شوند. یک داد و ستد بازرگانی با انسان هایی از این 

 دست، می تواند کمپنی یونیکال و همین گونه حکومت ایاالت متحده را زیر فشار قرار دهد. 
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قه رهبر او مال بر طالب لعل گل روحانی این سخن خیلی اندک تأثیر می گذارد، آن چیزی که مورد عال

 عمر بوده می تواند ]و یا[ مردم در آمریکا درباره ی اسالم و طالبان چه می گویند. 

" ما تا کنون قرارداد را به امضا نرسانیده ایم. ما تصمیم بستن قرارداد را با آن کمپنی می گیریم که بهترین 

یادآور شد و به گونه ی وانمود می کرد که  پیشنهاد ها را ارائه می کند " این سخنان را لعل گل روحانی  

انسان خود را در یک جایگاه نیرومندی در می یافت. و او یک سطر دیگر را نیز به خوانش گرفت: " 

 آنچه یونیکال از ما خواستار است، تا اندازه ی زیاد به زیان آن تمام می شود." 

 

از مینجر های کمپنی بریداس در یک   ولی واشنگتن تکیه گاه کمپنی یونیکال است، به خاطر چه یکی 

روزنامه اعتراض کرد: " ما تنها یک شرکت نفتی هستیم؛ لیکن ما در یک بازی داخل شده ایم که در آن  

قدرت های بزرگ در کشمکش اند." ایاالت متحده ی آمریکا در پشتیبانی از یونیکال ایستاده و بر پاکستان  

ن لوله ها انبازی می کنند، فشار می آورد. با آوردن فشار  ترکمنستان و دیگر کشور ها که در کشید  -

بیشتر، ارائه پاسخ به پرسشی که همیشه پرسیده می شود، یک سخن را نشان می دهد: چگونه اتفاق افتید  

که طالبان سه سال پیش از آسمان صاف )از نیست( به وجود آمدند و توانستند که در یک جهش پر شتاب  

تان را اشغال کنند تا اینکه جلو این پیشروی ها در تابستان ]امسال[ در شمال بخش خاک افغانس  ۳بر  ۲

 کشور گرفته شد...."

 

بازی های سیاسی که به خاطر هدف های استعماری )نو( و برنامه های راهبردی تبهکارانه در پیش 

اه نیستی  گرفته می شود ، در خود شگفتی های عجیبی دارد که می تواند مردم یک کشور را به پرتگ 

نزدیک کند. آنچه که در افغانستان در پیوند به پروژه لوله کشی بردن نفت و گاز برنامه ریزی شده بود، 

 یکی از همین بازی های بسیار خطرناک بود. 

بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان می دانست که کمبود چشمگیر نفت و گاز به بحران انرژی در آن  

این رهگذر هیچ هراسی را به دل راه نمی داد؛ زیرا آمریکا از وی پشتیبانی  کشور می انجامد؛ لیکن از  

همه جانبه می کرد. در وزارت خارجه آمریکا، بانو رابن رافیل معاون وزیر خارجه در امور جنوب  

آسیا، از دیدگاه های بی نظیر بوتو، در مورد باز شدن راه های بازرگانی آسیای میانه به روی پاکستان، 

 می کرد.دفاع 

اداره ی بل کلینتن پیش از پیش بر بی نظیر بوتو سرمایه گذاری کرده بود که دوباره به قدرت برسد. 

زمانی که بوتو نخست وزیر شد، کمک های آمریکا به پاکستان که به سبب آزمایش جنگ ابزار اتمی بند  

گاز نیز به وجود آمد. چون   شده بود، سر از نو فوران کرد و امیدواری بیشتر به حل مشکل کمبود نفت و

کلینتن طرفدار و پشتیبان شرکت یونیکال بود؛ بنابران مشکل پاکستان را در خصوص انرژی حل شده  

می پنداشت؛ از این رو حکومت آمریکا به کمپنی یونیکال وظیفه سپرد که گام به گام با گشوده شدن راه  

 باز کرده شود.های بازرگانی، گره مشکل بحران انرژی در پاکستان نیز 

مهم تر از همه، در آن هنگام سیاست خارجی و اقتصادی دولت آمریکا در آسیای میانه ، با بهره برداری  

و سود بردن از چشمه های نفتی و گازی این منطقه گره خورده بود که در این راستا تنها برنامه ی لوله  

کلینتن   اداره ی بل  با سیاست های  یونیکال  از سوی شرکت  پیدا می کرد. همچنان در کشی  همخوانی 

شورای امنیت ملی آمریکا نیز وزنه ی طرفداری از پروژه یونیکال سنگین بود. به همین دلیل بود که در  

با هم نزدیک شدند و رییس جمهوری   یونیکال  پاکستان، طالبان و شرکت  آمریکا و  نتیجه میانجیگری 

با رییس کمپنی نفتی یونیکال، قرارداد لوله    ۱۹۹۵اکتوبر    ۲۱ترکمنستان سفر مراد نیازوف به تاریخ  

 کشی بردن گاز را در شهر نویارک دستینه کرد. 

ولی با وجود این همه زد و بند ها و خاطر خواهی ها، بی نظیر بوتو در آغاز کار، بر بنباد یادداشت هایی 

ارج بریداس  نفتی  از سوی شرکت  لوله کشی  بود، طرفدار شروع کار  بود؛ زیرا که دستینه شده  نتاین 

یادداشتی را به امضا رسانیده بودند. افزون بر   ۱۹۹۵مارچ    ۱۶پاکستان و ترکمنستان در این مورد در  

این بی نظیر بوتو با کارلوس بلگرونی رییس شرکت بریداس، روابط بسیار دوستانه داشت که نمی خواست 

ز پول های رشوه که بریداس می  این دوستی سودآور خدشه دار شود و کیسه های آصف علی زرداری ا

پرداخت، تهی بماند. حتا کارلوس بلگرونی راه نزدیکی بی نظیر بوتو را با سفر مراد نیازوف، نیز پل  

 زده بود.

  ۱۹۹۶در گیر و دار و گرمی بازار پروژه ی لوله کشی، بخت با بانو بی نظیر بوتو یاری نکرد و در سال  

 جایش نواز شربف نشست.از کرسی نخست وزیری برکنار شد و بر 

نواز شریف طرفدار سرسخت شرکت یونیکال بود. آی اس آی و برخی افسران ارتش، وزیر نفت پاکستان 

چودری نثار علی خان نیز از شرکت یونیکال پشتیبانی می کردند و در این کار همفکر و همدست نخست  

بردن گ های  لوله  یونیکال جواز کشیدن  کمپنی  که  همین  شدند.  آورد، وزیر  به دست  را  ترکمنستان  از 

حکومت پاکستان تالش کرد تا هر چه زودتر کار لوله کشی آغاز یابد. هدف این بود که طالبان از این  
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به   راه، مشروعیت پیدا کنند و از سوی آمریکایی ها شناسایی رسمی به دست آورند؛ لیکن چرخ زمان  

 کام سازمان دهندگان این درامه ی مضحک نچرخید. 

 ادامه ی گپ هایی که تا اینجا گفته آمد، سخنان دیگری نیز وجود دارد که درخور اهمیت اند:به 

 

( معاون جلسه پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اتحادیه اروپا،   Willy Wimmerویلی ویمر )    -۱

 خود یادآوری کرده است )برگردان(: ۱۹۹۷/  ۱۰/  ۳۰خبری تاریخ  هدر آگهی نام

 

از خاک   لوله ی بردن گاز ترکمنستان  قرارداد کشیدن خط  " در مورد تصمیم طالبان برای واگذاردن 

سعودی، یادآوری باید کرد: این تصمیم طالبان می تواند با در    -افغانستان از سوی اتحادیه ی آمریکایی  

نتیجه باقی بماند. انسان اجازه دارد ]پیش بینی کند[ که هدف تصمیم  نظر گرفتن واقعیت های افغانستان بی  

گیری ها از این دست این است که یک ]اتحاد نا مقدس[ بین طالبان به عنوان دارندگان نفت و گاز و 

شرکت های آماده به لوله کشی به وجود آید، و از آغاز کار برنامه همین گونه بود. این فیصله سبب نابودی  

فغانستان و پدید آمدن تهدید خطر به کشور های عضو سازمان ]امنیت و همکاری اتحادیه اروپا [  مردم ا

 پنداشته می شود. 

لیکن در واقعیت امر، این عالقمندی از اجزای گوناگون بنا یافته است. " در جو نبودن صلح، لوله کشی 

نسرن ساختمانی شاه لوله ها آنرا در  نیز بوده نمی تواند." این سخنی است که نمایندگان دستگاه رهبری ک

د و خود این سخن بیشتر واقعیت ها را بازگو می کند تا به تکیه کردن بر گرفتن تصمیم از سوی  ننگر دار

طالبان. تا زمانی که در افغانستان امکان به وجود آمدن صلح فراهم نشود، هر شرکت ساختمانی مایل به 

ش کند که حتمی یک چنین مجتمع با خطر هر گونه سوء قصد های  کشیدن لوله ها، جبری باید با خود سنج

انفجاری رو به رو می شود. از این موضوع خود شرکت نیز به خوبی آگاهی دارد و یگانه برنده در این 

 برنامه، ایران خواهد بود.

وجود اینکه تصمیم گیری طالبان پیرامون این برنامه به معنای کتمان واقعیت جامعه ی افغانستان است. با  

بخش مردم  ۳بر۲طالبان کم و یا بیش محل های پشتون نشین را زیر اداره ی خود دارند؛ ولی در حقیقت 

 افغانستان در قلمرو حاکمیت اتحاد شمال زندگی می کنند.

این مردم نشان دادند که هر گونه تالش طالبان به هدف اشغال گری و اشغال مناطق با خونریزی واپس 

 زده می شود.

نه تنها خود طالبان در افغانستان در بیراهه روان هستند؛ بلکه آنانی که به تصمیم طالبان از دیدگاه برنده  

 بودن می نگرند، می توانند پایان خواب خویش را ببیند." 

 )برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول (.

 

شناس در یک نوشت زیر عنوان:  ( تحلیلگر سیاسی و افغانستان    Thomas Ruttigتوماس روتیگ )  -۲

نگاشته   ۱۹۹۸/    ۱/    ۲۱تاریخ    Neues Deutschland" مال ها کالس تجارت پیشگان" در روزنامه ی  

 است )برگردان(:

 

" دو کمپنی در همچشمی اند تا امتیاز کار لوله کشی بردن نفت و گاز را از نزد طالبان به دست آورند:  

 یکال از کلفورنیا و بریداس از ارجنتاین. زمان تصمیم گیری نزدیک است. یون

پیشتر   روز  چند  سخن  این  روی  از  هستند،  سختگیر  و  تمدن  دشمن  طالبان  بگویید،  را  چیز  یک 

Washington Post   پرده برداشت، شماری از اعضای هیأت فرستاده شده از سوی اسالمیست های

]مهماندار[ خویش سوار بر چرخبال بر فراز یک کارگاه نفتی در خلیج    بنیادگرای افغانی در همراهی با

مکسیکو پرواز کردند. از زمان دیدار نخستین خود در زمستان گذشته مال ها گپ هایی را آموختند. آنان  

دیگر نه تنها لباس های نازک نخی ) پیراهن و تنبان( را به تن نه کرده بودند و چبلی را در پا های ]بدون 

اب[ نه پوشیده بودند؛ بلکه همچنان یک گشت و گذار در شهر نیز در برنامه گنجانیده شده بود که در  جر

یونیکال   کمپنی  هیأت  مهماندار  شود(.  می  )دیده  دارد  بازتاب  فیشنی"  های  چیز   "  United Oilآن 

Company of Colifrnia   نفت و    بود. این شرکت از چندین سال بدین سو می خواهد لوله کشی ]بردن

گاز[ را از ترکمنستان با گذر دادن از خاک افغانستان بنا نهد. مهمانان را پیشرفته ترین تخنیک برمه  

)برما( آشکارشد.   Myanmarزیان آن تا یک اندازه در پروژه   کاری زیر آب شگفت زده کرد، کاری که  

یارد ها دالر تا هنوز نهایی پیش از همه هیأت فرستاده شده با رییس کمپنی دیدار کرد؛ زیرا موضوع مل

نشده است. طالبان به همکاران ]کمپنی یونیکال[ این ]امیدواری را دادند[ که بهترین امتیاز را به آنها می  

طالبان [ را    تن افغان ]افراد وابسته به گروه  ۱۳۷دهند. یونیکال چندی پیش هزینه ی برنامها ی آموزش  

 به پیش برده شد، پرداخته است. Nebraskaدانشگاه ر که د
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به خاطر اینکه کمپنی خود را پیشگام نشان داده باشد، پیش از پیش در افغانستان چیز های مورد نیاز 

در ایران از کمک دو صد هزار   مدرنیزه کردن را به طالبان آماده کرد. در کنار " کمک های انسانی"  

اه های دامنه دار در این است که واشنگتن به طالبان پول دالری دیگر نیز سخن زده می شود. دلیل این افو

البته می خواهد با این کار پیوند های مخابراتی و  خرید دستگاه فکس و تیلفون ها را پرداخت کرده و 

بازرگانی خویش را بهتر کند. ]خودرو های[ لند کروزر کولر دار ساخت جاپان که طالبان با سوار شدن  

ام خود را به نمایش می گذارند، از کمک های کشور های حوزه ی خلیج فارس بوده  بر آنها با اشتیاق تم

که در ازای ]این سخاوت، به شیخ نشینان [ اجازه ی شکار باز )شاهین ( از طرف طالبان داده شده است 

  و این پرنده از زمره ی جانواران زیر خطر تهدید به شمار می آید. و پولیس مذهبی طالبان را که زنان

 افغانستان را ]به بهانه ی[ پوشیدن لباس غیر اخالقی جزا می دهند، عربستان سعودی تامین مالی می کند. 

 

 Central Asianکمپنی یونیکال یگانه شرکت نیست که می خواهد کار پروژه ی لوله کشی آسیای میانه "

Oil Pipeline Project -AOPوی کمپنی ارجنتاینی " را بنا نهد. در اصل برنامه ی این پروژه از س

بریداس پی ریزی شده بود. این شرکت که ]کنون[ به رده ی دوم این شعبه ی از معامله پایین آمده است، 

  ۲۰۰به عنوان نخستین موسسه ی غربی در ترکمنستان فعالیت را آغاز کرد، در آنجا در شروع کار  

  ۱۹۹۴مایه گذاری کرد و در سال  بزرگ ترین چشمه ی جهان، سر  Yascharملیون دالر در میدان گازی  

برنامه ی آن که دست کم صاف و پاک به دماغ آتش زد، پی ریزی شد تا مواد خام سنجیده شده را از  

کارلوس  بریداس  کمپنی  رییس  برسانند.  ]خارج[  به  ها  جنگ  پیامد  از  شده  ویران  افغانستان  قلمرو 

 ی در این مورد امضا گرفت.( از رهبران گروه های جنگ Carlos Bulgheroniبولگارونی ) 

رییس کمپنی صورت حساب را بدون اشتراک یونیکال آماده کرد. هنگامی که شمال )باد( کلفورنیا از 

برنامه بهره برد ]آگاهی پیدا کرد[ برای هر دو حکومت )ترکمنستان و پاکستان ( و همچنان طالبان پیرنگ  

کم یک خط لوله ی دیگر برای بردن نفت، پروژه ی همسان را ارائه کرد و در نظر گرفت که دست  

همزمان با کار لوله هایی که در افغانستان بنا نهاده می شود ، تا سواحل پاکستان )بندر کراچی( کشیده  

 شود.

اینکه ترکمنستان و پاکستان قرارداد را شکستند و به پروژه ی ] جدید پی ریزی شده ی شرکت یونیکال[ 

پیوستند باید دلیل این کار را تأثیر گذاری بسیار نیرومند حکومت ایاالت متحده دانست. رییس جمهوری  

که روابط خدشه  ترکمنستان سفر مراد نیازوف یگانه ریس دولت کشور های آزاد مشترک منافع است  

ناپذیر با طالبان دارد، از یک نزاع با کمپنی بریداس استفاده کرد تا امتیاز انباز شدن در بیرون آوردن  

گاز طبیعی را به خود ویژه کند و کلیه قرارداد ها را با ارجنتاینی ها بشکند. ارجنتاینی ها شکایت نامه به  

المللی سپردند، روند بررسی به ای ن اعتراض تا به امروز پا در هوا مانده است. کنون  اتاق تجات بین 

رییس جمهوری کلینتن می خواهد وزنه ی خود را به سود کمپنی یونیکال به کفه ی ترازو بگذارد. تا 

هنوز لوله کشی به طرف پاکستان یک خواب مذهبی است؛ ولی اینکه به چه زودی این کار برآورده شده 

یس جمهوری نیازوف نشان داد، وقتی که او با رییس جمهوری ایران  می تواند، آنرا در ماه دسامبر ری

کیلومتری را باز کرد تا گاز    ۲۸۷محمد خاتمی در یک رژه ی کوچک دولتی)رسمی( وال یک لوله ی  

طبیعی ترکمنستان از گذرگاه های ایران به بازار های جهانی سرازیر شود. این در اصل خود از دو دیدگاه  

: در نخست، این نخستین بار است که گاز یکی از جمهوری های شوروی از راه های یک گام تاریخی بود

به کلی جدا از راه های روسیه برده می شود و دوم اینکه ایاالت متحده ی آمریکا از این سخن دوری  

 جست که بر ترکمنستان فشار آورد که بر سر تحریم های وضع شده بر ضد ایران پا نهاده است.

 

( در یک زمان سرنوشت  CAOPگونه به مانند این لوله، کار پروژه ی لوله کشی آسیای مرکزی )همین 

میانه،   آسیای  در  شوروی  های  جمهوری  طبیعی  های  چشمه  از  بردن  سود  هدف  به  همچشمی  ساز 

سازماندهی شده است. کارشناسان این بخش، مواد خام این منطقه را به عنوان واپسین چشمه های بیرون  

حصه نفت وجود دارد که در خلیج    ۱۰بر۱نا شده، دارای اهمیت جهانی دانستند. در آنجا دست کم    آورده

به خاطر   دارد.  اختیار  در  را  بزرگ جهان  گاه  ذخیره  ترکمنستان سومین  تنها  است.  تثبیت شده  فارس 

تحده ی تضمین امنیت لوله هایی که از یک منطقه ی بسیار مهم راهبردی گذر داده می شود، ایاالت م

آمریکا آگاهانه آمادگی نشان می دهد که حاکمیت ضد انسانی طالبان را که بیشتر از همه بر ضد زنان  

است، تحمل کند و حتا با در نظر گرفتن عالقمندی کنسرن نفتی خود )یونیکال( در جایگاهی قرار گرفته  

 که تحریم ها علیه ایران را از بین ببرد.

واند در سنجش های آنها خط تیره بکشد. جنبش زنان در ایاالت متحده ی یک چیز دیگر نیز است که می ت

آمریکا در ارتباط به افغانستان تا کنون یکی از بزرگ ترین کمپاین تبلیغاتی خود را در گستره ی جهانی  

راه اندازی کرده است. هر گاه واشنگتن خود را دوست طالبان وانمود کند امکان آن می رود که ملیون ها 

از طرفدارانش را از دست بدهد، کسانی را که می توانند بر انتخابات میان دوره ی کانگرس در پایان  تن  
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تأثیر چشمگیری داشته باشند و همچنان برگزیده شدن جانشین کلینتن، ال گور را ناممکن   ۱۹۹۸سال  

 کنند." ) برگرفته شده از کتاب دیجیتال " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

 

]یادآوری[ خاطره ها فرا می  مصطفی دانش در بخشی از نوشته ی " افغانستان آمریکایی ها را به    -۳

، نگاشته است ۱۹۹۸/    ۵/    ۹تاریخ    Frankfurter Allgemeine   Zeitungخواند " در روزنامه  

 )برگردان(:

ازبیکستان، ترکمنستان    "... کلیه نگاه ها پیش از همه متوجه چشمه های نفت و گاز در آسیای میانه، در

و قزاقستان است. برنامه این است که یک شاه لوله ی بزرگ از ترکمنستان از راه های غرب و جنوب  

افغانستان بنا نهاده شود تا نفت و گاز را از راه پاکستان به هند و بنگلدیش برسانند. تنها در ترکمنستان به 

در نظر گرفته شده است. همچنان به خود پاکستان    همین سبب، بیش از شش ملیارد دالر سرمایه گذاری

که چشمه های نفتی در اختیار ندارد، این پروژه از نگر اقتصادی دارای اهمیت بزرگ است.از سوی 

دیگر از خاک افغانستان راه های ترانزیت پاکستان به آسیای میانه امتداد می یابند ؛ ولی بنابر جنگ ها، 

 د است.شش سال است که این راه ها بن

لیکن آشکار می شود که خواست آمریکایی ها و پاکستان برآورده نخواهدشد. بدین گونه تالش ها برای 

حکمرانی طالبان بر سراسر افغانستان بی نتیجه باقی می ماند. همین اکنون شمال ]افغانستان [ را که از 

اداره ی خود در آورند. بنابر   نگر اقتصادی دلچسب و جایگاه راهبری مهمی است، طالبان نتوانستند زیر

آن از کوشش های شرکت نفتی آمریکایی برای ساختن دهلیز ]بردن نفت و گاز [ از مناطق زیر اداره ی  

طالبان، پیروزی به دست نمی آید. " تا زمانی که در افغانستان یک نارنجک پرتاب شود، در آنجا کار 

( چند ماه پیشتر به آگاهی Imleیس شرکت یونیکال ) لوله کشی بنا نهاده نخواهد شد." این سخنان را ری 

رسانید. هر گاه کنسرن های بین المللی با در نظر گرفتن نبود امنیت در افغانستان تصمیم به بردن نفت از 

قلمرو ایران به حوزه ی خلیج فارس بگیرند، این کار هیچگاه به خواست آمریکا همخوانی ندارد؛ زیرا 

سیاسی در آسیای میانه مبدل می کند. عکس موضوع نمی تواند با  قتصادی و  ایران را به یک نیروی ا

عالقمندی مال ها در تهران برابر باشد، هر گاه در پیش دروازه خانه های آنان، ایاالت متحده با نیرومندی 

رخنه کند و با طالبان در مرز های شرقی شان یک قدرت طرفدار آمریکا محکم بندی شود. ولی به هر  

( ایرانی Optionازه که جنگ در افغانستان ادامه یابد، به همان پیمانه امکان دارد که گزینه ی مناسب )اند

تحقق پیدا کند. این یک چیز پنهان نیست که رؤسای جمهوری قزاقستان و ترکمنستان نظربایوف و نیازوف 

 به ایران دیدگاه دوستانه دارند.

بط آمریکا و پاکستان با چین بهبود یابد. در رسانه های چینایی  بی ثباتی در افغانستان نمی گذارد که روا

گفته و نگاشته می شود که طالبان جنگجویان خود را به ایالت مسلمان نشین سینکیانگ ]به پشتیبانی [ از  

 ایغور ها گسیل کرده اند ]قاچاقی فرستاده اند[.

را نسبت به درگیری ها در تبت فراهم  این سخن در شمال غرب چین به قدرتمندان در پکن نگرانی بیشتر  

می آورد. افزون بر این، موضوع دیگری نیز بر آن سنگینی می اندازد و آن اینکه چینایی ها هم چشم به 

چشمه های نفت و گاز در آسیای میانه دوخته اند. کشیدن یک شاه لوله از قزاقستان تا چین برنامه ریزی  

ری از ازبیکستان گفت و گو ها روان است. به همین خاطر شده است و در مورد خط شاه لوله ی دیگ 

چینایی ها نیز به بودن صلح، امنیت و ثبات در منطقه عالقمند هستند." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " 

 گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(.

مردمان زیر تهدید،   نهاد بین المللی دفاع از   ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۸در بخشی از نامه ی سرگشاده ی تاریخی    -۴

( گوتینگن  است Göttingenاز شهر  آمده  آمریکا،  خارجه  وزیر  البرایت  مادلین  بانو  عنوانی  آلمان،   )

 )برگردان(:

سفیر آن وقت    ۱۹۹۵و    ۱۹۹۴" مجمع بین المللی دفاع از مردمان زیر تهدید به یاد دارد که در سال های  

پاکستان ) از راه ( بستن قراردJohn D. Monjoآمریکا در  لوله کشی رسانیدن گاز ترکمنستان را  اد 

دلتای عربستان سعودی  یونیکال و شرکت  آمریکایی  نفتی  بین طالبان و شرکت  پاکستان،  به  افغانستان 

(Cil بود که به طالبان جرأت اشغال نظامی ]مناطق[ را )( سازماندهی کرد، پول و نفت )پترول و دالر

 ان در وضعیت کنونی در آورده شدند.داد و به ]زور[ همین امکان ها، آن

تاریخ   )  ۱۹۹۸/    ۹/   ۵به  المللی  بین  تیلفون  آمریکایی سیستم  دیگر  محله ی  TSIشرکت  در   )New 

Jersey Hackettown    یک قرارداد را با طالبان پیرامون تمدید شبکه ی تیلفون بی سیم در افغانستان

آن یابد،  آغاز  روان  سال  در  آن  کار  باید  که  است  آی،  بسته  اس  تی  شرکت  معاون  که   Garyگونه 

Breshinsky    به آژانس خبررسانی    ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۶به تاریخSan Francisco Chronicle    آگاهی

این معامله را تأیید کرده است. این سخن در نزد مجمع بین المللی دفاع از   داد، وزارت خارجه آمریکا  

مردمان زیر ستم به کلی دور از انتظار پنداشته می شود که طالبان به کمک آمریکایی ها توانایی می یابند  

وابسته به مجمع ما از حکومت شما  تا حاکمیت خود را در افغانستان تحکیم دهند. سازمان حقوق بشر  
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خواهش کرد که یک چنین معامله با طالبان از راه های قانونی بند شود ، در غیر آن تحریم های جاری  

شده از سوی آمریکا بر ضد حکومت هایی که حقوق بشر را به سختی پایمال می کنند، مورد اعتماد بوده  

 ر در کوچه های خون و آتش " ج اول(.نمی تواند." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذ

 

( در نوشته ی زیر تیتر " در معامله ی تجارتی وابسته به طالبان   Thomas Ruttigتوماس روتیگ )  -۵

 ، نگاشته است )برگردان(:۱۹۹۸/   ۱۲/  ۵تاریخ  Die Tageszeitung"، در روزنامه 

 

از هم مورد عالقه ی روز افزون سرمایه " افغانستان با وجود پایمال شدن حقوق بشر از سوی طالبان، ب

گذاران قرار گرفته است. بیرون شدن کمپنی نفت و گاز آمریکایی یونیکال از برنامه ی بزرگ لوله کشی، 

 کدام تغییری را رونما نمی کند. 

از یک هفته بدین سو انجینران آفریقای جنوبی به نمایندگی از یک کنسریسوم بین المللی کار های پژوهشی 

به هدف بیرون آوردن مس از کان عینک لوگر که شاید بزرگ ترین چشمه ی مس جهان در کوه های   را

 افغانستان باشد، آغاز کرده اند.

در حال حاضر، وضعیت به کلی تغییر کرده است. لوگر در منطقه زیر حاکمیت طالبان قرار دارد و در  

ز چشمه های خبر رسانی، شماری از سرمایه آنجا امنیت حکمفرما ست. بدین خاطر بر پایه آگاهی دهی ا 

گذاران: انگلیس ها، آمریکایی ها، آفریقایی )جنوبی(ها، فرانسوی ها، پاکستانی ها، آلمانی ها به آنجا رفته  

 اند.

اینکه آلمانی ها در این معامله انبازیده اند یا خیر؟ روشن نیست. طالبان در موضع گیری خود در این باره 

های  کمپنی  که  کرد  تأیید  مل  نیک  محمد  نیک  آلمان،  در  آنان  ی  نماینده  تنها  گرفتند.  کار  احتیاط  از 

Siemens    وHoechst  از داشته اند. همچنان عالقمندی خویش را به فعالیت در افغانستان به وی ابر

انبازی کمپنی   از  داد. به روز   Siemensآژانس خبر رسانی چین  آگاهی  این سرمایه گذاران  در جمع 

 یکشنبه نشریه ی

Observer    چاپ لندن یک نام را افشا کرد: کنسرن در این سفر از سوی پرویز افتخار پاکستانی نمایندگی

( این سخن را به کلی رد کرد. نخیر، هیچکس  TAZه )می شد. لیکن کنسرن در پاسخ به پرسش روزنام

در این معامله نانبازیده و کسی هم به هیچ صورت اجرای فعالیت در افغانستان را در پیش رو ندارد. بدین 

یادآور شد: " هیچکس ) به کلی( در    Observerبه نشریه    Barclaysگونه یکی از نمایندگی های بانک  

سفر به افغانستان اشتراک نکرده،تنها یکی از مینجر های ما )برای گردش( و آن هم بیخی )شخصی( به 

بود."   رفته  مینجر   افغانستان  های  دیدار  کارت  )طالبان(  افغانستان  وصنایع  معادن  وزیر  معاون  ولی 

 شگر انگلیسی نشان داد. را با افتخار به گزار Barclaysنمایندگی بانک 

هیأت سرمایه گذاران با وزیر معادن و صنایع و وزیر مخابرات ]طالبان [ دیدار کرده و به چهار استان 

" تشکیل یک کونزرسوم Memorandum of Understandingنیز سفر کردند. این سفر به امضای " 

"Afghnistan Development Co  ،عینک مس  درکان  ریزی  برنامه  برای  همچنان "  یافت.  پایان 

 بازگشایی یک پاالیشگاه نفت و گاز و یک کارگاه سمنت نیز هدف قرار داده شده بود.

سخنگوی طالبان مولوی وکیل احمد متوکل )امضای( این قرارداد ها را قناعت بخش و یک " پیشرفت 

شتن[ " گنجایش بلند  بسیار بزرگ و غیر منتظره " خواند و گفت که به افغانستان ارزش عالی زیر نام ]دا

سرمایه گذاری " را می دهد. نه تنها این پیشامد؛بلکه یک پیروزی دیگر نیز: یک کمپنی یونانی عالقمند 

 است که در آینده در اطراف شهر هرات به جست و جوی ]چشمه ها و میدان های[ نفتی شود. 

 Startند. سرمایه دار انگلیسی  پیش از همه طالبان در آرزوی به دست آوردن یک سیستم جدید تیلفون هست

Benthan    تأیید کرد که از گذشته در این بخش کار آغاز شده است. کمپنی های انبازیده، طالبان را به

با مردان  اند که در قرارداد ها، سخنانی را درباره امکان به کار گماریدن برابر زنان  طرفی کشانیده 

 بگنجانند. 

Benthan  آ صدای  با  گو  و  گفت  یک  )در  طالبان   Voice of Americaمریکا  نوازی  مهمان  از   )

خرسندی نشان داد و دلیل سفر خود را به افغانستان، جایگاه کلیدی این کشور برای جمهوری های آسیای 

پرسیده شد که آیا[ در   Benthanمیانه شوروی و همچنان نیازمندی به بازسازی در آنجا دانست. ]از  

نان خود صحبت کرده است یا خیر؟ او یادآور شد: " ما بازرگان و سرمایه مورد نقض حقوق زنان با میزبا

گذار هستیم، نه سیاستمدار؛ لیکن ما تنها در محیطی کار و سرمایه گذاری کرده می توانیم که مورد پذیرش  

 جامعه ی جهانی، بویژه اتحادیه بانک ها باشد." 

 

کار لوله کشی رسانیدن نفت و گاز ترکمنستان با بیرون شدن شرکت یونیکال از افغانستان ]از برنامه ی  

گذر دادن از خاک افغانستان به پاکستان و غیره کشور ها[ پیامد فشار روز افزون سازمان های زنان  
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]آمریکایی[ بر واشنگتن و رهبری شرکت یونیکال، بود." ) برگرفته از کتاب دیجیتال:" گذر در کوچه 

 های خون و آتش" ج اول(.

 

۶-  Ewal Stein   در یک نوشته زیر عنوان " نظر اندازی دقیق در چند کنجی استراتژیکی" در روزنامه

 ، نگاشته است ) برگردان(:۱۹۹۹/   ۱/  ۱۳( تاریخ  Handelsblattمالی و اقتصادی آلمان ) 

اه گذر "... تا جایی که دیده می شود برنامه های چند جانبه بیشتر با راه های بیرون رفت برای تعیین ر

خط های بردن و رسانیدن مواد خام انرژیتکی از چندین مرز بسیار مهم با هزینه ی سنگین ملیارد دالری،  

تنها بخشی از بازی را در بر می گیرد ؛ ]ولی اصل[ سخن بر محور عالقمندی سرحد کشی و سرحد  

ایاالت متحده ی آمریکا بندی استراتژیکی می چرخد که در این ]نقشه[ پای یگانه ابر قدرت باقیمانده،  

کشیده شده است که حتا خط نخست جبهه به دست همین کشور است و به کسانی که بیرون رانده شده اند  

 و دچار کمبود آگاهی درونی هستند، در این بازی ]بزرگ[ به آنان جایی وجود ندارد. 

هد و کم از کم در نقطه  این سخن، بویژه سیاست آمریکا را در برابر افغانستان و پاکستان نشان می د

مرکزی این چند کنجی جایگاه خود را احراز می کند. انسان در تالش آن است تا آنجا که امکان دارد یک 

کمربند امنیتی پهن جغرافیایی را در اطراف کشور های خلیج عربی به عنوان چشمه ی بزرگ انرژی 

خویش می پندارد و همکاران دلخواه    جهان بکشد، جایی که واشنگتن آنرا منطقه ی عالقمندی نخستین

 خود را نیز در این پیرنگ شریک کند. 

بدین گونه پاکستان توانست از گذشته های دور از دلگرمی و خاطر خواهی ویژه ی آمریکا در برابر آن  

کشور، خرسند باشد. نشانه های این تالش ها در زمان اشغال افغانستان از سوی شوروی در دهه ی هشتاد 

ادن کمک های اقتصادی و البته سخاوت های بزرگ نظامی نیز بازتاب یافته و با وجود کمبود و  و با د

حتا نبود دموکراسی در این سرزمین دلخواه، برای ]دولت آمریکا [ خیلی سنگین تمام شد. با آن که اسالم  

م در شکم آمریکا  آباد ]در آن زمان [ به خاطر دست یافتن به جنگ ابزار اتمی می کوشید؛ لیکن با آن ه

که پاکستان بدون    ۱۹۹۰به سختی جا گرفته بود. نخستین بار پس از امضای قرارداد صلح ژنیو در سال 

کدام دلیل تصویب آنرا چندین سال به پس انداخت، بعد از بیرون شدن قوای سرخ از افغانستان، واشنگتن  

 تا یک اندازه از ]پاکستان [ دوری گزینی کرد. 

دوری گزینی [ زیاد دوام نکرد. واکنش خیلی ناچیز ]آمریکا [ در پیوند به انجام انفجار   لیکن این سخن ]

، این سیاست را نمایان کرد.  ۱۹۹۸اتمی ]آزمایشی [ پاکستان به پاسخ انفجار اتمی آزمایشی هند در می  

شد و راه تحریم های برقرار شده ی اقتصادی گذشته ]علیه پاکستان [ همچنان بر ضد هند دوباره نرم  

صندوق بین المللی پول باز گردید. چیزی که همین اکنون در چهار چوب  برای پرداخت وام ها از سوی 

زندگی ]سیاسی و اقتصادی [ پاکستان که چون یک بوته ی گیاه زندگی به سر می برد، تامین آن دشوار  

قض حقوق بشر می خواند، به نظر می رسد.]مرز های پاکستان [ با ایران که واشنگتن این کشور را نا

فاصله ی چندان زیادی ندارد، همچنان فاصله ی مرزی با هند که ایاالت متحده ی آمریکا با آن روابط دو  

 گانه دارد، نزدیک و دور دوراز است و هم مرز مشترک ]پاکستان [ با چین دور نیست. 

و همزمان راه جدا کننده به طرف   افغانستان یک چنین نقش را در جایگاه پل ارتباطی به سوی آسیای میانه

روسیه بازی کرده می تواند. با در نظر گرفتن این ویژگی ها باید از پیش برنامه ی لوله کشی به خواست 

آمریکا پی ریزی شده باشد. به عنوان پیروزمند که گاز ترکمنستان را با گذر دادن از خاک افغانستان به 

تگی ها روشن شده باشد. با ]عملی شدن [ این کار، انسان می پاکستان و اقیانوس هند می رساند، وابس

 تواند که با آوردن یک ضربه دو مگس را از بین ببرد: 

نخست اینکه گاز ]ترکمنستان [ نباید از خاک روسیه برده شود، دوم اینکه از بردن گاز از راه ایران نیز 

زیاد هدف های آینده خود را در آسیای جلوگیری شود؛ زیرا این کشور )ایران( در گذشته با کوشش های 

 میانه گسترش داده است.

تا هر چه زودتر جنگ  دارد  هنوز هم وجود  که  یقین  به  و  داشت  فروان وجود  بدین خاطر عالقمندی 

داخلی)!( در افغانستان پایان یابد، اینکه چه کسی همیشه در لباس پیروز میدان، تامین ثبات ]در افغانستان  

به کلی بی تفاوت است. لیکن اینکه چه کسی و با چه ابزاری از این گفته پایندانی می کتد،  [ را می پسندد،  

 جان سخن را می سازد. 

کنون پی ریزی چنین نقشه بار دیگر از روی تخته ی نقشه کشی برداشته شده است.پذیرش این اتهام ها 

ت متحده ی آمریکا آشکارا با طالبان م[ که ایاال  -]اتهام نبوده؛ بلکه یک حقیقت روشن و انکار ناپذیر است 

بند و بست محکم بسته و روابط تنگاتنگ برقرار کرده، ]بسیار سنگین تمام می شود [ و انسان نمی خواهد 

در این گاهه ی زمانی ریسک را بپذیرد. به هر صورت، دیده می شود که واشنگتن از این گپ ناخشنود 

گر و ]ناقض[ حقوق بشر ) حکومت طالبان ( به یک اندازه  است که جهانیان می دانند که حکومت سرکوب

ی بزرگ جنگ ابزار آمریکایی را در اختیار دارد و این ساز و برگ را پاکستان به آنان تحویل داده و 

است. و  ابزار ها را پرداخته  آمریکا، عربستان سعودی پول هزینه ی خرید جنگ  اعتماد  متحد مورد 
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کس می داند[ که افراطی های اسالمی جنگجویان خدا به دهشت افگن اسامه سرانجام اینکه ] امروز همه  

بن الدن پناه داده اند، کسی که متهم به بمب گذاری در سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دارالسالم  

 است.

 در این میان نظریه پردازان آمریکایی برنامه ی لوله کشی را از ترکمنستان با گذر دادن از بحیره ی

  " آمریکایی  کمپنی  ها  تازگی  این  در  و  اند  گرفته  نظر  در  ترکیه  طرف  به   Trode andکسپین 

Development Agency    ،ملیارد دالر را در دو قسط ۱,۳۵" به حکومت ]ترکمنستان [در عشق آباد

 به خاطر تامین هزینه ی لوله کشی و رونق گرفتن کار آن پرداخت کرده است. 

طالبان تنها به خاطر آمدن تغییر در دیدگاه آمریکایی ها نیست. افغانستان که بیشتر باشندگان  ولی عملکرد  

آن سنی مذهب هستند باشیعه های جمهوری اسالمی ایران از سال ها بدین سو در لبه ی تیز جنگ قرار  

ای سده های دارد ] این گون تحلیل ها و گفته ها به کلی نادرست است؛ زیرا به گواهی تاریخ در دراز

فرهنگ و   گذشته و در حال حاضر مردم دلیر افغانستان با مردم دوست و برادر ایران که زبان، ادبیات  

اند؛   کرده  زندگی  هم  کنار  در  دوستی  و  صفا  و  صلح  در  همیشه  دارند،  تاریخی  فراوان  های  پیوند 

توان   را نمی  افراطی در هر دو کشور  اراده و عملکرد ماجراجویی های زمامداران و گروه های  به 

م[ نمایش های بزرگ نظامی از طرف ]ایران و طالبان [ که در این تازگی ها  -شهروندان وابسته دانست  

 در مرز های هر دو کشور صورت گرفت، خاطره ی آن تا هنوز زنده باقیمانده است. 

ننده مالی طالبان هرگز هر گاه جنگجویان ]طالبان [ دست به جنگ ابزار ببرند، پاکستان در جایگاه تامین ک 

نمی تواند خود را ]از روند رویداد ها [ کنار بکشد. چنین پیشامد سبب خواهد شد که دهلی نیز در این  

 برنامه کشانیده شود .... 

سود این جهت گیری جدید آمریکایی ها در شرق میانه، آنگونه که خود آن کشور در برنامه ریزی لوله  

به ترکیه می رسد؛ زیرا افزون بر دریافت سود چرب از درآمد بردن گاز  کشی همیشه از آن یاد می کند،

ترکمنستان، سودجویی از نفت آذربایجان نیز در در این جا نهفته است. در این برنامه نیز انقره، واشنگتن  

 را در کنار خود می یابد. 

ه سیاه با گذر دادن از  به همین شکل واشنگتن در اساس به موضوع رسانیدن نفت آذربایجان از راه بحیر

خاک گرجستان به سوی سواحل بحیره میانه و به ترکیه برتری داده است. هر چند این راه دراز و پر 

هزینه به نظر می آید؛ لیکن گزینه ی )الترناتیف( بردن ]نفت و گاز [ از راه ساحل بحیره ی سیاه روسیه 

منافع آن کشور را می رساند؛ زیرا با وجود   مشکل بلعیدن و غارت کردن و گرجستان نزد آمریکایی ها 

این که برنامه های شماری از لوله کشی های جدید از راه های دیگر پی ریزی شده است، با آن هم روسیه  

تا هنوز انحصار بردن و آوردن مواد خام آسیای میانه را در اختیار دارد که باید شکستانده شود و همین  

 جمعی سیاسی مردم، این کار صورت گیرد. اکنون بیش از همه برای خاطر  

ترکیه به سبب عضویت در پیمان ناتو، محل با امنیت نسبت به روسیه است که همیشه به خاطر ]بردن[ 

نفت باکو بی ثبات به شمار می آید. مسکو بی سر و صدا به مانند گذشته ]از طرف آمریکا [ زیر دست 

ه آن کشور خواهان اصالح ]دوباره [ مرزبندی ها در قرار خواهد گرفت؛ زیرا شاید روزی فرا رسد ک

آسیای میانه شود. بنابر این نیازمندی است که می توان دید، واشنگتن برای پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه 

اروپا تالش همیشگی می کند. کنون ]کارشناسان [ در آمریکا پیرامون مرکز فرماندهی رایزنی می کنند  

یک روش حرکت به چپ و راست: در پیوند به پیشگیری سیاست در برابر   که در دراز مدت در پی

پاکستان بر یک استراتژی تمرکز پیدا می کند: آن هم تامین امنیت تا آنجا که امکان پذیر است زیر پوشش  

بسیار نیرومند اقتصادی و سیاسی، نه تنها در چند کنجی؛ بلکه در دورا دور آسیای میانه." ) برگرفته از 

 ب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(.کتا

از البالی نگارش های باال که به چند و چون این موضوع مهم پرداخته اند، بر می آید که دولت آمریکا  

)سی آی ای و وزارت خارجه(، حکومت پاکستان، عربستان سعودی، شیخ های حوزه ی خلیج، ترکمن  

الالن بین المللی نفت و گاز کور خوانده بودند و نمی دانستند که با  باشی )سفر مراد نیازوف( و غیره د

طالبان انسان ستیز و دهشت افگنان جهانی گرد آمده در حلقه ی آنان، نمی توان به سر منزل مقصود  

رسید. اعتماد کردن به یک گروه تاریک اندیش و بنیادگرا، خشونت گر، تفرقه افگن، تمامیت خواه، دهشت 

 ه با فرهنگ زندگی انسانی... جز شکست و ناکامی چیز دیگری را در پی ندارد. گر و بیگان

شریک های شرکت یونیکال خیلی ساده انگاشته بودند که با برنامه ریزی بهره برداری از چشمه های 

نفتی و گازی منطقه و با آغاز کار لوله کشی رسانیدن نفت و گاز آسیای میانه به پاکستان و دیگر کشور 

آسیایی با گذر دادن از راه های شناخته شده در افغانستان، پیروزی به دست می آورند که یونیکال های  

 بزرگ ترین کمپنی نفتی جهان قرار دهند ، در فرجام کار چنین نشد.  را در جایگاه 

 نیاز است که به یکی دو مورد از مشکل قانونی و برنامه ای فرا راه شرکت یونیکال اشاره شود: 
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بازار برنامه ریزی برای بردن نفت و گاز حوزه ی کسپین از راه ایران گرم بود و بی هیچ چون و چرا،   -

این پروژه به برنامه ی لوله کشی رسانیدن گاز ترکمنستان با گذر دادن از افغانستان، زیان می رسانید. 

ی رسانیدن گاز ترکمنستان اعالم کرد که در کار لوله کش  ۱۹۹۷از سوی دیگر، حکومت آمریکا در جوالی  

 از راه های ایران، کدام مشکل و سدی را به وجود نمی آورد؛ 

بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی خبر رسانی کردند که به شرکت یونیکال در صورتی وام می دهند   -

 که در افغانستان یک حکومت با ثبات و دارای شناسایی بین المللی برقرار باشد؛ 

دفاع از حقوق زنان در آمریکا، بویژه " نهاد زنان اکثریت" دیدگاه مردم آمریکا را علیه    نهاد های مدنی  -

طالبان و شرکت یونیکال بسیج کردند تا این که برخی شریک های شرکت یونیکال نیز به خاطر رفتار  

کردند   های خشونت آمیز و غیر انسانی طالبان علیه زنان در افغانستان، صدای اعتراض بلند و درخواست

 که این برنامه نباید عملی شود؛ 

دلیل   - را کنار گذاشت. رهبری شرکت  لوله کشی گاز ترکمنستان  یونیکال برنامه ی  سرانجام شرکت 

صرف نظر کردن از این پروژه را کمبود چشمه های مالی دانست؛ زیرا بانک جهانی آماده نبود که تا  

فغانستان به گوش برسد، بخشی از هزینه مالی را زمانی که صدای شلیک یک مرمی از جنگ ابزار در ا

 در این برنامه بپردازد؛

  ۱۹۹۸پس از انفجار های دهشت افگنانه در سفارتخانه های آمریکا در نایروبی و دارالسالم، در اگست    -

القاعده   آمریکا پایگاه آموزشی دهشت افگنان را در ژوره در کوه های پکتیا در افغانستان که سازمان 

ه بن الدن از آن استفاده می کرد، با موشک های کروز میزائیل از رده ی توماهاک بست. حمله ی اسام

موشکی آمریکا سبب شد که شرکت یونیکال کارمندان خود را از افغانستان بیرون بکشد و در دسامبر 

ازبیکستان  کونسورتیم گاز را ترک بگوید و دفتر های نمایندگی خود را در پاکستان، ترکمنستان،  ۱۹۹۸

 و قزاقستان، ببندد.

در این سرگردانی  ماجرای برنامه ی لوله کشی نفت و گاز آسیای میانه و استفاده ابزاری از افغانستان  

 پایان گذاشته می شود: ها را با دو نوشته بسیار ارزشمند زینت بخشیده به این بخش نقطه ی 

 

فریدمن    -۱ )   دوکتور  نبشته ی زیر عنوان  Dr. Friedmann Müllerمولر  در  بازی بزرگ   (   " - 

،  ۲۰۰/    ۱/    ۳۰تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungو نفت" در روزنامه   آمریکا، افغانستان  

 نگاشته است )برگردان(:

 

افغانستان به عالقمندی های  آیا در حمله های نظامی آمریکا بر  این سخن شایع می شود که  " پیوسته 

دی به نفت" نگاه کرد؟ چنین می رساند که تأکید پی هم به حمله ی نظامی، به اجرایی اقتصادی " عالقمن

شدن برنامه های اقتصادی دارد ] نیرومندی [ می دهد. این بدگمانی از هوا پایین نیامده است. در دهه ی  

اشت. [ باال گرفت که در سده ی نوزدهم کار برد د  Mythosنود سده ی گذشته، یک سخن ]گفته ی کهن،  

در آن زمان افغانستان به عنوان منطقه ی جدا کننده ی خط رخنه کردن، میان قدرت بحری سلطنت بریتانیا  

و قدرت زمینی روسیه )تزاری( شمرده می شد. در آن وقت سخن بر سر چشمه های نفت از پیش شناخته 

 شده در بحیره ی کسپین نمی چرخید. لیکن رمان:

 

Rudyard Kipling  " پیرامون بازی بزرگGreat Game که به چند و چون این بازی به خاطر دست "

یافتن به تأثیر گذاری بیشتر می پردازد، پس از فروپاشی اتحاد شوروی یک لغت به ثبت رسیده را برای  

آشکار کردن بافت عالقمندی ها برای راهیابی به چشمه های انرژی در بحیره ی کسپین به دست می دهد. 

( به خودی خود این بافت افسونگر را ارائه کرد که شاخص های آن این  James Bondجمز باند )    فیلم

ها اند: بازار شرقی، عالقمندی های بزرگ، عملکرد های پویای بین المللی و اعتقاد بر این امر که کسی 

اختیار داشته می تواند بر جهان حاکمیت راند که راه گذر کردن به سوی این چشمه های انرژی را در  

 باشد. مواد برای ساختن یک فیلم.

 

است. در منطقه ی با بنیاد ها و ویژگی های  واقعیت موضوع با سنجش های صورت گرفته مأیوس کننده  

اسالمی در غرب افغانستان دو محل گاز و نفت خیز دارای اهمیت بین المللی وجود دارد: منطقه اطراف 

گیرد. پنج   چشمه ی شناخته شده نفت را در بر می  ۶۴خلیج فارس و بحیره ی کسپین. منطقه ی خلیج  

کشور همسایه در خلیج قلب سازمان اوپک را می سازند. از آن جمله: ایران، عراق، کویت و امارات 

متحده ی عربی هر کدام نزدیک به ده در صد چشمه های مهم نفتی را در سراسر جهان دارا هستند.  

 در صد نفت را در اختیار دارد.  ۲۵عربستان سعودی به تنهایی 

ناخته شده در بحیره ی کسپین بسیار ناچیز است و دو در صد چشمه های نفتی جهانی چشمه های نفتی ش

نفت   )استخراج  بودند  فعال  دهه  که چندین  ]نفت[  آوردن  بیرون  های  کارگاه  ولی  گیرد؛  بر می  در  را 
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صورت می گرفت ( فروکش کرده اند، آنگونه که باور ها در این مورد اشتباه آمیز نیستند، شمار زیاد  

گاه های بهره برداری از نفت تا کنون بسته نشده است. این امکان نیز وجود دارد که چشمه های شناخته پای

شده و نا آشنا بیشتر از یک بر دهم چشمه های نفتی در خلیج باشد، با آن هم چشمه های نفت بحیره ی  

 ]دیده می شود[. کسپین مهم هستند، این اهمبت بیشتر به اروپا نسبت به ایاالت متحده ی آمریکا 

در پیوند به گاز طبیعی وزنه ی مناطق به گونه دیگری است. در خلیج فارس و بحیره ی کسپین یکجایی  

در صد چشمه های شناخته شده جهان موجود است. نمونه ی آن ایران، کشوری که هر دو   ۴۰نزدیک به  

نیا را در اختیار دارد، در خلیج  در صد چشمه های د  ۱۷منطقه را با هم پیوند می زند و خودش به تنهایی  

مناسبت چنان است که هر دو منطقه کم از کم یک بر پنج را به سود خلیج در بر می گیرد. دیگر چشمه 

( و هند و یا چین، Bosporusهای نفت و گاز برخوردار از اهمیت جهانی در محل های بین بوسپوروس )

سخن در مورد افغانستان و چچنین نیز صدق پیدا می شناخته شده و یا بودن آن گمان می رود، است. این 

 کند. 

منطقه خلیج از چندین دهه بدین سو برای کشور های صنعتی غربی دارای اهمیت راهبردی بوده است؛ 

لیکن در این میان زیادتر به دولت های جنوب و شرق آسیا و همچنان به کشور های رو به رشد مهم جلوه  

تشکیل شد و یکی از کارتل های با اهمیت در کره ی زمین است،    ۱۹۶۰  می کند. سازمان اوپک در سال

در صد چشمه های اوپک از   ۸۵کشور های دیگر چون: ونزیویال و اندونزیا نیز عضو آن هستند؛ ولی  

اعضای این سازمان با کاهش  ۱۹۷۳]چشمه های نفتی[ پنج کشور حوزه ی خلیج بر می خیزد. در سال  

آ اندازه ی بیرون  اقتصادی به مبازره فرا  دادن  وردن نفت، جهان صنعتی را در میدان های سیاسی و 

بخش نفت حوزه ی خلیج به آمریکای شمالی و اروپای غربی سرازیر می شد.  ۲٫۳خواندند. در آن وقت 

اروپا و   ۲٫۳امروز   به  ده در صد  ]تنها[  داده می شود،  آسیا  دولت های جنوب و شرق  به  نفت  بخش 

ویژه شده است. با وجود این سرازیر سازی آشکار، ایاالت متحده ی آمریکا پیوسته با آمریکای شمالی،  

امکان، بردن نفت را از راه ]تنگی[هرمز تضمین  کشتی های جنگی در خلیج حضور دارد تا در صورت  

 کند. 

ت سیاسی هر گاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج، راه دریایی را امنیت بگیرد، با آن هم ثبا

]کشور های[ دارای چشمه های نفت را پایندانی کرده نمی تواند. عربستان سعودی در اینجا دارای وزنه 

ی ویژه است؛ زیرا این کشور نه تنها چشمه های بزرگ نفت را در اختیار دارد؛ بلکه از دهه ی هفتاد تا  

ه است. هنگامی که اندازه ی  = آوردن جبری فشار" را به دوش گرفت  Zwing suppliersکنون وظیفه "  

به در آوردن نفت خود را ثابت نگه می دارد، عربستان سعودی نسبت به دیگر اعضای اوپک، نوسان ها 

میان عرضه و تقاضا را در گستره ی جهانی برابر نگه می کند. از این خاطر سلطنت آل سعود می تواند  

د. ولی این کار، رخنه کردن آمریکایی ها را محدود بر پشتیبانی ایاالت متحده ی آمریکا اعتماد داشته باش

نمی کند. واژگونی خاندان شاهی به دست نیرو های اسالمی یک فاجعه به اقتصاد جهانی از کلفورنیا  

گرفته تا شرق آسیا به شمار می آید و همین گونه به کشور های جنوب مصیبت بار است. به این شکل 

ایاالت متحده و اروپا در نظر گرفته شود؛ بلکه چین، جاپان، هند، بایسته است نه تنها عالقمندی های  

شمار زیاد دولت های رو به رشد، اوپک و شهروندان حکومت های حوزه ی خلیج را نیز نباید از نگر  

انداخت، پیش از اینکه یک داوری پر شتاب درباره ی بازیگران "خوب" و " زشت" در منطقه داشته  

 باشیم. 

زه ی[ خود مختاری در بین جمهوری های اتحاد شوروی در وقت زمامداری گرباچف زمانی که ]انگی

پیدا شد، شماری از شرکت های بین المللی کوشش کردند که در بیرون کشیدن نفت از چشمه های نفتی  

دنیا، بهره برداری کنند. در سال   به مانند بسیاری جای های دیگر در  کمپنی    ۱۹۹۳در بحیره کسپین 

Chevronاز پنج سال گفت و گو به عنوان نخستین شرکت یک قرارداد را به خاطر بیرون کشیدن   پس

در کناره ی شمال شرقی بحیره ی کسپین با دولت آزاد قزاقستان به امضا  Tengizنفت از حوزه ی نفتی  

بین جمهوری آذربایجان و یک کمپنی انحصاری چند   ۱۹۹۴رسانید.یک قرارداد با اهمیت دیگر در سال  

یتی به اشتراک یازده شرکت نفتی بسته شد. برای نخستین بار در همین وقت بود که حکومت آمریکا در مل

برنامه همچشمی مداخله کرد. پیش از همه اداره ی کلینتن به حق ویژه ی روسیه در " مرز های نزدیک" 

خاطر آرزوی دست تالش های تب آلود و دوامدار ایاالت متحده ی آمریکا به   به آن کشور ارج گذاشت.  

زدن به بیرون آوردن نفت در آنجا نبوده است؛ بلکه سخن اصلی این بود که گمان می رفت، ایران توانایی  

آن را پیدا می کند که از تغییر های به وجود آمده ی سیاسی به سود خود بهره برداری کند و با فراهم شدن  

 فضا، به رشد پر شتاب خود نیرومندی دهد.

دولت خدا)اسالمی( تشیع ایران باید به هر وسیله ی که می شود از قرارداد چوکات بندی شده ی سال 

ایران    ۱۹۹۶ کردن  رخنه  از  جلوگیری  تأیید   " عنوان  زیر  آن  نوآوری  =  -و   Iran-Libyaلیبیا 

Sanction .بهره نگیرد و آنها از روند بردن نفت بحیره ی کسپین به دور نگهداشته شوند " 
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بود که می توانست نفت خود را توسط لوله   Chevronین قربانی این سیاست، شرکت آمریکایی  نخست

با گذر دادن از قلمرو ایران به   Tengizهایی که در گذشته بر سر آن به توافق رسیده بود، از میدان نفتی 

بحیر بندر  به طرف  شده  توافق  کشی  لوله  شد:  پیشنهاد  گزینه  دو  برساند.  فارس  خلیج  سیاه سوی  ی  ه 

Noworossisk    و یا بردن نفت میدان نفتیTengiz   .با استفاده از شبکه ی منطقه ای موجود شوروی

واپسین گزینه را روسیه خیلی ها ناسازگار پنداشت، در مورد گزینه ی نخست روسیه به دلیل به دست  

مانند به  این میدان  در  نکرد.  با شتاب موضع گیری  انحصاری جدید  پیرامون   آوردن جایگاه  کشمکش 

دولت  چند  مشترک  حاکمیت  یا  و  گونه  سکتور  کردن  بخش  کسپین،  ی  بحیره  حقوقی  حیثیت 

(Kondominium ،همه کشور های همسایه در آب های داخلی، سیاست روسیه در نیمه دوم دهه ی نود )

ه پدیده ی  تغییر کرده است. از پای بند بودن روش سد شدن به سود سیاست در میدان همچشمی ها بر پای

 دست بردار شد. Globalisierungجهانی شدن و یا همان 

= گفتار، شرح دادن، ترتیب دادن، نمایش کهنه   elder state menایاالت متحده ی آمریکا زیر تأثیر "  

تر" که در دهه های هفتاد و هشتاد، سیاست بر بنیاد آن استوار بود و پس از آن در نقش " مشاور" از آن  

شد، یک سیاست ماالمال از ناساز گویی را به پیش برد. به این هدف که ایران را در انزوا کار گرفته  

قرار دهد، این آرزو را به سر می رساند تا ترکیه را در جایگاه قدرت منطقه ای باال بکشد. به این گونه 

ه با دانش ( تا دوبارBaku- Ceyhanبرنامه ی لوله کشی با گذر دادن از خاک ترکیه پی ریزی شود )

اقتصادی و بر خالف روش های شرح داده شده در این مورد، کار یک شبکه ی لوله کشی چند ملیتی را  

در منطقه به راه اندازد. تا آنجا که امکان دست می دهد کلیه نفت منطقه باید خوراک این شاه لوله شود تا  

ت بخش شرقی بحیره ی کسپین را نیز  آنرا اقتصادی تر و سودآور کرده باشند. بدین گونه برای اینکه نف

برده باشند، اندیشه کشیدن شاه لوله ی بردن نفت حوزه ی کسپین زاده شد، با وجود اینکه، این لوله ها هم  

از دید اقتصادی به کژ راهه روان بود و هم از نگر محیط زیست خطرناک و شایان توجه به شمار می  

یر در رسانه های گروهی به سبب کمبود سرمایه گذاری، تهداب  آمد. با وجود بستن قرارداد های دارای تأث

گذاری کار های ساختمانی تا به امروز آغاز نشد. در برابر لوله کشی با گنجایش بیشتر که در گذشته از 

نفتی   میدان  از  بود،  شده  ریزی  برنامه  آمریکا  ی  متحده  ایاالت  شهر   Tengizطرف  بندر  تا 

Noworossisk    تابستان سال اقتصادی که    ۲۰۰۱در  اندیشه های  پیروزی  آغاز کرد: یک  فعالیت  به 

روسیه دنبال می کند بر بد قسمتی تاکتیکی ایاالت متحده با دور ماندن از رسیدن به پیروزی عملیات انجام 

داد. ترکمنستان که در منطقه ی کسپین بزرگ ترین چشمه گاز را در اختیار دارد و در زمان اتحادشوروی 

صد نیازمندی ]گاز طبیعی[ را فراهم می آورد )برآورده می کرد( در تالش استفاده از راه در    ۱۵تا  

بازار   به سوی  تر  اقتصادی  یابد. راه  از وابستگی های گذشته رهایی  تا  است  از جنوب روسیه  گذری 

ه  ب  ۱۹۹۶]فروش[، لوله کشی بردن گاز از قلمرو ایران به ترکیه بود. در این باره سه کشور در سال  

یک توافق دست پیدا کرده بودند، بویژه توجه به ]بازپرسی[ از ترکیه به تندی باال گرفت و خطر وابستگی  

به روسیه افزایش یافت. لیکن ایاالت متحده ی آمریکا بر ترکیه فشار آورد تا از ]کشیدن شاه لوله[ از این  

پیشین، گاز طبیعی ترکمنستان را به  راه صرفنظر کند. دو پروژه پر ماجرا می باید به جای قرارداد های 

 ]کمپنی[ های تسلیم گیرنده برساند.

پروژه ی نخست، بازار های آسیای جنوبی را در بر می گیرد، در گام اول پاکستان در آن در نظر است. 

این کار باید یک آزمایش باشد، بنابر توانایی، کوشش و همکاری میان دو همسایه ی با هم دشمن، همچنان 

دن ماده ی انرژتیک به طرف هند نیز خدمت کند. برای این که ایران از برنامه های لوله کشی نفت  به بر

قرار گرفت. در زیر چتر   آورده شد و مورد عالقمندی  به میدان  افغانستان  بیرون کشیده شود،  و گاز 

عی به فاصله  قرارداد کشیدن شاه لوله ی رسانیدن گاز طبی  ۱۹۹۷جوالی  ۲۳پشتیبانی حکومت آمریکا، در  

کیلومتر از دولت آباد ]ترکمنستان [ با گذر دادن از کندهار ]افغانستان [ به کویته و ملتان ]پاکستان ۱۵۰۰

(   Option[ در اسالم آباد به امضا رسید. ادامه ی کشیدن لوله ها تا دهلی جدید به عنوان گزینه ی آزاد)

نستان و همچنین کمپنی نفتی آمریکایی یونیکال  گفته شد. شریک های قرارداد دولت های پاکستان و ترکم

( عربستان سعودی بودند. یک نماینده از حکومت طالبان افغانستان در هنگام امضای Corpو کمپنی دلتا )

پایان سال   در  لوله کشی  آغاز کار  تا زمان  امیدوارند که  قرارداد  نداشت. طرف های  قرارداد حضور 

هنگامی که این امیدواری به یأس کشیده شد، سرمایه گذاران یکجایی    ثبات در افغانستان باز گردد.  ۱۹۹۸

از این برنامه پای خود را بیرون کشیدند. افزون بر آن در ایاالت متحده نیز بر ضد برنامه ی لوله کشی 

 بردن نفت و گاز پایداری صورت گرفت. 

 

از همه بیشتر اتحادیه های زنان علیه رسیدن به توافق با حکومت زن ستیز طالبان به اعتراض ها دست 

زدند. پس از پایان حاکمیت شاگردان مدرسه های قران و با ثبات کردن افغانستان می توان به این قرارداد  

ین سخن در راه عالقمندی تکیه کرد. تنها چیزی که در اینجا بی اهمیت پنداشته می شود، این است که ا
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های راهبردی و اقتصادی ایاالت متحده در چهره ی پروژه ی رده ی سوم تأثیر چشمگیری بر ضربه 

 زدن های نظامی بر حکومت طالبان داشته است. 

پروژه ی دوم بر تالش های تکیه دارد که در کار لوله کشی رسانیدن گاز از ترکمنستان به آذربایجان و 

کشی ها از نظر ایاالت   دادن از خاک گرجستان به ترکیه هم رأیی به دست آید. این لوله    از آنجا با گذر

متحده دارای ارزش نخست است که قلمرو های ایران و روسیه را در بر می گیرد و ترکیه را خرسند می  

یت حقوقی کند. البته هیچ سرمایه گذار وجود ندارد که با در نظر گرفتن نبود آگاهی روشن درباره ی حیث

بحیره ی کسپین، کار لوله کشی را خالف میل، با دادن حق نخست به ایران و روسیه، به زیان اقتصادی 

میدان گازی بزرگی را که ]در لیست   ۲۰۰۰خویش در پیش گیرد. افزون بر آن آذربایجان در آغاز سال 

ن سبب فروش گاز طبیعی را  قرارداد های مورد نظر ایاالت متحده ی آمریکا نیست [ پیدا کرد و از همی

دانست. سرانجام رییس  قلمرو های خود، وابسته  با پذیرش برنامه گذر دادن شاه لوله ی بردن گاز از 

جمهوری قدرتمند ترکمنستان نیازوف تصمیم گرفت که به تحویل دهی از راه شبکه ی اتحاد شوروی حق 

میشه از عملی کردن برنامه ها پس مانده  در به درآوردن گاز ه  ۱۹۹۰نخست را بدهد. روسیه پس از سال  

است، پیمان های خود را در تسلیم دهی گاز عملی نکرده است و در ترکمنستان همچنان خود را به گونه 

به عنوان کسی که در تحویل دهی گاز به بازار های اروپایی پیشی گرفته  ی دوامدار نمی بیند؛ بلکه به آن  

 است، نگاه می کند. 

ریکا به رهبری رییس جمهوری بوش آماده است که سیاست بر هم و در هم و بسیار حکومت جدید آم

اندک موفقیت آمیز کلینتن را کنار بگذارد. وضعیت پیشبرد کار و شوق سرمایه گذاری در منطقه ی کسپین  

کنون  کاهش یافته و همچنان عالقمندی به برنامه های لوله کشی نفت و گاز پایین آمده است. آنچه که همین ا

در بخش فناوری نفت و گاز رخ داده است، بوش به تالش هایی که کلینتن در پیش گرفته بود، پایان داد تا  

به  بوش  لیکن  کند.  بر طرف  گذاران می رسید،  به سرمایه  که  را  هایی  زیان  های سیاسی  با عملکرد 

ه بود، بر ضد کمپنی پیروزی دست نیافت که تحریم های ]اقتصادی [ را که پیشتر علیه ایران وضع شد

به راحتی اجرایی کند.  ۲۰۰۱های نفت و گاز آمریکایی، به شکل طوفانی به کار گیرد و در تابستان سال

یک نمایش قدرت را با کنگره، پیرامون این پرسش، بوش نمی خواهد. بدین گونه ایاالت متحده به شکل 

ز ترکیه پشتیبانی بعمل آورد. چشمه های  رسمی به ادامه می کوشد تا ایران را در انزوا قرار دهد و ا

از اهمیت   پیدا شده و یا چشمه های موجود گاز در بحیره ی کسپین و در بخش شرقی آن  گازی تازه 

 نخستین برخوردار نیست و جدی گرفته نمی شوند. 

 

 نقش حوزه ی خلیج در بازار ها افزایش می یابد: 

_________________________________ 

ه برای تامین نیازمندی های خود، با عالقمندی به تحویل دهندگان حوزه ی خلیج تکیه می کند ایاالت متحد

؛ زیرا بردن آن در تانکر های بزرگ از یک بندر به بندر دیگر از نگر نظامی بازرسی شده می تواند. 

از شاه لوله به  بنابر ان چشمه های نفتی در منطقه ی بسته ی کسپین که در رسانیدن مواد چندین بار باید  

تانکر پر کرده شود و از تنگنا های دشوار گذر آبی بگذرد، به آمریکا دلچسب نیستند. بنابر عالقمندی ها 

به چشمه های انرژی، منطقه کسپین توجه اروپا را به خود جلب کرده است. به خاطر نزدیکی به چشمه  

گاز کسپین در شمال و جنوب در منطقه،  های نفت و گاز، اروپا در یک جایگاه خوبی قرار دارد. نفت و  

بازار فروش می یابد؛ زیرا کشور ها در آنجا خودشان نفت و گاز صادر نمی کنند. بردن مواد انرژتیک  

از یک کشور ثابت به شرق و جنوب آسیا سرمایه گذاری )هزینه( کالن می خواهد و رسانیدن نفت با  

نفت و گاز را می توان با در نظر گرفتن شرط نامه   استفاده از تانکر ها غیر اقتصادی است. بر عکس

های همچشمی، به اروپا رسانید، هر گاه ساختار های مناسب )انفراسترکتور( وجود داشته باشد. یک چنین  

چیز تا کنون کمبود است و اروپا در دادن حق نخستین به این پیش بینی شتاب به خرج نمی دهد. در این  

با پیوستن برخی کشور ها، میان اندازه ی نفت در چشم ه های نفتی در اقیانوس شمال پایین می آید و 

 اتحادیه اروپا دارای عضو های جدید می شود که آنها چشمه های نفت گاز ندارند.

همه ی پیشگویی های)پیش بینی های( آزاد پیرامون افزایش نقش بازار های منطقه خلیج در تامین جهان  

خش بیشتر نفت بحیره ی کسپین به اروپا رسانیده شده بتواند، نباید ناگزیری  با نفت سخن می گویند. اگر ب

وابستگی به حوزه ی خلیج به گونه ی خطرناک باال گیرد. در سکتور گاز طبیعی می تواند یک بازار 

 رقابتی را به وجود آورد که به اروپا نسبت به آمریکای شمالی سود زیادی می رسد.

افغانستان دیگر اهمیت جیواستراتژیک را در پیوند به بیرون کشیدن و بردن انرژی نمی داشته باشد. پاشنه  

های آشیل ) جای های آسیب نا رسیده ( اقتصاد جهانی در حوزه ی خلیج جا گرفته است. به اهمیت آن  

زودی که تمام جهان  افزوده می شود؛ زیرا چشمه های نفتی در دیگر جا ها پیشتر خشک می شوند به آن

به این قطره )نفت( وابسته شوند و رژیم های سیاسی در این منطقه قدرت انفجاری نیرومندی را در خود 

جابجا بکنند. از بین بردن این اختالف بستگی به تضمین تامین انرژی ما و عالقمندی به نفت و گاز دارد.  
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ست افغانستان پیوند می زند." ) برگرفته از در این گستره، وضعیت در حوزه ی خلیج خود را با سرنو

 کتاب دیجیتال: گذر در کوچه های خون و آتش " ج دوم (.

 

۲-  Eric Follath    هفتگی مجله ی  در  دوزخ"  به سوی  لوله کشی   " عنوان  ی زیر  نوشته   Derدر 

Spiegel ( ۱شماره ) نگاشته است )برگردان(: ۲۰۰۲سال 

 

ریب کاران آزماینده ) فریبکاری جز عادت شان است ( و اجزای بی " یک نمایشنامه بی ماهیت، کمیدی ف

یک داستان به گونه تهیه شده برای هالیود. در نقش های مرکزی: شورشیان   - شمار یک تراژیدی یونانی  

اسالمی، آن هایی که از پیامد فریب فریب کاران از به دست آوردن سرمایه های کالن بی بهره شدند؛ 

پنی های[ نفتی ) سرمایه گذاران( که با کاربرد کلیه چال و نیرنگ یکدیگر خود را از صاحبان آزمند ]کم

میدان راندند؛ سیاستمداران بی انصاف که قدرت در نزد آنان جایگاه باالتر از اخالق و ادب را دارد. در  

مشاور رییس جمهوری نکسن    ۱۹۶۸هنری کیسنجر ) از سال    -Henry Kissingerنقش های فرعی:  

-به مقام وزارت خارجه ایاالت متحده آمریکا رسید  ۱۹۷۳امور سیاست خارجی و امنیت و در سال    در

) در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، در نخست سفیر و   Madeeine Albright( ؛ مال عمر؛ خانم م

م(. یک  - خارجه نشست نماینده فوق العاده آمریکا در سازمان ملل متحد بود و پس از آن در کرسی وزیر  

 نمایشنامه در پنج پرده، زیر عنوان: برنامه ی لوله کشی )پایپ الین(.

 

در نتیجه فعالیت های جدید کمپنی انرژی ارجنتاینی بریداس    ۱۹۹۵پرده ی نخست: واشنگتن در آغاز سال  

(Bridas  به سبب اینکه در ترکمنستان قرارداد هایی را پیرامون بیرون آوردن چشمه های گاز، بسته )

کرده بود، تکان خورد و از خواب بیدار شد: لوله های بردن گاز باید از خاک ایران بگذرد و از قلمرو 

افغانستان تا کناره های آبی پاکستان امتداد یابد. یک گروه کاری با عضویت کارمندان وزارت خارجه و 

 ین برنامه جلوگیری کند. سی آی ای که با شتاب به همین کار گماریده شده است، می خواهد از ا سازمان 

 ( Unocalچه یک اتفاق خوبی بود که کمپنی چند ملیتی کلفورنیایی یونیکال )

واشنگتن    -( پیرامون یک پروژه ی همسان فکر می کردند  Deltaیکجا با شریک سعودی خود کمپنی دلتا)

همراه با الکساندر هیک (  Nijasowبه خاطر برداشتن این گام فشار آورد. دیکتاتور ترکمنستان نیازوف )

(Alexander Haig  کارمند پیشین وزارت خارجه آمریکا به نویارک سفر کردند و در آنجا در اکتوبر )

یک   ۱۹۹۵ قرارداد  بستن  نشست رسمی  هنگام  در  رسانید.  امضا  به  ها  آمریکایی  با  را  قرارداد  یک 

 کیسنجر.  "مشاور" مهم کمپنی یونیکال حاضر بود: وزیر خارجه پیشین آمریکا:

دلتا از اینکه در پروتوکول آماده   -بریداس بی تفاوتی و سستی نشان نداد، از دست کمپنی های یونیکال  

نیازوف بازرگان با ارجنتاینی ها نیز   ۱۹۹۶امضا مداخله می کنند، به دادگاه شکایت کرد. در فبروری    ی

د که روند و دوام جنگ شهروندی در لوله کشی را امضا کرد. به نظر می رسی -یک قرارداد، افغانستان 

سرزمین هندوکش به کسی آزار دهنده نیست و یا اینکه در نقش پیروز جنگ ها یک گروه اسالمی ناقض 

حقوق بشر به میدان آمده است؛ ]ناخوشایند باشد [: طالبان. بر عکس شاگردان بیرحم آموزش قران در  

( یک امید در راستای برقراری  Business Bossen)پیش سیاستمداران غربی به مانند رهبران بازرگانی  

 روابط "با ثبات" پنداشته می شوند: لوله های دارای امنیت )مطمئن(.

  ۱۵بخش نخست پول های جهان غرب که به ]جیب[ های جنگجویان اندیشه ای فوران کرد، دست کم  

ملیون دالر بود. خدمات مخفی پاکستان در کار به وجود آوردن و به پیروزی رساندن گروه طالبان به 

 عنوان ابزار برای تسلیم دهی و ]بخش کردن[ "کمک ها " خود را بسیار سودمند ثابت کرد. 

با خوشحالی   Taggertکابل به دست طالبان افتید. آمر کمپنی یونیکال،    ۱۹۹۶سپتامبر    ۲۷پرده ی دوم: در  

اعالم کرد که کنون برنامه به سادگی به حقیقت می پیوندد. وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن آگاهی 

ی شناسد. تنها چند ساعتی  داد: ایاالت متحده طالبان را در جایگاه حکومت قانونی افغانستان به رسمیت م

بر بنیاد خبر ها، به خواهش قصر سفید چنین    -سپری نشده بود که هر دو موضع گیری پس گرفته شد

 ]پشیمانی[ رخ داد. 

لیکن در آسیای میانه انسان ]صدای[ آهنگ آمریکایی ها را ثبت کرد و خود را با آن هماهنگ ساخت:  

" تکیه Pax Talibanaمتحده آمریکا بر سالم صلح طالبان "  تهران و مسکو سخت باورمند اند که ایاالت  

می کند و می خواهد کابل را به کناره براند. در اینجا چیز های دیگری وجود دارد، دیدگاه های ابراز شده 

پا برجاست و خلل ناپذیر و این از ماه های واپسین وجود دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا  

(Davies:می گوید )   ما در دیدگاه طالبان در مورد برقراری اصول و روش های حقوق اسالمی سخنان "

یادآور   Hank Brownرا که بر ضد کار های خوب و پذیرفتنی باشد، نیافتیم." سناتور ایاالت متحده،  

 شد: " سرانجام یک گروه در افغانستان به میدان آمد تا یک حکومت با ثبات را تشکیل دهد."
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جمهور با  رییس  یکجا  را  پروژه  های  برنامه  تا  خواست  کابل  در  جدید  حکمرانان  از  ترکمنستان  ی 

  - = شرکت تعاونی که برسر یک هدف مشخص اتحاد شده باشد ( آمریکایی  Konsortiumکنسرورتیم )

سعودی به پیش برند. در کمپنی یونیکال در کلفورنیا ]در پذیرایی و خوشحالی از این رویداد [ کارک 

ل های شمپاین به هوا پریدند. ولی همچشم ارجنتاینی از روابط نیک و بسیار خوب خود با شهزاده دهن بوت

ترکی ]فیصل[ رییس اداره ی خدمات مخفی عربستان سعودی، استفاده می کند. ]کسی که [ در پیش خانه 

یک   ۱۹۹۶در اتاق کار شماره یک ]نشسته[ و از نام رفقای خود )طالبان (سخن می زند. در نوامبر  

(Fiesta  ،آمریکای جنوبی سر باال کرد: حاکمان کابل و همچنان فرمانده نظامی منطقه ای )جشن ملی =

، با زیرکی و هوشمندی دروازه را به روی کمپنی بریداس باز  دوستم که در بیرحمی معروف است )؟(

 گذاشتند. 

در کندهار، وزیر خارجه پاکستان  یک رویداد دراماتیک دیگر، چند روز پس از ) پیشامد های گذشته (  

از مال عمر بسیار جدی خواهش کرد که از رنجانیدن آمریکایی ها بپرهیزد. رهبر طالبان خود را از  

اندازه ی پول اجاره که کمپنی یونیکال در ازای حق استفاده از قلمرو ]افغانستان [ آماده ی پرداخت آن  

بر سر یکصد ملیون دالر آمریکایی است، وعده سپرد که  بود، آگاه کرد. همین که مال عمر شنید که سخن

 فرستد. نمایندگان با صالحیت خود را به ایاالت متحده ی آمریکا می 

دو گروه از هیأت نمایندگی طالبان به کشور های شریک در معامله   ۱۹۹۷پرده ی سوم: در فبروری  

نگیزی، خوب سر حال و حق به جانب سفر کردند و آنان خود را در دنیای بی دین ها به گونه شگفت ا

یافتند. یک گروه هیأت در ارجنتاین از طرف ]کارمندان[ بریداس پذیرایی و هیأت دیگر در ایاالت متحده 

از سوی ]مسووالن[ یونیکال پرسش و پاسخ شد. آنان ]درکشور های میزبان[ می خندیدند، ]به سخنان[ 

ین معامله به آنها پیشکش می شد یادداشت می گرفتند. در گوش فرا می دادند، از اندازه ی پولی که در ا

راه بازگشت هر دو هیأت یکجایی در عربستان سعودی فرود آمدند و با رییس خدمات مخفی شهزاده ترکی  

(Turki  دیدار کردند. هیأت ها از مکه نیز بازدید بعمل آوردند تا مشورت خداوندی را در پیوند به تصمیم )

طالبان یک    ۱۹۹۷ی که در پیش روی آنان قرار دارد، با خود داشته باشند؟ در اپریل  گرفتن و فیصله های

 نوشته 

(salomonische  شهنشاه گونه را بیرون دادند: آنان می خواهند با آن کمپنی که در گام نخست )نوشته=

 کار کشیدن لوله ی بردن ]نفت و گاز[ را آغاز کند، قرارداد نهایی را به امضا برسانند.

( در مورد این گفته ی طالبان " شگفت زده " شد و ]گفت[: انسان باور داشت Imleییس کمپنی یونیکال ) ر

که همه مسایل در دستمال های خشک )پس از امضای قرارداد ها رنگ قلم با کاغذ جاذب خشک شده 

شی در  م( جا داده شده است؛ ولی صاحب شرکت آمریکایی گپ را فهمیده بود. یک پایگاه آموز  -است

آن   بر  افزون  ببینند.  لوله ها، آموزش  تا کارمندان مسلکی در بخش کشیدن  افغانستان ساخته شده است 

کمپنی یونیکال ماشین های فکس و جنراتور را به حکومت طالبان تحویل داد و یکی از مدیران خود را 

قرارداد را پیرامون بردن  شرکت یونیکال، پاکستان و ترکمنستان یک    ۱۹۹۷به کندهار فرستاد. در اکتوبر  

در صد حق گذر از قلمرو افغانستان به طالبان تعیین شد.  ۱۵گاز طبیعی به امضا رسانیدند: به اندازه ی 

 سرمایه داران نو به روز رسیده

(Neokapitalisten در کابل با آن با خشم و ناخرسندی برخورد کردند. طالبان این پیشکش را خیلی )

 دیگر شرکت بریداس به میدان این بازی پا گذاشت.اندک پنداشتند. بار 

(، همه   Gig Businessسیاست بزرگ پیرامون طالبان، تا آن زمان در کشتی همراه با بازرگانی کالن) 

به باز نگری آغاز کرد. همچنین گروه های   Albrightچیز به پیش با گماریده شدن وزیر خارجه بانو  

ویی مؤثر از رسانه های همگانی برخورد غیر انسانی طالبان را با آمریکایی مدافع حقوق زنان با سودج

 زنان در افغانستان آشکارا در روند گفتمان سیاسی گذاشتند.

یک بازرگان سابقه   وزیر صنایع طالبان، احمد جان  ۱۹۹۷یک حمله ی) گام برداشتن( دیگر: در پاییز  

به قرارگاه کمپنی بریداس پرواز کند . دفتر دار قالین می خواست در همراهی با یک هیأت به ارجنتاین  

افغانستانی ها را بگذارند که از قلمرو آن کشور به خارج سفر    های پاکستانی از این کار سر باز زدند که  

کنند، تا آن زمانی که طالبان برنامه ی بازدید از یونیکال را پی ریزی نکنند، به ]جای دیگری از قلمرو  

توانند[. بدین شکل دیدار دوباره و دوگانه اسالم گرایان با رفقای غربی شان ممکن پاکستان سفر کرده نمی  

 شد.

ایالت   وحش  باغ  به  بزرگ،  های  فروشگاه  به  را  طالبان  ها  پایگاه    Houstonآمریکایی  به   ،

Nasa=National Aeronautes und Space Administration    فضایی های  پرواز  ملی  اداره   (

بودند و از دیدن حوض آببازی او شگفت زده شدند.   Millerان مهمان شخصی منیجر  آمریکا ( بردند. آن

یونیکال برنامه ی یک دیدار و گفت و گو ]هیأت طالبان [ را با سکرتر دولت در امور جنوب آسیا تنظیم  

کرد؛ ولی او نمی توانست در مورد شناسایی ]رسمی حکومت طالبان [ وعده بدهد و نخستین بار فشار را  
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-Very important personal - VIPبر آوردن بهبود در وضعیت حقوق بشر انداخت. همین گونه )

Tours  .گشت و گذار شخصیت های مهم و عالیرتبه ( در کمپنی بریداس صورت گرفت = 

پرده ی چهارم: واشنگتن بن الدن را مسؤول حمله ی انفجاری در سفارتخانه های ایاالت متحده در نایروبی  

، می داند. آمریکایی ها پایگاه آموزشی ۱۹۹۸نفر کشته از خود بجا گذاشت[ در اگست    ۲۶۳لسالم ]و دارا

]آموزش نظامی [ دهشت افگنان را در افغانستان بمباران کردند. یونیکال پروژه ی لوله کشی را از برنامه 

بریداس نیز نمی خواهد در این های کاری خود بیرون کشید و کارمندان خود را از کندهار فرا خواند.  

بخش به فعالیت بپردازد. یک گروه وکالی مدافع حقوق بشر فکر ارائه یک شکایت نامه را بر ضد کمپنی 

یونیکال به خاطر نزدیکی با طالبان و " انجام تبهکاری بر ضد ارزش های انسانی" در سر پرورانیدند. 

 یونیکال این گام )پیشامد( را غلو آمیز خواند.

، پاکستان، ترکمنستان و طالبان به ۱۹۹۹لی اسالم آباد تسلیم رویداد ها نشد. در یک دیدار در اپریل  و

آگاهی رسانیدند که آنها در جست و جوی )پیدا کردن( سرمایه گذاران جدید برای پروژه لوله کشی هستند. 

هار، نامی از خود بجا  وزیر خارجه آن وقت ترکمنستان، شیخ مرادوف در یک دیدار با مال عمر در کند

 ماند )امتیازی به دست آورد(.

واپسین پرده ی درامه ی لوله کشی تا کنون نگارش نیافته است. وضعیت جدید در افغانستان می تواند، به 

پروژه بار دیگر تکانه دهد. واشنگتن در پشت پرده به این کار عالقمندی بزرگی از خود نشان داده است. 

در این ماجرا، جهت گیری خود را بدل کرد. یک نمونه: شیخ مرادوف ترکمن   و دوباره یک ضلع مهم

در این روز ها به مسکو آمد؛ لیکن پس به وطن خود بر نمی گردد. او کنون می خواهد " دیکتاتور کوچک  

)ساده( " را در عشق آباد سرنگون کند. حکومت روسیه به این ناراضی سیاسی پناه داده، در حالی که 

 بسیار خوب خود با حکومت نیازوف نیز تالش می ورزد.در نگهداری روابط آشکارا 

انسان هیچگاه نمی تواند بفهمد ] که چه وضعیتی پیش خواهد آمد[ : شاید از این آدم های جنجال بر انگیز 

( ساخته شود. در تیاتر لوله  Great Gameو مرموز، یک باری بازیگران با اهمیت در بازی برزگ )

ی ] ستیژ نمایش[ کش شده و کلیه راه برای پرسش ها باز است )همه ی پرسش ها را می شود    کشی پرده

 پرسید(. " ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج دوم(.
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 فصل نهم 

 

 روابط افغانستان با کشور های همسایه؛ 

 ناهنجاری های داخلی نقش آنها در شکل گیری 

________________________________ 

 

داشتن   با  تاریخی،  سرزمین  یک  جایگاه  در  خراسان(   ، آریانا   ( مربع   ۶۵۲۸۶۴ افغانستان  کیلومتر 

گستردگی خاک، در جنوب آسیا قرار دارد، چهل و یکمین کشور پهناور جهان به شمار می رود، حد 

ه، همچنان پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و جنوب آسیا است و در فاصل میان آسیای غربی و خاورمیان

 کیلومتر به گونه ی زیرین مرز مشترک دارد: ۵۵۱۴کل با همسایگان 

 کیلومتر؛۷۴۴کیلومتر، با ترکمنستان ۱۳۷کیلومتر، با ازبیکستان ۱۲۰۴در شمال با تاجیکستان  -

 کیلومتر؛ ۲۲۴۰در جنوب و شرق با پاکستان  -

 کیلومتر؛۹۳۶یران در غرب با ا -

 کیلومتر. ۷۶در شمال شرق با چین  -

مرز های مشترک در سراسر جهان بیانگر آن است که میان مردمان دو طرف خط مرزی پیوند های  

تاریخی، زبانی، ادبی، فرهنگی، دینی و مذهبی و رسم و رواج های همسان وجود دارد و این هنجار ها 

به وجود آمدن و شکل گیری و تحکیم پیوند ها، گفت و گو ها و  همیشه زنده می ماند و می تواند در  

 سازگاری ها میان دولت ها نقش بارزی را بازی کند.

بر پایه ی اندیشه های دوستی و همکاری دو جانبه با تکیه بر   اگر پیوند های یک دولت با همسایگان  

قرارداد های جهانی استوار باشد؛ آموزه های حقوق بین الملل و فیصله های رهنمودی در پروتوکول ها و  

مناسبت های سیاسی، اقتصادی )بازرگانی و همکاری های فناوری ( و اجتماعی )فرهنگی، ادبی، هنری 

و بخش های آموزشی و پرورشی( نیز به بهترین شکل آن رشد می یابد ، که روابط افغانستان با همسایه 

 ها نیز در همین چهار چوب می گنجد. 

ا انگلیس و در اصل مشکل  با برخی همسایه ها ریشه در همچشمی های استعماری  افغانستان  مروزی 

فرانسه در سده ی هجدهم و رقابت های استعماری انگلیس و روسیه تزاری در سده ی نوزدهم و فزون  

، معاهده دیورند  (۱۸۷۹می  ۲۶خواهی های انگلیس در نیمه نخست سده ی بیستم، دارد. معاهده گندمک )

سپتامبر(۱۸۹۳نوامبر۱۲) موافقتنامه  ی )۱۹۰۴،  معاهده  ایران(  هیرمند،با  رود  و  سیستان  ی  درباره 

بین روس و انگلیس در باره ی افغانستان (، قرارداد صلح  )۱۹۰۷با انگلیس(، معاهده ی)۱۹۰۵مارچ۲۱

تأییدی در (۱۹۲۱نوامبر۲۲ماده ی پنجم(، معاهده کابل)  -۱۹۱۹اگست۸راولپندی) ، مبادله ی یادداشت 

معاهده    ۱۹۴۰ پیرامون  لندن  )۱۹۲۱نوامبر۲۲در  های  گو  و  گفت  پروتوکول    -   ۱۹۴۷نوامبر۱۴، 

 در پاکستان همه و همه کنه موضوع را آشکار می کنند. ( ۱۹۴۸جنوری

امن ی  جامعه   " ی  درباره  چند  سخنی  که  است  های    -بایسته  اندیشه  بنیاد  بر  امن"   Karlهمسایه 

Wolfgang Deutsch  دانش سیاس از  دانشمند  گفته شود، همچنان  اجتماعی،  و  جدید،  ی  های  دیدگاه 

روابط بین الملل و جامعه ی بین المللی و تالش با هم زیستن که جلوگیری از رخنه کردن و فرستادن نا 

بنای  بر  راهبردی  پیشگیری سیاست  در  و  داخل یک کشور  به  برونی  های  از مرز  ثباتی  بی  و  امنی 

است، نیز سخن زده شود؛ زیرا پس از پایان جنگ سرد وضعیت داخلی  همگرایی و همسویی، هسته ی آن  

در برخی کشور های منطقه، بویژه در افغانستان به گونه ی شکل گرفت که پیوند ها میان دولت ها بیشتر  

هماهنگی، همدیگر پذیری و مناسبت ها برای پیشرفت و گسترش   از پیش خدشه دار شود و روند تفاهم، 

حمل  -بازرگانی   -تصادی و اجتماعی و فراهم آوری فضای بهتر برای سرمایه گذاری روابط سیاسی، اق

 و نقل )ترانسپورت( و همکاری های امنیتی... زیان ببیند.

اتحاد جماهیر شوروی به کشور های مشترک منافع تغییر نام داد و جمهوری های   ۱۹۹۱دسامبر    ۲۵در  

افغانستان نیز نام دولت اسالمی را به  (  ۱۹۹۲اپریل)۱۳۷۱اردیبهشت/ ثور    ۸آزاد به وجود آمدند. در  

خود گرفت؛ از این رو همسایه های شمالی، راهبرد جدید روابط سیاسی و اقتصادی را پی ریزی و رابطه 

های نوین را با افغانستان برقرار کردند، از جمله نمایندگی های بازرگانی آزاد تاجیکستان و ازبیکستان  

دولت اسالمی افغانستان می خواست با جمهوری های آسیای   ۱۹۹۲ر چه در سال  در کابل گشوده شد. گ

میان شوروی رابطه ی ویژه داشته باشد؛ لیکن چار چوب آن روشن نبود. در این هنگام در تاجیکستان  

نیز به مانند افغانستان، مشکل جنگ های داخلی پدید آمد و جنگجویان اسالمی مخالف دولت تاجیکستان  

گرایان اسالمی در افغانستان و پاکستان، هم نشان و هم صدا شدند. ده ها هزار شهروند تاجیکستان  با بنیاد

 به افغانستان پناه آوردند و در استان های بدخشان، تخار، کندز و بلخ جابجا شدند.
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  درگیری های داخلی در تاجیکستان ، دولت اسالمی افغانستان را که خود در بد ترین وضعیت قرار داشت 

و در گرداب دشواری های داخلی غرق بود، با یک مشکل دیگر نیز سر دچار کرد، از جمله حزب های 

 جهادی افغانستان به سرباز گیری از میان آورگان تاجیکستانی آغاز کردند.

برهان الدین ربانی تالش کرد تا با دادن کمک های بشر دوستانه )!( آواره ها را تشویق کند که به میهن 

ب به رهبری خویش  اسالمی  اتحاد  و حزب  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی  لیکن حزب  گردند؛  از 

عبدالرسول سیاف که اداره ی برخی اردوگاه ها را در دست داشتند، به آموزش و پرورش دادن بنیادگرایان 

یل می اسالمی تاجیکستانی آغاز کردند. جنگجویان پس از آموزش، برای ادامه ی جنگ به تاجیکستان گس

 شدند و در بسا وقت ها جنگجویان اسالمی افغانستانی نیز در جبهه های جنگ شرکت می ورزیدند.

  ۱۹۹۳برهان الدین ربانی رییس دولت اسالمی افغانستان ) حکومت تنظیم های جهادی( در پایان دسامبر  

به تاجیکستان سفر کرد و پیمان دوستی، همسایگی نیک، همکاری های دو جانبه و توافقنامه هایی را در 

صفحه کاغذ باقی   خصوص همکاری های امنیتی و پرواز های هوایی دستینه کرد که همه ی آنها تنها در

ماندند؛ زیرا ربانی از یک طرف خواهان بیرون شدن نیرو های نظامی روسیه از تاجیکستان بود و از 

سوی دیگر ناتوانی خود را در جلوگیری از رفتن جنگجویان اسالمی افغانستان به خاک تاجیکستان و 

 برگشت آوارگان تاجیکستانی به میهن شان، نشان داد.

تان به بیرون شدن نظامیان روسیه به دلیل بی ثباتی در مرز ها، توافق نکرد. همچنان ولی دولت تاجیکس

روسیه نگرانی ژرف خود را از گذر قاچاقچیان مواد مخدر و بنیادگرایان اسالمی از خاک افغانستان به 

 تاجیکستان، نشان داد؛ از همین خاطر از نیرو های دفاعی تاجیکستان پشتیبانی می کرد.

وضعیت خوبتر برای   این همه کش و قوس ها، دولت اسالمی افغانستان در کارزار فراهم آوری    با وجود

امضای معاهده صلح میان حکومت تاجیکستان و مخالفان دولت به میانجیگری سازمان ملل متحد، ایران  

 آورد.و افغانستان، نقش مثبتی را بازی کرد و برهان الدین ربانی از تاجیکستان دیدار رسمی بعمل 

 

این خبر را به نشر سپرد)   ۱۹۹۶/  ۳/    ۷پیرامون این موضوع، تلویزیون روسیه در مسکو به تاریخ  

 برگردان از متن آلمانی(:

 

به پایتخت تاجیکستان    ۱۹۹۶/    ۳/    ۷" برهان الدین ربانی رییس دولت اسالمی افغانستان امروز تاریخ  

جمهوری   رییس  رحمانوف  علی  امام  با  گو  و  گفت  و  دیدار  دور  چند  وی  سفر  ی  برنامه  در  رسید. 

تاجیکستان، جا دارد و از جمله یک دیدار در پشت در های بسته صورت می گیرد. افزون بر آن در نظر 

نه های همگانی بعمل آید. در  است که یک دور گفت و گو میان هیأت ها و یک دیدار با نمایندگان رسا

تاجیکستان به این دیدار اهمیت زیادی داده اند. برنامه ریزی شده تا درباره ی مشکل امنیت منطقه ای نیز 

 تصمیم گرفته شود. 

موضوع گفت و گو ها باید عادی کردن وضعیت در مرز های تاجیکستان و افغانستان، بازگشت آوارگان 

به میهن شان، همچ افغانستان، تاجیکستانی  در  تاجیکستان  دولت  نیرو های مخالف  با  نان چونی رابطه 

بویژه شاخه ی آشتی ناپذیر آن، باشد؛ زیرا این یک چیز آشکار است که پایگاه های مهم ]نظامی [ و  

قرارگاه مرکزی مخالفان حکومت تاجیکستان در افغانستان ، بنا نهاده شده اند. تاجیکستان به عادی شدن  

نظام و  وضعیت  یافتن وضعیت سیاسی  بهبود  زیرا  دهد؛  می  بزرگ  اهمیت  افغانستان  در  سیاسی  و  ی 

اجتماعی در افغانستان، نه تنها بر اوضاع در تاجیکستان؛ بلکه بر تمام منطقه ی آسیای میانه تأثیر می  

 (.۱۹۹۶گذارد.") برگرفته از نشریه سازمان عفو بین الملل، اپریل 

غانستان پس از پاکستان، دراز ترین مرز را با تاجیکستان دارد که در سده ی  نباید از یاد برده شود که اف

نزدهم به شکل استعماری، در همچشمی های غارتگرانه بین روسیه تزاری و بریتانیا در اوج سیاست  

 های دفاعی و هجومی غیر انسانی این دو غول استعمار کهن، کشیده شده بود. 

گان روس و انگلیس و نماینده ی رسمی انگلستان در افغانستان ) امیر نمایند ۱۸۸۵به تاریخ دهم دسامبر 

عبدالرحمان خان( قراردادی را به امضا رسانیدند که بر بنیاد آن پنجده از پیکر افغانستان جدا و به روسیه 

 تزاری بخشیده شد.

می که دارای  در جدا کردن پنجده و مرز کشی در دو سوی رودخانه ی آمو و رودخانه ی پنج، میان مرد

سخن می زدند،  یک تاریخ بودند، از یک نژاد و یک تیره وتبار سر بیرون آورده بودند، به یک زبان  

فرهنگ و ادب و دین و آیین و گذشته و داشته ها و یادگار های تاریخی مشترک داشتند؛ جدایی آوردند. 

انیا و تزار روس و تبهکاری های  برای چه؟ برای اینکه مردم هرگز در برابر ستمگری های استعمار بریت

دست نشانده ی انگلیس در افغانستان، سر باال نکنند و برنامه های جابجایی و اسکان دادن تیره و تباری)  

جابجا کردن مردم از شرق و جنوب و جنوب شرق به شمال و شمال شرق و شمال غرب افغانستان به بر 

که   ی  برنامه  یابد.آن  تحقق  مشخص(  هدف  یک  امیر   بنای   ، بود  نهاده  آغاز  خان  محمد  دوست  امیر 

عبدالرحمان خان آن را ادامه داد، امیر حبیب هللا خان به سلسله پیش رفت و در زمان امیر امان هللا خان  
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نادر خان و محمد ظاهر پسرش با خشونت و بیدادگری  بر بنیاد نظامنامه ی ناقلین استوار شد، در سلطنت  

نگ و ادب و یادگار های تاریخ و ادبی ) تبهکاری های هاشم خان و محمد گل همراه با نابود کردن فره

 ل شد.یخان مهمند( تکم

، در این نقطه ی مرزی نا آرامی های سیاسی و اجتماعی، بی ۲۰۰۱ولی در دهه ی نود تا پایان سال  

فدراتیف روسیه بسیار جدی گرفته می شد. در این ارتباط در   ثباتی و نا امنی های نگران کننده، از سوی  

" مسکو   در یک یادداشت کوتاه زیر عنوان    ۱۹۹۶/    ۹/    ۲تاریخ    Süddeutsche Zeitungروزنامه  

 د آوردن یک زون غیر نظامی شد" آمده است) برگردان(:از کابل خواستار به وجو

 

(: روسیه از حکومت افغانستان خواستار به وجود آوردن یک زون غیر نظامی در امتداد AP" کابل )

سرحد شمالی شد تا از رخنه کردن اسالم گرایان جنگجو به تاجیکستان ، جمهوری اتحاد شوروی جلوگیری 

افغانستان به آگاهی رسانید که این درخواست رسمی در هنگام دیدار شده بتواند. یک سخنگوی حکومت  

کیلومتر    ۲۵یک هیأت روسی از افغانستان، سپرده شده است. از دید روسیه، این زون غیر نظامی باید  

دامنه داشته باشد. حکومت افغانستان تا کنون پیرامون این موضوع تصمیم نگرفته است؛ لیکن کار گزاران 

گلبدین حکمتیار این خواست را رد کند. از  -ن باور اند که شاید نخست وزیر جدید افغانستان سیاسی به ای

نگر روس ها اسالم گرایان جنگجو از شمال افغانستان به عنوان منطقه ی هجومی برای پیشبرد جنگ بر  

 ضد حکومت تاجیکستان، دوست روسیه استفاده می کنند. " 

افغانست دولت  از  قرارداد سال  این خواست روسیه  در  زیرا  نبود؛  جا  بی  امنیت    ۱۹۹۲ان  پیرامون  که 

ازبیکستان در تاشکند به امضا رسیده بود، روسیه  همگانی میان قزاقستان، تاجیکستان، قرغزیستان و 

 وظیفه گرفت تا با پدید آمدن خطر و یا تجاوز نظامی در کنار آنها باشد.

و پس از آن به استان های پروان و کاپیسا هجوم بردند و هنگامی که گروه طالبان کابل را اشغال کردند  

تا نزدیکی های تونل سالنگ رسیدند، سران حکومت فدراتیف روسیه و رییس های جمهوری های آسیای 

میانه برای رایزنی درباره ی اوضاع منطقه، در شهر الماتا گرد آمدند تا راهکاری را در دفاع از تجاوز 

ه مرز  به  طالبان  جنرال احتمالی  روسیه  سرحدی  های  نیرو  فرمانده  کنند.  جو  و  جست  ا 

که  Nikalajewنیکالیف) قرغزیستان خواهش کرد  و  قزاقستان  از  و  بود  انبازیده  این نشست  در  نیز   )

 روسیه را در دفاع از مرز ها میان تاجیکستان و افغانستان، کمک و پشتیبانی کنند.

عبدال جنرال  افغانستان،  شمال  در  این  از  و  پیش  رخنه کردن  های  دروازه  آهنین  با مشت  دوستم  رشید 

بنابر خیانت   ۱۹۹۷پیشروی به سوی آسیای میانه را به روی بنیادگرایان اسالمی، بسته بود؛ ولی در می  

و سازش تبهکارانه ی برخی فرماندهان و اعضای ارشد جنبش ملی و معامله گری آنان با آی اس آی و 

ان همکاری و همسویی فرماندهان و اعصای حزب اسالمی به رهبری عربستان سعودی و طالبان، همچن

گلبدین حکمتیار با طالبان، جنگجویان طالب یکجا با نیرو های ارتش پاکستان و دهشت افگنان القاعده، از  

، استان بلخ پایگاه  ۱۹۹۷می ۱۹راه استان بادغیس به شمال غرب و شمال افغانستان سرازیر شدند و در 

دوستم برای مدتی بر افتید و اوضاع امنیتی به بی ثباتی گرایید، استان های کندز، تخار و مرکزی جنرال 

بغالن به سختی زیر تهدید قرار گرفتند و به این شیوه مرز های افغانستان با جمهوری های آسیای میانه، 

 بویژه تاجیکستان بیشتر آسیب پذیر شد.

غانستان آشکارا به میدان بازی پاکستان، عربستان سعودی پس از این رویداد بود که شمال و شمال شرق اف

)در پشت پرده آمریکا و انگلیس( و ایران از یک طرف و ما یه نگرانی برای روسیه، چین و جمهوری  

 های آسیای میانه از سوی دیگر، بدل شد.

ا، بازی بزرگ را  اگر در سده ی نزدهم در قلب اسیا ) افغانستان ( روسیه تزاری و دولت پادشاهی بریتانی

به پیش می بردند و به خاطر رخنه کردن و به دست آوردن قدرت و حکمفرمایی ، بیشتر با هم در جنگ  

این بازی جمهوری های  این هنگام روش بازی تغییر کرده بود، بازیگران اصلی در  لیکن در  بودند؛ 

ستان، عربستان سعودی و تا یک  آسیای میانه، فدراتیف روسیه، ایاالت متحده آمریکا، چین، ایران، پاک

 اندازه ترکیه شمرده می شدند. 

پیش از بر اندازی قلمرو های زیر حاکمیت جنرال دوستم به سود آمریکا، عربستان سعودی و پاکستان، 

برخی از شرکت کنندگان بازی بزرگ امروزی ) روسیه، ایران، پاکستان، عربستان، ترکیه، ترکمنستان  

ازبیکستان( در پایگاه مرکزی وی، شهر مزارشریف نمایندگی سیاسی داشتند و یک برابری نسبی در و  

 سلسله ی روابط با کشور ها برقرار بود.

از ترکیه به شمال افغانستان بازگشت و به تحکیم سنگر های  ۱۹۹۷جنرال عبدالرشید دوستم در سپتامبر 

و اختیار گذشته برخوردار نبود و ناگزیر شد که با حزب  خود مشغول شد؛ لیکن این بار از آن توانایی  

وحدت در شهر مزارشریف همکار باشد. ولی به زودی دور دوم تاخت و تاز ها برای بر اندازی شمال 

طالبان به کمک آی اس آی پاکستان و پشتیبانی مالی عربستان   ۱۹۹۸افغانستان آغاز یافت و در اگست  

القا انبازی جنگجویان  انسان، بار دیگر بر شهر ها و سعودی و  عده با ریختن خون صدها و هزار ها 
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تغییر   بامیان، حاکم شدند.  استان  از شمال شرق و  شهرستان ها در شمال غرب و شمال و بخش های 

نظامی    -وضعیت سیاسی   های  نیرو  ازبیکستان، همچنان  و  تاجیکستان  در  ارتش  که  نظامی سبب شد 

 لح جمهوری های آزاد مشترک منافع، به حال آماده باش در آیند. روسیه در منطقه و قوای حافظ ص

این بار آژیر های خطر با هشدار های جدی به صدا در آمدند و نگرانی بیشتر به وجود آوردند که مبادا  

ناپایدار شود؛ زیرا بنیادگرایان اسالمی  بیماری افغانستان به تاجیکستان سرایت کند و کل آسیای میانه  

 م و دولت تاجیکستان پیش از این طالبان را " برادران اسالمی" خود خوانده بودند.مخالف مرد

در   داخلی  های  درگیری  افغانستان،  شمال  به  طالبان  نخست  بار  تاز  و  تاخت  با  که  کرد  باید  یادآوری 

حکومت دوشنبه و مخالفان به    ۱۹۹۷جون  ۲۷تاجیکستان تا یک اندازه فروکش کرد، تا اینکه به تاریخ  

انجیگری ایران، روسیه و سازمان ملل متحد، در مسکو معاهده ی صلح را بسته کردند؛ ولی در مارچ می

 آتش جنگ ها بار دیگر شعله ور شد.۱۹۹۸

با تغییر وضعیت در شمال افغانستان، تاجیکستان به یک سنگر سیاسی و راهبردی مستحکم برای جبهه 

دا کرد، راه های رسانیدن جنگ ابزار ها به محل های  ی پایداری ضد طالبان، بدل شد و اهمیت حیاتی پی

زیر حاکمیت آنها باز شد و مرز های آن کشور برای تحویل گیری کمک های نظامی و لوژستیکی روسیه، 

ایران و دیگر دولت های دوست جای مناسبی به شمار آمدند. دولت تاجیکستان با نیرومندی از اتحاد شمال 

جنگجویان که در جبهه های جنگ زخم می خوردند، در بیمارستان های   می کرد، فرماندهان و دفاع  

( در اختیار Kuljabشهر دوشنبه کمک های پزشکی دریافت می کردند، همچنان فرودگاه نظامی کوالب )

احمد شاه مسعود قرار گرفت. این نزدیکی، کمک ها و پشتیبانی سبب شد که طالبان به دولت تاجیکستان  

 هشدار دهند. 

 

خبری را به نشر رسانید (  ۱۹۹۹/    ۱۰/    ۵رادیو صدای آلمان بر بنیاد خبر بنگاه خبر رسانی ازبیکستان )

که در آن رهبری طالبان، سیاستمداران تاجیکستان را متهم به آن دانستند که راه های مهم را برای تسلیم 

طالبان در آگهی نامه ی رسمی به دهی جنگ ابزار ها به نیرو های احمد شاه مسعود باز کرده است.  

دوشنبه از پیامد های منفی این گونه راه و روش هشدار داده و یادآور شده اند که این را حق خود می دانند 

 که گام های بایسته را بردارند.

، در چارچوب اتحاد جهانی مبارزه علیه دهشت افگنی بین  ۲۰۰۱دولت تاجیکستان پس از یازدهم سپتامبر

ب بر  المللی  آمریکا  نظامی  های  از حمله  و  کرد  و کمک گسترده  های عملیات شتابنده همکاری  نیرو  ا 

سازمان القاعده و طالبان در افغانستان پشتیبانی بعمل آورد و اجازه داد که دسته های نجات و جست و 

گذرا را    جوگر آمریکایی برای ردیابی دهشت افگنان و پناهگاه های آنان، در خاک آن کشور پایگاه های

 بر پا کنند. 

 

همسایه دیگر افغانستان در شمال، ازبیکستان پر نفوس ترین جمهوری آسیای میانه به مانند تاجیکستان در  

 شکل گیری رویداد ها و پیچیده شدن وضعیت در دهه ی نود در افغانستان، تأثیر گذار بود.

ی و دینی، رسم و رواج ها و دلبستگی  پیوند های نژادی) تیره و تباری(، زبانی و فرهنگی، ادبی و هنر

های دیرینه ی تاریخی میان مردم در دو سوی رودخانه ی آمو از گذشته ی مشترک حکایه می کنند. شهر 

های سمرقند و بخارا یا خوارزم، وادی فرغانه و دره ی زرافشان به عنوان کانون های ادبی و هنری و 

اه تاریخی ابریشم، یادگار های کهن، آبده های تاریخی، جایگاه رونق یابی ادبیات پارسی و ازبیکی، ر

 معماری های پرشکوه در ازبیکستان، بیانگر روشن تاریخ مشترک مردمان دو کشور است. 

بود که به گونه ی آزاد با افغانستان با گشودن سفارتخانه روابط سیاسی  ۱۹۹۲دولت ازبیکستان در پاییز 

لت اسالمی افغانستان از تاشکند دیدن بعمل آورد که دستینه شدن رییس دو  ۱۹۹۲برقرار کرد. در اکتوبر  

علمی و فنی، در پی داشت؛ لیکن توافقنامه   -اقتصادی    -چند سند مهم را در بخش همکاری های سیاسی  

ها هرگز نتوانستند جامه ی عمل بپوشند؛ زیرا رهبران ازبیکستان تنها در تالش آن بودند که از سرایت 

 های داخلی افغانستان، به داخل آن کشور جلوگیری کنند. نا آرامی  آفت 

در  ولی اوضاع نا آرام در تاجیکستان سبب شد که ازبیکستان به خاطر ثبات و امنیت در مرز های خود 

 برابر رخنه کردن بنیادگرایی مذهبی و خنثی سازی عملیات خرابکارانه

ادی و نظامی به آنجا بفرستد. در درگیری های  دست به کار شود و از دوشنبه پشتیبانی کند و کمک های م

داخلی در تاجیکستان، گروه های جنگی و جهادی افغانستان نیز شرکت داشتند که برانگیزنده ی رویارویی  

 با ازبیکستان شد.

ازبیکستان در دهه ی نود جنگ ابزار و ساز و برگ نظامی را به برخی گروه های درگیر در افغانستان، 

فروش رسانید، همچنان با جنرال عبدالرشید دوستم فرمانروای شمال روابط نزدیک داشت   غیر قانونی به

و به وی کمک های نظامی و اقتصادی می کرد. همکاری ازبیکستان با جنرال دوستم، خشم زمامداران  

در یک آگهی نامه ی رسمی که از مسکو پخش شد،    ۱۹۹۴را در کابل بر انگیخت تا این که در مارچ  



 دهه خونین 

261 
 

اسالمی افغانستان بر تاشکند اتهام زد که اصل بیطرفی را نقض کرده و به مخالفان کمک نظامی  دولت  

می رساند و هیأت هایی از ازبیکستان بدون هماهنگی با دستگاه دیپلماسی افغانستان به شمال کشور سفر 

 می کنند. 

منط  های  همکاری  سازمان  اسالمی،  های  کشور  کنفرانس  سازمان  عضویت  )اکو(،  ازبیکستان  ای  قه 

سازمان کشور های حوزه ی دریای خزر، جامعه کشور های آزاد مشترک منافع را به دست آورده بود و  

برای شکوفایی و رونق یابی هر چه بیشتر اقتصادی خود نیاز به استحکام روابط سیاسی و بازرگانی و 

ار های تجارتی در هند و پاکستان ترابری با دولت های آسیای جنوبی و راهیابی به بندرگاه های آبی و باز

داشت که تنها در موجود بودن ثبات سیاسی و امنیت پایدار در افغانستان به آن ها دست می یافت؛ از این 

 رو رهبران دولتی ازبیکستان با دور اندیشی در برابر رویداد های افغانستان موضع گیری می کردند.

از سوی   در دهه ی شصت خورشیدی  به پل دوستی که  در برنامه کمک های دوستانه  اتحاد شوروی 

جمهوری دموکراتیک افغانستان، بر فراز رود آمو ساخته شد و بندر حیرتان را به ترمذ پیوند داد، در دهه  

در رفت و آمد مسافران و رسانیدن  ۱۹۹۷ی نود نیز یکی از گذرگاه های بسیار با اهمیت بود که تا سال 

مهمی را بازی کرد. پس از این که طالبان در کابل حاکم شدند و پای شان   کمک ها به جنرال دوستم، نقش 

 به شمال رسید، این گذرگاه بسته شد.

بر ضد دوستم و حضور طالبان، پاکستانی ها و اعضای القاعده در    ۱۹۹۷در شورش و بغاوت ماه می  

شک بستند و شمار  شهر مزارشریف، ملیشه های خون آشام طالبان شهر بندری ترمذ را به رگبار مو

 زیادی از مردم را به قتل رسانیدند.

ازبیکستان زمینه ی آن را فراهم کرد که کنفرانس منطقه ای جلسه ی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری  

در شهر   ۱۹۹۷/    ۹/    ۲۷  -  ۱۹۹۷/    ۹/    ۲۲( به سازماندهی و ابتکار آلمان، از تاریخ  OSZEاروپا )

نشست از نگر پرسش امنیت در آسیای میانه، افغانستان و تاجیکستان کشور تاشکند برگزار شود. در این 

 های بحرانی خوانده شدند که می تواند خطر جدی به مجمع سازمان امنیت و همکاری اروپا شمرده شود. 

با رخنه کردن طالبان به شمال افغانستان به کمک پاکستان و عربستان سعودی، برای حل بحران افغانستان  

ریخته شد. در اعالمیه یی که از سوی    ۱۹۹۷در سال  (  ۲+۶کار ازبیکستان پیرنگ تشکیل گروه )به ابت

در تاشکند بیرون داده شد، تأکید شده بود که حل بحران افغانستان گزینه ی   ۱۹۹۹این گروه در سال  

پایان گذاشته نظامی ندارد باید از راه گفت و گو و دیدار ها زیر رهبری سازمان ملل متحد به آن نقطه ی 

به کار خود ادامه داد؛ لیکن در بهبود یافتن وضعیت هیچگونه تأثیری از   ۲۰۰۱شود. این نهاد تا سال  

 از بین رفت. ۲۰۰۱خود بجا نگذاشت تا اینکه پس از یازدهم سپتامبر 

بر ضد جنرال دوستم و سازش شورش گران با آی اس آی و    ۱۹۹۷در اصل پیش از بغاوت ماه می  

طالبان، برای رهبران جمهوری های آسیای میانه و فدراتیف روسیه نگرانی به وجود آمده بود. در این  

در یک یادداشت کوتاه زیر عنوان " ترس از طالبان (  ۱۹۹۷/    ۳/    ۱۸آلمان )  Spiegelباره در مجله ی  

 " آمده است )برگردان(:

 

آزاد مشترک منافع در برابر پیشروی های بیشتر جنگجویان طالبان  " روسیه و ارتش جمهوری های 

افغانستان خود را آماده می کنند. هر گاه نیرو های جنگی زمامداران جدید در کابل به مرز های جنوبی  

ر یک نشست  جمهوری های آسیای میانه نزدیک شوند با واکنش سختی رو به رو خواهند شد. این گفته د

پنهانی وزیران دفاع، در تاشکند بر سر زبان آمد. یک بدیل دیگر تشکیل دو قطعه ی موتوریزه را پیش  

بینی می کند. خود ازبیکستان تا کنون متحد نزدیک عبدالرشید دوستم فرمانروای شمال و مخالف طالبان، 

( به جلب سربازان احتاط امر  Achmedowاعتماد به جبهه ی دفاعی در افغانستان ندارد. وزیر دفاع )

 داده است." 

کنون که طالبان در شمال حضور دارند؛ از این رو آنان خطر را در پشت دروازه های خود می دیدند. 

از بحرانی شدن بیشتر وضعیت در مرز های   رهبران جمهوری های آسیای میانه به خاطر پیشگیری 

افغانستان به رایزنی می پرداختند و چگونگی جنوبی کشور های خود، پیوسته در نشست ها در مورد  

جلوگیری از رخنه کردن بنیادگرایی را در قلمرو های خود، که طالبان به دنبال آن بودند، در میان می 

، از مسکو خبری ۱۹۹۷/    ۶/    ۲( به تاریخ  Itar Tassگذاشتند. در این باره بنگاه خبری فدراتیف روسیه )

 آن را نیز نشر کرد )برگردان(: ۱۹۹۷/  ۶/  ۴تاریخ را پخش کرد که صدای آلمان به 

 

" اسالم کریموف رییس جمهوری ازبیکستان گفت: درگیری های نظامی در افغانستان می تواند از مرز 

برای یک بازدید دو روزاه به الماتا  (  ۱۹۹۷/    ۶/    ۲های کشور گذر کند. کریموف که به روز دوشنبه )

آمده بود، در یک نشست خبری یادآورشد: خطر این که جنگ شهروندی در افغانستان گسترش پیدا کند، 

حقیقی است، بویژه برای ازبیکستان که مرز مشترک با آن کشور دارد. ازبیکستان می تواند در صورت 

آزاد مشترک منافع گام ها با دولت های  افغانستان  نیاز یکجا  امنیتی را بردارد. جنگ شهروندی در  ی 
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زمانی پایان می یابد که کشور های دیگر در امور داخلی آن مداخله نکنند. امکان برداشتن یک گام مؤثر  

از سوی سازمان ملل متحد آرزو برده می شود که باید در برابر گروه ها تحریم فروش و تسلیم دهی جنگ  

 ابزار وضع شود. 

ادامه گفت: جدید ترین جنگ ابزار ها از دستاورد های دانش و فناوری سیل آسا به افغانستان  کریموف به  

سرازیر شده و جای ابزار های جنگی را می گیرد که از زمان حضور نیرو های اتحاد شوروی در نزد 

کدام از  گروه های جنگی افغانستان باقیمانده است. تغییر وضعیت در شمال افغانستان نشان داد که هیچ  

تشکیل یک   هم  آن  و  دارد  راه وجود  یک  تنها  کنون  بنابران  تواند؛  نمی  پیروز شده  های جنگی  گروه 

حکومت ائتالفی که در آن کلیه گروه های افغانستان انبازیده بتوانند. او دلیل واپسین پیروزی ملیشه های 

ریافت پول هنگفت در خدمت اسالمی طالبان را خریداری شماری از افسرن دانست که آماده شدند با د

حاکمان جدید قرار گیرند. مشکل دیگر در این کارزار، وجود چند دستگی آشکار در میان گروه های ضد  

 طالبان است."

 

یک سال و اندی از شکست طالبان ) در اصل شکست پاکستان، عربستان سعودی و در پشت پرده ایاالت  

ده بود که بار دیگر آی اس آی و شهزاده ترکی فیصل،  متحده ی آمریکا ( در شمال افغانستان سپری ش

برنامه ی حمله ی گسترده طالبان را به شمال پی ریزی کردند و کمک های الزم مالی و مادی را در  

 اختیار گروه اشغالگر طالبان، گذاشتند.

ب  ۱۹۹۸در جوالی   ازبیکستانی ها، چچینی ها، عرب ها یکجا  ها،  پاکستانی  افگنان حشری:  ا  دهشت 

طالبان خون آشام از راه هرات و بادغیس به شمال افغانستان هجوم آوردند و دست به اشغالگری زدند و 

با خریدن برخی از فرماندهان بی آزرم، بخش کردن هنگفت پول دالری و رشوه دادن به عناصر وطن  

ست به شهر اگ  ۸فروش و زبون، شهر ها و شهرستان ها را یکی پی دیگری اشغال کردند و به تاریخ  

مزارشریف رسیدند و در هر گامی از پیشروی های خود کشتار های گروهی کردند که در این وحشت و 

تبهکاری های تکان دهنده، فرماندهان و جنگجویان حزب اسالمی گلبدین حکمتیار با طالبان و پاکستانی  

اره ها به کمک این جانیان ها شانه به شانه همکار و همدست بودندو قتل عام تاجیک ها، ازبیک ها و هز

 رقم خورد. 

پاکستان و عربستان سعودی در راه اندازی این وحشت و تبهکاری تاریخی به دست دهشت افگنان طالب 

افزون بر هدف های سیاسی و راهبردی در منطقه، می خواستند برای حکومت گروه   و لشکر اجیر، 

 رند که هرگز تحقق نیافت. نفرین شده ی طالبان، امکان شناسایی رسمی را فراهم آو

پس از حاکم شدن طالبان در شمال افغانستان به نمایندگی از پاکستان و عربستان سعودی، حمله ی گسترده  

 به براندازی آنجا انجامید. ۱۹۹۸اگست  ۱۳ی این گروه وحشی به استان بامیان آغاز شد و در  

طق مرکزی افغانستان، نگرانی های طالبان در شمال و منا  ۱۹۹۸پیشروی های پی در پی ماه اگست  

منطقه ای را افزایش داد. بار دیگر وزیران خارجه و دفاع قزاقستان، قرقزیستان، تاجیکستان، ازبیکستان 

در تاشکند گرد هم آمدند و یک پیرنگ یکجایی و هماهنگ سیاسی   ۱۹۹۸اگست    ۲۵و روسیه به تاریخ  

 طالبان، ریختند.ند کردن تاخت و تاز بیشتر بنظامی را به هدف  -

در شمال افغانستان، دولت ازبیکستان با جای بند شدن پای طالبان   ۱۹۹۸ولی پیش از رویداد های اگست 

در شمال افغانستان، آنان به رهبر جنبش اسالمی ازبیکستان ، طاهر یلداش اجازه دادند که در نزدیکی  

زبیکستان، پایگاه پرورش نظامی بر پا های شهر مزارشریف چند کیلومتر دورتر از مرز افغانستان با ا

 طلبان ایغور آموزش یابند.   یکنند تا جنگجویان ازبیکستانی، تاجیکستانی، قزاقستانی و آزاد

جنبش اسالمی ازبیکستان بخشی از یک شبکه ی اسالمی بود که زیر چتر همکاری و پشتیبانی طالبان، 

فعالیت های خود قرار داده بود و تشکیل خالفت بر اندازی حکومت اسالم کریموف را در سر لوحه ی  

 اسالمی را می طلبید و برای رسیدن به این هدف از خاک افغانستان عملیات می کرد.

بایسته ی یاد دهانی ست که بنیادگرایان حرکت اسالمی ازبیکستان به رهبری طاهر یلداش و جمعه نمنگانی  

پناهگاه امنی پیدا کردند. پس از افتیدن طالبان از قدرت،   در زمان حاکمیت طالبان، داخل افغانستان شدند و

افراطی های حرکت اسالمی ازبیکستان به مناطقی در مرز های افغانستان و پاکستان رفته به فعالیت خود 

 ادامه دادند. 

بندی شود و بسته  سبب شد که مرز ها بین افغانستان و ازبیکستان محکم   ۱۹۹۸رویداد های ماه ا گست  

د، امنیت پل دوستی و بندرگاه ترمذ نیز بیشتر از گذشته گرفته شود. ولی باز هم دولت ازبیکستان در بمان

تالش آن شد که روابط خود را با طالبان بهبود دهد و در این راستا گام مهمی را بردارد، چنانچه یک 

بر بنیاد   ۱۹۹۹/    ۶/    ۷خ  هیأت حسن نیت را به کندهار فرستاد. در این ارتباط رادیو صدای آلمان به تارب

 رادیو شریعت طالبان، خبری را به نشر سپرد )برگردان(: ۱۹۹۹/  ۶/  ۲خبر 
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بازدید رسمی از  " یک هیأت حکومت ازبیکستان به رهبری کاملوف وزیر خارجه آن کشور در یک  

گفت: ازبیکستان با افغانستان با رهبری طالبان در شهر کندهار دیدار کرد. کاملوف در صحبت های خود  

 لشکر کشی شوروی بر افغانستان موافق نبود و دیگر نمی خواهد در مسایل داخلی افغانستان مداخله کند.

رهبری طالبان از طرف خود اطمینان داد که برقراری صلح و ثبات در افغانستان به مفهوم پیام حقیقی 

ی مخالفان امارت اسالمی افغانستان شمرده صلح و ثبات در منطقه است. ازبیکستان در گذشته پایگاه اصل

می شد. کنون واقعیت اسالم را درک کرده، می خواهد رابطه ی خوب با امارت اسالمی افغانستان داشته 

 باشد و آنرا نیرو بخشد، نه با مخالفان ما."

 

ی  اسالم کریموف رییس جمهوری ازبیکستان که بنابر نگر غربی ها در یک جامعه ی بسته حاکمیت م

راند و کمتر حضور مخالفان را در صحنه ی سیاسی کشور خود می پذیرد؛ پس از چندی بیشتر توجه به 

خرج داد تا از انتقاد های سنگین جهان غرب بر شیوه ی حکمرانی در ازبیکستان بکاهد، به این سبب در 

سختی انتقاد ها و    پی آن شد که راه های برقراری روابط را با همه طرف ها پیدا کند و از همین راه،

خودش به  نسبت  را  تیز  و  تند  های  روزنامه  داوری  در  مورد  این  در  دهد.   Süddeutscheکاهش 

Zeitung     در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " رقص در دورادور طالبان "  ۲۰۰۰/    ۱۰/    ۱۹تاریخ

 آمده است)برگردان(:  Rudoph.Gبه قلم 

 

جمهوری ازبیکستان که یکی از سرسخت ترین مخالفان طالبان  "... لیکن کنون اسالم کریموف رییس  

 بود، آمادگی نشان داد که خود را با حکومت در کابل هماهنگ کند. کریموف در تاشکند چنین گفت:

پرسش این نیست که آیا این رژیم خوش ما می آید و یا خیر؟ مهم این است که آیا مردم افغانستان به آن  

خواهان دوام اختالف با افغانستان نیست و عالقمند برقراری صلح دایمی در کشور  باور دارند یا خیر؟ او  

 همسایه است. طالبان کدام خطری را به ازبیکستان به وجود نمی آورند.

رییس جمهوری ازبیکستان با این تغییر جهت دادن، تیزس هایی را که تا به حال از سوی شمار زیاد 

شده بود، زیر پرسش برد که به هجوم های تهدید آمیز اسالم گرایان جمهوری های آسیای میانه پذیرفته  

تنها با پشتیبانی روس ها ایستایی داده شده می تواند. کریموف این گفته ی خود را در هفته ی گذشته در 

در تالش های مسکو به  رییس جمهوری اوکراین بر زبان راند و افزود:    Leonid Kuschmaدیدار با  

 تره ی قدرت روسیه همیشه دیدگاه های جیواستراتژیکی نهفته است.خاطر گسترش گس 

 

)  Kommersantروزنامه ی   از نشر یک اطالعیه  دیدگاه  این  به  پیوند  در  ( Momorandumمسکو 

رییس    Waldimir Putinوزیر دفاع برای ارائه به    Igor Sergejewگزارش داد که در نگارش آن  

 جمهوری روسیه، پیرامون وضعیت در آسیای میانه، کار کرده است. یک سطر آن چنین است: 

منطقه، نیرومند  پیشروی بنیادگرایان اسالمی به ما این فرصت را می دهد که موضع گیری خود را در "

 " کنیم.

 

 شتیبانی می کنند.با تکیه بر این گفته، می توان بر روس ها اتهام زد که شورشیان اسالم گرا را پ

  Kodschijewرهبر چریک ها که در تابستان گذشته به ازبیکستان و قرغزیستان رخنه کرد، جمعه بای  

است که بر اساس محل زادگاهش در دره ی فرغانه " نمنگانی" نیز نامیده می شود. یک گزارشگر کار  

ا ها در اطراف تاجیکستان، پاریس ]گزارش داد[ که همه کهن ساالن روست  Figaroآزموده ی روزنامه  

که نمنگانی پایگاه دارد، تأیید کردند که آنان در تابستان چرخبال های سنگین بار روسی را دیده اند که به  

 منطقه پروار کرده اند. 

این ژورنالیست فرانسوی از زبان یک جنگجوی وابسته به فرمانده احمد شاه مسعود، مخالف سرسخت 

افسر نیرو های روسی در تاجیکستان خواهش کرده بود که نیرو های ما باید   طالبان ، شنیده بود که یک

یک دهلیز را در شمال افغانستان باز کنند که شورشیان نمنگانی پس از سفر به تاجیکستان، ازبیکستان و 

 قرغزیستان ]دوباره[ نزد طالبان فرار کرده بتوانند. آشکار است که ما این خواهش را رد کردیم.

ماه پیشتر مسکو تهدید کرد که پایگاه های چچینی ها و شورشیان آسیای میانه را در افغانستان بمباران چند  

 می کند. کنون از سوی روس ها نیز سخنان نو به گوش می رسد.

Igor Iwanaw    وزیر خارجه می گوید: ما دیگر طالبان را به عنوان شریک گفت و گو های سیاسی رد

ز طالبان دعوت می داریم که در پشت میز گفت و گو ها بنشینند. ما نیز آماده نمی کنیم، بر عکس ما ا

 هستیم که در آن اشتراک کنیم . 

... اسالم کریموف در برابر ژورنالیست ها تأکید کرد که نمی شود دیگر طالبان را نادیده گرفت؛ زیرا 

 آنان قدرت حاکم در افغانستان هستند. 
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دالیل دیگری نیز وجود دارد. در ماه سپتامبر پیش از اینکه کریموف    در بها دادن به حکومت طالبان،

تغییر بزرگی را ]در دیدگاه [ خود آشکار کرده باشد، وی نزد ]سفر مراد [ نیازوف رییس جمهوری  

ترکمنستان، در عشق آباد بود. ارتباط میان ازبیکستان و طالبان در این وقت با میانجیگری سفیر برگزیده  

آنگونه که نیازوف بر خود نام گذاشته است، به مانند دیگر   -تامین شده بود. " ترکمن باشی"  ی پاکستان  

دولت های آسیای میانه، هرگز جبهه گیری بر ضد ]طالبان [ افغانستان نکرده است. او همیشه روابط 

وله های  خوب را با طالبان نگهداشته بود. در عین زمان، نیازوف عالقمندی خود را نسبت به کشیدن ل

 بردن گاز از قلمرو افغانستان به پاکستان و به سوی اقیانوس هند، از دست نداده است...."

 

ولی نزدیکی حکومت اسالم کریموف که در خودخواهی شهرت دارد، با حکومت افراطی و بنیادگرای 

افغانستان به سرکوب خونین مردم طالبان وحشی، نمی توانست پایدار باقی بماند؛ زیرا طالبان در شمال  

دست می زدند و تعصب زبانی و پاکسازی تباری را ادامه می دادند. روش های وحشیانه طالبان، سبب 

بر انگیخته شدن حساسیت ها در میان مردم در کشور های آسیای میانه می شد و حکومت ها را وادار  

دهند و این کار زمینه ساز می شد که طرف   می کرد که در برابر تبهکاری های این گروه واکنش نشان

 ها بر یکدیگر اتهام بزنند. 

به استناد خبر های نشر شده از مسکو و پشاور، خبری را با   ۲۰۰۰/    ۶/    ۱بنگاه خبری آلمان به تاریخ  

 عنوان درشت " ازبیکستان، اتهام نقض حریم هوایی افغانستان را رد می کند " به نشر سپرد )برگردان(: 

ازبیکستان به روز پنجشنبه این اتهام ملیشه های طالبان :  ۲۰۰۰/    ۶/    ۱( تاریخ  dpdو / پشاور )" مسک 

افغانستان را رد کرد که هواپیما های جنگی آن کشور، چندین بار حریم هوایی افغانستان را نقض کرده 

 است.

ن، در تاشکند چنین  (، وزیر خارجه ازبیکستاItar Tassنظر به آگاهی دهی آژانس خبر رسانی روسیه ) 

 گفته است: این تهمت نهادن ها برای فریب دادن ذهنیت جامعه ی بین المللی است. 

بر عکس طالبان گفته اند: به روز سه شنبه و چهار شنبه هواپیما های جنگی ازبیکستان سه بار به حریم 

آژانس خبر رسانی افغانستان هوایی افغانستان داخل شدند و بر فراز شهر حیرتان پرواز کردند. این گفته را  

(AIP  وابسته به طالبان که مقر آن در پاکستان است، به آگاهی رسانید. طالبان در یک نامه به نماینده )

سازمان ملل متحد در اسالم آباد، ازبیکستان را تهدید کردند که اقدام های سخت تری را در پیش خواهند 

 گرفت.

در روز های گذشته چندین بار تهدید کرد که بر پایگاه های تربیه روسیه که متحد نظامی ازبیکستان است،  

دهشت افگنان در افغانستان حمله می کند. مسکو طالبان را متهم دانست که بنیادگرایان اسالمی را آموزش  

می دهند و از آنان پشتیبانی می کنند، از جمله از شورشیان جمهوری چچین. مال عمر این اتهام ها را رد 

 ست."کرده ا

 

، روابط میان دولت ازبیکستان و گروه طالبان به گونه ی جنگ و گریز  ۲۰۰۱تا حمالت یازدهم سپتامبر  

لفظی، تیره و تار باقی ماند؛ لیکن پس از آن، ازبیکستان شریک بسیار به درد بخور آمریکا در سرنگونی  

اهمیتی را در این راستا بازی کرد. راه  امارت طالبان در افغانستان، بویژه در شمال شمرده شد و نقش پر  

و ازبیکستان برای رسانیدن کمک های انسانی به مردم و تسلیم  های مرزی و بندرگاه ها میان افغانستان 

  Kakaida دهی یاری های نظامی به جبهه ی پایداری ضد طالبان، دوباره باز شد، همچنان پایگاه هوایی  

شته شد و هواپیما های جنگی آمریکا برای نابود کردن پایگاه های در ترمذ در اختیار آمریکایی ها گذا

بمباران خط های جنگی و پایگاه های تجمع دهشت افگنان بین المللی از فرودگاه نظامی    -نظامی طالبان  

Karschi .ازبیکستان استفاده کردند 

 

وتاه زیر عنوان "  در یک یادداشت ک  ۲۰۰۱/    ۱۱/    ۱۵تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه  

 ازبیکستان مرز ها را برای رسانیدن کمک ها گشود" آمده است )برگردان(:

 

 " کشتی رانی از راه دریای آمو به افغانستان

 

سازمان ملل متحد دهلیز جدید رسانیدن کمک ها را به افغانستان باز کرد . این دهلیز از ازبیکستان از راه  

ازبیکستان بسته بود. برای   -شود. چند سال مرز ها میان افغانستان  دریای آمو به افغانستان وصل می  

 رسانیدن کمک به مردم گرسنه در شمال افغانستان، راه جدید می تواند اهمیت بزرگی داشته باشد.

۱۴  /۱۱  /۲۰۰۱ - A.R.Termes: 

 

 افغانستانبه روز چهارشنبه، پس از سه سال، ازبیکستان نخستین بار مرز خود را با 
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باز کرد تا تحویل دهی کمک ها به شمال افغانستان ممکن شود. نخستین کشتی چارتر شده ی ملل متحد  

کیلومتر مسافه کمک ها را از راه دریای  ۱۸پس از چاشت امروز بندر ترمذ را ترک گفت تا با پیمودن  

تن آرد گندم، لباس های   ۵۰آمو به بندر حیرتان برساند. این کشتی باربری آزمایشی ملل متحد، مقدار  

 زمستانی، پاپوش و بوتل های آب آشامیدنی را به افغانستان می رساند.

هماهنگ کننده ی کمک های ملل متحد در ازبیکستان، این کمک ها   Richard Conrayبر بنیاد گفته ی 

ی های دوامدار  برای نادار ترین مردم در شمال افغانستان ویژه شده است که از پیامد جنگ ها و خشکسال

ملیون انسان،   ۳,۴ناگزیر به ترک روستا های خود شده اند. ملل متحد تخمین می زند که همین اکنون  

نیمی از جمعیت شمال افغانستان برای زنده ماندن، وابسته به کمک ها از بیرون هستند. نیم ملیون انسان  

ید رسانیدن کمک ها، این امیدواری وجود دیگر پا به آواره شدن نهاده اند. با سپاس از گشایش دهلیز جد

دارد که در هفته های آینده کمک های بیشتر روان شده بتواند. در صورتی که این راه جدید باز باشد، 

ترمذ به زودی در نزد ملل متحد یک نقش کلیدی را در تامین مردم افغانستان با مواد کمکی بازی خواهد 

 کرد.... "

داد و در سیاست های منطقه ای و جهانی نظام همان گونه که رخداد یازده م سپتامبر، جهان را تکان 

سرمایه داری، رده بندی های جدیدی را به وجود آورد، به همین اندازه به برخی کشور ها زمینه ی آن  

 را فراهم کرد تا در سیاست گذاری های پس از این رویداد، جایگاه مهمی داشته باشند.

های بین المللی در چرخه ی رخداد ها در افغانستان می چرخید و اتحاد بین   چون در آن روز ها سیاست

المللی مبارزه با دهشت افگنی جهانی پیرامون آن شکل گرفت؛ بنابر آن همسایه های افغانستان نیز هر 

کدام در تالش به دست آوردن اعتبار بیشتر و داشتن نقش بهتر شدند که ازبیکستان توانست از این پیشامد 

 ها، زیادتر از دیگران سود ببرد.

 

 Spiegelدر مجله ی هفتگی    Erich Follathدر پیوند به خوش قسمتی ازبیکستان، در بخشی از نوشته ی  

 ، آمده است )برگردان (:۲۰۰۲سال ( ۱شماره )

 

 " پس از حمله های یازدهم سپتامبر، ازبیکستان برنده نخست جنگ شمرده می شود. 

Colin Powell   وزیر خارجه آمریکا در آغاز ماه دسامبر در دیدار از ازبیکستان، کریموف را )خیلی

ملیون نفوس در آسیای میانه، کلیه   ۲۵مهم( دانست و وی را به واشنگتن دعوت کرد. این کشور با داشتن  

سایه امکان ها را دارد که به یک قدرت منطقه ای بدل شود و این کار به بهای نادیده گرفتن کشور هم

 قزاقستان که بزرگتر از ازبیکستان است، به دست می آید....

همین اکنون نام هیچ جمهوری دیگر به مانند نام ازبیکستان با ناز و نزاکت ورد زبان ها نیست. کنون 

تاشکند باید در کنار دریافت پول هنگفت حق استفاده از پایگاه های هوایی، کمک های اقتصادی آمریکا  

ی یکصد ملیون دالر به دست آورد. افزون بر این نیرو های ارتش ازبیکستان صاحب جنگ   را به اندازه

ابزار های کمکی آمریکا نیز می شود. ایاالت متحده آمریکا در ماه اکتوبر بدون ارائه کدام دلیلی، نام 

دید قرار  ازبیکستان را از لیست کشور هایی که در آنها آزادی های مذهبی و اجرای مراسم دینی زیر ته

 دارد، بیرون کشید...."

 

، در همه ۱۹۹۲بدین گونه ازبیکستان توانست که از کلیه رویداد های پیش آمده در افغانستان پس از سال  

برنامه هایی که دنیای غرب برای آسیای میانه و جنوب آسیا پی ریزی کرده بود، جایی دست و پا کند و 

سپتامبر به عنوان یکی از راه های مهم کمک رسانی برای نیرو  سودی را نصیب شود و بعد از یازدهم  

 های جهانی در افغانستان کسب اهمیت کند. 

 

از اتحاد جماهیر شوروی   ۱۹۹۱ترکمنستان همسایه ی هم مرز در شمال غرب افغانستان، که در دسامبر  

ابط سیاسی با کشور  جدا شد، برنامه ی اساسی سیاست خارجی خود را بیطرفی مثبت نام گذاشت تا در رو

 های جهان، بویژه با همسایه ها، بر بنیاد تحکیم آزادی و ثبات سیاست داخلی، به پیش رود.

سفر مراد نیازوف رییس جمهوری ترکمنستان بسیار هوشمندانه، در سیاست های آنوقت در آسیای میانه،  

فاصله بگیرد تا به هدف های  در افغانستان،    ۱۹۹۲راه یی را برگزید که از رویداد های پس از اپریل  

اقتصادی جمهوری آزاد در آینده زیان نرسد. از سوی دیگر افراط گرایی مذهبی و بنیادگرایی دینی در 

ترکمنستان رخنه نکرده بود و هم کدام سازمان و یا حزب سیاسی با گرایش های تند روانه و تعصب آمیز  

رار گیرد موجود نبود؛ از این رو در سنجش با  دینی و مذهبی که با سیاست های دولت در رویارویی ق

دیگر دولت های آسیای میانه در درگیری های داخلی در افغانستان نقش بارزی نداشت. لیکن از خاطر 

این که مبادا افکار و باور های بنیادگرایانه ی اسالمی از افغانستان به ترکمنستان راه خالص کند و هرج 

 بار آورد، همیشه نگران بود. و مرج سیاسی و اجتماعی را به 
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از سوی دیگر مافیای قاچاق و خرید مواد مخدر در مرز های هر دو کشور فعال بودند و قوای سرحدی  

ترکمنستان هیروئین و چرس قاچاقی از افغانستان را کشف و ضبط می کرد؛ ولی در زمان طالبان به 

ی از راه های عمده ی قاچاق مواد مخدر  سبب پالیسی مصالحه طلبی حکومت با این گروه، ترکمنستان یک

 فرآورده در افغانستان،بود.

ترکمنستان افزون بر راه های مرزی، از راه بندرگاه های بازرگانی قره تپه )تورغوندی( در هرات و 

افغانستان وصل می شود؛ بنابران زمینه های خوب برقراری رابطه های محکم و   با  آقینه در فاریاب 

میان دو کشور وجود داشت و دارد؛ لیکن سفر مراد نیازوف نسبت به افغانستان بیشتر  دوامدار بازرگانی

 به تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی با ایران و ترکیه اهمیت می داد. 

، ترکمنستان از نگر اقتصادی تا اندازه ی زیادی وابسته به فدراتیف روسیه بود، از ۱۹۹۱پس از دسامبر  

ر پی آن شد که راه های رهایی از این وابستگی را در یابد. دشواری های این سبب " ترکمن باشی" د

اقتصادی در ترکمنستان، شاید یکی از دالیلی بوده باشد که نیازوف خواست در آغاز سیاست بیطرفی را  

در منطقه دنبال کند و خود را از پیوستن به دسته بندی های نظامی و اقتصادی میان جمهوری های آزاد  

 نافع، دور نگهدارد و از جناح های درگیر در افغانستان جانبداری و پشتیبانی نکند. مشترک م 

ولی ترکمنستان با داشتن چشمه های زیرزمینی نفت و گاز این آرزو را در سر می پرورانید که با بیرون  

برنامه    آوردن و فروش آنها در بازار های جهانی به رونق اقتصادی و پایداری سیاسی دست یابد. بنابران

این بود که لوله های بردن نفت و گاز ترکمنستان از راه آسیای میانه و قلمرو افغانستان به جنوب آسیا،  

کشیده شود؛ از این رو پایان جنگ و برقراری صلح و ثبات در افغانستان را به سود خود می دانست. 

داری از نفت و گاز ترکمنستان  شرکت های بزرگ نفتی تنها در وضعیت آرام آماده بودند که به بهره بر

بپردازند، با آن هم در این برنامه ی سودآور چندین ملیون دالری، شرکت نفتی بریداس ارجنتاین و شرکت  

نفتی یونیکال از کلفورنیای ایاالت متحده و شریک آن شرکت نفتی دلتای عربستان سعودی به میدان آمدند 

 و همچشمی کردند. 

امتیاز لوله کشی بردن گاز ترکمنستان را به سوی پاکستان و هندوستان با شرکت بریداس    ۱۹۹۴در سال  

پاکستان و ترکمنستان یادداشت تفاهمی را دستینه کردند   ۱۹۹۵گذر از خاک افغانستان، گرفت. در سال  

که بر بنیاد آن بریداس حق بررسی آغازین پیرنگ لوله کشی گاز را از راه های افغانستان به دست آورد؛ 

سفر مراد نیازوف به زودی خواهان باز نگری در قرارداد به دلیل اینکه به زیان ترکمنستان است،  ولی  

شد و برخی کارمندان فنی کمپنی را که سرگرم برمه کاری بودند، از آنجا بیرون کرد، آنان پس از این 

 واکنش، به افغانستان آمدند و با ماموران عالیرتبه وزارت خارجه دیدار کردند.

اصل کمپنی یونیکال با نیازوف تماس برقرار کرده بود تا شرکت بریداس را به زانو در آورد و خودش  در  

صاحب کار بیرون آوردن و بردن نفت و گاز ترکمنستان شود. از همین سبب بود که رهبری شرکت  

تا از این شکست  بریداس با کارمندان دولت اسالمی افغانستان در کابل و با طالبان در کندهار تماس گرفتند  

 نجات یابند. 

به هر حال، دولت ترکمنستان تالش کرد تا ازهمچشمی شدید میان شرکت های نفتی به سود خود بهره  

هم   ۱۹۹۵برداری کند و هم زمامداران را در افغانستان، خرسند نگهدارد. همین گونه ترکمنستان تا سال 

اسالمی افغانستان را کمک کرد و کنسولگری اسماعیل خان امیر حوزه ی غرب و یک پایه اساسی دولت  

در مزارشریف باز نگهداشته بود و هم با طالبان روابط بسیار نزدیک  های خود را در شهر هرات و  

 داشت و به این گروه کمک می رسانید.

قرارداد لوله کشی بردن گاز میان شرکت یونیکال    ۱۹۹۷هنگامی که طالبان بر هرات حاکم شدند، در می  

کار ساختمان راه اندازی   ۱۹۹۹ترکمنستان، در عشق آباد دستینه شد، که باید از آغاز سال    - کستان  پا  -

می شد. در همین وقت بود که آی اس آی به آمریکایی ها و دولت ترکمنستان اطمینان داد که طالبان به 

هدف حکومت  زودی شهر مزارشریف پایگاه سیاسی جبهه ی پایداری ضد طالبان را اشغال می کنند.  

پاکستان در آرزومند کردن شرکت یونیکال برای آغاز کار لوله کشی، این بود که پشتیبانی همه جانبه ی 

 آمریکا به دست آید و به نظام طالبانی رسمیت داده شود. 

 

نیک میان شرکت   به همین گونه حکومت بی نظیر بوتو وضعیت را طوری آماده کرد که روابط

رییس این شرکت به افغانستان آمد و در کابل و   ۱۹۹۷بریداس و طالبان برقرار شود. در سال 

کندهار با رهبران این گروه دیدار کرد و از طالبان خواست که یک هیأت را به ارجنتاین بفرستند تا 

از شرکت بریاس دیدن کند. همچنان نمایندگان این شرکت با جنرال عبدالرشید دوستم دیدار کردند و 

را لوله ها از شهرستان باال مرغاب عبور داده می شد و تامین قراردادی را به امضا رسانیدند؛ زی

. امنیت آنها مهم بود  

ولی شرکت یونیکال زرنگ تر از بریداس بود؛ زیرا شماری از شهروندان افغانستان را که از سال 

های زیادی در آمریکا زندگی می کردند و یک پارچه آمریکایی بودند، برای انجام کار ها گمارید 
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ناس ترین آنان زلمی خلیلزاد بود. کارمندان دفتر داری و تخنیکی شرکت یونیکال اجازه  که سرش

. دفتر های خود را در کندهار و کابل بگشایند  یافتند که  

قرارداد لوله کشی بردن گاز از دولت آباد ترکمنستان با گذر دادن از  ۱۹۹۷جوالی  ۲۳به تاریخ 

اکستان و دهلی نو، میان دولت های ترکمنستان و پاکستان و  کندهار و امتداد آن تا کویته و ملتان پ

. شرکت های نفتی یونیکال و دلتا، در اسالم آباد به امضا رسید  

کیلومتر از ترکمنستان تا   ۱۳۲۰در پیرنگ پیشنهادی شرکت بریداس لوله کشی به درازای  

کیلومتر را برنامه   ۵۰۰۱بلوچستان پاکستان در نظر گرفته شده بود؛ لیکن یونیکال و دلتا فاصله  

ریزی کرده بودند که نه تنها لوله کشی بردن گاز را در بر می گرفت ؛ بلکه لوله کشی نفت را از 

. آسیای میانه تا بحر هند نیز در خود گنجانیده بود  

به سبب همین برنامه های اقتصادی سودآور بود که ترکمنستان کوشش می کرد تا در افغانستان یک 

رار شود. برای به کرسی نشاندن این هدف در پی آن شد تا زمینه های گفت و گو و صلح نسبی برق

تفاهم را میان طرف های درگیر فراهم کند. چنانچه بر بنیاد برنامه های سازمان ملل متحد، به تاریخ 

نشست مشترک طالبان و مخالفان آنان را برای پیشبرد گفت و گو های صلح و  ۱۹۹۹مارچ  ۱۱

به جنگ و مخالفت ها، در عشق آباد میزبانی کرد؛ لیکن کدام سودی را از پی نداشت؛  پایان دادند

.زیرا رهبر طالبان به دوام آن نقطه ی پایان گذاشت  

به این گونه، رنج و درد و آزار مردم را در شمال افغانستان، از جمله در مرز ها با ترکمنستان 

هر چه بیشتر حاکمیت خود از هر ابزار برای   پایانی نبود و طالبان بی فرهنگ به خاطر تحکیم

سرکوبگری استفاده می کردند و به جابجایی دهشت افگنان بین المللی در پایگاه های نظامی و در 

جبهه های جنگ در شمال، ادامه می دادند که سبب نگرانی جمهوری های آسیای میانه می شد و آنها 

دند؛ بنابران دولت ها بر آن شدند تا پیرامون برنامه ی بیشتر از دیگران به خطر این کار پی برده بو

تشکیل نیروی مشترک تعرضی که در گذشته پی ریزی شده بود، بار دیگر فکر کنند ، تنها  

. ازبیکستان و ترکمنستان از آن دوری گزیدند  

 

در یک یادداشت ۲۰۰۱/   ۵/  ۲۶تاریخ   Frankfurter Rundschau  ، در پیوند به این موضوع

روزنامهدر  کوتاه زیر عنوان " مسکو و متحدان، گردان های نظامی بر ضد طالبان تشکیل می   

(:دهند" آمده است )برگردان  

 

/    ۵/  ۲۵ -ایروان (dpd) :  روسیه و متحدان در آسیای میانه به تشکیل گردان های هجومی"  

مشترک بر ضد تجاوز حکومت اسالمی طالبان افغانستان از آن سوی سرحد، رأی مثبت       ۲۰۰۱

 دادند. تشکیل یک  

.چنین نیروی نظامی برای جمهوری های شوروی در آسیای میانه در مرز های جنوبی، یک نیاز است       

کشور های  یرانوزیر خارجه روسیه بروز جمعه در یک نشست وز این سخن را ایگور ایوانوف

آزاد مشترک منافع در پایتخت ارمنستان شهر ایروان بزبان راند و والدیمیر پوتین رییس جمهوری 

 جمهوری روسیه از این گفته وزیز خارجه پشتیبانی کرد. 

پیشینه ی بیش از دو جمهوری خلق چین،  -پیوند مردم افغانستان با همسایه شمال شرقی کشور 

هزار سال دارد جاده ی ابریشم که از راه بلخ به سوی چین کشیده شده بود، این رابطه ی تاریخی را 

. باز گویی می کند  

سفرنامه های جهان گردان چینایی که در روزگاران پیشین از سرزمین) آریانای کهن و خراسان 

بایگانی های رسمی چین موجود است، درباره ی این پیوند ها دیدن کرده بودند و کنون در   دیروز(

سخن های بسیار دارند. برخی تاریخ نگاران این رابطه را به سده ی هفتم عیسایی گره می زنند که 

. یکی از رجال برجسته چین به نام " سوان ژنک" از بامیان دیدن کرده بود  

که افغانستان تازه از زیر ستم استعمار   ۱۹۲۲ال ولی روابط نوین چین با افغانستان بر می گردد به س

رابطه های سیاسی، بازرگانی، همکاری  ۱۹۵۵کهن بریتانیا، رهایی یافته بود ؛ لیکن پس از آن تا سال 

. های اقتصادی و فرهنگی کمرنگ تر شده رفت  

ئن چو ۱۹۵۷جمهوری نو بنیاد خلق چین را به رسمیت شناخت و در سال  ۱۹۵۵افغانستان در سال 

الی نخست وزیر آن کشور از افغانستان دیدار رسمی بعمل آورد و پیرامون تحکیم روابط دو جانبه، با 

پادشاه و صدر اعظم گفت و گو کرد که در نتیجه پیرنگ یک قرارداد مرزی ریخته شد و در نوامبر  

.کیلومتر به امضا رسید۱۰۰معاهده مرزی تنگی واخان به درازای  ۱۹۶۳  

چین و افغانستان بسیار کوتاه است و به سبب بلندی گذرگاه ها از سطح بحر، راه ها  مرز مشترک بین

همیشه پوشیده از برف بوده و خیلی دشوار گذر است؛ لیکن چین با جمهوری های آسیای میانه به 
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کیلومتر مرز های مشترک دارد که بیشتر آن با قزاقستان، قرغزیستان و تاجیکستان  ۳۳۰۰درازای  

. ه استکشیده شد  

در دهه ی هشتاد عیسایی در زمان جنگ سرد، چین دشمن سرسخت جمهوری دموکراتیک افغانستان 

بود و موضع گیری غیر دوستانه داشت واز مخالفان دولت افغانستان پشتیبانی سیاسی و نظامی می کرد 

ن به هدف از  و کمک های وافر، از جمله ابزارجنگی در اختیار آنان می گذاشت. در این زمان دولت چی

همفکر و همصدا با ایاالت متحده  -هم پیمان  -پا در آوردن جمهوری دموکراتیک افغانستان، همدست 

آمریکا، پاکستان، عربستان سعودی، ایران، انگلستان، اسرائیل و کلیه نیرو های ارتجاعی و 

.اب یافته استامپریالیستی جهان شده بود که چند و چون آن در کتاب" تلک خرس" به روشنی بازت  

سیاست های چین در برابر افغانستان در دهه ی هشتاد با سیاست های آمریکا و در کل جهان غرب و  

در هماهنگی با حکومت پاکستان دنبال می شد که زیان فراوانی را به مردم افغانستان رسانید. در کتاب  

:" جنگ در افغانستان " آمده است  

 

)ماکلینس ماگازین( در نوشتاری دربارٔه دست اندازای بیگانگان در امور افغانستان مجلٔه کانادایی  "

گزارش داد که ماموران خدمات آمریکایی در مبارزه با مواد مخدر با نمایندگان چین در پاکستان در 

ک  نزدیکی مرز افغانستان برخوردند. در آغاز آن ها می پنداشتند که با بازرگانان مواد مخدر از هنکن

]هان کانگ[ روبرو اند که شیرٔه تریاک می خرند، مگر بعد ها دانستند که تصادفی یکی از راز های 

نهانی را کشف نموده اند. آنها با حسادت از حکومت پاکستان همانا در مورد حضور افسران و مربیان 

.چینی در خاک پاکستان خواهان اطالعات گردیدند  

ه نیروی هوایی چین از پاکستان بازدید کرد و با مقامات نظامی فرماند ۱۹۷۹آوریل  -در ماه مارس 

پاکستان مسایل هم آهنگی عملیات خرابکارانه بر ضد افغانستان و امکانات ارائٔه کمک در این زمینه به  

پاکستان را بررسی نمود " کرسچن سیانس مانیتور" نوشت که مقصد دیدار بریژنسکی همکار ریس 

ملی از پاکستان و " تحکیم ائتالف نظامی " میان چین و پاکستان بود. " جمهور در مسایل امنیت  

افزایش یاری های نظامی به  -نیویورک دیلی نیوز" خاطر نشان کرد که مقصد این چنین بازدید ها 

شورشیان افغان ]افغانستانی[ از طریق چین است. شایان یادآوری است که بخشی از خاک افغانستان در  

نوشته شده است، به عنوان "زمین های از دست ۱۹۵۳فشردٔه چین معاصر" که در سال کتاب " تاریخ 

.رفتٔه چین " یادآوری گردیده است  

همانا در بخش خاوری " کریدور )داالن( واخان " که به مرز چین منتهی می گردد، بود که گروه های 

ی رسید، آغاز به تکاپو کردند. نفر م ۵۰۰زیر فرمان رحمانقل زمیندار بزرگ پامیر که شمار آنها به 

آنها یونیفرم مرزبانان چین را پوشیده و با تفنگ های ساخت چین مسلح بودند. نمایندگان پکن رحمانقل  

را تشویق می کردند تا " استقالل" خود را اعالم نماید. رحمانقل سرزمین گسترده یی را زیر کنترول 

نگ افزار های ساخت چین مجهز بودند، در یک گروه بزرگ دیگر که با ج ۱۹۸۷داشت. در سال 

. استان بدخشان در تکاپو بود  

مرکز استخبارتی چین در سین زیان)کاشغر( گروه های " پارتیزان" افغان ]افغانستانی[ را پرورش داده  

.و به پاکستان می فرستاد که از آنجا به قلمرو افغانستان می آمدند  

ژاپنی کیود و تسوسین... هزاران نفری که به یاری کارشناسان طبق یک گزارش دیگر: خبرگزاری 

چینی برای پیشبرد جنگ های پارتیزانی آموزش دیده بودند، به نواحی مرزی برای پیشبرد عملیات 

صاعقه آسا بر ضد سپاهیان مرزبانی افغان ]افغانستان [ که از مرز میان افغانستان و پاکستان پاسداری  

ای حمایت از شورشیان افغان ]افغانستان [ فرستاده شدند." ؛می کردند و همچنان بر  

 

بژیژنسکی با دین سیاوپین نخست وزیر چین دیدار و با وی در زمینٔه " امنیت با  ۱۹۷۷در ماه مه "

همی" به تفاهم رسید. در برخی از اسناد آماده شده در آن هنگام کلمٔه " افغانستان " به چشم می خورد. 

از ایران، کارتر خود نیز به منظور توافق رسیدن روی مسایل " امنیت با همی" به این  پس از گریز شاه 

روند پیوست. " تا کمیسیون سنا" را از برنامه ها آگاه ساختند، هارولد براون وزیر دفاع آمریکا به چین  

ه هواپیما های پر سفر کرد. بخش محرم برنامهٔ  بازدید او اساسا'' مسالٔه افغانستان بود. چین توافق کرد ب

از اسلحه اجازه بدهد تا از فراز خاک آن کشور بگذرند. چینی ها اظهار آمادگی کردند موشک های سام 

را در دسترس چریک ها بگذارند. چینی ها  نارنجک انداز های دستی ضد تانک نوع آر.پ.گو  ۷ -

همچنان تعهد سپردند که هر گاه مرز میان افغانستان و پاکستان بسته شود، وظیفٔه رسانیدن اسلحه به 

درون افغانستان را به دوش می گیرند. آنها به هواپیما ها اجازه می دهند در فرودگاه های چین فرود 

نگاه چین سالح های یاد شده را از راه گذرگاه های سخت گذر مرز آمده و بار های خود را پایین کنند. آ

خود با افغانستان به درون آن کشور خواهد فرستاد." ) کتاب: " جنگ در افغانستان "، تألیف: گروهی 
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از دانشمندان انستیتوی تاریخ نظامی فدراسیون روسیه، ترجمه: عزیز آریانفر، ناشر: بنگاه انتشارات 

.(۱۹۳-۱۹۴و  ۱۸۸ -۱۸۶م، صص  ۲۰۰۳ -: چاپ دوم میوند، سال چاپ  

ولی در دهه ی نود عیسایی در اوج جنگ های میان گروهی، چین بسیار کوشید که بیشتر متوجه ثبات و  

اجتماعی و سختی  -اقتصادی  -امنیت در مرز خود با افغانستان باشد.بی نظمی و هرج و مرج سیاسی 

نگرانی زمامداران در چین می شد و از رخداد ها در سرحد غربی خود جنگ ها در افغانستان، سبب  

تشویش داشتند که مبادا دهشت افگنی و افراط گرایی مذهبی به منطقه ی خودمختار ایغور نشین سین 

. کیانگ رخنه کند و بی ثباتی و بر هم زدن امنیت را در آنجا به بار آورد  

پیوند های گسترده   عیسایی با گروه های جهادی افغانستانبا وجود این که دولت چین از دهه ی هشتاد  

پاکستانی و    -داشت و آنها از کمک های این کشور برخوردار بودند، با آن هم دهشت افگنان افغانستانی  

عربی در دهه ی نود از راه افغانستان با جنبش اسالمی ترکستان شرقی در سین کیانگ رابطه برقرار  

اتی و دشواری های امنیتی را به وجود آورند و منطقه را نا آرام کنند؛ بنابر آن کردند تا در آنجا بی ثب

 سیاستمداران چینی نگران آن بودند که می تواند این خطر به شهر های دیگر راه پیدا کند. 

 

در نیمه نخست دهه ی نود عیسایی، کلیه تالش های چینایی ها این بود که از گرایش های جدایی طلبانه 

استان سین کیانگ جلوگیری کنند که از سرچشمه ی برنامه های برخی حزب های افراطی و  در 

بنیادگرای اسالمی آب می خورد. همچنان برنامه های اقتصادی کالنی در منطقه در پیش رو بود، لوله  

کشی بردن نفت و گاز جمهوری های آسیای میانه پی ریزی شده بود و چین کوشش می کرد که در این 

.ها انباز شود و از آن ها سودی ببرد بخش  

همین که طالبان و پاکستانی ها کابل را اشغال کردند و به تحکیم حاکمیت خود پرداختند، چشمه های 

امنیتی چین آگاهی یافتند که طالبان جنگجویان خود را به پشتیبانی از ایغور ها به ایالت سین کیانگ 

آغاز کار از طالبان فاصله گرفت و رابطه ی خود را با گسیل کرده اند؛ از این رو دولت چین در 

افغانستان بند کرد. ولی از این که برنامه ی بردن نفت و گاز قزاقستان به چین، سردست بود و در مورد 

لوله کشی نفت و گاز ازبیکستان نیز گفت و گو روان بود؛ بنابران حکومت چین به کمک پاکستان با 

با این گروه رابطه برقرار کرد و موفق شد که جلو رخنه کردن و تأثیر رهبر طالبان تماس گرفت و 

گذاری طالبان و سازمان القاعده را در سین کیانگ بگیرد و با گذشت مدتی، پیوند ها میان دولت چین و 

.شد نه طالبان دوستا  

یاد خبر صدای  بر بن ۱۹۹۹/   ۲/  ۳پیرامون بهبود روابط طالبان با چین، رادیو صدای آلمان به تاریخ 

: این خبر را به نشر سپرد )برگردان(( ۱۹۹۹/  ۱/  ۳۱شریعت طالبان )   

 

جمهوری خلق چین کوچک ترین  -، به گونه پیشین با افغانستان است چین خواهان برقراری روابط "

افغانستان کشور مشکلی با امارت اسالمی افغانستان ندارد و می خواهد رابطه ی گذشته ی خود را با 

همسایه، دوباره برقرار کند. این خبر را رییس دفتر آسیا در وزارت خارجه چین در دیدار با معاون 

.وزیر خارجه طالبان، مولوی عبدالرحمان واعظ به آگاهی رسانید  

هیأت چینی انگیزه سفر خود را برقراری تماس ها و همکاری دو جانبه میان افغانستان و چین وانمود  

. سیاست چین، سیاست عدم مداخله در امور دیگران است و آرزومند آن است که هر چه زودتر در کرد

.کشور همسایه جنگ پایان یابد  

در این دیدار، معاون وزیر خارجه امارت اسالمی افغانستان از بازدید هیأت چینی خرسندی نشان داد و  

یادآوری کرد. وی افزود که جمهوری توده از پیوند های تاریخی میان افغانستان و جمهوری خلق چین 

ای خلق چین در زمان جهاد بر ضد روس ها، به مردم افغانستان کمک فراوان کرده و از اصل آزادی  

افغانستان در جامعه بین المللی پشتیبانی بعمل آورده بود. در وضعیت کنونی، افغانستان از چین کشور 

پایان کار ساختمان دستگاه های صنعتی که در گذشته همسایه خود انتظار دارد که در بازسازی و 

چینایی ها کار آنها را بنا نهاده بودند، همکاری و کمک کند و برای رونق گرفتن بازرگانی راه های 

"....ارتباط هوایی و زمینی باز شود  

غانستان با وجود این نزدیکی میان چین و گروه طالبان، چین از قاچاق و سرازیر شدن مواد مخدر از اف

. به آنجا، رنج می برد و با این مشکل از آغاز حکومت اسالم گرایان دست به گریبان بود  

ولی پس از بر اندازی حکومت طالبان، دیدگاه ها و رویکرد های چین در برابر افغانستان و کشور های 

.منطقه، بیشتر خصلت اقتصادی به خود گرفت  

 

چگونگی رابطه ی افغانستان با همسایه غربی ) ایران امروزی( در یک روند تاریخی با پیشینه ی هزار  

ها سال می تواند به درستی بررسی شود. هر دو کشور در یک حوزه ی تمدنی و فرهنگی مشترک 



 دهه خونین 

270 
 

نکی، دینی دارای ریشه های کهن و تاریخی قرار دارند که بر بنیاد پیوند های نژادی، زبانی، ادبی، فره

. و داشته های ماندگار تاریخی مشترک، شکل گرفته است  

تاریخ گواهی می دهد که از گذشته های دور، همچنان پس از استیالی عرب و تاخت و تاز غارتگران 

دیگر؛ در آریانای کهن و خراسان باستان و در خراسان پس از اسالم، سرنوشت مردم هر دو سرزمین 

 -ایران ( با هم محکم گره خورده بود و بر بنیاد همین ویژگی ها بود که روابط سیاسی ) افغانستان و 

. فرهنگی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت ها، ژرف و پهنای گسترده پیدا کرد -اجتماعی  -اقتصادی   

و  م و در سده های هجدهم۱۶۰۰ولی از زمان پایه گذاری و آغاز به فعالیت کمپنی هند شرقی در سال 

نوزدهم و دهه های نخست سده ی بیستم همچشمی های استعمار گرایانه روس و انگلیس بر سر منافع  

سیاسی و اقتصادی، روابط بین افغانستان و ایران دچار دشواری ها شد و فراز و فرود های زیادی را  

. پیمود  

عهدنامه   ۱۸۲۸/  ۲ / ۲۲ایران در سال های نخست سده ی نوزدهم با روسیه عهد نامه ی گلستان و در 

ی ترکمن چای را بست که بر بنیاد آنها روسیه دست باز پیدا کرد تا در امور داخلی آن کشور مداخله  

پاریس، قسمت اعظم زمین های از دست رفتٔه  ۱۸۵۷کند. " انگلستان نیز با امضای عهدنامٔه مورخ 

" رقابت های روس و انگلیس "، تألیف: خود را بازیافته و مسالٔه هرات نیز فیصله یافته بود." ) کتاب: 

(.  ۱۳۷خ، ص ۱۳۸۳پیوکارلوتر نزنو، ترجمه: عباس آذرین، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، سال چاپ: 

در پیمان پاریس ) بین ایران و انگلستان( تأکید شده بود که بریتانیا در روابط میان ایران و افغانستان 

ری داشتند( حق میانجیگری و دادن رأی نهانی را دارد. این )البته در آن وقت، هر دو کشور نام دیگ 

اجتماعی و زیست  -عهدنامه در مورد حقابه رودخانه هیرمند، سبب پیدایی مشکل های مهم سیاسی 

م( در ۱۹۴۸خ)۱۳۲۷م( و ۱۹۲۸خ )۱۳۰۷محیطی شد. با وجود این که سران دو کشور در سال های 

.ه نتیجه ی پذیرفتنی برای هر دو طرف، نرسیدنداین رابطه به گفت و گو نشستند؛ لیکن ب  

 

 

سیاسی بهتری را با ایران برقرار  ولی افغانستان پس از رهایی از اسارت استعمار کهن انگلیس، روابط

هیأت افغانستان با پیشنهاد های روشن ) آغاز گفت و گو های دوستانه، تعیین سفیران   ۱۹۲۰کرد. در سال  

دو کشور، گشودن کنسولگری در شهر مشهد، برقراری رابطه ی بازرگانی و پستی( به ایران رفت و 

  ۱۹۲۶بیرون آمد که از پی آن در سال    ۱۹۲۱پس از صحبت ها و دیدار ها، معاهده ی دوستی سال  

 ۰دوستی دیگری با تأیید معاهده ی گذشته به امضا رسید عهدنامه ی

خ به اساس معاهده مودت که توسط عبدالعزیز خان سفیر کبیر و نماینده فوق ۱۳۰۰/    ۴/    ۱" به تاریخ  

العاده افغانستان در تهران و مجدالملک نماینده دولت ایران امضا شد، نمایندگی های سیاسی دو کشور در 

اصول روابط ذات البینی دو کشور را به    ۱۳۰۶گردید. قرارداد و دادیه و تامینیه    تهران و کابل افتتاح

حدود  طوالنی)  سرحدات  دارای  ایران،  و  افغانستان  کرد.  تثبیت  المللی  بین  موضوعات  در  ویژه 

 کیلومتر ( می باشد به طور مختصر باید یادآور شد که در مجموع به اساس چهار حکمیت:۹۲۵

 

میله مرزی از کوه   ۹۰و تثبیت    ۱۹۰۵الی    ۱۹۰۳، مک ماهون از  ۱۸۹۱کلین  ، ما۱۸۷۲گول سمت  

سرحدات افغانستان با کشور ایران   ۱۹۳۵کیلومتر و فخرالدین آلتای    ۴۷۵ملک سیاه تا سیاه کوه به طول  

کیلومتر خشکه و آبی تعیین شده است." ) برگرفته از مقاله ی: " جایگاه ایران    ۹۲۵به طول مجموعی  

 (. www.Scfr.irدر سیاست خارجی افغانستان "، تارنمای شورای راهبردی روابط خارجی " 

بدین گونه دیده می شود که افغانستان و ایران با هم اختالف ارضی ندارند، تنها مشکل بخش بندی اندازه  

از آب رودخانه هیرمند از سوی ی آب رودخا آید. در مورد استفاده  نه هیرمند گاه گاهی به وجود می 

حکومت افغانستان و حکومت رضا شاه پهلوی توافقنامه ای را امضا کردند؛ لیکن   ۱۹۳۹ایران، در سال  

 شورای ملی افغانستان آن را نپذیرفت و تصویب نکرد. 

ف در واشنگتن به عمل آمد. بر اساس پیشنهاد آمریکایی  ، تالش دیگری برای حل اختال۱۹۴۸" در سال 

ها، کمیسیون سه نفره ای از سوی ایران و افغانستان انتخاب شد تا به بررسی موضوع و ارایه توصیه 

، کمیسیون دلتای رود هیرمند گزارش خود را تسلیم کرد. بر اساس ۱۹۵۱های الزم بپردازد. در فوریه  

متر مکعب تعیین شد. ایران این پیشنهاد را رد و تقاضای سهم   ۲۲آب هلمند    این توصیه ها، سهم ایران از

آب بیشتری کرد. روند طوالنی مذاکره طی شد. اسدهللا علم وزیر دربار شاه ایران در خاطرات خود نوشته  

 است که افغان ها ] افغانستانی ها [ اعالم آمادگی کردند که در صورتی که ایران دسترسی افغانستان به 

آب   کند،  این کشور مشارکت  بهبود بخشد و در کمک های توسعه  را  بندر عباس  بندر های چابهار و 

 بیشتری در اختیار ایران بگذارند.

خ[ امیر عباس هویدا نخست وزیر  ۱۳۵۱/  ۱۲/  ۲۳ - ۱۹۷۳/  ۳/  ۱۳] ۱۹۷۳چهار سال بعد در سال 

ا کردند که بر اساس آن جریان آب افغانستان  ایران و موسی شفیق نخست وزیر افغانستان قراردادی را امض
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متر مکعب در ثانیه در "   ۴متر مکعب در ثانیه و برای ایران امکان خرید میزان اضافی    ۲۲به ایران  

سال های نورمال آبی" تعیین شد. در عوض ایران موافقت کرد که بندر های چابهار و بندر عباس بدون 

بگیرد. اما این قرارداد هم در پی تحوالت سیاسی دو کشور، از   قید و شرط در اختیار افغانستان قرار

انقالب    ۱۹۷۳جمله کودتای   افغانستان توسط شوروی سابق در همان    ۱۹۷۹افغانستان،  ایران، اشغال 

، [۱۹۹۶در کندهار و اشغال کابل در اکتوبر    ۱۹۹۴در  ]  ۱۹۹۵سال و روی کار آمدن طالبان در سال  

در آمد." ) برگرفته از مقاله ی: " اختالف ایران و افغانستان بر سر آب باال   نه تصویب شد و نه به اجرا 

 ، تارنمای: شورای اتالنتیک(. www. atlanticcouncil. orgمی گیرد "، نوشته: فاطمه امان، 

  ۱۳در مجلس نمایندگان تأیید شد و به تاریخ    ۱۳۵۲خرداد/ جوزای  ۹پیمان نامه ی آب هیرمند به تاریخ  

شاه افغانستان آن را توشیح کرد . همچنان پارلمان ایران نیز آن را به تصویب    ۱۳۵۲جوزای  خرداد /  

 رسانید.

/ ثور  تا اردیبهشت  ایران  افغانستان، شاه  در  اعالم کردن جمهوریت  انداخته شدن نظام شاهی و  بر  با 

م دو ملیارد دالری با  بسیار کوشید که حکومت افغانستان را به دام خود اندازد و با وعده دادن وا   ۱۳۵۷

خدمات بانکی آسانتر و کمک های اقتصادی با قید و شرط باید دستور پذیری رقم می خورد وشبکه گسترده  

 فعالیت می کرد و به خرابکاری دست می زد.  ی دستگاه ساواک، در افغانستان 

/ ثور   اردیبهشت  به تهران سفر رسمی کر(  ۱۹۷۵اپریل  )  ۱۳۵۴در  داوود،  تهداب سردار محمد  د و 

نزدیکی بیشتر و بیشتر را با ایران با چرخش به طرف راست گذاشت که پیامد آن تشکیل کمیسیون های  

مشترک اقتصادی و فرهنگی بود. با وجود این نزدیکی، نگاه شهنشاه آریا مهر به مردم و دولت افغانستان  

ار جمهوری در هماهنگی با  چندان خوب و دوستانه نبود که دادن کمک های نظامی به مخالفان سالحد

 پاکستان یک نمونه ی آن است.

انقالب )    ۱۳۵۷اسپند/ حوت  ۲۲و    ۱۳۵۷اردیبهشت / ثور    ۷تیرگی روابط بین افغانستان و ایران از  

با شعار نه شرقی و نه غربی به    ۱۳۵۷اسالمی در ایران ( آغاز شد. آخوند های ایرانی پس از انقالب  

 میدان آمدند و مدعی شدند که پیرنگ نو را بر بنیاد اصول اسالمی ریخته اند.

هادن پایگاه  امین، بنا ن  -نخستین اقدام دشمنانه ی خمینی و دیگر آیت هللا های ایرانی علیه حکومت تره کی  

مارچ   ۲۰-  ۱۵های آموزش و پرورش نظامی برای شورشیان در خاک ایران بود. به دنبال آن از روز  

در هرات نا آرامی و شورش به راه انداخته شد. زمامداران افغانستان انگشت اتهام را به سوی   ۱۹۷۹

یادآوری کردند که   دراز و  ایرانی  از مرز  ۴۰۰۰آخوند های  ایرانی  به تن نظامی  کذشته و در هرات 

شورش دست زده اند؛ ولی خمینی اتهام را رد کرده، بر عکس نور محمد تره کی و حفیظ هللا امین را  

 مسؤول کشتار مردم دانست.

ولی در دهه ی شصت خورشیدی، سیاست رسمی جمهوری اسالمی ایران در برابر جمهوری دموکراتیک  

عودی و آمریکا نزدیک بود و با روش های مداخله گرانه  افغانستان با سیاست های پاکستان، عربستان س

در  اسالمی،  های  کشور  کنفرانس  سازمان  های  نشست  در  شد.  می  دنبال  افغانستان  داخلی  امور  در 

گردهمایی های منطقه ای و در اجالس ساالنه سازمان ملل متحد؛ موضع گیری جمهوری اسالمی ایران  

 ستان بسیار دشمنانه بود.در مخالفت با جمهوری دموکراتیک افغان

ایران در تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، سازمان واحد نهضت ها را به مدیریت سید مهدی هاشمی 

انقالب   این سازمان، جبهه ی آزادی بخش  افغانستان را تشکل دهد.  به وجود آورد تا گروه های شیعه 

می، نیروی اسالمی، نهضت اسالمی، اتحادیه  اسالمی افغانستان را از انبازی سازمان نصر، حرکت اسال

علما و نهضت روحانیت و جوان به وجود آورد که به زودی این جبهه ی متحد انقالب اسالمی از هم فرو  

پاشید. پس از آن نهاد پاسداران جهاد اسالمی افغانستان به وجود آمد و سازمان نصر نیروی بیشتر پیدا  

بر اندازی حزب های شورای انقالبی اتفاق اسالمی و حرکت کرد و جنگ های میان گروهی رابرای  

 اسالمی افغانستان، به راه انداختند، که در نتیجه ستاد پشتیبانی افغانستان شکل گرفت. 

ایران، نخستین پایگاه آموزش نظامی را بواسطه علی تجالیی در خاک  انقالب اسالمی  سپاه پاسداران 

جنگجویان گروه های شورشی شیعه افغانستان آغاز کرد که تا بیرون   افغانستان بنا نهاد و به آموزش دادن

 شدن سپاهیان شوروی ادامه یافت.

خ به کوشش جمهوری اسالمی ایران، شورای ائتالف هشتگانه اعالم هست بودن کرد و    ۱۳۶۶در سال  

نستان پایه پس از برگزاری چند نشست دیگر در بامیان، باز هم به کمک ایران، حزب وحدت اسالمی افغا

 گذاری شد. 

در سال های پایانی دهه ی هشتاد عیسایی، ایران با یک نقش فعالتر دست به کار شد و در حلقه ی کوشش  

گران دریافت یک راه حل سیاسی به مشکل افغانستان حضور بیشتر پیدا کرد؛ لیکن عربستان سعودی و  

ها در افغانستان دست باال داشتند و در ایاالت متحده آمریکا که از آغاز کار، در شکل گیری دشواری  

همدستی و هماهنگی با پاکستان، از گروه های مخالف دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان ستایش و  

پشتیبانی سیاسی می کردند و کمک های مادی و نظامی می رسانیدند؛ سد های بسیار را در سر راه رخنه 
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افغانستان می گذاشتند و در همدستی با دولت های غربی   کردن و داشتن نقش فعال ایران در رویداد های

 و عربی، ایران را در انزوای بین المللی قرار داده بودند.

تهران زمانی خود را با کابل نزدیک کرد که سپاهیان شوروی افغانستان را ترک گفته بودند و حزب  

می وهابی های سعودی با اخوند وحدت نیز فعال شده بود؛ ولی حساسیت آمریکا در برابر ایران و همچش

های قمی برای تهران خیلی ها آزار دهنده بود. با وجود این مشکل، ایران تالش می کرد که حزب وحدت  

به نمایندگی از شهروندان هزاره ی افغانستان در نشست ها و گردهمایی ها پیرامون سرنوشت سیاسی  

یکن ایران به این موفقیت دست نیافت که گروه های افغانستان، حق انبازی و ابراز رأی را داشته باشد. ل

در یک    ۱۹۸۹سیاسی افغانستان ساکن تهران را در حکومت موقت مجاهدین شریک کند که در فبروی  

هوتل در راولپندی بر بنیاد برنامه آی اس آی و به کمک مالی عربستان سعودی، در وجود تنظیم های 

 جهادی، بنا نهاده شده بود. 

کا، عربستان سعودی و پاکستان نمی توانستند که نقش ایران را در رویداد های افغانستان در اصل آمری

و از سال های گذشته ) شهروندانی که برای کار کردن به ایران    ۱۳۵۷نادیده بگیرند؛ زیرا پس از سال  

یران پناه رفته بودند( افزون بر گروه ها و حزب های جنگی و سیاسی، دو ملیون شهروند افغانستان به ا

برده بودند و آن کشور بودن پناهجویان افغانستانی را از زمره ی دشواری های اجتماعی خود می شمرد. 

قرار معلوم ایران در این وقت از میان پناهجویان افغانستان سرباز گیری کرد و شماری از آنان را به  

 جبهه های جنگ با عراق فرستاد که برخی ها جان باختند.

دبیر کل سازمان ملل متحد پیرامون افغانستان یک نشست چهار جانبه )    ۱۹۹۱می    ۲۱میه  پس از اعال

پاکستان، ایران، تنظیم های جهادی و بنین سوان( در اسالم آباد صورت گرفت. محسن رضایی نماینده  

ان در این  سپاه پاسداران شعار آزادی افغانستان را سر داد. ابراهیمی نماینده والیت فقیه در امور افغانست

 نشست گفت: 

" پیروزی نظامی مکمل حل سیاسی است و ادامه عملیات نظامی مجاهدین، موجب پیروزی های هر چه  

سریعتر آنان می گردد." ) کتاب: " از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان"، تألیف: 

 (. ۶۶۰، ص ۲خ، جلد  ۱۳۹۵عبدالوکیل، ناشر: انتشارات یوسف زاد، سال چاپ: چاپ اول سال 

پیش از تشکیل دولت اسالمی افغانستان و تسلیم دهی رسمی قدرت به جهادی ها، پاکستان و عربستان 

ی  توافقنامه  امضای  در  گذاری  تأثیر  از  را  ایران  آمریکا،  های  سیاست  با  هماهنگی  در  سعودی 

و  (  ۱۹۹۲پشاور) قدرت  بندی  و بخش  انبازیدن  ها که چگونگی  تنظیم  در حکومت  میان  را  صالحیت 

مجاهدین بازتاب می داد، به دور نگهداشتند و توانستند گروه های جنگی و سیاسی شهروندان هزاره ی 

نیز رخ داد.  (  ۱۹۹۳افغانستان را به کناره برانند؛ چیزی که در توافقنامه های اسالم آباد و جالل آباد )

به میدان همچشمی های عربستان (  ۱۹۹۵-۱۹۹۲)بدین گونه افغانستان با آغاز جنگ های میان گروهی از  

 سعودی و ایران بر سر رهبری جهان اسالم، بدل شد. 

 

در جنگ های نیابتی و میان گروهی در افغانستان، ایران بر خالف خواست و آرزوی عربستان و پاکستان، 

الدین ربانی و جنرال دست به کار شد و افزون بر پشتیبانی سیاسی و نظامی از حزب وحدت، از برهان  

عبدالرشید دوستم نیز پشتیبانی سیاسی و نظامی می کرد که پاکستان این روش را برخورد با منافع خود  

در افغانستان، دانست. لیکن ایران در این هنگام به کمک روسیه و جمهوری های آسیای میانه، موضع 

ت پرده پاکستان و عربستان سعودی ( توانست  بهتری پیدا کرده بود و تا اشغال کابل توسط طالبان ) در پش

 آن را نگهداری کند.

 

 دیدگاه رسمی جمهوری اسالمی ایران درباره ی اشغال کابل چنین بود:

 

" تصرف کابل در واشنگتن طرح شد، ریاض آن را تمویل نمود و بکمک لرجیستکی ] لوژستیکی[ اسالم 

آباد در عمل پیاده شد." ) کتاب: " اسالم، نفت و بازی بزرگ"، تألیف: احمد رشید، ترجمه: عبدالودود  

 (. ۳۰۴،ص۲۰۰۸ -خ۱۳۸۷ظفری، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، سال چاپ: 

ضع گیری ایران در برابر طالبان، وزارت خارجه آن کشور دروازه ی گفت و گو را با  با وجود این مو

آنان باز گذاشته بود تا کمکی به روند صلح در افغانستان شده باشد. در این مورد رادیو صدای آلمان به 

 گردان(: این خبر را به نشر سپرد ) بر(  ۱۹۹۶/    ۸/    ۲۶بر پایه خبر رادیو تهران )۱۹۹۶/    ۸/    ۲۸تاریخ  

" بنابر گفته های معاون وزارت خارجه ایران در امور آسیا و پاسیفیک ]عالوالدین بروجردی[ صحبت 

ها بین هیأت های ایران و گروه طالبان مثبت به پیش می رود. وی آرزو کرد که طالبان گام های الزم را 

ذاکره کند تا کمکی به تامین صلح  به خاطر صلح بردارند؛ زیرا ایران در آینده نیز می خواهد با طالبان م

 کرده باشد."
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به هر حال بر افتیدن کابل، آخوند های بر سر اقتدار را در ایران تکان سختی داد، بویژه این که عربستان 

سعودی و پاکستان سر نخ های سمت حرکت را در دست داشتند، فرمان می دادند و آینده ی سیاست را 

  Handelsblattپیوند به این موضوع در روزنامه ی مالی و اقتصادی:  در افغانستان رقم می زدند. در

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " شکست های راهبردی آزار دهنده برای  ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۱۹تاریخ  

 تهران " آمده است ) برگردان(:

 

تهران و طالب ملیشه اسالمی " پیشامد ها در افغانستان، ایران همسایه را نا آرام کرده است. روابط میان  

بر آمده از مدرسه های آموزش قران در پاکستان، بویژه از زمان اشغال کابل در پایان ماه سپتامبر، به  

خرابی گرایید. به زودی پس از نخستین حمله ی وحشیانه ی طالبان بر کابل، رهبر مذهبی ایران ]علی[  

اسالم عمل کردن هایی دارند که پذیرفتنی نیستند و بیگانه  خامنه ای حاکمان جدید را متهم دانست که به نام  

 با ]دین[ و مذهب است."

 

در بخشی از یک نوشته با تیتر " در دره ی    ۱۹۹۷/    ۶/    ۲تاریخ    Focus   همچنان در مجله هفتگی  

 آمده است ) برگردان(: Wilhelm Dietelشیر" از قلم 

 

انستان [، ایران نیز با بدگمانی می نگرد. مال های تهرانی  " دگرگونی ها )انقالب ها( را در هندوکش ] افغ

و سنی های کله گرم از مدرسه های قران پاکستانی دشمن سر یکدیگر هستند. این سخن پایانی نیست؛  

با شهروندان شیعه ]در افغانستان [ جنگ کردند    ۱۹۹۴زیرا طالبان از آغاز پیشروی های خود در سال  

امیان هجوم ببرند. همین اکنون ایران از شمار بازندگان بازی در کشمکش های و می خواستند به استان ب

 جدید است. این سخن در واشنگتن به خاطر رسیدن زیان به ایران، با خوشحالی پذیرفته می شود.

برنده ی اصلی ]در این کشمکش ها [ پاکستان نام دارد. گوهر ایوب خان وزیر خارجه آن کشور گفته 

 است: 

 

ت طالبان کلیه شاخص های شناسایی رسمی یک حاکمیت دولتی را برآورده کرده است، بخش  " حکوم 

بزرگ خاک را اشغال کرده و از همه ی گروه های مردم ساکن در سرزمین نمایندگی می کند." حکومت  

و در اسالم آباد از برادران هم باور خود از دهه ی هفتاد پشتیبانی کرده است. به کمک مشاوران نظامی  

در کابل حاکم کند.   ۱۹۹۲افسران خدمات مخفی خواستار آن بود که یک حکومت دست نشانده را در سال  

این پیروزی نخستین بار زمانی به دست آمد که طالبان پرورش یافته به دست خود پاکستان، در سپتامبر  

 پایتخت را اشغال کردند." ۱۹۹۶

 

ایران به مخالفان طالبان، که وظیفه رسانیدن آن را سپاه قدس و پس از بر افتیدن کابل، کمک های نظامی  

بخشی از سپاه پاسداران به دوش داشتند، با استفاده از ترانسپورت هوایی و زمینی از راه های جمهوری  

های آسیای میانه ) ترکمنستان، ازبیکستان و قزاقستان ( افزایش یافت که خشم طالبان و پشتیبانان آنان ) 

سعودی و پاکستان ( را برانگیخت . در واکنش به این عملکرد زمامداران ایرانی، طالبان در    عربستان

کندهار به گروه اهل سنت و جماعت ایرانی پناهگاه بنا کردند تا جنگجویان سنی مذهب بر ضد حکومت  

 آخوندی فعالیت کنند.

سته ی شورشی خود فروش طالبان به کمک و برنامه ریزی خاینانه یک د۱۹۹۷در روز های پسین می  

و اجیر شده به شهر مزارشریف هجوم بردند و وحشت و دهشت قرون وسطایی را با خود آوردند که 

جنگ سختی   ۱۹۹۷/    ۵/    ۲۸سرانجام در هنگام خلع سالح فرمایشی جنگجویان حزب وحدت به تاریخ  

سنگین شکست خوردند و برخی   در گرفت و از پیامد ایستادگی جانانه ی شهروندان، طالبان با دادن تلفات

از آنان با سر افگندگی و شرمساری یکجا با دهشت افگنان خارجی، دیپلومات ها و افسران پاکستانی پا  

 به فرار نهادند که موفق به این کار نشدند ؛ بلکه اسیر شدند.

 

طالبان و پس از این شکست طالبان در شمال افغانستان،ایران به کمک های نظامی خود به اتحاد ضد  

پشتیبانی از آنان ادامه داد. مصطفی دانش در بخش هایی از یک نوشته زیر عنوان " افغانستان آمریکایی  

تاریخ    Frankfurter Allgemeiner Zeitungها را به ]یادآوری [ خاطره ها می طلبد" در روزنامه ی  

 نگاشته است )برگردان(: ۱۹۹۸/   ۵/  ۹

 

های ایرانی در فرودگاه هوایی مزارشریف نشست می کنند و به حزب " همه روزه شماز زیاد هواپیما  

وحدت اهل تشیع کمک نظامی می رسانند.شمار کارمندان نظامی ایران که در آنجا )مزارشریف( جابجا 

شده اند تا متحدان شیعه خود را در برابر هم چشمان شمال نیرومند ی دهند به صد ها تن می رسد. حزب 



 دهه خونین 

274 
 

ی ها شهر مزارشریف پایگاه پیشین جنرال دوستم را زیر اداره خود نگهداشته و وحدت به کمک ایران

 نیرو های آن حزب در شهر از دید نظامی تغییر هایی را به وجود آورده است....

... شورای تفاهم که به کمک ایران در مزارشریف تشکیل شده است و باید بین جناح های حزب وحدت  

اتحاد و یا قوه ی نظامی باال گرفته است . در آنجا به جنگجویان حزب   میانجیگری کند کار آن به یک

وحدت، افسران ایرانی آموزش می دهند. جنرال کنسولگری ایران که در گذشته بی اهمیت بود امروز 

تن کارمند، مهم به نظر می آید. رییس حزب وحدت در مزارشریف   ۳۰۰تا    ۲۰۰]کار آن [ با گماریده شدن  

محقق را می توان همیشه در همراهی با جنرال کنسل ایران دید. همچنان شمار زیادی از   ]حاجی محمد [

شهر  در  رحمانی  و  نصیری  جنرال،  دو  کنند،  می  مداخله  امور  در  ایران  انقالب  پاسداران  سپاه 

 ]مزارشریف[ عملیات نظامی را سازماندهی می کنند. 

هم باور خود محدود نمی کند. ایرانی ها از زمره ی   بی گمان تهران خود را تنها به پشتیبانی از برادران 

ازبیک ها، عبدالملک کودتاچی را نیز نیرومندی می دهد که در شهر مشهد در حال پناهندگی به سر می 

 برد. حتا تهران حکمتیار رهبر پشتون ها را که مرده شمرده می شد، از پرتگاه ]غرق شدن[ نجات داد.

در ایران در مهاجرت زندگی می کند، خود را سر از نو   ۱۹۹۶ز سال  ... همین اکنون حکمتیار که ا

داشتنی[ را ] در آینده ی [    آرایش ]قوا[ می دهد تا یک نقش باور نکردنی ]غیر قابل انتظار و دوست نا

 افغانستان بازی کند. 

خ خود را  او ]حکمتیار[ در آغاز امسال بدون دادن آگاهی در مزارشریف حضور یافت. در شهر قدیمی بل

آرایش نظامی داد و در کنار حزب وحدت ایستاده شد. در آغاز ماه اپریل دوستم دو فروند هواپیما را، 

ساخت روسیه که از ایران به پرواز در آمده بود، ناگزیر به نشست   N–32یکی آن ترانسپورتی از گونه 

میل کالشینکف و چند افسر سپاه پاسداران انقالب برای   ۵۰۰۰در شهر شبرغان کرد. در این هواپیما  

افراطی    -کمک به حکمتیار در بلخ، گسیل شده بود. بنابر گفته ها باید " شورای تفاهم " در مزارشریف  

های اسالمی را از کشور های همسایه: تاجیکستان و ازبیکستان برای پیشبرد جنگ به خاطر بر اندازی  

اشکند، آموزش نظامی بدهد.") برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های  حکومت ها در دوشنبه و ت

 خون و آتش" ج اول (.

کشیدگی ها میان ایران و طالبان، همچنان میان ایران و پاکستان کمک گر و پشتیبان طالبان روز به روز 

ود جلب کنند. برخی اوج می گرفت و طرف ها بر یکدیگر اتهام می بستند تا افکار جهانی را به سوی خ

 شدند.   رسانه های چاپی نیز با نشر گزارش های فتنه آمیز سبب تیرگی روابط می

 

رادیو   ۱۹۹۷/   ۱۰/   ۱۳بر پایه خبر تاریخ    ۱۹۹۷/    ۱۰/    ۱۵یک نمونه : رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 تهران، این خبر را به نشر سپرد) برگردان(:

 

را رد (  ۱۹۹۷/    ۱۰/  ۸ن گزارش روزنامه ی الحیات چاپ لندن )  " یک چشمه آگاه در وزارت خارجه ای

های جنگی   هواپیما  که  دارد  برنامه  ایران  آن  بنیاد  بر  که  ]به   MiG–21کرد  افغانستان  به  را  عراقی 

 حکومت رییس جمهوری ربانی[ تسلیم دهد."

 

نشانه ها حکایت از آن داشت که ایران تالش می کرد تا با استفاده از رویداد ها در افغانستان، در برنامه 

های بحث و گفت و گو ها برای حل بحران افغانستان از راه صلح آمیز، خود را از انزوای سیاسی در  

ته شود و زمینه ی آن  سطح بین المللی بیرون بکشد و از سختی تحریم های جهان غرب علیه ایران کاس

فراهم آید تا روابط میان آمریکا و ایران، همچنان میان ایران و عربستان سعودی بهبود یابد. در حالی که 

کلیه کوشش های آمریکا، پاکستان و عربستان این بود که ایران را از برنامه های بزرگ لوله کشی بردن  

رند؛ از این رو ایران هرگز نمی توانست به صداقت  نفت و گاز جمهوری های آسیای میانه، به دور نگهدا

اندازی   بر  دوم  باشد، چنانچه دور  داشته  اطمینان  پاکستان و عربستان سعودی،  آمریکا،  گروه طالبان، 

 این سخن را به اثبات رسانید.  ۱۹۹۸شمال افغانستان در اگست 

برای بار نخست گپ از تهدید    در استان های شمال افغانستان، رهبران ایران  ۱۹۹۸پس از رخداد اگست  

نظامی زدند تا در برابر بی توجهی روز افزونی که به منافع ایران صورت می گرفت، از خود واکنش  

 نشان داده باشند.

، مال دوست محمد فرمانده طالبان یکجا با  ۱۹۹۸/    ۸/    ۸در هنگام اشغال شهر مزارشریف به تاریخ  

گری ایران هجوم برده، کارمندان سیاسی، خبرنگار و رانندگان  جنگجویان سپاه سحابه پاکستان به کنسول

وسایط باربری را به گروگان گرفته در زیر خانه کنسولگری به دستور مال عمر رهبر طالبان، به گونه 

 وحشیانه از بین بردند. 

مایش  پس از رویداد های شمال افغانستان، سپاه پاسداران انقالب ایران تصمیم گرفت که با اجرای یک ن

تن نظامی ) هوایی و زمینی( با تانک ها و توپخانه و بمب افگن ها،    ۷۰۰۰۰بزرگ نظامی به اشتراک  
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در مرز ها با افغانستان، در برابر طالبان و پشتیبان های آنان قدرت نمایی کند. این نمایش، هشدار به 

ملی و عالقمندی های ایران زیان  کسانی پنداشته شد که اصول بین المللی را زیر پا می گذارند و به امنیت  

 می رسانند. 

در رسانه های ایرانی بازتاب داده شد که کشور های خارجی بیرون از منطقه، طالبان را به حمله بر 

کنسولگری و کشتن دیپلمات ها و دیگر شهروندان ایرانی تشویق و بر انگیخته اند تا ایران را در حمله ی  

ولی رهبران ایران نگران آن بودند که کشمکش با طالبان می تواند سیاست    نظامی به افغانستان وادار کنند؛

 تهران را با دور اندیشی در حال نزدیک شدن با آمریکا است، دچار مشکل کند. 

وضعیت در افغانستان و کشیدگی گروه طالبان با ایران، خطر جدی به صلح و ثبات در منطقه به شمار 

های افراطی طالبان و هم آخوند های ایرانی از رفتن به خط سرخ درگیری می رفت؛ بنابران هم ملیشه  

 نظامی دوری می گزیدند و در جست و جوی پیدا کردن یک راه حل مناسب بودند. 

رهبران طالبان نشست عالمان دینی را برگزار کردند تا برای دریافت راه های بهبود یافتن روابط با ایران 

البان هشدار دادند که با شعله ور شدن آتش جنگ از موشک های پدافند مشورت کنند. از سوی دیگر ط

هوایی آمریکایی ) استینگر( و موشک های زمین به زمین روسی ) لونا( که در مرز ها با ایران جابجا 

 کرده اند، استفاده می کنند و در هنگام نیاز جنگجویان طالب داخل خاک کشور همسایه می شوند.

 

تاریخدر یک گزارش کوت نیویارک  از کابل و   (  Frankfurterدر روزنامه ی  (  ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۶اه 

Rundschau  آمده است ) برگردان(: ۱۹۹۸/   ۹/  ۱۷تاریخ 

 

ایران، رهبران طالبان به روز چهارشنبه سخنان آشتی   " بر خالف تهدید به درگیری نظامی از سوی 

ی، از ایران خواهش کرد تا کشیدگی های پیشین  جویانه زدند. مال محمد عمر رهبر افراط گرایان اسالم

 از راه های صلح آمیز کنار گذاشته شود. نواز شریف نخست وزیر پاکستان پیشنهاد میانجیگری کرد.

تن دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را " عملکرد بی شرمانه   ۹... شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتن  

 ی نقض حقوق بین الملل " شمرد...."

 

ولی به پیشنهاد میانجیگری نخست وزیر پاکستان، برای عادی سازی روابط میان جمهوری اسالمی ایران  

و امارت گروه طالبان، می توان کم بها داد؛ زیرا در اصل مشکل در پشتیبانی و کمک دایمی پاکستان به 

بر ضد عالقمندی های طالبان نهفته بود که آنان در نقش لشکر نیابتی آن کشور، با مردم افغانستان و  

سیاسی و اقتصادی ایران، می جنگیدند. پاکستان به نوبه ی خود ایران را متهم دانست که به بی ثباتی در  

افغانستان دامن می زند تا برنامه ی لوله کشی بردن نفت و گاز جمهوری های آسیای میانه را با گذر دادن  

د. یک سال پس از هجوم طالبان به کنسولگری ایران  به پاکستان و جنوب آسیا ناممکن کن   از افغانستان

در مزارشریف، در پاکستان نیز سوء قصد های انفجاری به جان دیپلمات های ایرانی با انگیزه ی سیاسی 

 رخ داد که روابط میان تهران و اسالم آباد را بیشتر زهرآگین کرد.

 

لیکن آنچه به برقراری رابطه ی دوباره میان ایران و امارت طالبان وابسته می شد، دولت ایران مالحظه 

های داشت و از طالبان به سبب کشتن دیپلمات ها در مزارشریف، خواستار پوزش خواهی رسمی بود.  

/   ۲۴اریخ  ت  Frankfurter Rundschauدر این مورد در بخشی از یک یادداشت کوتاه در روزنامه ی  

 نگاشته شده است )برگردان(:  ۱۹۹۸/  ۹

 

" رییس جمهوری محمد خاتمی صلح با افغانستان ) گروه طالبان ( را وابسته به آن دانست که شرط های 

ویژه برآورده شود، پس از آن دلیلی برای برخورد نظامی باقی نمی ماند. این سخن را خاتمی به روز 

ایران خواستار رهایی   آورد.  در تهران بر زبان  ملی  ۵۰چهارشنبه  ایرانی است که  شه های طالبان  تن 

زندانی کرده اند. افزون بر آن به سبب کشتن دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی در مزارشریف، پوزش خواهی 

 رسمی کنند و آدمکشان به دادگاه کشانیده شوند...." 

 

شعار گفت و گوی تمدن ها را پیش  (  ۱۹۹۷سید محمد خاتمی با رسیدن به ریاست جمهوری ) در می  

ق آمریکا شد تا از این برنامه پشتیبانی کند و آن را ابزار نزدیکی خود با ایران بداند.  کشید که سبب تشوی

بیل ریچارد سن نماینده ی آمریکا از کابل و مزارشریف دیدن کرد و در صحبت های   ۱۹۹۸پریل  ادر  

گو ها خود با شخصیت های تأثیر گذار، یادآور شد که آمریکا حق انبازی ایران را در بحث ها و گفت و  

 پیرامون حل مشکل افغانستان به رسمیت می شناسد. 
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همچنان در همین وقت ایران توانسته بود که روابط خود را با عربستان سعودی اندکی بهبود دهد و 

فضای مناسب را به وجود آورد تا در حل مشکل افغانستان همکاری صورت گیرد. به نظر می  

سیاسی و کمک کننده ی بسیار مهم خود، نیز به انزوا   رسید که طالبان از سوی عربستان، پشتبان

کشیده می شوند. عربستان سفیر طالبان را بیرون کرد و ژاژدافیر خود را از کابل فرا خواند و این 

کار را به عالقمندی های ملی خود وابسته دانست و از طالبان خواست که اسامه بن الدن را از  

مر در دیدار با ترکی فیصل این خواست را رد کرد ؛ از این رو ؛ لیکن مال عافغانستان بیرون کنند

.سعودی ها آزرده شدند  

هر چند روابط ایران و افغانستان پس از حمله ی طالبان به کنسولگری در مزارشریف، به سردی 

گراییده بود؛ ولی این وضعیت نمی توانست به سود ایران باشد. ایران از قاچاق مواد مخدر تولیدی 

افغانستان ) در مناطق زیر اداره ی طالبان ( رنج می برد و روز به روز به شمار معتادان در 

ایرانی افزوده می شد و ناهنجاری های اجتماعی را به بار می آورد؛ بنابران در جست و جوی پیدا 

 کردن راه های جلوگیری از آن بود که تنها در همکاری با طالبان به آن دست می یافت، باید این

همکاری جلب و دروازه های گفت و گو باز گذاشته می شد تا منافع سیاسی و اقتصادی ایران در  

افغانستان، زیان بیشتر نمی دید. بر پایه همین دیدگاه بود که نمایندگان طالبان دیدار های پنهانی را با 

کومت طالبان به کارمندان عالیرتبه ی جمهوری اسالمی ایران انجام دادند) رییس اتاق بازرگانی ح

دیدار و گفت و  (۱۹۹۹/  ۲/  ۲تهران سفر کرد( و مامورین ایرانی با نمایندگان طالبان در دوبی )

. گو کردند  

ولی با وجود این نزدیکی ها، مشکل های هم پیدا می شد و هر دو طرف بر همدیگر اتهام می زدند 

بان از دوام کمک های نظامی که فضای روابط را غبار آلود می کرد . افزون بر ناخشنودی طال

ایران به جبهه ی مخالف، گاه گاهی ادعای حمله های هوایی و زمینی بر خاک یکدیگر را نیز می 

.کردند  

خبری را از تهران با این عنوان "ایران   ۱۹۹۹/   ۵/  ۱۸به تاریخ )دی پی آ(  بنگاه خبری آلمان

:ادعای طالبان را در مورد حمله بر افغانستان، رد کرد" به نشر سپرد) برگردان(  

 

در نزد ایران این ادعا دروغی بیش نیست ، این سخن را یکی از سخنگویان وزارت خارجه  "

یادآور شد. طالبان به روز یکشنبه ایران بر اساس گفته ی روزنامه ی تهران تایمز به روز سه شنبه 

در برابر دیپلمات های ایرانی در پاکستان به خاطر این رویداد به سختی اعتراض کردند که نظامیان 

".ایرانی در پایان هفته به استان مرزی نیمروز با پرتاب نارنجک ها حمله کرده بودند  

 

هوا دست به حمله زده اند. در این باره  همچنان ایران نیز ادعا کرد که طالبان بر ایران از زمین و

خبری  ۱۹۹۹/   ۵/  ۲۰به تاریخ ( ۱۹۹۹/   ۵/  ۱۹رادیو صدای آلمان بر بنیاد خبر رادیو تهران ) 

را با تیتر " ایران در مورد حمله ی افغانستان به مرز های خود به سازمان ملل متحد آگاهی داد" به 

:نشر رسانید) برگردان(  

 

یادداشت اعتراضی جمهوری اسالمی ایران که به دولت اسالمی افغانستان متن کامل چهار  "

فرستاده شده بودند ، به عنوان سند ملل متحد به نشر رسید. یادداشت های اعتراضی به سفارت  

رویداد  ۲۳افغانستان در تهران در پیوند به مسایل جداگانه تسلیم داده شده بود. در یادداشت ها بر 

های ایران و نقض حریم هوایی در منطقه ی مرزی با افغانستان، اعتراض شده  رخنه کردن به مرز

بود. جمهوری اسالمی ایران نقض قلمرو های خود را با نقض آن دسته پرنسیب هایی برابر می داند 

که روابط دو جانبه را میان کشور ها تنظیم می کند و در ناسازگاری با همسایگی نیک قرار می  

بات را در مرز های هر دو طرف تهدید می کند. بر پایه یادداشت های اعتراضی گیرند و صلح و ث

ایران انتظار آن را می کشد که افغانستان به اقدام های دست یازد تا به تمامیت ارضی جمهوری  

اسالمی احترام گذاشته شود. در عین زمان ایران این حق را به خود نگه می دارد که از مرز های 

".امنیت داخلی خود پاسبانی کندبین المللی و   

 

به شکل جنگ و گریز و کجدار و مریز   ۲۰۰۱روابط حکومت طالبان با ایران تا یازدهم سپتامبر 

دوام پیدا کرد؛ لیکن در استانه ی حمله ی نظامی آمریکا و متحدان بر افغانستان، آیت هللا خامنه ای 

ه موضع گیری کرد و یادآور شد که رهبر مذهبی ایران در یک صحبت رادیویی با صراحت لهج

جمهوری اسالمی ایران هیچگونه کمکی به آمریکا و متحدانش در حمله ی نظامی بر افغانستان،  

نخواهد کرد؛ زیرا آمریکا دشمن ایران است و جمهوری اسالمی را در لیست کشور هایی گنجانیده 

. ی کندبود که از دید واشنگتن از دهشت افگنی بین المللی پشتیبانی م  
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دشمنی آمریکا با ایران هم چیز پوشیده نیست و آن را در این گفته های کاندولیزا رایس مشاور 

:امنیت ملی حکومت جورج والتر بوش رییس جمهوری آمریکا، می توان به خوبی دید  

او در یکی از صحبت هایش ایران را منبع تامین تکنالوژی، پول و وسایل دیگر به گروه های  "

  تروریستی، به شمول طالبان خواند؛ در حالی که رهبران شیعٔه ایران و مال های سنی افراطی

  طالبان دشمن همدیگر بودند. عالوه از آن ایران پول و سالح به احمد شاه مسعود می فرستاد، تا علیه

طالبان بجنگد. وقتی که یک خبرنگار در این مورد مجددا" سوال نمود، رایس اصرار کرد که ایران  

مواد را به منطقه یی ارسال می دارد که به دست افراد نادرست در افغانستان و پاکستان افتد. خانم 

د، او گفت، رایس واضح نساخت که این افراد نادرست کی ها بودند. وقتی که از او بار سوم سوال ش

البته او می دانست که میان طالبان و ایران دشمنی وجود دارد." ) کتاب: " جنگ اشباح"، نویسنده: 

-خ۱۳۹۲ستیو کول، ترجمه: مهندس محمد اسحاق، ناشر: بنگاه انتشارات مبوند، سال چاپ: 

. (۶۰۴م،ق۰۱۳۲  

ی بازتاب یافته است که کم با وجود این دیدگاه های با هم مخالف، در شبکه ی جهانی انترنت سخنان

از کم یک مورد از همکاری نیروی های وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را با 

:آمریکایی ها نشان می دهد  

 

در جریان حمله آمریکا به افغانستان سپاه قدس در عبور نظامیان آمریکایی از رود کوکچه بین  "

   .مت کابل به آنان کمک کرده بودتاجیکستان و افغانستان و پیشروی به س

" ( fa. m. Wikipedia. org.) 

 

به هر حال، نمی شود از تأثیر گذاری و نقش مثبت و سازنده ی دو کشور همسایه ) افغانستان و  

ایران ( در بهبود وضعیت برای همکاری های منطقه ای و سود بردن از آن در فرایند پیشرفت، 

اجتماعی به خاطر تحکیم و نیرومندی صلح و ثبات و  -اقتصادی  -سیاسی  توسعه و گسترش روابط 

.امنیت داخلی یکدیگر، چشم پوشی کرد  

ترانسپورتی ایران سود ببرد و به بستر   -ترانزیتی -افغانستان می تواند از توانایی های بازرگانی 

غانستان بازار های آب ها و خشکه ها راه یابد. همین گونه ایران فرصت می یابد که از راه اف

. بازرگانی در آسیای میانه را با عرضه و فروش فرآورده های گوناگون ماالمال کند  

اقتصادی و  هایبرای افغانستان و ایران بستر ها و آسانی های زیاد همکاری  ۲۰۰۱پس از سپتامبر 

همسایه شمرده می شد؛ لیکن سیاسی به وجود آمد که زمینه ساز رشد و توسعه پایدار روابط دو کشور  

   شور بختانه از آن استفاده ی بایسته صورت نگرفت.

 

ولی بحث پیرامون روابط افغانستان با همسایه شرقی، کشور پاکستان از نگر تاریخی بسیار آسان 

می آید و چیز جالبی در آن دیده نمی شود؛ زیرا پاکستان یک دولت نو بنیاد بوده و فلسفه ی وجودی 

راهبردی رابطه میان  -نظامی  -اقتصادی  -اندکی بیشتر از هفتاد ساله دارد. لیکن از نگر سیاسی 

.دو همسایه بسیار پر خم و پیچ و پر از دشواری های حساسیت برانگیز و جنجال آفرین بوده است  

ردم نگارنده در باره ی پاکستان و تبهکاری هایی که زمامداران آن کشور در حق م  یادداشت :)

افغانستان روا داشته اند، در گذشته سخنان زیادی نگاشته است که درشبکه ی جهانی انترنت، در 

تارنگاشت " سپیده دم " و در رخ نامه ی " نشرات راه پرچم " به نشر سپرده شده است. از زمره ی 

(.ده کردآنها، نوشته ی: " در پاکستان چه می گذرد؟!" است که در اینجا نیز باید از آن استفا  

وایسرای هند بریتانوی از برنامه ی آزادی و دو بخش شدن نیم قاره لورد مونتباتن  ،  ۱۹۴۷در جون 

حزب مسلم لیک در شهر بندری کراچی، سند به   ۱۹۴۷/  ۸/  ۱۴ی هند آگاهی داد. به تاریخ 

ون و  رسمیت شناختن آزادی را به دست آورد و دولت پاکستان به وجود آمد که پیامد های نامیم

.فاجعه باری را با خود به همراه داشت  

پاکستان به عنوان یک تولید مصنوعی از بیداد خانه ی استعمار انگلیس، کانون توطئه های 

مذهبی( در منطقه، محل زایش و پرورش و افزایش   -نظامی  -اقتصادی  -رنگارنگ ) سیاسی 

و آله ی دسیسه سازی در دست  بنیادگرایی مذهبی، مهد نظامی گری در سیاست، وسیله ی فشار 

ارتجاع جهانی و امپریالیسم بین المللی به وجود آمد و پسان ها به بازیچه ی عظمت طلبی مائویست 

. های چین، بدل شد  

نخستین عمل دشمنانه و ضد بشری زمامداران دولت نو بنیاد پاکستان، افروختن آتش اختالف های  

مذهبی به هدف بر هم زدن همزیستی مسالمت آمیز شهروندان، بود که در برابر حکومت هند در 

پیش گرفته شد و ادامه یافت و پس از آن بنابر سیاست های نا عاقبت اندیشانه ی حکومت های  
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، چشم به افغانستان دوختند و در دهه ی هشتاد و نود عیسایی با سیاست های مداخله گرانه سلطنتی

. ی سیاسی و نظامی و استخباراتی مردم را در آتش جنگ های تبهکارانه بریان کردند  

و درست فرو رفتن پاکستان در لجن زار مداخله گری پر از حیله و نیرنگ، همسایه ستیزی دیوانه 

گرایش به سوی بنیادی کردن بیداد گری مذهبی، دنباله روی نوکر صفتانه از  وار و هستریک،

سیاست های ارتجاع جهانی و امپریالیسم بین المللی، شکل گیری کودتا های عسکری و برقراری 

 -اقتصادی (... از همین جا آغاز شد  -حکومت های خشن و خشک نظامی، ورشکستگی )سیاسی  

جنرال ضیا الحق به نقطه ی اوج خود رسید و تا به امروز بی کم و در زمان زمامداری کودتایی 

. کاست به گونه ی تهدید آمیز، ادامه دارد  

( به رهبری  آی اس آی -انتر سرویز انتیلی جنس ) سازمان اطالعات نظامی پاکستان ۱۹۴۸در سال 

را کارمندان ملکی یک جنرال بریگارد انگلیسی، بنیاد نهاده شد. در آغاز کار فعالیت آن کارفود 

.سمت و سو می دادند؛ لیکن با گذشت چند سال صالحیت و رهبری وظیفه ها به دست نظامیان افتید  

این سازمان دوزخی عملیات مخفی و اطالعاتی پاکستان را در بیرون به پیش می برد که با افتیدن 

جنگ در سال   قدرت به دست نظامیان ، سنجه های شاخص خدماتی فرو پاشید. با دریافت حق

۱۹۶۹ ،  

  

استخبارات یک بخش زندگی سیاسی شد و در زمان دیکتاتوری جنرال ضیا الحق، اهمیت آی اس 

.آی باال گرفت که افغانستان و تا اندازه ی هند تا کنون در آتش تبهکاری های آن، آرامش ندارند  

م(، معاهده ۱۸۳۸الهور)   در اینجا بایسته نیست که پیرامون متن و چند و چون معاهده

(  ۱۹۲۱م(، و معاهده کابل)۱۹۱۹م(، معاهده راولپندی)۱۸۹۳م(، معاهده دیورند)۱۸۷۹گندمک)

صحبت شود؛ زیرا انگلیس ها الزامی بودن و اجرایی شدن آنها را از آغاز مرحله با خود داشتند. هر 

مان ملل متحد، مخالفت چند حکومت افغانستان در ارتباط به پیوستن پاکستان به مجمع عمومی ساز

در مورد سرنوشت مردم آن طرف خط دیورند، یادداشتی را به سفارت  ۱۹۴۷کرد و در جون 

بریتانیا در کابل سپرد؛ لیکن به آن اهمیت داده نشد تا اینکه دولت نو تشکیل پاکستان در مارچ  

ملی افغانستان ) ، منطقه را جز خاک خود شمرد. در واکنش به این عملکرد پاکستان، شورای ۱۹۴۹

، معاهده های گذشته را بی اعتبار خواند، با آن هم سودی را در پی ۱۹۴۹دوره ی هفتم ( در جوالی 

.نداشت  

 -۱۳۳۲شهریور/ سنبله ۱۴در زمان نخست وزیری سردار محمد داوود از همان روز نخست: 

، شعله های آتش سیاست پشتونستان خواهی زبانه کشید و روابط میان دو کشور  ۱۹۵۳سپتامبر۵

سردار محمد نعیم خان وزیر خارجه، به مقصد حل  ۱۹۵۴همسایه بحرانی تر شد. گر چه در سال 

موضوع پشتونستان به کراچی سفر کرد؛ لیکن بی نتیجه به کابل برگشت. در فروردین / حمل 

  ۱۳۳۴حمل  ۸ه تشکیل پاکستان غربی زد. داوود از شدت قهر در پاکستان دست ب ۱۹۵۵ - ۱۳۳۴

بیانیه خطاب به ملت را داد و با محکوم کردن پاکستان، احساسات مردم را بر انگیخت. شهریان 

به سفارت پاکستان حمله برده و بیرق پشتونستان را بر  ۱۹۵۵آخر مارچ  - ۱۳۳۴کابل در نهم حمل 

یداد را بی احترامی به نمایندگی سیاسی خویش دانسته، به کنسولگری افراشتند. پاکستانی ها این رو

افغانستان در پشاور حمله نمودند و بیرق را پاره کردند؛ ولی پس از شش ماه نمایندگی های سیاسی 

بازگشایی شدند. با آن هم عطش پشتونستان خواهی فرو نه نشست و در نشست فرمایشی 

که ریاست آن را محمد گل ( ۱۹۵۵نوامبر۲۰-۲۵سیاست )  بزرگان)لویه جرگه( وابسته به این

مهمند، یکی از جالدان تاریخ و یک فاشیست شناخته شده در دست داشت، دنبال کردن آن را به  

تصویب رسانیدند؛ ولی کوچک ترین اهمیتی به آن داده نشد؛ زیرا پاکستان با آمریکا و انگلیس آنقدر 

. ان کاری بر نمی آمدنزدیک بود که از دست حکومت افغانست  

آمریکا در چوکات پیمان " سیتو =بغداد" که پاکستان و آمریکا عضویت آن را   ۱۹۵۶در سال 

م به پیمان بغداد پیوست(، خط دیورند را به عنوان مرز ۱۹۵۵ -خ۱۳۳۴داشتند) پاکستان در سال 

کرد. بدین سان سراسر  بین المللی به رسمیت شناخت و پشتیبانی همه جانبه خود را از پاکستان اعالم

با در پیشگیری سیاست ادعای ارضی، در تنش ( ۱۹۵۳-۱۹۶۳مدت نخست وزیری محمد داوود )

.سیاسی با دولت پاکستان گذشت که درگیری های مرزی را نیز با خود به همراه داشت  

پشاور پس از پایان گرفتن غایله ی حمله به سفارت پاکستان در کابل و به کنسولگری افغانستان در 

جون  ۸سیاسی دوباره بهبود یافت. به تاریخ و بی احترامی به درفش دولتی دو کشور، روابط 

  ۱۹۵۸فبروری  ۵محمد وردی نخست وزیر پاکستان به افغانستان آمد و به دنبال آن به تاریخ  ۱۹۵۷

ایه بی محمد ظاهر، شاه افغانستان از پاکستان دیدن کرد؛ ولی نزدیکی سیاستمداران دو دولت همس

دوام بود و بر بنیاد همان مشکل همیشگی پشتونستان خواهی با سپری شدن یکی دو سال دوباره بر 

بحران جدیدی پدید آمد که سبب بند شدن روابط شد و تا لبه ی  ۱۹۶۱سپتامبر  ۶هم خورد و در 



 دهه خونین 

279 
 

انستان از درگیری نظامی رسید، مرز ها را بسته کردند و در بردن و آوردن کاال های بازرگانی افغ

:راه بندر کراچی اخاللگری صورت گرفت  

 

خ دولت ایران آمادگی خود را جهت میانجیگری میان افغانستان و پاکستان ۱۳۴۰ -م۱۹۶۲در سال "

طی مذاکراتی در  ۱۳۴۲خرداد   ۷برای رفع اختالف ها بر سر مساله ی پشتونستان اعالم نمود در 

وزارت خارجه هر سه کشور اعالمیه منتشر کردند و برقراری روابط دیپلماتیک بین افغانستان و 

شبکه ی جهانی انترنت، تارنمای خبرگزاری فارس  ".پاکستان صورت گرفت  

 (www.farsnews.com ) 

بهبود دوباره ی روابط سیاسی زمینه ساز آن شد که جنرال ایوب خان رییس جمهوری پاکستان به 

 به کابل سفر کند و گفت و گو های سیاسی انجام دهد.  ۱۹۶۴روز اول جنوری 

میان پاکستان و هند بر سر کشمیر، درگیری   ۱۹۶۵در دهه ی معروف به قانون اساسی، در سال  

مد یوسف نخست وزیر افغانستان، در این ماجرا اعالم بیطرفی کرد و در نظامی رخ داد. دوکتور مح 

پاکستان رفت که محمد هاشم میوندوال    ۱۹۶۷مارچ    ۱۵ به  دیگر  بار  افغانستان  محمد ظاهر، شاه 

 کرسی نخست وزیری را در اختیار داشت.

جنرال دیگر به زمامداری ده ساله جنرال ایوب خان به پایان رسید و به جای وی یک    ۱۹۶۹در سال  

نام یحی خان نشست. رییس جمهوری جدید با دادن وعده برگزاری انتخابات آزاد در پاکستان به میدان  

در بنگال شرقی حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ مجیب الرحمان و در    ۱۹۷۰آمد. در انتخابات  

جنرال   ولی  شدند؛  پیروز  بوتو  علی  ذوالفقار  رهبری  به  مردم  حزب  غربی  مجیب  پاکستان  یحی، 

الرحمان را به زندان افگند و در پی سرکوب جنبش آزادی بخش بنگال شرقی برآمد و در پایان کار، 

در نتیجه پایداری مردم دولت آزاد بنگلدیش به رهبری شیخ مجیب الرحمان ایجاد ۱۹۷۲در آغاز سال  

 ن، اعالم بیطرفی کرد. شد. در این نا آرامی ها در پاکستان، دوکتور محمد ظاهر نخست وزیر افغانستا

نظام (  ۱۳۵۲تیر/ سرطان  ۲۶)  ۱۹۷۳در جوالی   به جای  افغانستان،  در  نظامی  کودتای  پیامد  از 

شاهی، نظام جمهوری بنا نهاده شد. پیش از این در پاکستان ذوالفقار علی بوتو به قدرت رسیده بود که 

لی پیشکش کرد و حزب خدایی در نخستین گام سیاسی، قانون اساسی جدید را با ساختار نظام فدرا

خدمتگاران ) حزب عوامی ملی( خان عبدالغفار خان پشتیبانی خود را از آن اعالم کرد که پس از آن  

 تا اندازه ی داعیه پشتونستان خواهی به سردی گرایید.

ولی با آمدن سردارمحمد داوود در قدرت سیاسی، دور جدید آتش اختالف ها بین افغانستان و پاکستان 

له ور شد و فضای روابط سیاسی را تیره و تار کرد و موج تازه ی از جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر  شع

 به راه افتید.

ذوالفقار علی بوتو حکومت ایالتی بلوچستان را لغو کرد و سردار محمد داوود در نواحی کندهار برای 

 بلوچ های مخالف حکومت پاکستان، پایگاه تربیت نظامی بنا نهاد.

کنفرانس کشور های اسالمی، در شهر الهور برگزار شد. چندی پیش از این نشست،  ۱۹۷۴ل در سا

وزیر دفاع و وزیر خارجه پاکستان به کابل آمدند و دعوتنامه رسمی اشتراک   ۱۹۷۴فبروری    ۳در  

را به محمد داوود سپردند؛ لیکن رییس دولت افغانستان از انبازی در این نشست ابا ورزید و به عوض 

که سبب  خو زد  پشتونستان سخن  از  خود  در سخنرانی  پژواک  فرستاد.  را  پژواک  عبدالرحمان  د، 

ناخشنودی پاکستانی ها شد؛ زیرا در گذشته سازمان جنوب شرقی آسیا " پیمان سیتو" که آمریکا،  

انگلستان، ترکیه، عراق و پاکستان عضویت آن را داشتند، به دلیل اینکه در معاهده ی دیورند ادعای  

 خود ارادیت برای پشتون های آن طرف مرز مطرح بوده نمی تواند، بر آن مهر تأیید گذاشته بودند.

تندروان اسالمی در افغانستان در کابل و برخی شهر ها، شهرستان  ۱۹۷۳پایان   -۱۳۵۲پس از سال  

دازند ها و روستا های دیگر دست به آشوبگری زدند و می خواستند کودتای ضد جمهوری را به راه ان

به   ها  این حرکت  کلیدی  دهندگان  و سازمان  و رهبران  افشا شد  پیش  از  پیش  آنان  های  برنامه  که 

های  گروه  بوتو،  علی  ذوالفقار  پشتیبانی  و  شفقت  احترام،  گرم،  پذیرایی  با  و  کردند  فرار  پاکستان 

یکی به دست بنیادگرای مذهبی و دستگاه آی اس آی روبه رو شدند و کمک های مالی، نظامی و لوژست

آوردند تا در فرصت مناسب از آنان برای بی ثبات کردن اوضاع در افغانستان، استفاده کنند. " سلسله  

آذیت و آزار داود ذریعٔه مقامات پاکستانی وقتی به نقطٔه اوج خود رسید که تحت سرپرستی اسالم آباد 

سی آی ای و عمال پاکستان بر یک تعداد اهداف در داخل افغانستان حمالت صورت گرفت. ساواک، 

بنیادگرایان علیه داود دست   ۱۹۷۴و جون    ۱۹۷۳در کودتا های ناکام بروج سپتمبر و دسمبر سال  

داشتند." ) کتاب: " حقایق پشت پردٔه تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان "، تألیف: دیاگوکوردویز و 

ند، سال چاپ: چاپ دوم جوزای  سلیک هریسن، ترجمه: عبدالجبار ثابت، ناشر: مرکز نشراتی میو

 (. ۲۸خ، ص۱۳۷۷
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در استان بدخشان، استان   ۱۹۷۵و    ۱۹۷۴،  ۱۹۷۳ناکامی شورش ها و آشوبگری ها در سال های  

لغمان و شهرستان پنجشیر که همه در پاکستان پی ریزی شده بودند، عملکرد رهبری جمهوری را در 

 برابر تند روان اسالمی، تندتر کرد.

حیات هللا شیر پاو رهبر ایالتی حزب مردم در سرحد شمال غربی، در شهر   ۱۹۷۵فبروری    ۸در  

. ذوالفقار علی بوتو، حزب عوامی ملی را متهم به این قتل اسرار  پشاور به گونه ی پوشیده کشته شد

آمیز دانست و رهبران آن را بازداشت کرد و خود حزب را غیر قانونی خواند. حکومت افغانستان در  

واکنش به این اقدام پاکستان، با ناخشنودی دست به اعتراض زد لیکن در نتیجه ی تالش ها و تماس 

تنش های سیاسی فروکش کرد و روابط بهبود یافت و فکر می شد که زمان کنار  های ایران و آمریکا،  

 گذاشتن موضوع پشتونستان فرا رسیده است.

از افغانستان دیدن کرد.   ۱۹۷۶جون  ۷بنابر دعوت سردار محمد داوود، ذوالفقار علی بوتو به تاریخ  

انی تأکید کردند و در پایان در روند گفت و گو ها هر دو طرف به عادی شدن روابط سیاسی و بازرگ

اعالمیه ی مشترک دو کشور به نشر رسید که در آن بر حل مشکل پشتونستان از راه صلح آمیز بر  

 پایه اصول پذیرفته شده ی کنفرانس باندونگ، موافقت شد. 

تاریخ  به  داوود  که سردار محمد  بود  شده  افغانستان سپری  از  بوتو  علی  ذوالفقار  دیدار  از  ماه  دو 

به پاکستان سفر کرد. این رفت و آمد ها فضای تفاهم سیاسی را میان دو طرف   ۱۹۷۶سامبر  د۲۸

بیشتر فراهم آورد و دیدگاه ها را پیرامون حل موضوع پشتونستان نزدیکتر کرد که رهبران پشتونستان 

 نیز از آن پشتیبانی کردند. 

نستان آمد و با سردار محمد داوود ، ذوالفقار علی بوتو برای بار دوم به افغا۱۹۷۷جون    ۹به تاریخ  

دیدار و گفت و گو کرد؛ ولی این بار در بازگشت به پاکستان ستاره ی اقبال وی به زمین نشست. به 

، جنرال ضیا الحق رییس ستاد ارتش، بر بنای برنامه ریزی هنری کیسنجر، ۱۹۷۷جوالی    ۵تاریخ  

به دست گرفت و بوتو را به زندان انداخت ، از پی یک کودتای نظامی، قدرت را  ۳۰۰به دستور کمیته  

بر اساس حکم یک دادگاه فرمایشی   ۱۹۷۹اپریل  ۴که دو سال در بند و زنجیر باقی ماند و سرانجام در  

 در بندی خانه ی راولپندی به چوبه دار کشیده شد و حزب مردم نیز غیر قانونی خوانده شد. 

  ۱۹۷۷اکتوبر    ۱۱به قدرت رسیدن، به تاریخ    جنرال ضیا الحق حاکم نظامی پاکستان سه ماه پس از

بنابر دعوت سردار محمد داوود به کابل آمد و درباره ی توافق هایی که در گذشته صورت گرفته بود، 

سردار محمد داوود به دعوت جنرال ضیا الحق   ۱۹۷۸مارچ    ۵صحبت کردند. به دنبال آن به تاریخ  

 وی به زمین نشست. به پاکستان رفت؛ ولی این بار ستاره ی اقبال

از پیامد قیام افسران، سردار محمد داوود از قدرت (  ۱۹۷۸اپریل۲۷)  ۱۳۵۷در هفتم اردیبهشت / ثور  

سیاسی به زیر افتید و در افغانستان جمهوری دموکراتیک اعالم شد. تغییر نظام سیاسی در افغانستان 

پاکستان سپرد تا به کمک سی آی   دستاویز بهانه جستن را به دست جنرال ضیا الحق دیکتاتور نظامی

ای، موساد، استخبارات چین و دستگاه های اطالعاتی جهان غرب و کشور های ارتجاعی عرب، 

گروه های تندرو اسالمی افغانستان را که در گذشته در پشاور و اسالم آباد دفتر نمایندگی داشتند، 

ین ترین رویداد ها را در شهر ها، برای جنگ بر ضد حکومت جدید در افغانستان، آماده کند و خون

شهرستان ها و روستا های افغانستان رقم بزند و با آمدن سپاهیان شوروی به افغانستان آن را فراخی  

 و گسترش دهد. 

آغاز شد، یعنی زمانی که   ۱۹۷۸" نقش سی.آی.ای در این ماجرا حدود هجده ماه قبل از آن در اواخر  

اشتب یک  به  دست  ندانسته  خلق  ]در رژیم  جدیدی  ملی  پرچم  ها  آن  زد.  جدی  اما  کوچک،  اه 

برای کشور برگزیدند. یک تصویر از این پرچم چند روز بعد در واشنگتن پست [  ۱۹۷۸اکتوبر۱۹

منتشر شد. ظرف یک هفته آلن اف، هیجان زده و خشمگین، به اسالم آباد رفت. ولف آن موقع ریس  

ک بود  در سی.آی.ای  آسیا  جنوب  و  نزدیک  و  بخش شرق  افغانستان  در  عملیاتی  امور  مسؤولیت  ه 

پاکستان را نیز بر عهده داشت. ولف که سال ها در مورد مسایل جنوب آسیا کار کرده بود، در درون 

سی.آی.ای مردی شناخته شده به شمار می رفت. چند سال بعد او به عنوان ریس ما در کابل و سپس 

رشناسی مسلم در مورد تاریخ منطقه بود. همسر وی با همین عنوان در اسالم آباد خدمت کرد؛ وی کا

نیز محقق شناخته شده در مورد تاریخ و سنت های قبایلی به شمار می رفت." ) کتاب: " ماموریت  

 - سقوط "، نویسنده: گری سی. شرون، ترجمه: اسدهللا شفاهی، ناشر: مرکز مطالعات صلح و توسعه  

 (.۶۸،ص  ۱۳۹۳یز پای -، سال چاپ: چاپ سوم -انتشارات مقصودی

 

در اسالم آباد بود تا وظیفه ی رسمی را در چوکات (  ۱۹۷۸)۱۳۵۷گری شرون که خود در تابستان  

فعالیت های سی آی ای به پیش ببرد؛ در مورد هدف و برنامه ی آمدن آلن ولف به اسالم آباد پاکستان 

کارمندان داشت، این گونه  و نشست مشترکی که وی در سفارت آمریکا در پیش چشم سفیر و دیگر  

 نگاشته است: 
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" من و همسرم هفته ی پیش پس از کار در ایوان خانه نشسته بودیم. مشغول صرف شام بودیم و من 

نگاهی به واشنگتن پست انداختم. نمی توانستم آن چه را می دیدم باور کنم. تصویری از پرچم جدید 

ورد. رویم را به سوی همسرم برگردانده و گفتم:  افغانستان روی صفحه ی اول روزنامه به چشم می خ

عزیزم، آن کمونیست های حرامی حق ندارند با افغانستان ما این چنین رفتار کنند. من می روم که این 

رژیم لعنتی را ساقط کنم. اکنون آقایان، من این جا هستم تا کار ها را شروع کنم. افراد ما در کابل، 

ی نمی توانند بکنند؛ اما مجاهدین در این جا در پاکستان، در پشاور و  در احاطه ی رژیم، کار چندان

در اسالم آباد نمایندگانی دارند. جنگ ما از همین جا آغاز می شود. شما افرادی را در بین هر گروه 

مجاهدین به کار بگیرید. من می خواهم بدانم آن ها چه کار می کنند، و نبرد شان چگونه پیش می رود. 

واهم بدانم آن ها به چه چیز نیاز دارند و ما چه کمکی می توانیم به آن ها بکنیم. من به دنبال من می خ

 عمل هستم. من نتیجه ی کار را می خواهم."،

 

اوسط   تا  ما  تمام هفت گروه عمده ی   ۱۹۷۹"  در میان  العاده ی ولف،  فوق  دنبال دستورات  به  و 

ن، دولت آمریکا در اثر تالش های ولف، پس از بازگشت مجاهدین، افراد مناسب را یافتم. عالوه بر ای

به واشنگتن و با همکاری دولت پاکستان یک برنامه ی محرمانه را به منظور تامین کمک های بشر 

 (.۶۹و ۶۸دوستانه برای مجاهدین روی دست گرفت." ) همان کتاب، صص

امی که برای گروه های در پاکستان افزون بر پایگاه های آموزش و پرورش نظ۱۳۵۷در زمستان  

تندرو اسالمی، بر پا شده بود، پایگاه های جدید بنا نهادشد. از میان اعضای این گروه ها، بر بنیاد  

اعمال  تا  کردند  گسیل  افغانستان  به  را  جنگجو  های  دسته  آی  اس  آی  و  ای  آی  سی  های  برنامه 

ی با دستگاه استخباراتی آمریکا  خرابکارانه را انجام دهند. عملکرد نظامی گران پاکستان در همدست

 از دید رسانه پنهان نماند: 

" بریژنسکی در حالی که بر اوضاع متحول آن زمان اشاره می کرد بعد از رفتنش از قصر سفید در  

، گفت که وی در آن مرحله به این پالیسی ریس جمهور مقید بود که به مجاهدین ۵۸یک مصاحبه ای 

ود. از آنجای که ]آنجایی که [ کمک غیر مستقیم با مجاهدین ممنوع  کمک مستقیم آمریکا فرستاده نش 

قرار داده نشده بود. سی، آ، ای رژیم نظامی ضیا الحق را که جدیدا''خود را مستحکم ساخته بود تشویق  

می کرد که یک پروگرام کمک های نظامی با مجاهدین طرح و مورد تطبیق قرار دهد. او گفت که 

پاکستان در طرح و تطبیق پروگرام های تربیه نظامی برای مجاهدین از   سی،آی،ای و آی،اس،آی

نزدیک با هم همکاری می کردند و کمک های عربستان سعودی، کویت، چین و مصر را که تازه 

 شروع شده بود هماهنگ می ساختند. 

ت، این وقتی که واشنگتن پست در مورد تربیه نظامی مجاهدین یک مقاله نوش  ۱۹۷۹در اوایل فبروری  

همکاری سی.آی.ای و آی.اس.آی یک راز آشکار گردید. واشنگتن پست نوشت که در حدود دو هزار 

افغان ]افغانستانی[ در یکی از قشله های عسکری سابق پاکستان تحت تربیه نظامی قرار گرفته اند." ) 

ویز و سلیک هریسن، کتاب: " حقایق پشت پردٔه تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان " تألیف: دیاگوکوردو

 (.۶۷، ص ۱۳۷۷ترجمه: عبدالجبار ثابت، ناشر: مرکز نشراتی میوند، سال چاپ: چاپ دوم جوزای 

در بیشتر خراب شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، افزون بر پشتیبانی و دفاع ی حکومت نظامی از 

امین نیز نقش داشت. وی از  مخالفان دولت جمهوری دموکراتیک، موضوع پشتونستان خواهی حفیظ هللا  

داعیه داران پشتونستان بود و با قرار گرفتن در کرسی نخست وزیری شعله های آتش پشتونستان خواهی 

 در وجودش هر چه بیشتر زبانه کشید. 

ولی با وجود تبلیغات گسترده ی نورمحمد تره کی و حفیظ هللا امین علیه پاکستان و ناسازگاری آشکار 

 ر برابر حکومت آنان، کوشش ها برای نزدیک شدن با همدیگر نیز روان بود.جنرال ضیا الحق د

عزیز اکبری رییس اداره ی امنیت )اداره کام( در آغاز خونتای حفیظ هللا امین، در برنامه ی رادیو بی 

 بی سی از روی یک موضوع مهم پرده برداشت:

 

را با مخالفین رژیم ضیاء الحق،   " به دستور شوروی، رهبران حزب دموکراتیک خلق هم تماس هایی

برقرار ساختند؛ از جمله با پیپلز پارتی)حزب مردم( بوتو. از خانم بوتو دعوت کردند که به کابل بیاید. او 

هم به کابل آمد و من شخصا" مهماندار خانم بوتو بودم. او در قصر نمبر دوم )شماره دو( زندگی می کرد. 

از بلوچ ها ) رهبران مخالف بلوچ( هم دعوت شد که به کابل بیایند.    یک سلسله مذاکرات با این ها شد و

یک مانور را کابل شروع کرد. البته، یک مقدار سالح هم به حزب بوتو، پیپلز پارتی، انتقال داده شد و 

این ها نمایشی یک چند انفجار را سازمان دادند در پاکستان تا ضیاء الحق را مجبور بسازند که سیاست 

در قبال افغانستان تغییر بدهد. باالخره ضیاء الحق خودش آمد به کابل و در پغمان با تره کی دیدار    خود را

کرد. در جریان یک مالقات کوتاه من بودم که تره کی به ضیاء الحق گفت که اگر شما مخالفین ما را در  
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کنیم." ) کتاب: " افغانستان در آنجا نگاه کردید)نگه داشتید ( ما هم می توانیم که برای شما مشکالت ایجاد  

( بیستم  ناشر: محمد  ( "  ۱۹۹۶-۱۹۰۰قرن  تألیف: ظاهر طنین،  بی بی سی،  برنامه های  از مجموعه 

 (. ۲۸۲-۲۸۰خ تهران، صق ۱۳۸۴ابراهیم شریعتی افغانستانی، سال چاپ: چاپ اول 

رسانید و قدرت حزبی و حفیظ هللا امین پس از آن که نور محمد تره کی، استاد بزرگ خود را به قتل  

دولتی را غصب کرد، بسیار عالقمند بود که به پاکستان سفر کند و با جنرال ضیا الحق دیدار و گفت و  

 گو داشته باشد.

دوکتور شاه ولی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه در حکومت صد روزه ی حفیظ هللا امین، در برنامه  

 تم" چنین گفت: ی رادیو بی بی سی " افغانستان در قرن بیس

" بعد از سنبله )شهریور( دو نامه برای آقا شاهی و یکی برای ٔریس جمور پاکستان ضیاء الحق ارسال 

گردید و نیات افغانی]افغانستانی[ به خاطر بهبود روابط بین هر دو کشور به جانب پاکستان گوشزد شد. 

پاکستان حاضر شده بود مذاکرات را در سطح قبال" هم روابط و مذاکراتی صورت گرفته بود و جانب  

باالتر یعنی در سطح وزرای خارجه، انجام بدهد و موافقت شد که آقا شاهی به کابل بیاید که این، یک  

هفته قبل از هجوم اتحاد شوروی بود. لکن متأسفانه هوا خراب شد. دید در میدان هوایی کابل وجود نداشت. 

 (. ۲۷۹به تعویق افتاد." ) همان کتاب، صمسافرت آقا شاهی تا هفتٔه بعد 

 

لیکن پس از گسیل سپاهیان شوروی به افغانستان، بر بنیاد دوکتورین نظامی جیمی کارتر که در بیانیه 

اعالم شد، اندازه وحشیگری، تبهکاری و مداخله گری حکومت های نظامی و   ۱۹۸۰جنوری  ۲۳تاریخ 

نیادگرای مذهبی رهبری آن را در دست داشتند ( در ملکی پاکستان ) ارتش، آی اس آی و حزب های ب

مسایل داخلی افغانستان بسیار باال گرفت و با رویکرد های دد منشانه و دهشت افگنانه و خرابکاری های  

، ادامه یافت و با ۱۳۷۱سیاسی، اقتصادی، نظامی... تا فرو پاشی نظام سیاسی در هشتم اردیبهشت / ثور

 هادی شکل مداخله تغییر کرد. به قدرت رسیدن گروه های ج

آتش  در  تاریخی، سیاست  بر ضد مردم یک سرزمین  خانمان سوز  با شروع جنگ  الحق  جنرال ضیا 

اجتماعی و نابود کردن نهاد های تولیدی، اجتماعی،   -اقتصادی    - سوختن افغانستان و واژگانی نظم سیاسی  

دن زیربنا ها و نماد های تمدن را، کشتار خدماتی، فرهنگی و آموزشی افغانستان را، همچنان از بین بر

و  علمی  های  ترور شخصیت   ( ها  روستا  و  ها  ها، شهرستان  در شهر  را  افغانستان  مردم  وحشتناک 

فرهنگی، استادان دانشگاه ها، آموزگاران، دانشجویان و دانش آموزان، افسران و سربازان و شهروندان 

رانگر توسط دستگاه دوزخی آی اس آی به ریاست اختر  غیر حکومتی ( با برنامه ریزی های خونین و وی

انتلجنس   عبدالرحمان و جنرال حمید گل، به کمک سی آی ای، موساد، استخبارات عربستان سعودی، 

با به کار گماشتن رهبران   انگلیس، استخبارات مصر... و همکاری همه جانب دولت چین؛   - سرویس 

حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار، جمعیت اسالمی   فرماندهان و جنگجویان گروه های هفتگانه )

به رهبری برهان الدین ربانی، حزب اسالمی به رهبری محمد یونس خالص، اتحاد اسالمی به رهبری 

عبدالرب رسول سیاف، محاذ ملی اسالمی به رهبری سید احمد گیالنی، حرکت انقالب اسالمی به رهبری 

ی نجات افغانستان به رهبری صبغت هللا مجددی( آغاز نهاد و گام مولوی محمد نبی محمدی، جبهه ی مل

به گام آن را به پیش برد تا این که به سبب مداخله ی بیش از حد در باال گرفتن جنگ در افغانستان، به 

یکجا با اختر عبدالرحمان، سفیر  "  ۳۰۰به دستور " باشگاه روم به نمایندگی کمیته    ۱۹۸۸/    ۸/    ۱۷تاریخ  

جنرال پاکستانی دیگر در یک سانحه ی هوایی در بازگشت از   ۸نظامی آمریکا در اسالم آباد و  و آتشه  

 بهاولپور، کشته شد.

پیش از این رویداد خونین هوایی، جنرال ضیا الحق برای افغانستان تشکیل حکومت گذرا را برنامه ریزی 

دست به کار شوند؛ لیکن به هدف  کرده بود تا آی اس آی و ارتش پاکستان در نصب یک حکومت در کابل  

 خود نرسید و آماده گیری ها برای امضای موافقتنامه های ژنیو، اجرای این کار را به عقب انداخت.

توافقنامه ی ژنیو    ۱۹۸۸اپریل۱۴پس از هشت دور گفت و گو های غیر حضوری، سرانجام به تاریخ  

پاکستان در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در سویس،) از طرف عبدالوکیل وزیر   افغانستان و  میان 

خارجه افغانستان و زین نورانی وزیر خارجه پاکستان ( به امضا رسید که پاکستان در جایگاه امضا کننده  

را به سختی نقض کردند. بدین گونه دور جدید و آمریکا تضمین کننده برخی ماده ها و بند های توافقنامه  

 مداخله گری ها و تحریک کردن ها برای دوام جنگ و خشونت در افغانستان، آغاز شد. 

بی نظیر بوتو به کمک ایاالت متحده آمریکا، نخست وزیر پاکستان شد و در نیمه دوم   ۱۹۸۸در اکتوبر  

دین را تشکیل دهد که به واسطه آن توجه ی دسامبر از سوی آمریکا وظیفه گرفت که دولت گذرا مجاه

گروه های جنگی افغانستانی در پشاور، به مسایل سیاسی جلب شود. حکومت به جنرال حمید گل رییس 

آی اس آی و مرزا اسلم بیگ رییس ستاد ارتش وظیفه سپرد تا دستور آمریکا را عملی کنند و پیمان کار  

پرداخت کرد و حکومت گذرای گروه های جنگی افغانستان   عربستان سعودی پول هزینه ی آن را  -دیگر  

 در راولپندی تشکیل شد.  ۱۹۸۹در فبروری 
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برنامه ی حمله نظامی پیرنگ  ، سی آی ای و آی اس آی  ۱۳۶۷/    ۱۲/    ۱۶  -  ۱۹۸۹مارچ    ۶به تاریخ  

تانی و  برشهر جالل آباد را ریختند که بر اساس آن گروه های جنگی تنظیمی یکجا با ملیشه های پاکس 

دهشت افگنان عربی جنگ را آغاز کردند و در یک درگیری نظامی چهار ماهه با نیرو های ارتش و  

کرسی ریاست  ۱۹۸۹قوای امنیتی افغانستان شکست شرم آور را نصیب شدند. جنرال حمید گل در جون 

نظیر بوتو    آی اس آی را از دست داد و جایش را جنرال شمس الرحمان گلو گرفت و چندی پس از آن بی

 نیز به امر غالم اسحاق خان، سبک دوش شد و نواز شریف به نخست وزیری رسید. 

 

با پیروزی ارتش و کلیه نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان در جنگ جالل آباد، آی اس آی و سی آی  

ر گروه های جنگی را ریختند. د(  ۱۳۶۹)  ۱۹۹۰ای در هماهنگی با هم پیرنگ حمله های بهاری سال  

این، حکمتیار،  از  پیش  داشت.  جا  نیز  گلبدین حکمتیار  اسالمی  ایثار حزب  اردوی  تشکیل  برنامه  این 

افسران آی اس آی و کارمندان سی آی ای با هم دیدار کرده بودند و در نتیجه ی فیصله ی بعمل آمده، 

موشک بگیرند و از  امکان آن فراهم آمد که نیرو های جنگی حزب اسالمی فرودگاه بگرام را زیر باران 

کار اندازند و در کل راه های رسانیدن کاال ها، از جمله بزرگراه سالنگ بر روی حکومت افغانستان بسته 

 شود.

بر بنیاد برنامه ریزی آی اس آی کودتای شهنواز تنی (  ۱۹۹۰مارچ  ۷)  ۱۳۶۹اسپند / حوت    ۱۶به تاریخ  

صیر رییس آی اس آی می خواست که حکمتیار به گلبدین حکمتیار به راه انداخته شد. جنرال جاوید ن  -

قدرت برسد، بدین سبب قرار بود واحد های لشکر ایثار داخل کابل شوند. کودتا در یک پایداری جسورانه 

 و دفاع جانانه ی ارتش و نیرو های امنیتی افغانستان، شکست خورد؛ لیکن: 

 

ارتش  دیگر  افسران  و  تنی  تا جنرال  و می خواست  داد  ادامه می  ایثار  لشکر  تقویت  به  آی  اس  آی   "

سی آی ای از یک اقدام یک جانبٔه   ۱۹۹۰افغانستان را به عنوان قوماندانان آن مقرر نماید. در ماه اکتوبر  

دور برد زمین به  دیگر آی اس آی اطالع حاصل نمود. چندین صد موتر پاکستانی که چهل هزار راکت  

زمین را حمل می کرد از مرز گذشت و جانب کابل حرکت نمود. حکمتیار می خواست با راکت باران  

بی سابقه خویش پایتخت را به تسلیمی وا دارد. اگر چنین چیزی می شد هزاران تن جان خود را از دست  

 می دادند....

ز گردانیدن راکت ها به پاکستان موافقت کرد که آی اس آی بعد از آن به لغو حمله برنامه ریزی شده و با

آباد [ نوشت که اگر این حمله صورت  رٔیس جمهور بوش طی نامٔه به اوکلی ]سفیر آمریکا در اسالم 

بگیرد نتایج ناگواری بر رابطه میان پاکستان و آمریکا خواهد داشت. این عملیات که در سفارت آمریکا 

آخرین دقایق لغو شد؛ ولی این حادثه نشان داد که ارتش پاکستان نسبت    معروف شده بود، در  ۲  -به نام تنی 

به گذشته به موضع گیری های مستقل از سی آی ای در مورد افغانستان می پردازد." ) کتاب: " جنگ  

اشباح " نویسنده: ستیو کول، ت جمه: مهندس محمد اسحاق، ناشر: بنگاه انتشارات و مطبعه میوند، سال  

 (. ۲۰۹ - ۲۰۸، صص  ۲۰۱۳ - ۱۳۹۲چاپ: 

نواز شریف نخست وزیر پاکستان، نماینده ی گوش به فرمان حزب های افراطی و گروه های مذهبی 

بنیادگرا و خشونتی، پیروز کردن اسالم را در افغانستان شعار روز خود برگزیده بود. گرچه با همه گروه  

نس خالص، مولوی محمد نبی محمدی و های تندرو: جالل الدین حقانی، عبدالرب رسول سیاف، محمد یو

دیگران روابط ژرف داشت؛ لیکن به پیروی از خط جنرال ضیا الحق، به گلبدین حکمتیار و حزب اسالمی 

اعتماد بیشتر می کرد و در این سیاست از پشتیبانی اعجاز الحق ) فرزند جنرال ضیا الحق ( نیز برخوردار  

 بود.

آی ای و آی اس آی و استخبارات سعودی این بود که پس از شکست  در این هنگام برنامه ی راهبردی سی  

در جنگ جالل آباد، باید بار دیگر بر یکی از شهر های مهم هم مرز با پاکستان حمله ی گروهی تنظیم  

 های جهادی راه اندازای شود که نیرو های ارتش پاکستان و آی اس آی در آن شرکت داشته باشند.

هدف، سی آی ای، آی اس آی و استخبارات عربستان در یک برنامه ی مشترک،  برای رسیدن به این  

ابزار جنگی سنگین به غنیمت در آمده ی ارتش عراق در جنگ خلیج ) اشغال کویت از سوی عراق و 

حمله های سخت هوایی و موشکی ایاالت متحده آمریکا بر عراق به خاطر بیرون راندن آن از کویت( را  

ی بردند و زرهدار ها، تانک ها و توپ های جنگی را در اختیار جالل الدین حقانی، از کویت به کراچ

 گلبدبین حکمتیار و دهشت افگنان عربی، گذاشتند.

از چندین راه و جبهه ی جنگ حمله های گسترده بر خوست   ۱۳۶۹بر پایه پیرنگ ریخته شده، در زمستان  

ماموران آی اس    اندازی خوست تکمیل شد. "بر    ۱۳۷۰آغاز شد و در نیمه ی نخست فروردین/ حمل  

آی جنگ علیه خوست را از فراز تپه های مشرف به این شهر رهبری کردند. در حمله بر خوست گروه  

خوست به دست مجاهدین افتاد واین اولین    ۱۹۹۱های مختلف مجاهدین شرکت داشتند. در آخر مارچ  
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فغانستان بود؛ اما امیدواری تامسن ]پیتر تامسن  پیروزی مجاهدین بعد از خروج نیرو های شوروی از ا

سفیر آمریکا برای گروه های جهادی[ در مورد این که این پیروزی به شورای قوماندانان منجر شود،  

عملی نگردید. استخبارات پاکستان زمینه را طوری مساعد ساخت که حکمتیار در جملٔه اولین گروهی 

ر سخنرانی های خود تصرف خوست را دستاورد خود خواند. رٔیس بود که خود را به خوست رسانید. او د

آی اس آی اسد درانی به صفت یک فاتح از خوست دیدار نمود و همچنان قاضی حسین احمد رهبر جماعت 

اسالمی از خوست بازدید نمود. این وقایع نشان داد که استخبارات پاکستان و شبکٔه اخوان المسلمین ) 

) کتاب: " جنگ اشباح"    می پاکستان ( در این عملیات نقش اساسی داشتند."حکمتیار و جماعت اسال 

انتشارات و مطبعه میوند، سال چاپ:   نویسنده: ستیو کول، ترجمه: مهندس محمد اسحاق، ناشر: بنگاه 

 (. ۲۱۹، ص ۲۰۱۳ - ۱۳۹۲

  ۱۹۹۱می ۲۱اندکی پس از بر افتیدن خوست، خاویر پرزدکوییار سر منشی سازمان ملل متحد به تاریخ 

در مورد حل سیاسی مشکل افغانستان، آگهی نامه بیرون داد) اعالمیه پنج فقره ای( که آمریکا، پاکستان، 

از آن سوء استفاده کردند و دست به نشست چهار جانبه )   ایران، عربستان، شیخ های حوزه ی خلیج 

و   زدند  آباد  اسالم  در  بنین سوان(  های جهادی،  تنظیم  ایران،  را سر پاکستان،  افغانستان  آزادی  شعار 

" همچنان مقامات پاکستانی از جمله، اکرم ذکی سکرتر جنرال وزارت خارجٔه پاکستان، بعد از     دادند.

اعالمیه سر منشی، هیأت اشتراک کنندٔه مجاهدین را، بغرض اشتراک در کنفرانس وزرای خارجٔه کشور 

رت های پاکستانی، در پرواز مخصوص همراهی های سازمان اسالمی منعقده استانبول، با صدور پاسپو

امکانات   آوری  فراهم  جهت  پاکستان،  استخباراتی  مقامات  آباد،  اسالم  کنفرانس  از  بعد  همچنان  نمود. 

مسافرت هیأت مجاهدین به رهبری صبغت هللا مجددی به نیویارک، هنگام اجالس مجمع عمومی سازمان  

ن مساعدت نمود. قابل یادآوری ست که همٔه این اعمال  ملل متحد، غرض تبلیغات ضد جمهوری افغانستا

رهبران پاکستانی ها، ایرانی ها و بنین سیوان با اعالمیٔه پنج فقره یی سر منشی سازمان ملل متحد در  

ضدیت قرار داشت." ) کتاب: " از پادشاهی مطلقه الی سقوط جمهوری دموکراتیک افغانستان " تألیف: 

 (. ۶۶۱، ص ۲، ج ۱۳۹۵مطبعه کاروان، سال چاپ:  -ت یوسف زادعبدالوکیل، ناشر: انتشارا

اپریل  ۲۴پس از آن که سران تنظیم ها با انبازی نواز شریف، نشستی را در پاکستان برگزار و به تاریخ 

نفری را ایجاد کردند تا به رهبری صبغت هللا مجددی زیر نام حکومت گذرا ) بعد از   ۵۱شورای  ۱۹۹۲

هللا و پناه بردن وی به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل( قدرت را تسلیم فرار نافرجام نجیب  

شوند، مداخله های خونین پاکستان ) حکومت، آی اس آی، ارتش، حزب های افراطی مذهبی و بنیادگرایان 

های  با شگرد  به گونه ی گسترده،  داخلی کشور  امور  و  افغانستان  در مسایل زندگی مردم   ) اسالمی 

تا واپسین روز های حاکمیت طالبان ۱۳۷۱ناگون و در جهت های متفاوت، از هشتم اردیبهشت / ثور  گو

 و تا هنوز هم دوام دارد.   ادامه پیدا کرد

نظامی حکومت های نظامی و ملکی    -اجتماعی    -اقتصادی    - وحشت، دهشت و تبهکاری های سیاسی  

شری نواز  بوتو،  نظیر  بی  الحق،  ضیا  جنرال   ( مردم پاکستان  حق  در  را  مشرف(  پرویز  جنرال  ف، 

افغانستان، در دهه های هشتاد و نود عیسایی، می توان در ده ها جلد کتاب و رساله که از سوی نویسندگان  

و تحلیل گران سیاسی ) داخلی و خارجی(، ژورنالیستان، پژوهشگران ، استادان دانشگاه ها، بنگاه های 

 رسیده است، به مطالعه گرفت.پژوهشی و اکادمی های نظامی به چاپ 

 از زمره ی آنها، برخی نشانی می شود:

تلک خرس یا حقایق پست پرده ی جهاد افغانستان، نویسندگان: دگروال محمد یوسف و مارک ادکین،   -

 ترجمه کنندگان: بار نخست: داکتر نثار احمد صمد، باردوم: محمد قاسم آسمایی .

 بزرگ نو در آسیای میانه، تألیف: احمد رشید، ترجمه: عبدالودود ظفری .نفت و بازی   - طالبان، اسالم    -

 جنگ اشباح، نویسنده: ستیو کول، ترجمه: مهندس محمد اسحاق . -

 ماموریت سقوط، نویسنده: گری شرون، ترجمه: اسدهللا شفایی. -

 گذر در کوچه های خون و آتش )جلد اول و دوم(، ترجمه مقاالت،از: مؤلف. -

تا واپسین روز امارت    ۱۳۷۱رهبری حکومت های نظامی و ملکی پاکستان ، از اردیبهشت / ثور  در کل،  

 اسالمی دست نشانده ی خود ) طالبان (، تنها یک برنامه را پی ریزی کرده بودند: 

نابودی قدرت نظامی و ارتش نیرومند افغانستان، از بین بردن توانایی های جنگی و ابزار های جنگی  

فاعی افغانستان، در دست گرفتن اختیار سیاست خارجی افغانستان، ناتوان کردن بنیاد های  نیرو های د

اقتصادی و ویرانی کارخانه های صنعتی افغانستان و سرانجام فرو ریزی شیرازه ی سیاسی دولت داری 

این  در افغانستان با نصب مهره های درشت اجیر شده در قدرت سیاسی. پاکستانی ها برای تحقق یافتن  

 هدف ها، از هر وسیله و ابزار استفاده کردند. 

از اینکه در بخش های دیگر پیرامون ناروایی های حکومت پاکستان در برابر مردم افغانستان، سخن زده  

شده است؛ بنابران به این فصل پایان داده می شود؛ ولی شایان گفتن است که شوربختانه افغانستان چنان  

اگون همسایه های آزمند، بویژه شرقی و غربی گیر مانده بود که در آن گاهه  در گرداب مداخله های گون
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ی زمانی فرصت ها و زمینه های گسترش و تحکیم پایه های همسایگی نیک ربوده شده بود؛ از این رو 

به روند بهبود روابط سیاسی و اقتصادی و همکاری های علمی و فناوری، فرهنگی و هنری و ادبی زیان  

 ه بود که سد راه رشد کمی و کیفی اعتماد سازی شد.سختی رسید
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 فصل دهم 

 

 کوشش های بین المللی برای آوردن صلح و پایداری 

 در افغانستان 

___________________________ 

 

 گفته شود:   مهم جهانیپیش از هر چیز دیگری، باید چند سخنی درباره ی صلح و قرارداد های 

 

در معنای سیاسی و از نگر واژگانی، صلح ) سازش، آشتی و توافق( چیز دیگری، جز روند برقراری،  

یکسان و همگانی، تهی از خشونت    -نگهداری، پایداری و تحکیم رابطه ها و مناسبت های نیک و پسندیده  

حقوقی)دولت( بر پایه حاکمیت    -اد سیاسی  جنگ و زورگویی میان انسان ها در جامعه )شهروندان ( و نه  -

قانون و روش عدالت اجتماعی در زندگی روزمره و در کلیه بخش های زندگی انسانی و زیست با همی،  

 نیست. 

پایداری و شکست ناپذیری رابطه ها و مناسبت ها بین شهروندان و نظام سیاسی حاکم وابسته به این پیمان  

 ها و ریشه ها و قاعده ها است؟ 

 

 احترام گذاشتن به همدیگر؛ -

 تطبیق کردن یکسان قانون؛  -

 رعایت کردن عدالت اجتماعی؛ -

 وظایف و مکلفیت های دو طرف؛  -شناختن حقوق   -

 عملی کردن وظایف و دانستن مسولیت ها...  -

 

 دوستی و احترام دو طرفه،  -روند زیست با همی همراه با انگیزه ی همکاری هم جانبه 

اعتبار حل   از  برخوردار  های  قانون  و  ها  اصل  در چوکات  ها  اختالف  گذاشتن  کنار  و  آمیز  مسالمت 

مردم  های  توده  بین  صلح  معنای  زور،  کاربرد  از  گزینی  دوری  و  خشونت  به  نبردن  پناه  اجرایی، 

نهاد های مردمی را می   اجتماعی و  به نوبه ی خود سازمان های سیاسی، گروه های  )شهروندان که 

 را می دهد.  د(سازن

صلح بین دولت ها و یا اتحادیه ها ) تشکیل شده از دولت ها مانند اتحادیه اروپا ( بر پایه قرارداد ها و 

 پیمان های بین المللی و بر بنیاد پروتوکول های منطقه ای استوار می شود.

قوق بین دول و سنجه  رابطه صلح آمیز و دوستی بی آالیشانه و همسان میان خلق ها و دولت ها بر پایه ح

های بشر خواهانه و همکاری های انسان دوستانه، زمانی استواری می داشته باشد که طرف ها به آزادی  

سیاسی و اقتصادی همدگر، ارج بگذارند و از هر گونه مداخله که به حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و 

 منافع همگانی کشور خدشه و یا زیان می رساند، دوری گزینند. 

در قرون وسطی به خاطر نگهداری آرامش و مهار کردن ستیزه جویی ها، موضوع های باز شناخته شده 

را در جای های معینه و در یک گاهه زمانی مشخص در زیر پوشش پشتیبانی حقوقی در می آوردند که  

اهی = عدالت(  می توان از صلح بازار ) داد و ستد در بازار( و صلح دادگاه ها ) مسایل دادگستری و دادگ

 یادآوری کرد.

جنبش صلح به مفهوم کلیه تالش های سازمان یافته به هدف دستیابی به صلح و دست کشیدن از جنگ 

است. هدف این است که روش های استفاده از قدرت ) زور آزمایی ها(، بویژه دست زدن به جنگ برچیده  

یخی، پیوند های فرهنگی و ادبی و هنری شود و روند ارتباط های سیاسی و اقتصادی، دلبستگی های تار

و اجتماعی میان خلق ها و دولت ها زیان نبینند و کشیدگی ها بر بنیاد سنجه های حقوقی و پیروی از 

نیست که در وقت نیاز و در جای الزم حق دفاع از خود را نادیده     عدالت، حل و فصل شود. این بدان معنا

 قاعده ها و اصل های حقوق بین الملل تنظیم و روشن می شود. بگیرند؛ بلکه این حق نیز با تکیه بر

= اعضای یک فرقه ی مذهبی دوستدار دین    Quäkerدر سده ی هفدهم گروهی به نام کویکر ها }}  

بنیاد گذاشته ششد و پس از آن به    George Foxدر انگلستان از سوی    ۱۶۵۰عیسایی است که در سال  

به پنسلوانیا راه پیدا کرد.{{   ۱۶۸۱شمالی گسترش یافت و در سال  در آمریکای    William Pennواسطه  

از هدف های جنبش صلح نمایندگی می کردند. ) جمعیت کویکر ها به خاطر انبازی پویا در عملیه های 

 به دریافت جایزه ی صلح نوبل نایل آمد.( ۱۹۴۷کمک رسانی در جنگ جهانی اول و دوم، در سال  

پس از کانگرس وین ) گردهمایی سران حکومت ها و کارمندان سیاسی سفارتخانه های اروپایی به رهبری 

Clemens wenzel Nepomuk Lothar Metternich    ۱۰/    ۱نخست وزیر اتریش که از تاریخ    /

سامان دادن به روند مناسبت های نوین در   در چند نشست کاری در مورد سر و۱۸۱۵/  ۶/   ۹تا  ۱۸۱۴
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اروپا پس از بر افتیدن ناپلیون، تصمیم های بایسته را گرفتند( بود که بر بنیاد رهنمود های آن در ایاالت  

در شهر   ۱۸۱۵متحده ی آمریکا، انگلستان، فرانسه و سویس سازمان های صلح به وجود آمدند. در سال  

اتحادیه )    نویارک  سال    Peace Societyصلح  در  و   )۱۸۴۳  ( ها  پاسیفست  کانگرس  نخستین 

Pazifisten Kongress  .در لندن پایه گذاری شد ) 

 این ها اند: و آشتی مهمترین نهاد های جنبش جهانی صلح 

 

 -(   International Fellowship of Reconcilationآشتی    صلح و  بین المللی برای   فیلو شیپ-۱

IFOR ؛) 

    پایداری بین المللی ضد جنگجنبش -۲

- WRI -  ( War Resistors International) ؛ 

 اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی؛ -۳

- Women¡s International League for Peace and Freedom –WILPO 

کنفرانس صلح هاگ: کنفرانس هایی که در شهر هاگ هالند به مقصد جلوگیری از وقوع جنگ ها و    -۴

به    ۱۸۹۹همچنان رعایت کردن سنجه های انسانی در جنگ، برگزار شدند. نخستین کنفرانس در سال  

  (Theodore Rooseveltبه ابتکار )    ۱۹۰۷( و دومین کنفرانس در سال    Zaren Nikalaus IIابتکار )  

 رییس جمهوری آمریکا برگزار شدند.

در کنفرانس اول و دوم، پیشنویس قانون ها و الیحه ی عملکرد های بایسته و پیروی کردن از آن ها در 

جنگ های داخلی مورد بررسی قرار گرفتند و به تصویب رسیدند. شگرد های حقوقی ) نظم و قانون 

نها را از گردانندگان چرخ های جنگ می خواستند، الزام آور در جنگ های شهروندی ( که اجرایی شدن آ

به معنای استوار کردن نوشتاری ) رسمی( بخشی از حقوق روزمره و بر حق شهروندان، در آن زمان  

بود. روش نیک و پسندیده و انسانی با مردم ملکی دوری گزیده از درگیری های نظامی، بند کردن کاربرد 

ری، جنگ ابزار کمیاوی و بیالوژیکی (، برخورد انسان دوستانه با  ابزار جنگی زیان آور ) گاز های زه

انتقام  اسیران جنگی، انجام ندادن و جلوگیری کردن از کشتار های تک تک و گروهی با انگیزه های 

جویی و روش های قصدی و هدفمندانه، دوری جستن از نابود کردن و ویرانی و سوزاندن نهاد های 

ی مردم، کوشش های بایسته برای دریافت راه حل مسالمت آمیز درگیری خدمات همگانی و ملکیت ها

ها، کنار گذاشتن و پایان دادن به اختالف ها وستیزه جویی هایی که به دشمنی می انجامد... فرا گیرنده ی 

 فیصله های این کنفرانس ها بود.

اد بین المللی به خاطر سازمان ملل متحد به عنوان نه  ۱۹۴۵پس از پایان جنگ جهانی دوم ، در سال  

نگهداری و تحکیم صلح و امنیت در جهان، گسترش همکاری های دو طرفه و همگانی در بخش های 

زندگی اجتماعی ) سیاسی و اقتصادی ( به وجود آمد و جایگاه ملت ها خوانده شد؛ لیکن بایسته ی یادآوری 

دن یک چنین نهاد جهانی مدافع حقوق  ست که هنوز جنگ جهانی دوم دوام داشت که نیازمندی به وجود آم

 خلق های گیتی، دیده می شد. به همین سبب نشست های: 

 

 ؛ ۱۹۴۲در واشنگتن در سال  -

 ؛ ۱۹۴۳در تهران و مسکو در سال  -

 ؛۱۹۴۴در سال  Dumbarton Oaky -در دومبارتون اوکای  -

 ؛ ۱۹۴۵در سال  Jatta -در جاتا  -

برگزار شد تا آمادگی های نخستین برای دستینه کردن منشور سازمان گرفته شود. در گام نخست نمایندگان 

 دولت در پای منشور امضا گذاشتند و بدین گونه سازمان ملل متحد به وجود آمد. ۵۱

 Peace، جان اف کندی رییس جمهوری آمریکا، نهاد خدمات کمک رسانی را به نام )  ۱۹۶۱در سال  

Corps  .برای کمک به کشور های رو به رشد بنیاد گذاشت ) 

    Herder Neues Volkslexikon  ) یادداشت: در نگارش سخنان آغازین این بخش از فرهنگ آلمانی:

استفاده      ۱۹۷۴: سال چاپ:    Herder KG -  Freiburg  im  Breisgauچاپ پنجم، ناشر بنگاه نشراتی

 .(شده است

 

* * * 

کسانی که به گونه ای زندگی شان با سیاست و فرایند های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری گره  

خورده است، در بیش از هفت دهه ی پسین سازمان ملل متحد را به عنوان نهاد با اعتبار بین المللی در  

ها و داوری آزاد و عادالنه دفاع و پشتیبانی از صلح و ثبات جهانی شناخته اند؛ لیکن دید آگاهانه به رویداد  

به رخداد ها این پندار را تغییر داد؛ زیرا سازمان ملل متحد از روز بنیاد گذاری تا کنون هرگز توانایی  

آن را به دست آورده نتوانست که از زیر بار سنگین سیاست های استعماری) کهنه و نو( و استثماری 
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سازمان جهانی، برای حل دشواری های سیاسی در جهان سرمایه داری ، رهایی یابد و به عنوان یک  

سیاست جهانی و در روند جنگ و صلح، داور آزاد و بیطرف باشد . تاریخ زندگی و فعالیت این نهاد بین  

المللی نشان می دهد که از نگر مالی همیشه وابسته به ارز نیرومند و با پشتوانه ی کشور های بزرگ 

در اجرای وظایف خود در میدان سیاست جهانی بیشتر خواست آمریکا    سرمایه داری بوده و است؛ بنابران

و متحدان آن را در نظر گرفته است؛ از این رو هیچ وقت نتوانسته است که مشکل ها، نزاع ها و اختالف 

های بین المللی و منطقه ای، همچنان درگیری های نظامی میان کشور های همسایه ) نزاع های مرزی، 

  -آب ها و بندرگاه های آبی، گسترش دامنه ی رخنه کردن سیاسی    -ت بر قلمرو ها  ادعای حق مالکی

قومی ( و جنگ های   -اقتصادی   از گروه های  انگیزه ی پشتیبانی  با  ها  فرهنگی، برخورد  مذهبی و 

شهروندی را با تکیه بر منشور و صالحیت های کاری خود با پیروی از اصل های انصاف و عدالت حل 

 و فصل کند.

 

 استاد داکتر رضا اسراری نگاشته است: 

 

"... تا چند دهٔه اخیر خاصه بعد از جنگ جهانی دوم اکثریت جوامع رو به توسعه از استقالل برخوردار  

نبودند و قدرت های غربی حاکمیت ملی این کشور ها را محدود کرده بودند. به اعتقاد خوش باوران و 

باال می رود و هر عضوی که بر اعضأ این مجمع می پیوندد،   ساده دالن هر پرچمی که در سازمان ملل

ملتی و جماعتی دیگر بر جمع ممالک آزاد و از بند رستگان استعمار اضافه می گردد. این خواب خوشی  

است که تمامی آزادی خواهان در آرزوی به حقیقت پیوستن آن هستند و این در صورتی است که بتوانیم  

مع را به حساب آزادی اقتصادی و سیاسی آنها بگذاریم." ) کتاب: " جامعه شناسی تحول میکانیکی این جوا

-سیاسی جهان سوم "، تألیف: داکتر رضا اسراری استاد دانشگاه ملی ایران، ناشر: بنگاه انتشارات آرش  

 (. ۵۶، ص  ۱۳۵۸، تهران، سال چاپ: پاییز -چاپ دوم 

پسین در افغانستان نیز نشان داد که با دریغ و درد تاریخ رویداد های سیاسی در بیش از چهار دهه ی  

نظامی و به   -نقش سازمان ملل متحد در پایان یافتن جنگ و خونریزی، برقراری صلح و ثبات سیاسی  

بازگشت وضعیت   و  ها  افغانستانی  میان  آمیز  و همزیستی مسالمت  پذیری  آمدن فضای همدیگر  وجود 

 ی خورشید، بسیار ضعیف و حتا منفی بوده است. زندگی و کار صلح آمیز در سرزمین تاریخ

اردیبهشت    ۸)۱۹۹۲آنچه به بازی های چند پهلو و ناکام سازمان ملل متحد در افغانستان پیش از اپریل  

پیوند می یابد، پیرامون آن بسیار نگاشته شده است؛ بنابران نیازی به بازگویی آنها دیده نمی  (  ۱۳۷۱ثور  /

دام ها و تالش های سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی و منطقه ای،  شود. در اینجا تنها از اق

 در درازای سال های حکمفرمایی گروه های جنگی ) دهه خونین( سخن زده می شود: 

تالش های جامعه جهانی به خاطر آوردن صلح در  (  ۱۹۹۳-۱۹۹۲در دو سال نخست حکومت تنظیم ها )

 به پیروزی نرسید: افغانستان بنابر دالیل زیرین 

 

میانجی گران در شناخت و داوری پیرامون سخنان دروغ و راست )غلط و درست ( سرگردان بودند.    -۱

شماری از آنان می کوشیدند که تنها توجه جهانی را به خویشتن خویش جلب کنند و یا در فرایند پایان دادن  

 عالقمندی های سیاسی کشور های خود باشند.به جنگ و خونریزی، دنباله رو سیاست رسمی و 

شاخص مهم، ضعیف بودن گستره ی میانجیگری نمایندگان نهاد های میانجیگر بود که دستیابی به   -۲

 صلح پایدار را خدشه دار کرد. 

مداخله ی آشکار و دوامدار کشور های همسایه ) پاکستان، ایران، چین، جمهوری های آسیای میانه(    -۳

مسایل داخلی و سرنوشت ساز مردم افغانستان با در پیش گرفتن سیاست برتر شمردن گروه ی جنگی در 

وابسته و یا عالقمند به خود نسبت به دیگر گروه های جنگی، سرازیر شدن کمک های بزرگ مالی و  

سین نیز  نظامی به تنظیم ها، افزون بر پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک از آنها. این مشکل در سال های پ 

 کماکان با شتاب بیشتر ادامه یافت.

اقتصادی و نظامی    -همچشمی میان همسایگان افغانستان بر سر تامین و تحکیم رخنه کردن های سیاسی  -۴

و راهبردی در منطقه که دست کشور های بزرگ جهان ) آمریکا، انگلیس، فرانسه، فدراتیف روسیه، 

حوزه ی خلیج فارس، شماری از دولت های عضو اتحادیه هند، ترکیه، عربستان سعودی، شیخ نشینان  

اروپا ( آشکارا در این بازی زیان آور دخیل بود. همچشمی ابر قدرت ها و متحدان منطقه ای آنها در 

درازای سال های جنگ در افغانستان به اندازه ی فزاینده و با پهنای گسترده دوام پیدا کرد و به رنج و 

 ستان افزود.درد و اندوه مردم افغان

درگیری های خانمان سوز در سال های نخست حاکمیت تنظیم ها، صدای انتقاد ملل متحد را بلندتر کرد. 

در یک نوشته زیر عنوان    ۱۹۹۴/    ۷/    ۷تاریخ    Frankfurter Rundschauدر این باره در روزنامه  

 " ملل متحد جنگ قدرت خواهی را انتقاد کرد" آمده است ) برگردان (: 
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د امکان "  از گروه های درگیر  ملل متحد هیچ یک  ارزیابی  بنیاد  بر  افغانستان  در  ر جنگ شهروندی 

پیروزی از راه نظامی را ندارد؛ لیکن با آن هم به خاطر دستیابی به قدرت و دریافت پول به آتش جنگ 

 Sotirios Mousourisدامنه ی بیشتر می دهند. این سخن در یک گزارش نماینده ی ویژه ملل متحد،  

که به روز چهارشنبه در شهر اسالم آباد پایتخت پاکستان به نشر رسید، آمده است. در نزد بخش بزرگ  

مردم ادامه این جنگ بی معنا بوده، پذیرفتنی نیست. از دید همگانی این درگیری ها به گونه ی جنگ بر  

تنها و تنها جنگ بر سر  ، " جنگ مقدس" نبوده؛ بلکه  (۱۹۹۲-۱۹۷۹ضد هجوم شوروی در سال های )

قدرت است. در وجود رهبران هشت سازمان مجاهدین هیچکس امید و اعتماد به حل صلح آمیز این نزاع 

 را ندارد.... 

بر بنیاد این گزارش، بیشتر جنگجویان جوانان بی سواد و یا مردان جوان اند که آموزش های نظامی و 

می جنگند؛ زیرا در این سرزمین ویرانه از پی جنگ ها،    جنگی را فرا نگرفته اند. آنان تنها برای پول

راه دیگری برای به دست آوردن پول )در آمد مالی( سراغ نمی شود. همیشه اجیران مزد بگیر به شکل 

 گروهی تغییر جبهه می دهند، هر گاه گروه جنگی دیگری به آنان دستمزد هنگفت پرداخت کند...."

 

از یک نوشته زیر عنوان " نبودن راه برون رفت به قربانیان جنگ در بخشی    Gabriele Venzkyبانو  

" در روزنامه   افغانستان  در    ۱/    ۱۹تاریخ    Hannoverischer Allgemeine Zeitungشهروندی 

های  ۱۹۹۴/ گفته   ،Sotirios Mousouris    در را  سازمان  آن  برنامه  که  متحد  ملل  دبیر  سر  معاون 

 ه آورده است)برگردان(:افغانستان رهبری می کرد ، این گون

 

 " مجاهدین ثابت کردند که در جایگاهی قرار ندارند که در کشور خود حکومت رانند."

دوام جنگ های خونین که منجر به کشته شدن هزار ها تن و ویرانی کشور شد، سکوت سازمان ملل را  

شورای    ۱۹۹۴ند. در جنوری  نیز شکست و این نهاد را وادار به آن کرد تا به ابتکار های تازه ای دست بز

امنیت به پیشنهاد ایاالت متحده آمریکا وضعیت روان در افغانستان را به بحث گرفت و از این نیت سر  

دبیر سازمان ملل متحد که نماینده ویژه ی خود را نزد رهبران گروه های مجاهدین می فرستد، پذیرایی 

 کرد.

 

شورای امنیت از گروه های مجاهدین خواست که هر چه زودتر به جنگ ها پایان دهند تا امکان تشکیل یک  

فرستاده   Sotirios Mousourisحکومت فراگیر مورد پذیرش افغانستانی ها فراهم شود؛ لیکن یک سخنگوی  

 ی ویژه ی سازمان ملل متحد برای افغانستان در شهر پشاور پاکستان چنین گفت: 

 

" هیچ نشانه ای از پایان درگیری ها دیده نمی شود. در این جنگ نمی توان برنده یی را سراغ کرد؛ بلکه 

جنگ تنها از مردم قربانی می گیرد. نماینده ی سازمان ملل با کلیه طرف هایی که عالقمند به صلح اند، 

یابند. از حلقه های معین سیاسی ارتباط گرفته است؛ ولی راه حل دشواری ها را باید خود افغانستانی ها در

در افغانستان سخنانی به گوش می رسد که هیأت حکومت ایران تالش دارد که یک راه حل صلح آمیز را 

 به مشکل افغانستان پیدا کند."

 

روزنامه  است،  گروهی  شدن<  >آواره  فرار  نگران  متحد  ملل  خبری:  گزارش  از  برگردان   (

Frankfurter Rundschau  ۱۹۹۴/  ۱  / ۱۳تاریخ .) 

 

همزمان با آشکار شدن کوشش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به درگیری های بنیاد بر انداز در  

( نیز به هدف دریافت یک راه حل صلح آمیز به  OICافغانستان، سازمان کنفرانس کشور های اسالمی )

این نزاع، دست به ابتکار هایی زد. نماینده ی آن سازمان در اسالم آباد پاکستان خبر داد که تمام تالش ها  

در این راستا سازماندهی خواهد شد که از دوام برادر کشی جلوگیری شود؛ ولی مشکل اصلی کار در این  

وری ربانی پیشبرد هر گونه گفت و ها را در مورد صلح، با مخالفان خود  که " رییس جمه   نهفته است

 Neueرد می کند." ) برگردان از گزارش خبری: حمله های هوایی بر موضع ها در کابل، روزنامه  

Züricher Zeitung  ۱۹۹۴/ ۱/  ۱۳تاریخ .) 

در کنار دست اندازی    هدف و ماهیت جنگ ها نشان داد که سد بزرگ در سر راه حل بحران افغانستان،

بیگانگان، یکی هم اشتهای سیری ناپذیر سلطه طلبی رهبران و فرماندهان تنظیمی و عالقمندی آنان به  

بدون  تاج و تخت  به  قدرت برای رسیدن  ، بود. تشنگان  قدرت شخصی و حزبی  تحکیم یک جانبه ی 

جنگ را به بهای بر بادی ملیون ها انسان، چرخ های ماشین     کوچک ترین توجه به سرنوشت دردناک
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سرزمین تاریخی افغانستان، فعال نگداشته بودند و همه روزه در زیر آتش توپخانه و شلیک صد ها موشک  

 و ریختن صد ها بمب، شهروندان بیگناه جان می باختند و خانواده های بی شماری داغدار می شدند.

،، در زمان حکومت تنظیم ها، مردم  جامعه جهانی بر خالف سال های پر از درد سر زمان جنگ سرد

افغانستان را به فراموشی سپرد؛ بنابران سرنوشت غمبار افغانستانی ها در نزد رهبران حزب های ساخت 

پشاور و تهران و جنگ ساالران انفرادی، چیزی بیشتر از یک کاالی بی ارزش شمرده نمی شد. فوران  

رهبران از کانال های جهان خارج و تحویل   چشمه های پول به بودجه ی حزب ها و کیسه ی شخصی

دهی جنگ ابزار و ساز و برگ نظامی و مواد لوژستیکی به گروه های درگیر از سوی کشور های مداخله  

گر، تنور جنگ را داغتر و دوام آنرا دراز تر کرد. همگان آگاه بودند که ادامه ی زد و خورد های خونین  

پاسداری از منافع ملی شهروندان بود؛ بلکه کلیه مسایل بر محور   میان گروهی نه به خاطر افغانستان و

هدف   به  اقتدار  با  فرماندهان  و  های شخصی رهبران  سلیقه  و   )!( جهادی  های  های حزب  عالقمندی 

دستیابی به قدرت بیشتر، زر اندوزی از راه دزدی و چپاول دارایی های همگانی... می چرخید. زندگی 

 نگ ها و مداخله های بی شرمانه از بیرون، هرگز سنجش نمی شد. انسان ها در معادله ی ج

هر چند پس از جنگ های خانمان سوز تنظیمی در سال نخست حاکمیت جهادی ها)!( سرانجام بنابر فشار  

/    ۳/    ۷هایی از سوی پاکستان، ایران و عربستان سعودی گروه های همچشم با هم نشستند و به تاریخ  

اده ای را در اسالم آباد به امضا رسانیدند ) متن موافقتنامه ی اسالم آباد در بخش م  ۹قرارداد صلح    ۱۹۹۳

وابسته درج است (؛ لیکن موافقتنامه به دلیل نبودن صداقت بین طرف های امضا کننده، تحقق نیافت.  

د شایان یادآوری ست که گروه های جنگی، ائتالف ضد برهان الدین ربانی، در گذشته در شهر جالل آبا

گرد آمده بودند و دو روز در پیش روی سفیران ) پاکستان و عربستان سعودی ( به گفت و گو پرداختند. 

در نتیجه فیصله نامه ی بیرون داده شد که در آن پایان هر چه زودتر جنگ ها در کابل خواسته شده بود، 

ست جمهوری برگزار می  شورای قیادی باید کار خود را از سر می گرفت، پس از یک سال انتخابات ریا

 شد و رهبران حزب ها از جمله ربانی، در روند گفت و گو ها تنها به عنوان رهبر حزب ها می انبازیدند. 

فبروری   ۲۵چون فیصله نامه ی جالل آباد جامه عمل پوشیده نتوانست؛ بنابران حکومت پاکستان به تاریخ  

به خاطر حل مشکل، برای گفت و گو به  خ( از گروه های درگیر خواست که  ۱۳۷۱/    ۱۲/    ۶)  ۱۹۹۳

/   ۳/ ۱پاکستان سفر کنند. یک چنین خواست از سوی زمامداران ایران نیز صورت گرفته بود. به تاریخ 

سر کردگان تنظیمی به پاکستان رفتند و مدت شش روز را به گفت و گو   ۱۳۷۱/    ۱۲/    ۱۰  -  ۱۹۹۳

در نواز شریف  خانه  در  ها،  بحث  پایان  در  ی   پرداختند،  اداره  رییس  فیصل  ترکی  شهزاده  که  حالی 

استخبارات عربستان و عالوالدین بروجردی معاون وزیر خارجه ایران، حاضر بودند، به جز از مولوی  

 خالص، همه رهبران در پای سندی امضا گذاشتند که به توافقنامه ی اسالم آباد شهرت پیدا کرد.

به عربستان سعودی   ۱۹۹۳/  ۳/    ۸از شریف به تاریخ  سردسته های گروه های جنگی در هم رکابی با نو

رفتند تا با ملک فهد نیز پیرامون موافقتنامه صحبت کنند. صحبت ها پنج روز به درازا کشید ) مشکل 

عمده: پافشاری ربانی به باقی ماندن احمد شاه مسعود در مقام وزارت دفاع با مخالفت سرسختانه ی گلبدین  

  ۲۱  -  ۱۹۹۳/    ۳/    ۱۲ی خواستار برکناری مسعود بود(. سرانجام به تاریخ  حکمتیار، رو به رو شد. و

موافقتنامه از سوی پادشاه عربستان و نواز شریف، در جایگاه تضمین کنندگان به امضا رسید.   ۱۳۷۱  ۱۲

این سند را به عنوان تضمین   ۱۳۷۱/    ۱۲/    ۲۲  -  ۱۹۹۳/    ۳/    ۱۳جمهوری اسالمی ایران نیز به تاریخ  

 تینه کرد.کنند، دس

 

در یک نبشته زیر تیتر " دست نیافتن به   ۱۹۹۴/    ۲/    ۳تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه  

 چیره شدن نظامی در افغانستان " آمده است )برگردان(:

 

" یک ماه پس از شعله ور شدن جنگ های تازه در افغانستان، حمله های توپخانه ای و بمباران های  

هوایی در اطراف شهر کابل با سنگینی تمام ادامه دارد. تا کنون نشانه ی از آن دیده نمی شود که فشار  

باشد. نه خواهش های سیاسی از خارج بر گروه های مجاهدین که با هم همچشمی دارند، تأثیر گذاشته  

های پاکستان، ایران و عربستان سعودی و نه ابتکار سازمان کنفرانس کشور های اسالمی و سازمان ملل  

متحد در آرامش اوضاع، کار ساز بوده اند. یک دلیل محکم که گروه های جنگی با هم درگیر پی در پی 

سیاسی کمبود است. همه ی راه ها  بر یکدیگر آتشباری می کنند، این است که در برابر جنگ، گزینه ی  

پشاور و موافقتنامه های سال گذشته (  ۱۹۹۲برای برگردانیدن آرامش و نظم صلح آمیز در قرارداد )سال  

در جالل آباد و اسالم آباد آزمایش شد، کلیه آنها نادرست ) ناموفق و غیر عملی( ثابت شدند. معاهده های 

ودن نمایندگی حکمتیار و مسعود به خاطر دستیابی به توافق بر پیشین در نتیجه ی بی میلی و غیر فعال ب

سر بخش کردن قدرت برای یک دوره ی گذار به ناکامی انجامید، چیزی که از وزنه ی) توانایی ( نیرومند  

 سیاسی و نظامی آنان حکایه می کرد."
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ه پیشین تونس  ، محمود مستری وزیر خارج۱۹۹۴بتروس بتروس غالی دبیر کل سازمان ملل، در مارچ 

را که در وظایف سیاسی و دیپلماتیک دارای آگاهی و تجربه ی کافی بود، به عنوان نماینده ی سیاسی  

خود در امور افغانستان گماشت تا در روند تماس ها و گفت و گو ها با طرف های دخیل در نزاع روان،  

قدام مستری این بود که یک راه های بیرون رفت از جنگ و تامین صلح را جست و جو کند. نخستین ا

،  ۱۹۹۴/    ۱/    ۹آتش بس را در کابل برقرار سازد تا به پایتخت افغانستان سفر کرده بتواند؛ زیرا از تاریخ  

دفتر ملل متحد و سفارتخانه های کشور های غربی در کابل قفل زده بودند. تنها نمایندگی کمیته بین المللی  

نیازمندان، زخمی ها و معیوبان جنگ ها، بازماندگان قربانیان  صلیب سرخ در کابل فعال بود و به کمک 

 موشک پرانی ها و حمله های توپخانه ای، می شتافتند. 

سازمان ملل متحد که وضعیت در افغانستان را از شهر پشاور و اسالم آباد پاکستان به نظاره نشسته بود، 

تأیید گروه های   افغانستان، یک آتش بس گذرا را توانست به میانجیگری محمود مستری و  درگیر در 

برقرار کند. رییس جمهوری ربانی و نخست وزیر حکمتیار، پشتیبانی خود را از هیأت ملل متحد ابراز 

داشتند و تعهد کردند که در هنگام آمدن و در مدت بود و باش نمایندگان سازمان ملل متحد در کابل، آتش 

خستین کوشش محمود مستری برای برقراری آتش بس دایمی در جنگ ابزار ها خاموش می شود. لیکن ن

کابل بی نتیجه باقی ماند؛ زیرا در دیدار و صحبت با حکمتیار در پایگاه مرکزی او در چهار آسیاب،  

رهبر حزب اسالمی برخواسته ی خود در کنار رفتن ربانی از قدرت پافشاری می کرد و آنرا پیش شرط 

 پایان جنگ ها می دانست. 

 

 آمده است ) برگردان (: ۱۹۹۴/   ۴/  ۱۲ر یک تبصره از رادیو تهران، تاریخ د

 

" در وضعیت کنونی در افغانستان، پیش بینی های باور کردنی درباره ی برقراری صلح در این کشور 

دشوار به نظر می رسد. تالش های تازه ی فرستاده ی ویژه ی ملل متحد برای افغانستان " بی نتیجه " 

بر سر برکناری   بود؛ ]زیرا[ طرف های انباز در جنگ شهروندی از همکاری با او سر باز زدند. مخالفان

رییس جمهوری ربانی تأکید می کردند که در نزد طرفداران او پذیرفتنی نبود. مهم این است که کدام گروه  

مطبوعات)   آیینه  از  برگرفته   ( کند."  می  دراز  دوستی  دست  و  گذارد  می  راه  این  در  را  نخست  گام 

INFO/Pressespiegel( نشریه سازمان عفو بین الملل ،)ai۱۳،ص  ۱۹۹۴آلمانی، جوالی   ( به زبان  ،

 شهر هامبورگ، بخش افغانستان(.

بر بنیاد خبر نشر شده از رادیو   ۱۹۹۴/    ۴/    ۱۹در پیوند به موضوع باال، رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 ، این خبر را به نشر رسانید) برگردان(:(۱۹۹۴/   ۴/  ۱۸تهران )

 

افغانستان، محمود مستری گفت و گو های خود را با طرف های انباز " نماینده ویژه ی ملل متحد برای  

در جنگ شهروندی، ادامه داد. در مزارشریف، جنرال دوستم خواست خود را برای کناره گیری رییس  

 (.۱۹جمهوری ربانی تکرار کرد. " ) همان کتاب، ص

 

رادیو    ۱۹۹۴/    ۴/    ۲۰ر تاریخ  با تکیه بر خب  ۱۹۹۴/    ۴/    ۲۲همچنان رادیو صدای آلمان در خبر تاریخ  

 افغانستان این خبر را به نشر سپرد)برگردان(:

 

" هیأت صلح ملل متحد به رهبری محمود مستری گفت و گو های خود را با نمایندگان حوزه ی جنوب  

غرب به پایان رسانید. گفت و گو ها پیشرفت خوبی داشت و امیدوار کننده بودند. مستری، هرات را محل  

برای برگزاری همایش ملی در پیش رو، دانست. هیأت در ادامه ی سفر خود به استان بامیان    مناسبی

 (.۱۹رفت." ) همان کتاب، ص 

 

  ۷/    ۲۷بر بنای خبر آژانس خبر رسانی ایرنا ) خبر تاریخ   ۲۹۹۴/    ۴/    ۲۸رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 از نویارک ( این خبر را پخش کرد ) برگردان(:۱۹۹۴ /

 

مود مستری نماینده صلح دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان به سفر سه هفته ای خود در این  " مح

برای پیشبرد گفت و گو ها آنجا را به سوی   ۲۹۹۴/   ۴/    ۲۹کشور جنگ زده پایان داد و به روز جمعه  

شریف، هرات، ریاض و تهران ترک گفت. هیأت در افغانستان با طرف های با هم درگیر در کابل، مزار

 (.۲۰کندهار و جالل آباد صحبت کرد." ) همان کتاب، ص 

از آغاز کار، پیش از بر افتیدن جمهوری افغانستان به دست تنظیم ها، آشکار شده بود که ملل متحد در 

فرایند پیدا کردن یک راه سیاسی با دشواری ها رو به رو است. این دشواری ها در اصل از درون برنامه 

ن در مسایل افغانستان، های ناموفق و خطرناک، زد و بند های پشت پرده و تهی از صداقت خود آن سازما
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اقتصادی   -پیدا شده است؛ بنابران در جو تیره و تار دست درازی همسایگان آزمند، عالقمندی های سیاسی  

و راهبردی بیگانگان ، بویژه ابر قدرت ها به این سرزمین، پا بند نبودن و پیمان شکنی گروه های جنگی  

سر رساندن وعده های شان؛ ثابت کرد که چسبیدن به  افغانستانی تا دندان آراسته با جنگ ابزار در به  

، جز سرگردانی و خانه خرابی، چیز دیگری را به  متحد میانجیگری و دل بستن به ابتکار های صلح ملل

 مردم افغانستان به بار نیاورد. 

به هر حال، محمود مستری از نتایج سفر خود به افغانستان ) کابل، جالل آباد، مزارشریف، هرات و 

دیدار و   کندهار( و روند گفت و گو ها با رهبران و فرماندهان مقتدر تنظیمی و همچنان از چگونگی 

زارش همه صحبت خود با مقام های دولتی در پاکستان، ایران، عربستان سعودی و فدراتیف روسیه، گ

 در شهر نویارک به سر دبیر سازمان ملل متحد سپرد.  ۲۹۹۴/  ۵/  ۲۵جانبه آماده کرد و به تاریخ 

 

، این خبر را پخش ۱۹۹۴/  ۶/  ۲۹بر پایه خبر ایرنا تاریخ  ۱۹۹۴/  ۷/  ۱رادیو صدای آلمان به تاریخ 

 کرد ) برگردان(:

 

آما از  پاکستان  خارجه  وزیر  آصف[  ]سردار  علی  احمد  اسالمی "  های  کشور  کنفرانس  سازمان  دگی 

 (ICO در باره ی انبازی در برنامه ی پی ریزی شده پیرامون حل صلح آمیز مشکل افغانستان، آگاهی )

داد. او از ربانی و حکمتیار خواست که این پیشنهاد را بپذیرند. احمد علی در پیوند به پایان وظیفه ی 

در افغانستان می گذرد، قانونی   ۱۹۹۴/    ۶/    ۲۸ز تاریخ  رییس جمهوری ربانی چنین گفت: آنچه پس ا

نیست. قدرت باید به شورای رهبری و به هشت رهبر وا گذاشته شود." ) برگرفته از: آیینه مطبوعات) 

INFO/ Pressespiegel  شهر ۴۶، ص۱۹۹۴( نشریه سازمان عفو بین الملل به زبان آلمانی، جوالی ،

 هامبورگ، بخش افغانستان (. 

همین جا آشکار می شود که مشکل افغانستان بسیار با خواست و فرمایش آمرانه ی پاکستان، محکم در  

گره خورده بود. بخش پایانی گفته های وزیر خارجه پاکستان بیشتر به مداخله در امور داخلی افغانستان  

نها به رهبران  می ماند تا به یک مشورت خیرخواهانه)!(؛ زیرا بر بنای درخواست، تسلیم دهی قدرت ت

هشت تنظیم که در پشاور فعالیت داشتند، خواسته شده بود. روشن نیست که به حزب های اهل تشیع چه 

امتیازی داده می شد تا سبب خشنودی جمهوری اسالمی ایران نیز می شد؟ مهم تر از همه جایگاه شخصیت 

 آن می دادند؟ های آزاد افغانستانی را در کجا در نظر گرفته بودند و چه بهای به 

 

رییس جمهوری    " عنوان  زیر  کابل(  از  آژانس رویترز  ) گزارش  نبشته ی خبری  از یک  بخشی  در 

،  ۱۹۹۴/    ۸/    ۳۱تاریخ    Süddeutsche Zeitungافغانستان مخالفان خود را تهدید می کند " در روزنامه  

 آمده است ) برگردان(:

 

ا زیر نگر محمود مستری وزیر خارجه ی پیشین  " سازمان ملل متحد همین اکنون برنامه ریزی کرده ت

تونس، نشست گروه های با هم درگیر در افغانستان را برگزار کند. بتروس بتروس غالی سر دبیر سازمان 

ملل متحد، شاید در هفته ی آینده از پاکستان دیدن کند. آنگونه که از گفته های حلقه های وابسته به این  

د، بتروس غالی می خواهد در هنگام این بازدید خود، با شخصیت های سازمان در نویارک، بر می آی

 سیاسی افغانستان که در پاکستان زندگی می کنند، نیز دیدار کند."

 

این گونه اقدام ها نشان دهنده ی آن بود که آمادگی های نخستین برای آغاز دور جدید کوشش های هیأت 

بود. محمود مستری به هدف پیشبرد وظیفه ی خود به    ویژه ی سازمان ملل متحد، روی دست گرفته شده

منطقه بازگشت ، در نخست از ازبیکستان دیدن کرد و از آنجا به افغانستان آمد و باز به پاکستان رفت. 

سبب این همه رفت و آمد های میانجیگر سازمان ملل متحد به کشور های همسایه این بود تا توافق پشتیانان  

را به خاطر راه اندازی و برگزاری یک همایش صلح به دست آورد و سران    خارجی گروه های جنگی

کند که در نشستی در اسالم آباد انبازند. بی مناسبت نبود که رادیو صدای آلمان به    تنظیم ها را وادار

 این خبر را به آگاهی رسانید ) برگردان(:   ۱۹۹۴/  ۹ ۲۰بر اساس خبر تاریخ  ۱۹۹۴/   ۹/  ۲۲تاریخ 

 

رایی ) داکتر نجیب هللا الفرایی وزیر دولت در امور خارجه ی دولت اسالمی افغانستان ( در اسالم " الف

آباد در مورد گفت و گو های غیر رو در روی حکومت ربانی با نمایندگان شورای هماهنگی، سخن زد.  

ری را کرده بود،  وی بر بنیاد پیشنهاد والیتی ]علی اکبر والیتی[ همتای ایرانی خود که خواهش میانجیگ 

 این گفته را در میان گذاشت."
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به زبان     ( نشریه سازمان عفو بین الملل  INFO/ Pressespiegel) برگرفته از: آیینه ی مطبوعات )  

 ، شهر هامبورگ، بخش افغانستان (.۲۱، ص  ۱۹۹۴آلمانی، اگست 

 

از   دادن  آگاهی  با  متحد  ملل  سازمان  دبیر  غالی سر  بتروس  دفتر سیاسی  بتروس  بازگشایی  برنامه ی 

سازمان در شهر جالل آباد، به این روند تکانه ی بیشتر داد. به باور سر دبیر، دفتر سیاسی باید در راه 

حل مشکل افغانستان کمک کند و تا پایان جنگ ها از شهر جالل آباد به مسایل رسیدگی بدارد و این کار 

 حکومت ربانی با این برنامه مخالفت کرد.زمینه ساز آوردن دفتر به کابل شود؛ ولی 

لیکن تالش های محمود مستری در برگزاری نشست صلح در اسالم آباد به ناکامی انجامید: زیرا شماری 

از سر کردگان تنظیم ها از انبازی در آن سر باز زدند و اشتراک نماینده ی جنبش ملی اسالمی افغانستان  

 را بهانه گرفتند: 

 

عبدالرسول سیاف در مصاحبه با خبرنگار جریده اتحاد اسالمی اظهار داشت: " مستری اصرار    -۱   }

افغانستان سهیم سازد، وی در  دارد که ملیشه های دوستم و بقایای رژیم سابق را در تعیین سرنوشت 

 حقیقت خواهان استمرار فساد، بی نطمی و هرج و مرج در افغانستان است...."

محمدی رهبر تنظیم حرکت انقالب اسالمی در مصاحبه با رادیو کابل چنین گفت: "    مولوی محمد نبی  -۲

خواهش ما از مستری این است که به شمولیت و به رسمیت شناختن دوستم پافشاری نکند. ملت مجاهد 

 افغانستان از جنبش خاطره یی بدی دارد...." 

نظر استاد ربانی را که با دوستم   مولوی محمد یونس خالص در یک کنفرانس خبری یادآور شد: "  -۳

مذاکره نمی کند، معقول می دانم، تالش های که زیر نام حل بحران افغانستان برای شامل کردن دوستم و  

افغانستان  نفع  به  ها  این کوشش  زیرا  دهد  نمی  مثبتی  نتیجٔه  دارد،  مذاکرات جریان  در  طرفداران وی 

 نیست...." 

اسالمی تحت عنوان " شرکت نمایندگان دوستم در مذاکرات م.م  در اعالمیه وزارت خارجه دولت    -۴

پروسٔه کنونی صلح را با موانع بیشتری روبرو خواهد ساخت" آمده است: " وزارت خارجٔه دولت اسالمی 

افغانستان در اعالمیه ای خاطر نشان ساخت که دولت اسالمی افغانستان از اولین روز های آغاز تالش 

ملل متحد برای مسلٔه افغانستان پشتیبانی بعمل آورد و همکاری خویش را در   های هیأت صلح سازمان

زمینه ابراز داشته که تا کنون به آن متعهد است. آرزومندی دولت اسالمی از آقای مستری آن بوده تا به 

 منظور یک آغاز خوب و یافتن راه حل سیاسی در ابتدٔا تالش های خود نقاط مشترک و مسایل قابل تفاهم

ممکنه را مطرح نماید و از نقاط اختالف انگیز در مرحلٔه آغاز مساعی اجتناب کند. اما متٔاسفانه که مسایل 

مورد اختالف در اولین مرحلٔه تالش های وی مطرح گردید. دولت اسالمی افغانستان با در نظر داشت 

ا به رسمیت نه شناخته اند، موقف قبلی و هم بنابر این که اکثر تنظیم های جهادی تا کنون جنبش ملی ر

مذاکرات  در  آنها  دیگر شرکت  از سوی  ورزند.  مذاکرات شرکت  در  دوستم  نمایندگان  تا  نبوده  موافق 

مشکالت موجودٔه افغانستان را مرفوع ننموده بلکه پروسٔه کنونی صلح را با موانع بیشتری روبرو خواهد 

،  ۳۸ت اسالمی افغانستان بخش اروپا، شماره  ساخت."{ ) جریده ی مجاهد " خبری" ارگان نشراتی جمعی

 (. ۱۹۹۴/   ۹/  ۲۵تاریخ 

دور دوم کوشش های صلح ملل متحد از سوی محمود مستری با یک سلسله ابتکار هایی در داخل نیز  

عالی   استان هرات، نشست شورای  فرماندار  و  حوزه ی جنوب غرب  امیر  اسماعیل خان  بود.  همراه 

رای مشکل افغانستان یک راه حل صلح آمیز را پیدا کند؛ ولی نتیجه ی دلخواه نمایندگان را دعوت کرد تا ب

را به بار آورده نتوانست ) درباره ی نشست شورای عالی هرات در بخش وابسته سخن گفته شده است (.  

در آن هنگام که محمود مستری سرگرم گرفتن آمادگی ها برای برگزاری نشست اسالم آباد بود، دوکتور  

به پاکستان   ۱۹۹۴( در جوالی  ICOابد سکرتر جنرال سازمان کنفرانس کشور های اسالمی )  حمید ع

آمد و افزون بر پیشبرد گفت و گو ها با سران تنظیم ها،، با شماری از شخصیت های افغانستانی نیز دیدار 

 کرد.

 

  SPAآژانس خبری    ۱۹۹۴/    ۷/    ۱۴بر بنیاد خبر تاریخ  )    ۱۹۹۴/    ۷/    ۱۸رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 کلی رد شد " به نشر رسانید) برگردان(:از جده عربستان( خبری را زیر عنوان " راه حل نظامی به 

" بیالنس دور نخست گفت و گو های سکرتر جنرال سازمان کنفرانس کشور های اسالمی حمید عابد با 

 نمایندگان گروه های افغانستانی: 

 

عابد امروز به دور نخست ابتکار های صلح خود در افغانستان پایان داد. وی در بازدید از منطقه، گفت  "

ای همه جانبه را با رهبران و نمایندگان گروه های افغانستانی و هم چنین با شماری از شخصیت و گو ه

های ) سیاسی آزاد (، دانشمندان و روشنفکران افغانستان به پیش برد. در مرکز صحبت ها موضوع پیدا 
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های افغانستانی  کردن راه حل های سازنده و پذیرفتنی برای همه، قرار داشت تا با استفاده از آن، حزب  

بتوانند گفت و گو های سودمند را با یکدیگر به هدف تامین صلح و ثبات و آرامش در افغانستان به پیش 

 ببرند. 

در آگاهی نامه که امروز از طرف سازمان به نشر رسید، راه های در پیشگیری ابتکار های صلح، به  

ازمان کنفرانس کشور های اسالمی بر پایه حزب های افغانستانی نشان داده شده است. باید به رهبری س

( سردبیر  گیرد.  صورت  ها  اقدام  کل،  دبیر  های  فورمول(  در  ICOرهنمایی)  صلح  های  تالش  از   )

 افغانستان پشتیبانی و تأکید کرد تا یک راه حل پذیرفتنی برای همه ی مردم افغانستان پیدا شود....

کنفرانس کشور های اسالمی، اتفاق نظر همگانی به وجود آمده به اتکای گفته های ]سخنگویان[ سازمان  

است که راهکاری پیدا شود تا به روند صلح تکانه ی جدید بدهد. درپیوند به این موضوع از پیشنهاد سر 

( تشکیل شود. شماری از  ICOدبیر سازمان پذیرایی شد که گفته است تا یک کمیته آمادگی به رهبری )

نمایندگان خود را برای عضویت در این کمیته تعیین کرده اند و دیگران در پرنسیب    حزب ها در افغانستان

به تشکیل یافتن آن موافقت کردند و انتظار می رود که نمایندگان خود را معرفی کنند...." ) برگرفته از 

اک  INFP/ Pressespiegelآیینه ی مطبوعات )  آلمانی،  الملل به زبان  توبر  ( نشریه سازمان عفو بین 

 ، شهر هامبورگ، بخش افغانستان (. ۳۵-۳۴، صص  ۱۹۹۴

از نشر آگاهی نامه و گفته های سخنگویان سازمان کنفرانس کشور های اسالمی، دیری نگذشته بود که 

خوشبینی های حمید عابد به یأس مبدل شد و برنامه ی پی ریزی شده به هدف برقراری یک آتش بس 

 امکان عملی شدن را نیافت.

 

افغانستان " در روزنامهدر    Neue بخشی از یک نوشته زیر عنوان " گسترش جنگ شهروندی در 

Züricher Zeitung  آمده است ) برگردان(  ۱۹۹۴/  ۷/  ۲۳تاریخ : 

 

" پایان بی نتیجه ی تالش های دیپلماتیک در راه خاتمه دادن به درگیری ها نشان داد که چگونه فرصت 

جنگ ها در افغانستان به سادگی از دست می روند. از سکرتر جنرال ها برای باز کردن گره خونین  

توپخانه ی  آتش  و  ها  بمب  باران  با  کابل  به  آمدن  هنگام  در  عابد  حمید  اسالمی،  های  کشور  سازمان 

حکمتیار، پذیرایی شد و وی را وادار به آن کردند که وظیفه ی میانجیگری خود را بند کند، پیش از اینکه 

گزارش خود را به شورای    اشد. میانجی سازمان ملل متحد، مستری سه ماه وقت دا شت کهآغاز یافته ب

امنیت ارائه کند. رسیدن به این قله های بلند که بسیار سخت است، گواه آن است که صلح بدون اشتراک 

آ شکار آن این سخن است که پاکستان، آمده نمی توانست، نشانه ی   فعال کشور های همسایه به دست 

ایران، عربستان و جمهوری های آسیای میان دامنه ی درگیری ها را گسترس می دهند و آن را زنده نگه 

می دارند. گزارش مستری به خطر دیگری نیز اشاره دارد: افزایش کشت کوکنار که به عنوان سرچشمه 

عالقمندی را به کشت  ( سودآور است و در عین حال  Warlordsی مالی به جنگ ساالران افغانستان )

 گندم نیز کمتر می کند. 

میانجی سازمان ملل به این باور است که جنگ ها به خاطر کابل به خود مجاهدین اندک ضرر می رساند؛ 

 ولی زیان های بزرگ شهروندان ملکی را نشانه می گیرد...." 

 

د را به شورای امنیت  نماینده ی ویزه ملل متحد برای افغانستان گزارش خو  Mousourisدر زمانی که  

ارائه می کرد و خواهان کوشش های بین المللی برای حل صلح آمیز مشکل افغانستان بود و پیشبرد گفت  

و گو ها را بارهبران این کشور، یک نیازمندی فوری می دانست تا با پشتیبانی و موافقت آنان یک آتش  

لل متحد در افغانستان نیز سخن هایی شنیده  بس برقرار شود؛ لیکن در همین وقت از ناکامی میانجیگری م

 می شد.

 

در پیوند به این موضوع در یک یادداشت کوتاه ی خبری زیر عنوان " ناکامی تالش های میانجی گرانه  

،  ۱۹۹۴/    ۹/    ۶تاریخ     Neue Züricher Zeitungی سازمان ملل متحد در افغانستان " در روزنامه  

 آمده است ) برگردان(:

 

آژانس خبری افغانستان (: ملل متحد کوشش های میانجی گرانه ی خود را  ) ۱۹۹۴/   ۹/   ۳باد، " اسالم آ

در جنگ شهروندی در افغانستان که در ماه اپریل آغاز کرده بود، کنون به دلیل ناکامی، ایستایی داد. در 

که رهبران گروه   چند دور گفت و گو ها با وجود ارائه پیشنهاد های صلح جویانه، پیروزی به دست نیامد

های افغانستانی با هم درگیر، به دور یک میز بنشینند و با یکدیگر صحبت کنند. سخنان یاد شده را محمود 

مستری نماینده ی ویژه ی سازمان ملل متحد به روز شنبه در اسالم آباد به آگاهی رسانید. مستری در عین  

آزاد اندیش افغانستانی را در کار تامین صلح    وقت خبر داد که کوشش می کند تا گروه ها و شخصیت های



 دهه خونین 

295 
 

با خود داشته باشد. به باور ناظران سیاسی، گروه ها و شخصیت های آزاد، آن افغانستانی های آواره و  

 کارمندان حکومت های گذشته هستند، که پیش از کمونیست ها، در کابل در قدرت بودند...."

 

، مشکل افغانستان در شورای امنیت به بحث گرفته    Mousourisپیشتر یادآوری شد که بر پایه گزارش  

شد تا راه های برون رفت از وضعیت بحرانی را پیدا کنند و به درد و غم مردم پایان دهند. سرانجام در 

 ، اعالمیه زیرین بیرون داده شد: ۱۹۹۴/  ۸/  ۱۱تاریخ ( ۳۵۱۴نشست )

 

 } " اعالمیه شورای امنیت ] سازمان ملل متحد [ " { 

 

}" شورای امنیت با کمال قدردانی از مساعی هیأت خاص ملل متحد در افغانستان ) باساس فیصله نامه 

عمومی    ۲۰۸شماره   اول  (  ۴۸مجمع  تاریخی  گزارش  از  مستری،  محمود  سفیر  ریاست  تحت 

اسناد شورای امنیت صادر شده و بطور خاص از توصیه های حاوی  ۷۶۶که تحت شماره ۱۹۹۴جوالی

 ن گزارش، حسن استقبال می کند.آ ۴۰فقره 

شورای امنیت از همکاری که مردم و رهبران افغانستان با هیأت خاص نموده اند اظهار قدردانی می کند.  

شورای امنیت از همه افغانان تقاضا می کند تا به همکاری با هیأت خاص ادامه دهند که در صدد کمک  

 را بمنظور خاتمه دادن به اختالفات شان آغاز نمایند. به افغان هاست تا یک عملیه مسالمت آمیز سیاسی 

شورای امنیت از تداوم جنگ داخلی در افغانستان که باعث تلفات مردم و تخریب افغانستان شده و تهدیدی 

را متوجه ثبات و امنیت سایر کشور های منطقه ساخته، اظهار تأسف کرده است. شورای امنیت از همه 

ند تا به مخالفت های شان خاتمه داده در پروسه مصالحه سیاسی، بازسازی و  جوانب منازعه تقاضا می ک

 رشد و انکشاف شامل گردند. 

شورای امنیت از همه دول تقاضا می کند تا به مقصد ایجاد و تقویت صلح در افغانستان قدم های الزم را 

 تباه کن خاتمه دهند. همچنان گذاشته و جریان انتفال سالح را به جوانب درگیر قطع کنند و به این مقابلهٔ 

شورای امنیت از جامعٔه بین المللی جدا" تقاضا می کند تا افغانان را در مساعی شان برای بازسازی کشور 

 تباه شده، به اندازه که شرایط میسر شود، مساعدت نمایند.

ه و تأکید می کند  شورای امنیت مساعی ادارات کمک بشر دوستانٔه ملل متحد را در افغانستان تحسین نمود

 که بر تمام دول الزم است تا به کمک شان در این مساعی ادامه دهند.

شورای امنیت آمادگی خود را برای مساعدت به مردم افغانستان در مساعی شان برای عودت صلح و 

عی حالت عادی در کشور شان مجددا" تأیید نموده و کشور های همسایه افغانستان را تشویق می کند تا مسا

 خویش را به این منظور ادامه دهند.

  " افغانستان مجددا" اعالم می کند.  تمامیت ارضی  به حاکمیت و  را  تعهد خود  امنیت  اخبار   -شورای 

برگرفته از کتاب: " مقدمه یی بر کودتای ثور )    -{۱۳۷۳، سنبلهٔ ۱۹۹۴افغانستان، شماره اول، سپتامبر  

 (. ۳۳۴-۳۳۳اعظم سیستانی، صص و پیامد های آن در افغانستان "، تألیف: 

گفته ها در باال می رساند که به دلیل حاکم بودن فضای بی اعتمادی میان گروه های جنگی، نبود فرهنگ 

همدیگر پذیری، زورگویی، جنگ طلبی، خودخواهی و یکه تازی رهبران تنظیم ها و فرماندهان محلی،  

داخلی افغانستان برای رسیدن به هدف های    مداخله ی آشکار همسایگان و قدرت های بزرگ در مسایل

سیاسی، اقتصادی، نظامی و راهبردی از راه دادن کمک های خانمان بر انداز برای جنگ ساالران و  

سیاسی از گروه های افغانستانی مورد نظر، کوشش های پی در پی هیأت نمایندگی    - نظامی    -پشتیبانی مالی

روس بتروس غالی سر دبیر سازمان ملل متحد اعالم کرد که از  ملل متحد بی نتیجه ماندند. سرانجام بت

در اسالم آباد دور سوم تالش های سازنده را به خاطر برقراری صلح در افغانستان،   ۱۹۹۴آغاز سپتامبر  

در پیش می گیرد؛ ولی باید گفت که ابتکار دور تازه هرگز نمی توانست شکست برنامه های دو دور  

 گذشته ی این سازمان را پرده پوشی کند.

عالیرتبه ی نظام های پیشین و برخی دور سوم تالش های صلح ملل متحد با شرکت شماری از کارمندان  

/    ۱۰/    ۲۶  -  ۱۹۹۴/    ۹/    ۲۹از بزرگان سرشناس افغانستان به سرپرستی محمود مستری از تاریخ  

در شهر کویته، آغاز شد. انبازی بخش گسترده ی از شخصیت های افغانستانی زیر نام " شورای  ۱۹۹۴

به روی شهروندان خسته از جنگ و خونریزی مشاوران" در این دور گفت وگو ها، روزنه های امید را 

گشود و چنان به نظر می رسید که پایان جنگ های خانمان سوز و رهایی کشور از بن بست، امکان پذیر 

با " شورای مشاوران" از رهبران تنظیم ها خواهش کرد که  شده است. محمود مستری در هماهنگی 

ست کویته معرفی دارند که تا اندازه ی به این خواست نمایندگان با صالحیت خود را برای اشتراک در نش

 لبیک گفته شد.

از تهران و اسالم   ۱۹۹۴/   ۱۰/   ۲۵بر بنیاد خبر تاریخ    ۱۹۹۴/   ۱۰/   ۲۶رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 آباد، این خبر را پخش کرد ) برگردان(: 
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وز از اسالم آباد به جالل آباد " محمود مستری فرستاده ی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، امر

در شرق افغانستان سفر کرد. بنابر گفته دفتر رسمی ملل متحد و آگاهی دهی حلقه های آگاه در افغانستان، 

مستری یک سفر چهار ساعته دیگر را در اطراف کابل به هدف دیدار با گلبدین حکمتیار نخست وزیر 

کزی گلبدین حکمتیار در چهار آسیاب صورت گیرد. مستری  در پیش رو دارد. این دیدار باید در پایگاه مر 

در هفته ی پیش دو بار گفت و گو های جداگانه را در جالل آباد با رییس جمهوری ربانی و مولوی محمد  

نبی محمدی رهبر حزب حرکت انقالب اسالمی و همچنان با اکبری رهبر یک جناح حزب وحدت، به  

یاف رهبر حزب اتحاد اسالمی به سبب اعتراض و ناسازگاری با پیش برد. پروفیسور عبدالرب رسول س

 اشتراک جنرال ازبیک عبدالرشید دوستم ] در فرایند صلح [ از روند گفت و گو ها به دور نگهداشته شد. 

با شخصیت های  دراز و خسته کنی  تنظیم ها، مستری نشست های  با رهبران  از صحبت کردن  پیش 

این نشست ها پیرامون تشکیل حکومت گذرا، برگزاری افغانستانی در شهر کویته پاک ستان داشت. در 

همایش بزرگ ملی ) لویه جرگه( به خاطر تعیین رهبری حکومت آینده، رایزنی شد. مستری در دیدار با  

ربانی مسایل پیرنگ شده در نشست کویته را با او در میان گذاشت و قرار است در مورد پیشنهاد ها، با  

( نشریه سازمان عفو   INFO/Pressespiegelحبت کند." ) برگرفته از آیینه مطبوعات ) حکمتیار نیز ص

 ، شهر هامبورگ، بخش افغانستان (.۲۶، به زبان آلمانی، ص۱۹۹۵، جنوری ۲۹بین الملل شماره

 

در دور سوم گفت و گو ها در شهر کویته، برنامه ها و راهکار های گسترده پی ریزی و به تصویب  

بود؛ بدون اینکه راه ها و امکان های تحقق پیدا کردن آنها را با جلب کمک و همکاری صادقانه و  رسیده 

 پشتیبانی بی دریغ نیرو های داخلی و خارجی، در نظر گرفته باشند:

 

 مداخله های خارجی کماکان ادامه داشت و وضعیت داخلی روز به روز پیچیده و پیچیده تر می شد؛ -

ک و سنگین و لوژستیک نظامی به داخل افغانستان به مانند گذشته بی کم و کاست،  جنگ ابزار های سب  -

 سرازیر می شد؛

مالی خارجی به گروه های درگیر و پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک از تنظیم ها   -روند کمک های مادی  -

راهبردی و   -در گستره ی منطقه و جهان از سوی شماری از کشور ها، بر پایه عالقمندی های سیاسی  

 جیوپولتیک آنها ایستایی را نمی پذیرفت؛

در آن هنگام در جو انحصار طلبی و قدرت خواهی گروه های جنگی و سلطه گرایی فرماندهان محلی   -

 و دوام جنگ های ویرانگر، برقراری آتش بس ناشدنی به نظر می رسید؛

انه ای، هوایی، تانک ها، زرهدار  خلع سالح همگانی و جمع آوری ابزار جنگی سنگین) موشکی، توپخ  -

ها، ماشین های محاربوی ( و سبک بیشتر به رویا های سرگردان می ماند؛ زیرا بودن جنگ ابزار ها در 

بهترین چشمه ی درآمد مالی و تضمین کنندی نگهداری قدرت  دست فرماندهان، چریک های تنظیمی 

 شخصی به شمار می آمد؛

، دستبرد به دارایی های همگانی و ملکیت های شخصی... در نزد چور، چپاول، راه گیری و رهزنی  -

 سالح به دستان به یک راه و رسم و کار روزمره بدل شده بود. 

 

 در بخشی از یک نبشته زیر عنوان " جنگ پایان ناپذیر "  Gabriele Venzkyبانو 

 برگردان(:، نگاشته است ) ۱۹۹۴/   ۱۱/   ۱۸تاریخ  Die Zeitدر هفته نامه ی 

 

این میان با خوش بینی می درخشد: او گفت: )ما   " محمود مستری، وزیر خارجه پیشین تونس، در 

چندین سانتی متر به پیش حرکت کردیم.( در جایگاه نماینده ویژه سردبیر سازمان ملل متحد، پیوسته  

سفر می کند تا آنان را  پشت سرکردگان مجاهدین سرگردان است و از نزد این رهبر به سوی آن رهبر 

به دور برنامه ی جدید صلح گرد آورد؛ زیرا رهبران و فرماندهان با همدیگر خود صحبت نمی کنند.  

پس از آن که چهار برنامه صلح ملل متحد در گذشته به ناکامی انجامید، این بار تالش صورت می گیرد 

های مهم افغانستان ": پروفیسور ها،  که در نبود آنان، عملیه صلح آزمایش شود. در نشست " شخصیت  

سیاستمداران و نظامیان پیشین، نمایندگان حزب های با هم درگیر، در شهر کویته پاکستان، پیشنهاد های 

چوکات بندی شده که بر پایه آنها سرانجام باید صلح و ]ثبات[ به کشور باز گردد: برقراری آتش بس، 

شور نشست  دعوت  هدف  به  گذرا  حکومت  برگزاری  تشکیل  برای  ها  آمادگی  گرفتن  و  بزرگان  ای 

نفری که می تواند از میان خود افغانستانی ها و نیرو  (۲۰۰۰۰انتخابات، تشکیل قوای امنیتی بیطرف )

های ملل متحد به وجود آید، خلع سالح همه گروه های مجاهدین. در گام نخست همه ی این پیرنگ ها 

رسد و فرماندهان از همکاری خود در پیاده شدن برنامه ی صلح در  و پیشنهاد ها عاقالنه به نظر می  

عمل، به مستری اطمینان دادند. لیکن اینکه، این توضیح دادن ها و ارائه کردن این گونه دیدگاه ها تا  

 چه اندازه از ارزشمندی برخوردار هستند، رویداد های دو نیم سال پایانی آن را به اثبات رسانید." 
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داد های دلخراش، تباه کن و خانه بر انداز که سبب ناکامی بسیاری از برنامه های صلح ملل  در مورد روی

، در یک ۱۹۹۴   /۱/    ۲۶تاریخ    Die Tageszeitungمتحد در آن گاهه ی زمانی شد، در روزنامه  

  نوشته خبری زیر عنوان " سازمان ملل متحد در افغانستان ] گروه های درگیر [ را به پذیرش صلح فرا 

می خواند " ، " پاکستان طرفدار برگزاری کنفرانس منطقه ای است" بر بنای خبر آژانس فرانسپرس  

(AFP:) ( از نویارک و اسالم آباد، آمده است ) برگردان 

 

" آیا شورای امنیت ملل متحد توانایی آن را دارد که میان گروه های با هم دشمن در افغانستان میانجیگری  

تن جنگ های سخت، عالی ترین مرجع سازمان ملل متحد در شب روز دوشنبه برای کند؟ با در نظر گرف

نخستین بار خود را سرگرم بررسی وضعیت در این کشور در آسیای میانه )افغانستان ( پس از بر افتیدن 

شورای امنیت از   که از پشتیبانی مسکو برخوردار بود، ساخته است. ۱۹۹۲حکومت نجیب هللا در سال 

ای مجاهدین خواهش کرد که جنگ ها را بند کنند و در برنامه تشکیل دادن یک حکومت فراگیر گروه ه

و پذیرفتنی برای کلیه مردم افغانستان، شرکت ورزند. شورای امنیت از تصمیم سردبیر سازمان ملل متحد 

ه های از بتروس غالی، به خاطر فرستادن هر چه زودتر نماینده به افغانستان، به هدف جست و جوی را

 سرگیری فعالیت های میانجی گرانه، پذیرایی کرد.

وزیر  نخست  ی  نماینده  زمره  آن  از  ربانی،  الدین  برهان  جمهوری  رییس  همچشم  هماهنگی،  شورای 

( یک برنامه ی هشت فقره ای را به سردار  APPحکمتیار، بر بنیاد گزارش آژانس خبررسانی پاکستان )

ن ارائه کرد. در برنامه بیشتر از همه پیش بینی شده که ربانی و  آصف احمد علی وزیر خارجه پاکستا

دشمن سرسخت او، حکمتیار از وظایف خود کنار روند و قدرت را به یک شورای گذرا تسلیم دهند تا  

اینکه انتخابات صورت گیرد. پاکستان می خواهد یکجا با کشور های همسایه ) ایران، جمهوری های 

ن سعودی و اشتراک گروه های افغانستانی یک نشست را به خاطر حل بحران  آسیای میانه ( و عربستا

 افغانستان برگزار کند. شورای هماهنگی به این پیشنهاد واکنش "مثبت" نشان داده است.

ربانی که خود وابستگی به یک گروه جنگی دارد، به روز دوشنبه از امکان برپایی انتخابات جدید سخن 

ورش شاید به کمک های ملل متحد نیاز پیدا کند؛ ]لیکن[ حکمتیار شرط برقراری  گفت و آشکار کرد که کش

 یک آتش بس را وابسته به کناره گیری ربانی از مقامش دانست. 

یکجا با نیرو های    بر بنیاد گفته های سخنگوی وزارت دفاع در کابل، جنگجویان حزب اسالمی حکمتیار

شن سه  روز  شب  به  دوستم  رشید  ازبیک  ریاست  جنرال  قصر  های  نزدیکی  در  را  خود  های  حمله  به 

 جمهوری و وزارت دفاع، از سر گرفتند. 

از دیروز بدین طرف از سنگینی حمله های توپخانه ای کاسته شده است. شمار زیاد زنان و دختران از  

المللی  این فرصت استفاده کرده از مناطق جنگی شهر بیرون شدند. بر پایه یک گزارش کمیته ی بین  

تن  (  ۸۰۰-۷۰۰( در جنگ های شهر کابل و اطراف آن در سه هفته ی گذشته )IKRKصلیب سرخ )

 کشته و چند هزار دیگر زخم خوردند."

 

به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بر پایه گزارش  (  ۱۹۹۴بتروس بتروس غالی در گزارش ساالنه )

اد های آشکار ارائه کرد که چرخ های آن بر های محمود مستری، در پیوست به مسایل افغانستان پیشنه

محور فیصله های نشست کویته می چرخید. در گزارش بتروس غالی از موضوع بازگشایی دفتر ملل 

متحد در آغاز در شهر جالل آباد و پس از آن، اگر وضعیت اجازه داد]پس از پایان جنگ ها [ بردن آن  

 به کابل نیز یادآوری شده بود. 

تاریخ   ۴۷۴ن افغانستان، رییس شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست نوبتی شماره  درباره ی بحرا

بیانیه یی ایراد کرد که به مانند پیشنهاد های سردبیر، بیشتر تکیه بر گزارش های    ۱۹۹۴/    ۱۱/    ۳۰

  ,   22/    11/    1994  -   محمود مستری و رویداد های همایش کویته داشت ) یادداشت: تنها متن انگلیسی

A / 49 / 688 ).این بیانی در اختیار مؤلف قرار دارد ، 

هنوز چگونگی پذیرش و بازتاب واکنش ها در برابر پیشنهاد های سردبیر سازمان ملل متحد روشن نشده 

بود که جمهوری اسالمی ایران دست به ابتکار زد و در پی آن برآمد تا انبازی گروه های جنگی افغانستان، 

ان برگزار کند و برنامه ی یکجایی را به خاطر بازگشت صلح در افغانستان به نشست صلح را در تهر

 تصویب برسانند. 

پیش از برگزاری نشست، عالمی بلخی که رییس هیأت نمایندگی حکومت کابل تعیین شده بود به آگاهی 

و خونریزی  رسانید که در این نشست دولت افغانستان برنامه ی صلح ویزه ی را ارائه خواهد کرد تا جنگ  

پایان یابد. باید به کمیسیونی وظیفه داده شود که بر آتش بس دیده بانی کند و کمیسیون دیگری عملیه تسلیم 

دهی قدرت را به یک حکومت گذرا شتاب دهد. حکومت افغانستان به برقراری بی چون و چرای آتش 
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از مرز ها به هدف جلوگیری   بس، بازگشایی راه های ارتباطی و ترانسپورتی به کابل و بازرسی مؤثر

 از سرازیر شدن جنگ ابزار ها به داخل افغانستان، عالقمند است.

 

/    ۱۲/    ۷بر بنای خبر تاریخ    ۱۹۹۴/    ۱۲/    ۹پیرامون نشست صلح تهران، رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 رادیو تهران، این خبر را به نشر سپرد ) برگردان(: ۱۹۹۴

 

/   ۱۲/    ۷میان نمایندگان صالحیت دار هشت حزب جهادی امشب )     " گفت و گو های غیر رودر رو

به پایان رسید. گروه های جهادی تنها بر سر یک نکته، همان آوردن صلح به افغانستان سازگاری (  ۱۹۹۴

خبرنگار   گزارش  بنیاد  بر  سازمان کردند.  ی  نماینده  سرپرستی  به  روزه  هفت  های  گو  و  گفت  ایرنا، 

 کنفرانس کشور های اسالمی، با انبازی فرستاده ی ملل متحد و هیأت حکومت پاکستان، به پیش برده شد. 

موسوی ] میر محمود موسوی مسؤول امور افغانستان در وزارت خارجه ایران [ نماینده ی ایران در  

اری این نشست خشنودی نشان داد و افزود که همه گروه ها بر سر یک برنامه ی  گفت و گو ها، از برگز

برگزاری انتخابات آزاد.   -۳تشکیل حکومت گذرا،    -۲برقراری آتش بس،    -۱   سه فقره ای توافق کردند:

  تصمیم گرفته شد که نتایج گفت و گو ها به کنفرانس کشور های اسالمی که در آینده ی نزدیک در کزابالنکا 

 برگزار می شود، ارائه گردد. 

در گزارش آمده است که جریر ] همایون جریر نماینده ی حزب اسالمی به رهبری حکمتیار[ نماینده ی 

که   شد  یادآور  کرده،  ابراز خرسندی  نشست  برگزاری  از  افغانستان  اسالمی  انقالب  هماهنگی  شورای 

ت تهران، نمایانگر پشتیبانی از نتایج آن است. انبازی کردن نمایندگان گروه های جهادی افغانستان در نشس

نماینده ی ربانی گفت و گو را سودمند خوانده و افزود که در کنفرانس تهران پیرامون راه های عملی 

بازگشت صلح بحث شد و دیدگاه های باور کردنی گروه های با هم درگیر به آن جلب شد. " ) برگرفته از  

، نشریه سازمان عفو بین الملل )به زبان آلمانی(، شماره   INFO/ Pressespiegelآیینه ی مطبوعات  

 ، شهر هامبورگ، بخش افغانستان (.۳۹، ص ۱۹۹۵، جنوری ۲۹

محمود موسوی پیش از برگزاری نشست تهران، در صحبت های جداگانه با سران گروه های جنگی در  

فغانستان و موافقت کردن آنان  کابل، ضمن تسلیم دهی دعوتنامه ی رییس جمهوری ایران به رهبران ا

برای انبازیدن نمایندگان تنظیم ها در نشست تهران، در مورد حل مسالمت آمیز مشکل افغانستان بسیار 

خوشبین بود و می پنداست که وقت مناسب برای مهار کردن جنگ قدرت در این سرزمین بال کشیده فرا 

ی ها و پیش بینی ها به چیز دیگری، جز یک رویای  رسیده است. ولی با دریغ و درد که این گونه خوش بین

، بیرون از مرز های افغانستان بسیار نشست ها با انبازی ۱۹۹۲گمشده هم مانند نبود؛ زیرا پس از سال  

کردن رهبران و نمایندگان تنظیم های جنگی برگزار شد که از هیچکدام آن نتیجه ی بایسته به دست نیامد. 

های همسایه و سازمان های بین المللی و منطقه ای همیشه سنجه این بود که   از سوی دیگر در نزد کشور

حل بحران افغانستان را تنها در چهره ی حزب های جنگی ببینند و حق تصمیم گیری را برسر سرنوشت  

مردم و کشور به گروه های جنگی بدهند. بدین ترتیب شهروندان را به کناره می راندند و نقش سازنده ی 

 -ها انسان را نادیده می انگاشتند، بدون اینکه پی برده باشند که در اصل همین سرکردگان جهادی ملیون 

فرماندهان محلی و تفنگداران وابسته به آنان بودند که با در پیشگیری روش ها و سیاست های یکه تازانه 

کدیگر، سد راه ی  و زورگویانه نسبت به مردم و موضع گیری های تنگ نظرانه و دشمنانه در برابر ی

 برقراری صلح و آرامش در افغانستان، می شدند. 

 

  ۱۹۹۵/    ۱/    ۱۰بر پایه خبر آژانس خبرگزاری ایرنا تاریخ    ۱۹۹۵/    ۱/    ۱۲رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 از تهران با پخش این خبر به درست بودن سخنان باال، مهر تأیید زد ) برگردان(:

 

} " رییس جمهوری افغانستان، برهان الدین ربانی کلیه گروه های افغانستانی را به کابل فرا خواند: ربانی 

م که در کابل در تلویزیون جالل آباد ظاهر شد و رویاروی با مردم سخن گفت: ما از گروه ها انتظار داری

جنگ زده گرد هم آیند و بر سر دشواری ها صحبت کنند. او از آمادگی خود به تسلیم دهی قدرت سخن 

زد و یادآور شد که نمی خواهد به زور قوه مقام خود را نگهدارد. در عین زمان یک متحد همیشگی ربانی، 

در که  است  گفته  اسالمی،  اتحاد  حزب  رهبر  سیاف  عبدالرسول  رسیدن   پروفیسور  پیروزی  به  مورد 

ماموریت صلح ملل متحد، خوشبین نیست؛ زیرا سازمان ملل متحد به مشکل های بنیادی توجه ندارد. 

سیاف بدون گفتن جزئیات به عناصر کمونیست اتهام زد، که به گروه های مجاهدین پیوسته اند و مسؤولیت  

پرسش گفت که حزب او هرگز نظامیان   بحران کنونی را به گردن آنان انداخت. سیاف در پاسخ به یک

ازبیک را به رسمیت نمی شناسد. از چشمه های افغانستانی بر می آید که جنرال عبدالرشید دوستم فرمانده  

ازبیک از مستری فرستاده ویژه ی ملل متحد با تأکید خواهش کرد که از زیر بار تأثیر گروه های همچشم 

افغانستان را که بخش گسترده ی شمال کشور را در زیر اداره    او بیرون شود و جنبش ملی اسالمی شمال
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ی خود دارد، به رسمیت بشناسد، پیاده شدن این سخن در عمل، یک شرط بازگشت صلح به شمار می 

نشریه سازمان عفو بین الملل به زبان  INFO/ Pressespiegelآید."{ ) برگرفته از آیینه ی مطبوعات:

 ، شهر هامبورگ، بخش افغانستان (. ۱۲، ص ۱۹۹۵اپریل  ۳۰آلمانی، شماره 

 

تا اینجا دیده شد که خواست ها و آرزو های گروه های جنگی همیشه برمحور قدرت خواهی، قدرت نمایی  

و زور آزمایی استوار بود. موضوع تشکیل حکومت و تحکیم نظام سیاسی و اقتصادی و بنیان گذاری  

قانون و عدالت اجتماعی از برنامه های کاری آنها فرسخ ها فاصله  اداره ی مردم ساالر بر پایه حاکمیت 

آنچه را که در  آنها به خوبی به نمایش گذاشت و  این گفته را زمان زمامداری و سلطه گرایی  داشت. 

درازای حکومت خود ] حتا پیش و پس از آن [ بر مردم بیچاره روا داشتند به کلی آگاهانه بود و از بطن 

ها سرچشمه می گرفت. گروه های هفتگانه و هشتگانه هرگز و هیچگاهی به برقراری صلح  فعالیت های آن

دزدی،   چپاولگری،  امکان  آرامش  و  نظم  بودن  در  زیرا  نبودند؛  عالقمند  افغانستان  در  دایمی  ثبات  و 

آدم   و  آدمکشی  تجاوزگری،   ) از مردم  و  های رسمی و شخصی) همگانی  دارایی  غارتگری، غصب 

از دست می دادند. از همین سبب بود که برنامه های برقراری صلح فرصت تحقق را پیدا  ربایی... را  

 نمی کردند. 

 

 در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " افغانستان: یک رقص خونین دیوانگی" در روزنامه 

:  ، آمده است ) برگردان(۱۹۹۵/   ۲/  ۱۳تاریخ    Neue Züricher Zeitung      

  

" کلیه تالش های میانجی گرانه به خطا رفت) بی نتیجه بود(. یک معاهده ی صلح که از سوی پاکستان  

آماده شده بود در نخستین ساعت هایی ] که باید اجرایی می شد [ به ناکامی انجامید، مساعی ایران و  

فرستاده ی ویژه  عربستان سعودی بختیار تر از کوشش های پاکستان نبود. افزون بر آن ماموریت صلح  

به تالش    ۱۹۹۵ی ملل متحد کدام پیروزی را در پی نداشت؛ از این رو بود که سازمان ملل در جنوری  

 های خود پایان داد." 

هنوز اندوه و درد جانکاه مردم افغانستان را به سبب دوام برخورد های خونین نظامی میان گروه های -

 جنگی همچشم پایانی نبود؛ 

های داخلی و خارجی بر سر بحران افغانستان، ائتالف های زودگذر و اتحاد های شکننده  هنوز زد و بند    -

میان رهبران تنظیم ها به خاطر رسیدن به قدرت و یا تحکیم توانایی های سیاسی، زورگویی فرماندهان 

زیان مقتدر محلی برای یکه تازی و به دست آوردن امتیاز بیشتر، کمر شهروندان را دو ال کرده بود و  

 های جبران ناپذیر انسانی، مادی و معنوی به بار می آورد؛

هنوز سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی در چندین نشست و در تالش های خود   -

برای برگشت صلح و ثبات سیاسی به افغانستان، هیچ دستاوردی نداشتند و سرزمین خورشید هر روز 

سوی ویرانی و بر بادی برده می شد و مردم پیوسته آواره و دربدر می شد و  نسبت به روز پیشتر به  

 قربانی می داد؛

پاکستان،  انگلستان، نظامی گران  ایاالت متحده آمریکا،  در جو حاکم بودن یک چنین وضعیت بود که 

با برنامه  خاندان سلطنتی آل سعود در همدستی و همکاری با متحدان خود، گروه جدیدی را به نام طالبان،  

های سختگیری دینی، بنیادگرایی مذهبی، عصبیت قومی، تمدن زدایی و زن ستیزی به میدان های جنگ  

در افغانستان گسیل کردند و با این پیشامد روند صلح بار دیگر با بازدار های وحشی و دشواری های بی 

 شمار دست به گریبان شد.

 

 پیچیده شدن روند صلح 

 طالبان و پیدایی دشوار های جدید در این راه پس از پدید آمدن 

 

سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی بنابر دلیل های گوناگون از جمله نداشتن شناخت  

درست از نبض و روان اجتماعی مردم افغانستان، جمع جانبداری های غرض آلود همسایگان و دیگر  

مورد نظر؛ در کوشش های خود برای برقراری صلح به کدام    کشور های مداخله گر از گروه های جنگی

پیروزی دست نیافتند. از سوی دیگر نهاد های بین المللی و منطقه ای بدون در نظر گرفتن واقعیت های 

تنظیم ها و جنگ   تنها در وجود  امکان تحقق عملی برنامه های صلح را  پیوسته  افغانستان،  جامعه ی 

ن دیدگاه نقش و اهمیت توده های مردم و نمایندگان واقعی آنان را نادیده می  ساالران می دیدند و با ای

دموکراسی و حقوق بشر ) دانشمندان،   -پیشرفت اجتماعی    -گرفتند. نیروهای وفادار به آرمان های صلح  

و   ملکی  دیدگان  آموزش  ها،  دانشگاه  استادان  سیاسی،  آگاهان  فرهنگیان،  روشنفکران،  پژوهشگران، 

کارمندان کار آزموده و نیک نام رژیم های گذشته ( از روند گفت و گو های صلح ) سوای نشست  نظامی،  
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کویته( به دور نگهداشته شدند. بدین سبب بود که محمود مستری در زیر بار زور گویی ها و خواست  

 های بیش از حد گروه های درگیر قد راست کرده نتوانست و در ماموریت خود ناکام ماند. 

یدایش گروه جنگی تازه نفس به نام طالبان در میدان های جنگ و سیاست پر از نفرت و کینه و  ولی پ

سراپا بر هم و در هم افغانستان و گسیل آنان به جبهه ی کشمکش های نظامی برای غصب قدرت، عملیه 

جدید قربانی  تامین صلح را چندین بار پیچیده تر کرد و مردم داغدیده و عذاب کشیده ی افغانستان به دور

 دادن و فدا شدن در راه میهن و دفاع از ارزش های انسانی و افتخار های تاریخی خود فرا خوانده شدند.

 

در پیوند به دشواری های به وجود آمده به روند صلح از سوی طالبان، در یک نبشته زیر عنوان " صلح  

، آمده  ۱۹۹۵/    ۱/    ۲۰تاریخ    Focusدر مجله ی هفتگی    Gunnar Heeschنا مطمئن ملل متحد " به قلم  

 است ) برگردان(:

 

ری رو به رو کرده اند. پس از جنجال  " طالبان، محمود مستری میانجی سازمان ملل متحد را نیز با دشوا

های دراز، مستری توانست به روز دوشنبه این هفته، بر سر تشکیل یک حکومت گذرا به گفت و گو  

بپردازد. رییس جمهوری ربانی و مخالف سرسخت او حکمتیار نخست وزیر که همین اکنون با هم در 

ل متحد تالش می کند که یک راه حل سیاسی ی مل   جنگ اند، طرف های گفت و گو کننده هستند. نماینده

پیدا کند، این بار طالبان نیز در فرایند گفت و گو ها شرکت می ورزند. رییس دفتر ماموریت سازمان ملل 

 متحد در افغانستان

Francis Okelo    درمصاحبه با گزارشگر مجله یFocus خوشبینی خود را این گونه بازتاب داد : 

آمادگی خود برای انبازیدن در یک حکومت گذرا چراغ سبز نشان داده اند. ما می توانیم بر  "طالبان از  

 پایه ی برنامه ی پی ریزی شده صحبت ها را به پیش ببریم. " 

شخص طرف گفت و گو ها رانده شده است: یک دید بان ملل متحد در اسالم آباد یادآور شد: " نمایندگان  

ابل هستند؛ لیکن با خود حکمتیار هیچ ارتباط وجود ندارد." از زمانی که حزب های اسالمی تا هنوز در ک 

حکمتیار از سر راه کنار زده شده است، چنان به نظر می رسد که رییس جمهوری ربانی می خواهد در  

 قدرت باقی بماند. 

ابل بر  هر گاه کوشش های ملل متحد در هفته ی روان به نتیجه نرسد، طالبان به پیشروی خود به طرف ک

ضد رییس جمهوری ربانی ادامه می دهند، آن گامی که معنای پایان تالش های صلح خواهانه را در لحظه  

ی حاضر، در خاطره ها نقش می بندد. به باور دیپلمات های غربی ) طالبان آماده نیستند که با گروه های 

 نند.( " جنگی پیشین به دور یک میز گفت و گو و در یک کمیسیون انتخابات بنشی

وضعیت موجود گواهی می داد که سطح بلند خواسته های جدید گروه های جنگی برنامه ی صلح ملل 

متحد را سر از نو با خطر ناکامی رو به رو می کرد. ملیشه های طالبان در دیدار با محمود مستری  

می  خواستار آن شدند که در کمیته ی مسؤول که به گونه ی گذرا وظیفه ی رهبری کشور را به دوش  

استان اجازه ی شرکت در آن داده شود که به اسالم پا بندی محکم   ۳۰گیرد باید تنها به نمایندگانی از  

داردند. بر پایه برنامه ی صلح ملل متحد، برهان الدین ربانی ناگزیر بود به زودی از وظیفه کنار برود تا 

نماینده،    ۲۴قدرت در کابل به یک کمیسیون جدید واگذاری شده بتواند و چوکی ها در شورای گذرا به  

ه های همچشم، بخش بندی شود. لیکن ربانی شرط کنار رفتن خود را از قدرت وابسته به پیوستن میان گرو

به    ۱۹۹۴رسمی ملیشه های طالبان به برنامه ی صلح دانست. زمان ماموریت او در اصل در دسامبر  

دیگر پایان رسیده بود. طالبان به مستری سفارش کردند که در تشکیل یک نیروی امنیتی بیطرف همکاری  

باید پیش از تشکیل شورای رهبری جدید به وجود آید. هدف   گروه ها را جلب کند و این قوای امنیتی 

طالبان از این پیشنهاد این بود که قطعه ی ضربتی تنها از شمار جنگجویان آنان پوره شود؛ زیرا به باور 

 طالبان آنان از اعتماد کامل مردم برخوردار هستند.

به هدف های خود بیشتر بر حکومت پاکستان، دستگاه دوزخی آی اس آی و حزب طالبان در دستیابی  

های مذهبی پاکستانی و به کمک این نهاد ها به دولت آمریکا ) سی آی ای و انحصارات غول پیکر نفتی(  

و وهابی های سعودی اتکا داشتند. بر بنیاد همین پیوند بود که در اوج جنگ های سنگین میان گردان های  

یی و زمینی وزارت دفاع و نیرو های حزب وحدت در جنوب غرب کابل ) کارته سوم، دشت برچی(، هوا

موالنا فضل الرحمان رهبر حزب جمعیت العلمای پاکستان بنابر تأیید و موافقت طالبان به کابل آمد تا بر 

 سر یک پیمان صلح کذایی و فریبنده بین ربانی و طالبان  

تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitung       گزارش خبری در روزنامهمیانجیگری کند ) بر بنیاد  

 ( ، از چشمه خبری آژانس خبر رسانی رویترز۱۹۹۵/   ۳/  ۱۰

Michael Pohly        پزشک و تبار شناس در انیستیتوت ایران شناسی در دانشگاه آزاد برلین در بخشی

 Frankfurter Allgemeine    اسالمیسم" در روزنامه یزیر عنوان " از کمونیسم به    از یک نوشته

Zeitung  نگاشته است )برگردان(۱۹۹۵/ ۷/  ۷تاریخ ،: 



 دهه خونین 

301 
 

 

" مدت زیادی گاهی در جنگ و زمانی در گفت و گو سپری شد. مخالفان اصلی، حکمتیار پشتون و مسعود  

لیکن در نشست وزیران خارجه ی کشور های اسالمی در سال   تاجیک بار بار با هم "آشتی" کردند؛ 

اور در در اسالم آباد در پیش روی شخص سوم به گفت و گو پرداختند. شمار زیاد برادران هم ب  ۱۹۹۴

گذشته در افغانستان کدام پیروزی به دست نیاوردند. ]سرانجام [ حکمتیار و ربانی را از اسالم آباد در  

پرواز هوایی به مکه بردند تا در آنجا با به جا آوردن سوگند به خانه ی مقدس کعبه، از پا بندی خود به 

 پیمان صلح؛ تعهد کنند؛ ولی کلیه گام ها بی نتیجه بودند. 

می دهند و نمی     ظر می رسد که ایران و پاکستان عالقمندی های ویژه ی خود را به افغانستان بازتاببه ن

توان پدید آمدن اختالف ها را از این رهگذر نادیده گرفت. در میان مجاهدین دسته بندی هایی وجود دارد  

از پشتیب این گروه های سختگیر  با تشیع هستند.  انی عربستان سعودی که با سختگیری در ناسازگاری 

در  اهل تشیع  بزرگ  عنوان گروه  به  کنند. هزاره ها  عملیات می  پاکستان  از خاک  و  بوده  برخوردار 

افغانستان در کنار ایران قرار گرفته و از آن کشور طرفداری می دارند. شیعه هایی که به ملیت هزاره 

اند. محسنی به نوبه ی خود به " رژیم    وابستگی ندارند، بیشتر با آیت هللا محسنی در یک حزب گرد آمده

 مالیی= مال کراسی" تهران وابسته است و قرارگاه فعالیت های حزبی وی در پاکستان است." 

هیچ جای شگفتی نیست که محمود مستری با وجود تالش های خستگی ناپذیر موفق به برقراری صلح در  

نی هم زبانی به وجود آورد. البته پیروزی زمانی افغانستان نشد و نتوانست میان گروه های همچشم افغانستا

به دست آمده می توانست که به نیروی مردم تکیه صورت می گرفت و رهبران تنظیم ها و فرماندهان 

مقتدر از سوی قدرت های بیگانه کمک، سمت دهی و مورد استفاده قرار نمی گرفتند. از طرف دیگر 

های اسالمی برای پایان دادن به مداخله های خارجی در سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور  

امور داخلی افغانستان گام های عملی و مؤثری را بر نداشتند؛ زیرا اعضای دایمی شورای امنیت ملل 

متحد ) آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین( و شماری از دولت های عضو کنفرانس کشور های 

پاکستا سعودی،  عربستان  های  اسالمی)  رویداد  در  ترکیه(  و  میانه  آسیای  های  جمهوری  ایران،  ن، 

 افغانستان بیطرف نبودند. 

Thomas Ruttig در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " سازمان ملل متحد بر افغانستان خشمگین است

 :، نگاشته است)برگردان(۱۹۹۵/  ۸/   ۲۲تاریخ     Die Tageszeitung   " در روزنامه

  

}" حکومت کنونی حکومت واقعی نیست. این رژیم پایه قانونی ندارد و از جمله ی پنج شهر مهم افغانستان 

استان حاکمیت    ۸استان تنها بر    ۳۲تنها دو شهر: کابل و هرات را اداره می کند، افزون بر آن از شمار  

می راند. " این ارزیابی از سوی کدام دشمن سرسخت برهان الدین ربانی رییس جمهوری گذرای افغانستان  

صورت نگرفته است؛ بلکه این سخنان از زبان محمود مستری میانجی سازمان ملل متحد بیرون بر آمده  

 است....

نده ی آن به گونه رسمی در نشست بزرگداشت در کنار سومالیا، افغانستان یگانه کشوری است که از نمای

 دعوت نشده بود."{( ۱۹۹۵از پنجاهمین سالروز به وجود آمدن سازمان ملل متحد ) در اکتوبر

 

مستری با وجود شکست های پی در پی و بر داشتن زخم های کاری به سبب به پیروزی نرسیدن ماموریتش  

ن خود را از سر بگیرد. در آغاز به جالل آباد رفت  در افغانستان، تصمیم گرفت که تالش های صلح آفری

تا تصویری از وضعیت به دست آورد، همچنان چهار تن کارمند دیگر ملل متحد به کابل، هرات، کندهار 

و مزارشریف سفر کردند تا با گروه های جنگی در تماس باشند. برهان الدین ربانی در دیدار با مستری  

دگی نشان داد که قدرت را به یک شورای گذرا می سپارد. در این باره  در این دور گفت و گو ها، آما

 رادیو تهران، این خبر را پخش کرد )برگردان(:  ۱۹۹۵/  ۱۱/  ۴رادیو صدای آلمان بر بنیاد خبر تاریخ 

 

" یک سخنگوی جنبش ملی اسالمی به رهبری جنرال دوستم، در شهر پشاور به رسانه های پاکستانی  

کسانی را سپرد که قدرت را از رییس جمهوری ربانی باید تسلیم بگیرند. سخنگوی جنبش،  لیست نام نویس  

مولوی ترکستانی یادآور شد: مستری نماینده ی ویژه ی ملل متحد لیستی را به جنرال دوستم ارائه کرده 

د. در لیست  است که هیچکس نمی تواند بر آن ایرادی داشته باشد، به جز آن هایی که به ربانی اعتماد دارن

نام این شخصیت ها درج است: صبغت هللا مجددی رهبر جبهه ی نجات ملی و رییس شورای هماهنگی،  

پیر سید احمد گالنی رهبر محاذ ملی، آیت هللا محسنی رهبر حرکت اسالمی، دوکتور عبدهللا سخنگوی  

د غازی ]پسر کاکای وزارت دفاع، دوکتور ارغندیوال ]وزیر عدلیه در رژیم های پیشین[، سلطان محمو

 / INFOشاه پیشین[، مولوی محمد غوث ]عضو رهبری طالبان [ " ) برگرفته از آیینه ی مطبوعات  

Pressespiegel  به زبان آلمانی، ۴۹ص    ۱۹۹۶، جنوری  ۳۳، نشریه سازمان عفو بین الملل، شماره ،

 شهر هامبورگ، بخش افغانستان(.
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ا برهان الدین ربانی در قصر ریاست جمهوری دیدار کرد و ، محمود مستری ب۱۹۹۵/   ۱۱/  ۸به تاریخ 

 پس از پایان صحبت ها این آگاهی نامه را به نشر سپرد:

 

" از آن جایی که گروه های جنگی افغانستان تالش می کنند که اختالف های خود را کنار بگذارند؛ بنابران 

/    ۸زارش واحد مرکزی خبر ایران تاریخ  من ماموریت خود را پایان یافته می پندارم." ) بر پایه یک گ

 (. ۵۰ص   ۱۹۹۶، جنوری ۳۳، آیینه ی مطبوعات، شماره ۱۹۹۵/  ۱۱

ولی مستری این بار نیز با خوشبینی پیش از وقت سخن زد و با یک ارزیابی نادرست نشان داد که تا  

بود. همه ی گزارش ها را  هنوز نبض زمامداران تازه به دوران رسیده را در افغانستان، درست نشناخته 

با حدس و گمان تهیه می کرد تا در البالی آن ها فعالیت های ملل متحد را مثبت جلوه داده باشد. در اساس 

برنامه ی جدید صلح مستری طرف تأیید کلیه گروه های درگیر قرار نگرفته بود و بیشتر با هیجان ها سر 

ا اعالم برنامه صلح، طالبان مدعی شدند که برقراری آتش و کار داشت تا به بازتاب واقعیت ها. همزمان ب

بس به ربانی زمینه ی آنرا فراهم می آورد که نیرو های خود را سر از نو آرایش بدهد؛ بنابران باید در 

از  استدالل می کرد که در صورت کناره گیری  از مقام خود کنار برود. بر عکس ربانی  گام نخست 

 ظمی و بی امنیتی سراسری و جنگـهای اداره ناشدنی، می افتد.قدرت، کشور در تاالب بی ن

 

رادیو تهران این    ۱۹۹۵/    ۱۱/    ۱۹بر بنیاد خبر تاریخ    ۱۹۹۵/    ۱۱/    ۲۱رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 گزارش را به نشر سپرد ) برگردان(: 

 

یلی برنامه ی جدید " جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسالمی افغانستان و گروه عبدالکریم خل

محمود مستری را پیرامون آوردن صلح و تسلیم دهی قدرت در افغانستان ، رد کردند. آنگونه که ایرنا از 

کابل راپور می دهد، هر دو گروه که عضو شورای هماهنگی هستند، برنامه ی جدید سازمان ملل متحد 

ضای تنظیم ها و شخصیت های آزاد  نفری که از اع  ۲۸را که بر پایه آن، باید قدرت به یک شورای  

تشکیل یافته است، سپرده شود، تحقق نیافتنی خواندند و ضعف های آنرا بر شمردند. یک عضو جنبش  

ملی یادآور شد که این برنامه تنها پاسخگوی خواسته های رییس جمهوری است و دیدگاه های حزب های  

نمایندگان هشت منطقه در برنامه ی مستری جا دیگر از توجه انداخته شده است. به باور خلیلی، تنها  

از نظر به دور نگهداشته است ."  دارند؛ ولی مناطق هزاره نشین را به عنوان زون جداگانه، قصدی 

جنوری   ۳۳نشریه سازمان عفو بین الملل، شماره    INFO/Pressespiegel   )برگرفته از آیینه مطبوعات

 بخش افغانستان (.  ، به زبان آلمانی، شهر هامبورگ،۵۰،ص۱۹۹۶

 

از سوی دیگر همسایگان افغانستان با دیدگاه های مداخله جویانه به ادامه به کوره ی آتش جنگ روغن و 

هیزم می ریختند و عالقمندی خود را برتر از سرنوشت دردناک مردم افغانستان می دانستند. رادیو صدای  

ستان، این خبر را به نشر رادیو پاک  ۱۹۹۵/    ۱۱/    ۱۲بر پایه خبر تاریخ    ۱۹۹۵  ۱۱/    ۱۳آلمان به تاریخ  

 سپرد ) برگردان(:

 

" پاکستان و ازبیکستان برای کمک به مردم افغانستان )!( هم رأی شدند که با سازمان ملل متحد و سازمان 

  ۱۹۹۵/    ۱۱/  ۱۱کنفرانس کشور های اسالمی، همکاری کنند. این توافق هنگام گفت و گو ها به تاریخ  

 بین بی نظیر بوتو و اسالم کریموف در تاشکند ، صورت گرفت.

نجم الدین شیخ سکرتر دولت در وزارت خارجه پاکستان که بانو بوتو را در سفر همراهی می کرد، در  

برابر خبرنگاران به نقل قول از رییس جمهوری ازبیکستان، چنین گفت: هیچ کشوری به اندازه ی پاکستان 

فغانستان، آسیب)!( ندیده است. بی ثباتی در افغانستان به پاکستان زیان های )!(  از مشکل موجود در ا

زیادی رسانیده است. ازبیکستان در مورد بازگشت صلح و ثبات به افغانستان بسیار عالقمند است و از  

 همکاری خود با پاکستان، سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی اطمینان می دهد.

باور کریموف، تشکیل یک حکومت با قاعده ی گسترده که در آن همه گروه های قومی در افغانستان    به

نمایندگی داشته باشند، به کوشش خود افغانستانی ها بهترین راه حل شمرده می شود. به قول نجم الدین  

افغانستان باید   شیخ، پاکستان و ازبیکستان خواستار آن اند که با محمود مستری همکاری کنند و مشکل

بدون مداخله ی بیرونی ها حل شود و بی ثباتی برای همیشه از آن کشور رخت سفر بر بندد." ) برگرفته 

،  ۱۹۹۶جنوری   ۳۳نشریه سازمان عفو بین الملل، شماره  INFO/ Pressespiegelاز آیینه مطبوعات  

 ، به زبان آلمانی، شهر هامبورگ، بخش افغانستان (. ۵۶ص 
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که مستری پیشنهاد های خود را ارائه کرد و نقطه مرکزی آن کناره گیری بی چون و چرای  پس از آن  

ربانی از قدرت بود، دو پیشنهاد دیگر نیز: یکی از سوی زمامداران افغانستان و دومی از طرف دولت 

ز ربانی پاکستان، پی ریزی شد. در پیشنهاد حکومت افغانستان تأکید شده بود که پس از تسلیم دهی قدرت ا 

به یونس خالص، احمد شاه مسعود در مقام وزیر دفاع باقی بماند. . پاکستان در پیشنهاد خود این گماریدن 

ها را در نظر گرفته بود: مال عمر در مقام رییس جمهوری، گلبدین حکمتیار در چوکی نخست وزیری، 

تم و عبدالکریم خلیلی اعضای  حاجی قدیر از شورای ننگرهار وزیر دفاع. صبغت هللا مجددی، جنرال دوس

 شورای هماهنگی پیشنهاد اسالم آباد را رد کردند. 

در همین هنگام بود که فرستاده ی حکومت آمریکا، بانو روبین رافیل سکرتر دولت در امور جنوب آسیا  

در وزارت خارجه، پس از دیدار و گفت وگو با رهبران تنظیم ها،از پیشنهاد مستری برای تسلیم دهی 

قدرت، پشتیبانی کرد؛ لیکن آشکار نبود که این پشتیبانی چه نقشی را در پیروزی پیرنگ های مستری ادا  

کرده می توانست؛ زیرا شماری از رهبران از بازدید نماینده ی آمریکا از افغانستان، ناخرسند بودند، از  

 جمله حکمتیار آماده به دیدار با بانو روبین نشد.

 

در    ۱۹۹۵/    ۱۱/    ۲۴تاریخ    Die Tageszeitungی جدید مستری در روزنامه    پیرامون شکست برنامه

یک نبشته زیر عنوان " همسایه های افغانستان به خاطر دست یافتن به تأثیرگذاری بیشتر در نبرد اند" به 

 ، آمده است )برگردان(:Thomas Ruttigقلم 

 

جدید ترین برنامه ی صلح خود را برای  " نماینده ی ویژه ی سردبیر سازمان ملل متحد بتروس غالی،  

افغانستان بی تأثیر کرد. فرمانده ازبیک جنرال دوستم و حکمتیار رهبر حزب اسالمی به محمود مستری  

گوشزد کردند که جنگ تا آن زمان ادامه خواهد یافت که ربانی "رییس جمهوری گذرا" از جایگاه خود  

ترک گویند. افزون بر آن ملیشه های طالبان مایل نیستند که    کنار برود و نیرو هایش پایتخت افغانستان را

از پیشنهاد های صلح سازمان ملل متحد چیزی بفهمند: مال نور محمد ثاقب یک مقام بلند رتبه ی طالبان 

 چند روزپیش در شهر کندهار چنین گفت: طالبان یگانه نیروی هستند که به کشور صلح را می آورند.

ست ها )طالبان ( در ثبوت کردن این گفته ی خود کم آمدند. آنها کابل را در محاصره لیکن قوت های اسالمی

ی دایمی قرار داده اند، به مناطق رهایشی تحت محاصره حمله می کنند و مردم را می کشند. در هفته ی 

 روان کم از کم هشت تن شهروند ملکی کشته شد.... 

برنامه ی صلح [ خود باور دارد. در روند گفت و گو ها  در این نوبت فرستاده ی ملل متحد به پیروزی ]

تن نمایندگان گروه    ۲۸تعهد ربانی را به دست آورده که باید قدرت را به یک شورای گذرا تشکیل شده از  

های همچشم، بسپارد؛ ولی ربانی هرگز در این باره در پای یک توافقنامه امضا نگذاشته است. با صداقت  

ه او به سان گذشته این بار نیز بازی همسان را به کار می گیرد: با توافق نیم بند،  می توان یادآور شد ک

 مستری را چشم به راه می کند و بدین شیوه به ماموریت خود دوام می دهد....

... بیشتر گروه ها، قوای حافظ صلح خارجی را نمی پذیرند، پیش از هر چیز دیگر، مستری به طالبان 

ای گذرا حیثیت حکومت را ندارد و آنها مکلف نیستند که بخش کردن قدرت را بپذیزند  اطمینان داد که شور

 و به گروه های همچشم اعتماد کنند. 

افزون بر آن، کشور های همسایه از برنامه ی فرستاده ی ملل متحد خشنود نیستند. بی نظیر بوتو نخست  

ظامی طالبان است، در هفته ی پیش به  وزیر پاکستان که کشورس محل پیدایش و قرارگاه فعالیت های ن 

تاشکند   پشتیبانی  از  که  را  افغانستان  های  ازبیک  جنگی  های  تحرک  تا  کرد  سفر  ایران  و  ازبیکستان 

برخوردار هستند باعملیات طالبان بر ضد ربانی هماهنگ کند. در تهران: با وجود اینکه معاون وزیر 

یک نقطه پافشاری دوام دارد: آخوند ها در آینده نیز  خارجه ایران از برنامه مستری پذیرایی کرد، بر  

خواستار " نقش مرکزی" به ربانی هستند. دیده می شود که بازی به خاطر تأثیر گذاری بیشتر بر افغانستان  

 به تندی روان است."

 

مستری برای اینکه در ماموریت صلح خود در افغانستان، میدان را با دستان تهی رها نکرده باشد، دست  

به ابتکار تازه ای زد و پیشنهاد کرد که به خاطر حل مشکل افغانستان یک نشست بین المللی برگزار شود. 

ن المللی پاکستان در  در دیدار با اعضای انیستیتوت پژوهش های بی  ۱۹۹۶/    ۵/    ۲۱مستری به تاریخ  

شهر کراچی پیشنهاد کرد که با انبازی ایاالت متحده ی آمریکا، روسیه، همسایه های افغانستان و رهبران  

افغانستانی نشستی برگزار شود و نیرو های جهانی گروه های جنگی را ناگزیر به پایان دادن به جنگ و  

 پذیرش صلح، کنند.

ر، هزار ها تن باروت و دود آن، نابودی و ویرانی های بی شمار ولی در میان صد ها من خاک و خاکست

و جبران ناپذیر، ده ها هزار کشته و صد ها هزار معیوب و آواره، هزار ها در هزار بیوه زن و کودک 

یتیم... تالش های محمود مستری در پایان دادن به جنگ به نتیجه نرسید. همان گونه که درد و اندوه مردم 
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ا در آن گاهه ی زمانی پایانی نبود، بدان سان ستاره ی بخت فرستاده ویژه ی سازمان ملل  افغانستان ر

متحد نیز افول کرد و از سر ناگزیری و ناتوانی از وظیفه ی خود بدون به دست آوردن کدام پاداشی کنار  

خواند رفت. مستری در نامه ی رسمی دلیل کناره گیری خود را مشکل بیماری ) خرابی وضعیت بدنی(  

 و استعفا نامه ی خود را به بتروس بتروس غالی پیشکش کرد. 

 

 آغاز نهادن کار نوبرت هول و دشواری روند صلح 

 

کناره گیری محمود مستری از مامویت صلح در افغانستان به هیچوجه به مفهوم پایان ابتکار ها و تالش 

دیگری گذاشته شد. بتروس بتروس    های سازمان ملل متحد نبود؛ بلکه دوام این کار بزرگ به دوش شخص

بار   این  سازمان،  سردبیر  در    Norbert Hollغالی  صلح  ماموریت  پیشبرد  برای  را  آلمانی  دیپلمات 

 افغانستان، گمارید. 

مدیر آموزشگاه    Kölnدر یک خانواده روشنفکر به دنیا آمد. پدرش در شهر    ۱۹۳۶نوربرت هول در سال  

سالگی در آن شهر وظیفه رسمی    ۲۷بود. هول پس از پایان آموزش دانشگاهی در رشته ی حقوق، در  

، Houstenگرفت و در بخش های حقوقی ) داور( کار کرد. پس از آن به وظایف مهم دیپلماتیک در آتن،  

ه آگاهی  از  هول  مستری،  محمود  بر عکس  شد.  گماریده  دهلی  و  پاریس  منطقه  قاهره،  مورد  در  ایی 

برخوردار بود و از سال های گذشته عالقمندی ویژه ای به افغانستان داشت. پیش از برگزیده شدن به 

عنوان نماینده ی ملل متحد در افغانستان جنگ زده، در شعبه ی مسایل جنوب آسیا در وزارت خارجه ی  

  -با هم پیوند های نیک و دوستانه ی سیاسی آلمان، کار می کرد. از اینکه آلمان و افغانستان از گذشته ها 

فرهنگی داشتند؛ بنابران بر بنیاد همین ویژگی ها، در حلقه های سیاسی جهان باور بر آن بود    -اقتصادی 

که زمینه های کاری سرشار از پیروزی برای دیپلمات آلمانی فراهم شده می تواند؛ ولی واقعیت زندگی 

 گذاشت.سرانجام چیز دیگری را به نمایش 

هول به ماموریت صلح خود نه از شهر اسالم آباد و یا پشاور؛ بلکه از داخل افغانستان از شهر جالل آباد 

آغاز کرد و می خواست با نیرومندی به پیش برود؛ ولی در نخستین گام ها دشواری ها رادر سر راه خود 

و ناخشنود بودند و بودنش در منطقه  می دید: ایاالت متحده ی آمریکا و همسایگان افغانستان از گزینش ا

 سبب نگرانی شده بود. 

 

Willi Germund   در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " عالقمندی های جدید به افغانستان " در روزنامه 

: ، نگاشته است )برگردان(۱۹۹۶/   ۶/  ۲۵تاریخ   Frankfurter Rundschau 

 

های کمک   از محور سازمان  و  آسیا  در جنوب  دیپلماتیک  های  حلقه  از  آگاهی  دریافت  بر  تـکیه  با   "

رسانی،شماری از حکومت ها با گزینش هول به وظیفه در افغانستان خرسند نیستند. زمامداران در برخی 

آلمان است   از کشور ها پس از گماشته شدن وی از خود نگرانی نشان دادند؛ زیرا هول دومین شهروند

  Gerd Merrenکه به عنوان نماینده ی سازمان ملل متحد در منطقه برگزیده شده است. چند هفته پیش  

آلمانی از سوی بتروس غالی به هدف پیشبرد گفت و گو های صلح بین طرف های درگیر در تاجیکستان، 

همسایه شمالی افغانستان گماریده شد تا راه های پایان دادن به جنگ شهروندی در آن کشور را جست و  

گران سیاسی در   جو کند. پاکستان از برگماشته شدن هول بسیار اندک عالقمندی نشان داده است. تحلیل

روزنامه های پاکستانی در کل بر سر این سخن تأکید می کنند که هول در گذشته چند سالی در سفارت  

افزون بر آن  آلمان در دهلی جدید سرگرم خدمت بود؛ بنابران بیطرفی او می تواند زیر پرسش رود. 

نه کرده همراه با نگرانی ابراز  ایاالت متحده آمریکا در واشنگتن درباره ی گزینش هول ارزیابی محتاطا

 نظر داشته است؛ زیرا این دیپلمات آلمانی پیوند های خوبی با ایران دارد." 

 

در این جا باز هم دیده می شود که سرنوشت دردناک و منافع مردم افغانستان در نزد کشور های مداخله  

اقتصادی    -سیاسی    -لود راهبردی  گر به کناره ها رانده شده بود، آنها بیشتر درباره ی هدف های غرض آ

خود می اندیشیدند. با این شیوه ی دید، جنگ در افغانستان پایان نمی یافت و آتش همچشمی ها تیز تر می 

 شد.

گزارش ساالنه   نخستین وظیفه یی که از سوی دفتر ملل متحد در نویارک به هول سپرده شد، این بود که

ن، ارائه کند. دشوار ترین کاری که در میان گذاشتن آن با گروه  را پیرامون نقض حقوق بشر در افغانستا

های افغانستانی، که باید با هم گفت و گو کنند، جرأت، توانایی و حوصله مندی می خواست. هول آهنگ 

آن را داشت که در روند حل صلح آمیز مشکل افغانستان کلیه گروه های قومی و قشر های اجتماعی 

زمره اتحادیه ی زنان را شریک کند؛ ولی این هدف در چهار چوب همان یک آرزو  جامعه افغانستان، از  

 باقی ماند.
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Willi Germund    در یک نبشته زیر عنوان " از اعتماد] امید و خوشبینی [ هیچ سخنی در میان نیست

آورده  ، از زبان هول این گفته را ۱۹۹۶/   ۸/  ۱۳تاریخ   Frankfurter Rundschau     " در روزنام

 :است ) برگردان(

: 

" همین اکنون برای ما نکته ی مهم ] و موضوع محوری و با اهمیت [ این است تا دریابیم که تا چه اندازه  

اتحاد حکومت در کابل نیرومند است، آیا می توان آن را گسترش داد و یا خیر؟ اقدام های پسین ما وابسته 

 به همین سخن است."

 

در هنگامی که هول به تالش های میانجی گرانه ی خود ادامه می داد، جمهوری اسالمی ایران نیز پیشنهاد  

قرار   پاکستانی  تأیید مقام های  ارائه کرد که مورد  افغانستان  ای را درباره ی  برگزاری نشست منطقه 

ه همین سبب به پاکستان گرفت. عالوالدین بروجردی معاون وزیر خارجه ایران در امور آسیا و پاسیفیک ب

به دیدار خود از آن کشور پایان داد. بروجردی در پایان سفر خود به   ۱۹۹۶/    ۸/    ۲۸آمد و به روز  

رسانه های پاکستانی آگاهی داد که ابتکار های جدید جمهوری اسالمی برای میزبانی از برگزاری نشست  

را به دست آورده است. این گردهمایی باید از  صلح منطقه ای درباره ی افغانستان، پشتیبانی اسالم آباد  

در تهران برگزار شود و نمایندگان دولت های همسایه و    ۱۹۹۶/    ۱۱/    ۲۰  -  ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۲تاریخ  

رادیو صدای آلمان    ۱۹۹۶/    ۸/    ۲۹گروه های همچشم افغانستانی در آن اشتراک داشته باشند) خبر تاریخ  

 یو تهران(. راد۱۹۹۶/   ۸/  ۲۸بر بنای خبر تاریخ

شهر جالل آباد بدون هیچگونه پایداری به دست طالبان افتید. این پیشامد تا اندازه   ۱۹۹۶/    ۹/  ۱۱به روز  

نظامی را در افغانستان پیچیده تر کرد؛ زیرا حرکت پس از آن به هدف اشغال کابل   -ای وضعیت سیاسی  

داخل سروبی شدند. در گیر و دار    ۱۹۹۶/    ۹/    ۲۴صورت می گرفت، چنانچه نیرو های طالبان به روز  

، Marrack Gouldingاین رویداد های داغ بود که معاون سردبیر سازمان ملل متحد در امور سیاسی)  

در یک نشست    ۱۹۹۶/    ۹/    ۱۴برای پیشبرد گفت و گو ها به کابل آمد و یکجا با نوربرت هول، به روز  

پایان دادن به جنگ در افغانستان به تالش های  خبری شرکت کرد و یادآور شد که سازمان ملل به مقصد

خود ادامه می دهد و روند گفت و گو ها میان طرف های درگیر بند نمی شود( ) خبر رادیو صدای آلمان  

 (. ۱۹۹۶/  ۹/  ۱۴بر بنیاد گزارش خبری آژانس اطالعاتی باختر تاریخ  ۱۹۹۶/   ۹/  ۱۶تاریخ 

 

طالبان به کمک آی اس آی و حزب های بنیادگرای پاکستان و پشتیبانی مالی   ۱۹۹۶/    ۹/    ۲۷به روز  

عربستان سعودی، کابل را به اشغال خود در آوردند. شورای رهبری برای اداره ی شهر با عضویت شش 

تن، جانشین زمامداران دولت اسالمی افغانستان شد. برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، احمد شاه مسعود  

یگر سران حکومتی یکجا با نیرو های نظامی شهر را ترک کردند و به سوی شمال کابل رو نهادند.  و د

طالبان پس از آویختن نجیب هللا و برادرش، در نخستین اقدام فرودگاه هوایی کابل را به روی پرواز های 

رودگاه بین المللی کابل به هدف رسانیدن کمک ها برای آنان، باز کردند. ) ف   کمکی هواپیما ها از پاکستان

افتیدن شهر پیوسته زیر حمله های موشکی طالبان قرار داشت؛ از این رو روند نشست و   پیش از بر 

برخاست هواپیما های ملکی و نظامی با دشواری رو به رو بود(. نوربرت هول با استفاده از این امکان  

 ند.توانست به کابل بیاید و با دولتمردان جدید)!( گفت و گو ک 

 

در پیوند به بازگشایی فرودگاه   ۱۹۹۶/    ۹/    ۳۰تاریخ    ۲۲۸شماره    Die Rheinpfalz   در روزنامه  

 کابل در یک یادداشت کوتاه آمده است )برگردان(:

 

} " با بازگشایی فرودگاه هوایی کابل، نماینده ی ویژه ی ملل متحد دیپلمات آلمانی نوبرت هول برای انجام 

دید، از " پایتخت " دیدن کرد. هول چنین گفت: " پیام اصلی من، پیشنهاد ملل متحد  گفت و گو با حاکمان ج

 بود که با طالبان از نگر سیاسی در گفت و گو باقی بمانم تا همکاری دو طرفه صورت بگیرد."

در  نظامی  های  درگیری  به  پیوند  در  را  نگرانی خود  شنبه  به روز  متحد  ملل  امنیت سازمان  شورای 

ابراز داشته و اعدام نجیب هللا رییس جمهوری پیشین را محکوم کرد. عالی ترین مقام ملل متحد   افغانستان،

در یک آگاهی نامه که از طرف روسیه پیشنهاد شده بود، پایان دادن به جنگ ها را خواستار شد. افزون  

خله نکنند. ]در آگاهی بر آن شورای امنیت " تمام کشور ها" را فرا خواند که در امور داخلی افغانستان مدا

نامه [ از انتقاد اشکار بر طالبان که پس از اشغال کابل شمار زیاد مردم را تیرباران کردند، پرهیز شده 

 بود. ایران غربی ها را گنهکار دانست که در مسایل داخلی افغانستان مداخله می کنند.{

 

ستان زیر فشار روز افزون جهانی قرار حکومت پاکستان که به دلیل مداخله آشکار در امور داخلی افغان

گرفته بود، به خاطر فریب دادن مردم جهان، پیشنهاد غیر عملی بند شدن فرستادن ابزار جنگی را به  
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آن از  نیز  آمریکا  متحده  ایاالت  که  کرد  ارائه  درگیر  های  هیچکس   طرف  ولی  کرد.  نمی     پشتیبانی 

قتی نهفته باشد؛ زیرا این آمریکا و متحد و همکار منطقه توانستدباور کند که در این پیرنگ پیشنهادی صدا 

ای آن، دولتمردان پاکستان و عربستان سعودی بودند که از آغاز دهه ی هشتاد افزون بر دادن پول به  

ارزش ملیارد ها دالر ابزار جنگی را از طریق آی اس آی به گروه های جنگی افغانستان، تحویل دادند.  

موضو این  به  پیوند  بخشی   Pierre Simontschع،  در  در  ژنیو  در  متحد  ملل  سازمان  کارمند 

روزنامه     ازیک در  است"  ابزار  جنگ  بازار  یک  افغانستان   " عنوان  زیر   Frankfurterنوشته 

Rundschau نگاشته است )برگردان(:۱۹۹۶/   ۱۰/  ۲۱  تاریخ ، 

 

سخنگوی    Nicholas Burnsین کند.  " شورای امنیت شتاب به خرج نمی دهد که در افغانستان صلح را تام

وزارت خارجه آمریکا، این پیشنهاد را که پایتخت افغانستان شهر کابل زیر نظر سازمان ملل متحد غیر  

نظامی شود " تصمیم پیش از وقت " دانست. برعکس ایاالت متحده از درخواست پاکستان به خاطر بند  

 ."کردن فرستادن جنگ ابزار به گروه های جنگی در افغانستان پشتیبانی می کند

در یک یادداشت خبری زیر تیتر " آمریکا با بند شدن فرستادن جنگ ابزار به افغانستان موافق است " بر  

 Frankfurter Allgemeine Zeitungآژانس رویترز، در روزنامه    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۸پایه خبر تاریخ  

 ، آمده است )برگردان(:۱۹۹/  ۱۰/  ۱۹تاریخ 

 

ان داد که از یک ]برنامه ی[ ملل برای بند کردن فرستادن جنگ ابزار " ایاالت متحده آمریکا آمادگی نش

پایان دادن به جنگ شهروندی، پشتیبانی کند. سخنگوی وزارت خارجه   افغانستان به هدف   Burnsبه 

المللی حافظ صلح به   یادآور شد: غیر نظامی کردن کابل می تواند کمک کننده باشد. گسیل نیروی بین 

وقت است، کشور های همسایه که به جناح های درگیر جنگ ابزار تحویل می دهند باید  افغانستان پیش از  

 از داغ ساختن اختالف ها بپرهیزند.

حکومت ]برکنار شده [ پیشنهاد کرد که شهر کابل از سوی ملل متحد اداره شود. مسعود، وزیر دفاع به  

کابل را ترک گویند. به جای نیرو های روز جمعه خاطر نشان کرد: به هر شکلی که می شود طالبان باید  

 نظامی دولتی در آنجا قوای بین المللی حافظ صلح زیر نظر سازمان ملل متحد جابجا شود."

 

از اشغال شدن کابل و خرابی بسیار خطرناک وضعیت سیاسی   افغانستان، جمهوری    -پس  نظامی در 

ایران بار دیگر برگزاری نشست صلح را سازماندهی کرد. با   اسالمی  ایران  هویدا بود که پاکستان و 

پشتیبانی خود از طرف های درگیر در افغانستان، تا گلو در گناه دوام جنگ و خونریزی و ویرانی، غرق 

بودند؛ بنابران گاه گاهی به هدف سرپوش گذاردن بر تبهکاری های خالف منافع مردم افغانستان، صدا  

ند؛ ولی به سبب همچشمی ها بین دو کشور بر سر  بلند می کردند و از صلح و آتش بس سخن می زد

داشتن نفوذ بر افغانستان، اقدام های آنها در کل بی نتیجه می بود. چنانچه بی نظیر بوتو نخست وزیر 

پاکستان، سفر علی هاللی نماینده ی ویژه خود را به تهران فرستاد تا پیرامون وضعیت روان در افغانستان 

گو کند. هیأت پاکستانی با علی اکبر رفسنجانی رییس جمهوری، علی اکبر    با مقام های ایرانی گفت و

والیتی وزیر خارجه و عالوالدین بروجردی معاون وزیر خارجه، دیدار کرد و بر سر برنامه ی یکجایی  

صلح که باید نمایندگان هر دو کشور با گروه های افغانستانی در میان می گذاشتند، صحبت کردند. در 

جدید صلح برقراری آتش بس و تشکیل حکومت فراگیر در نظر گرفته شده بود. چند روزی از برنامه ی  

به بهانه ی کمبود    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۸پیشبرد این گفت و گو ها نگذشته بود که رادیو پاکستان در خبر تاریخ  

اند در وقت و روشن نبودن آجندای کاری و لیست دعوت شدگان، به آگاهی رسانید که پاکستان نمی تو

  ۱۰/    ۲۵نشست تهران، شرکت کند. سخنگوی وزارت خارجه در اسالم آباد فاش کرد که ایران به روز  

و خبر   ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۴درباره ی برگزاری همایش، آگاهی داده بود ) به استناد خبر تاریخ    ۱۹۹۶  /

 آلمان (. Monitor –Dienst، ۱۹۹۶/  ۲۰/  ۲۹تاریخ 

Erhard Haubald     در بخشی از یک نبشته زیر عنوان } " یک برنامه ی مرحله ای پیرامون حل

 در روزنامه     افغانستان", "امروز کنفرانس ملل متحد در نیویارک آغاز می یابد، نقش پاکستان؛ {  بحران

Frankfurter Allgemeine Zeitung برگردان(نگاشته است  ۱۱/۱۹۹۶/ ۱۸تاریخ(: 

 

" به روز دوشنبه در شهر نویارک یک نشست بزرگ ملل متحد در مورد افغانستان در میان امیدواری  

های بسیار برگزار می شود. پس از تغییر حکومت در پاکستان دیدگاه های خوشبینانه و امیدوار کننده به 

هر کابل، به خاطر از سرگیری فرایند گفت و گو های سیاسی، برقراری آتش بس و غیر نظامی کردن ش

است. نوربرت هول فرستاده ی ویژه ی ملل متحد برای افغانستان نیز به همین باور بود و    وجود آمده

در اسالم  ۱۹۹۶/    ۱۲/    ۷موفق شد که یک روز پس از بر افتیدن بی نظیر بوتو، نخستین بار به تاریخ  

و اتحاد شمال به رهبری جنرال ازبیک   آباد، نمایندگان گروه های افغانستانی ) ملیشه های بنیاگرای طالبان
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عبدالرشید دوستم ( را به دور میز گفت و گو ها بنشاند . هول بر سر برنامه صلح ناکام ]نصیر هللا [ بابر 

وزیر داخله برکنار شده ی پاکستان ) هدف آن را برقراری آتش بس در بر می گرفت ( برای آوردن تغییر  

ر آغاز کرد تا به هدف بررسی و گفت و گو و تصمیم گیری بر سر ها و اصالح کاری ها در آن، به کا

آن، به کنفرانس نویارک ارائه کند. در این نشست نخستین بار به نماینده ی دولت هند اجازه انبازی داده 

شد. بنابر دستور سردبیر سازمان ملل متحد، در نشست های پیشین از شرکت نماینده ی هند جلوگیری می 

بتروس غالی نمی خواست در همایش هایی که به نام افغانستان برگزار می شد، بین نمایندگان    کردند ؛ زیرا

 هند و پاکستان بر سر مشکل کشمیر برخورد های لفظی صورت گیرد.

نماینده     در نشست نویارک افزون بر اعضای شورای امنیت و فرستاده ی دولت های همسایه ی افغانستان،

گر که با افغانستان پیوند های دوستانه ی تاریخی دارند: آلمان، ایتالیا و جاپان، ی شماری از کشور های دی

به خاطر اعتبار دادن به گفت و گو ها و فیصله ها، شرکت می کنند. البته به نماینده ی زمامداران افغانستان  

 )حکومت ربانی و یا رژیم طالبان ( حق انبازی داده نشده است...."

 

شست ساالنه ی وزیران خارجه سازمان کنفرانس کشور های اسالمی در جاکارتا به پیشتر از این در ن

با وجود اینکه هیأت هایی به نمایندگی از حکومت ربانی و رژیم طالبان به اندونیزیا    ۱۹۹۶/    ۱۱/    ۲روز  

های هر  سفر کرده بودند، بر بنیاد پیشنهاد میزبان گردهمایی، چوکی افغانستان آزاد گذاشته شد و فرستاده

دو طرف ناگزیر بودند که با آغاز رسمی کار نشست، تاالر را ترک کنند. عبدالرحیم غفورزی معاون  

 وزیر خارجه ی حکومت برهان الدین ربانی این فیصله را غیر قانونی دانست. 

تا اینجا به نظر رسید که کلیه تالش های صلح جویانه سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های 

سالمی برای برقراری صلح و امنیت و آرامش در افغانستان بدون کدام نتیجه ی کمک کننده پایان یافته  ا

در  جنگی  های  گروه  صداقتی  بی  پیامد  از  خود  ماموریت  در  ویژه  های  فرستاده  که  باری  هر  است. 

قدرت ها، با  افغانستان، بازی فریب کاراته ی کشور های همسایه افغانستان، بی میلی و دغل بازی ابر  

شکست رو به رو می شدند؛ باز هم به خاطر پیدا کردن راه های بیرون رفت از بحران و جست و جوی 

توافق بر سر  به  پیشبرد گفت و گو ها میان مدعیان تاج و تخت، دستیابی  به هدف  بهتر  راهکار های 

ته بین تشنگان قدرت... برقراری آتش بس، مبادله ی اسیران جنگی و به وجود آوردن فضای اعتماد بایس

بر همان مهره های نا کار آمد داخلی و خارجی گذشته تکیه می کردند و با این سیاست های ریاکارانه 

 فرصت ها ، هزینه ی مالی گزاف و وقت گران بها، به هدر می رفتند.

 

انس سه ( زیر عنوان " کنفرdpaآژانس خبرگزاری آلمان )  ۱۹۹۷/    ۱/    ۵در یک یادداشت خبری تاریخ  

/   ۱/    ۶تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungقدرت درباره ی افغانستان " که در روزنامه ی  

 به نشر رسیده، آمده است )برگردان(: ۱۹۹۷

 

}" ترکیه، ایران و پاکستان به روز یکشنبه از گروه های جنگی در افغانستان خواهش کردند که جنگ  

گو های صلح را آغاز کنند. این سه قدرت ]منطقه ای و پشتیبان گروه ابزار ها را کنار بگذارند و گفت و 

به مشکل های موجود در  پنجره ی منافع راهبردی و هدف های جیوپولیتیک خود  از  های درگیر که 

افغانستان نگاه می کردند و بر سر رخنه کردن سیاسی و اقتصادی بیشتر در منطقه با هم در همچشمی  

ران خارجه در استانبول به خاطر دریافت راه های حل صلح آمیز به مشکل  بودند[ در یک نشست وزی

افغانستان ، تشکیل حکومت ائتالفی با انبازی کلیه گروه های قومی، بازگشایی بزرگراه ها و راه های  

پیوندگاه میان شهر ها و شهرستان ها به هدف تامین مردم به کمک های انسانی، به گفت و گو پرداختند. 

نهایی این نشست یادآوری شده است: " نیرو های خارجی باید به سود هیچ کدام از طرف های   در سند

 درگیر، در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند."{

ولی با دریغ و درد که گرد آمدن سه قدرت منطقه ای در استانبول به سان نشست های گذشته، دستاوردی 

آفتاب را در پی نداشت و نتوانست وضعیت را   آنجا نیز بر یخ نوشتند و در زیر نور  تغییر بدهد! در 

 گذاشتند که آب شود و آبش به آبریز ها بریزد! 

چرا این همه نشست ها و گفت و گو های به اصطالح صلح آفرین، نتیجه دلخواه و پذیرفتنی را به ارمغان 

 نمی آوردند؟

ان گروه های جنگی شدت می گرفت، جان  چرا پس از پایان یافتن هر گردهمایی ، جنگ قدرت طلبی می

 و زندگی صد ها و هزار ها انسان را به کام خود فرو می برد و میهن را ویران می کرد؟

مردم افغانستان، آگاهان و تحلیل گران سیاسی به این چرا ها پاسخ روشن داشتند: از نگر آنان، جامعه 

حد و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی، برای جهانی و نهاد های وابسته به آن، بویژه سازمان ملل مت

پیدا کردن راه های حل به مشکل افغانستان ، بر سر اسپ غلط سوار بودند. نهاد های جهانی و سفیران 

صلح، تحقق یافتن برنامه های پی ریزی شده را به دیدگاه های آزمندانه ) تأیید، خشنودی، سازگاری ( 
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قدرتمند که به زور جنگ ابزار ها و با راهکار وحشت و دهشت،   رهبران تنظیم ها و چند جنگ ساالر

مردم را به گروگان گرفته بودند، پیوند می دادند. به سبب همین خاطر خواهی ها بود که تالس های آنها  

و بند کردن جنگ و خونریزی و تشکیل حکومت فراگیر و مدافع منافع توده    برای تامین صلح و آرامش

 نمی افتید. های مردم، کارگر 

هنوز توت غوره و سبز رنگ درخت نشست استانبول سفیدی و سرخی نیاورده بود که سر و کله ی 

 گردهمایی دیگری از گریبان اسالم آباد بیرون آمد.

 

در یک یادداشت خبری از کابل و اسالم آباد زیر عنوان " گفت و گو های صلح برای افغانستان " در  

 ، آمده است ) برگردان (:۱۹۹۷  ۱/  ۱۴تاریخ  Süddeutsche Zeitungروزنامه 

 

" در پایتخت پاکستان به روز دوشنبه به هدف پایان دادن به بحران در افغانستان، گفت و گو های صلح  

اسالمی آغاز   ملیشه های  نوربرت هول، هیأت  ملل متحد،  نماینده ی سازمان  به سرپرستی  شده است. 

طالبان و فرستاده ی جنرال دوستم ازبیک و یک نماینده از حکومت برکنار شده، گرد هم آمدند. انتظار  

محمد    می رود که در این نشست، اتحاد ضد طالبان غیر نظامی کردن شهر کابل را پیشنهاد کنند. شیر

ستانکزی معاون وزیر خارجه ی حکومت طالبان یادآور شد که آنان هرگز پیرنگ غیر نظامی کردن  

 کابل را نمی پذیرند."

 

  ۱۹۹۷/    ۱/    ۱۵بر پایه خبر تاریخ    ۱۹۹۷/    ۱/    ۱۶روز     آلمان به  Monitor Dienstهمین گونه  

ست آوردن " نتیجه سودمند" به نشر رسانید رادیوی پاکستان، خبر پایان گفت و گوهای اسالم آباد را با به د

که در آن از یک دید روشن ) برقراری آتش بس، توافق بر سر دوام فعالیت گروه کاری افغانستان به 

 خاطر پیشبرد گفت و گو ها بین طرف های درگیر ( یادآوری شده بود. 

 

ی را در پی نداشت، نوربرت    دو ماه پس از پایان دور نخست گفت و گو ها در اسالم آباد که هیچ نتیجه

افغانستان و گروه   از  دفاع  هول موفق شد که دور دوم گفت و گو ها را میان نمایندگان شورای عالی 

 طالبان، در پایتخت پاکستان رهبری کند. در این نوبت نیز خواسته های مخالفان طالبان را: 

 

بر می گرفت و به سختی بر آن تأکید  غیر نظامی کردن کابل، برقراری آتش بس و مبادله ی اسیران در  

می کردند؛ ولی طالبان هرگز به پذیرش پیرنگ های پیشنهادی آنها گردن نمی نهادند. همین که هیأت های  

دو طرف میز گفت و گو ها را ترک گفتند، طالبان بر ضد نیرو های مخالف به حمله های گسترده دست  

 (. Monitor Dienst، ۱۹۹۷/  ۳/  ۳) خبر تاریخ زدند و آتش جنگ در تمام جبهه ها شعله ور شد 

 

نوربرت هول در کنار اینکه با رهبران تنظیم ها و سرکردگان طالبان صحبت ها را در داخل افغانستان  

به پیش می برد، دریچه ی گفت و گو ها را با قدرت های منطقه ای و همسایگان نیز باز گذاشته بود. 

خارجه    معاون وزیر  Wiktor Posuwaijakبه روسیه داشت با    ۱۹۹۷چنانچه در سفری که در جون  

تأکید   افغانستان  داخلی  امور  در  دیدار کرد. هردو سیاستمدار بر سر اصل های عدم مداخله  آن کشور 

افغانستان    Posuwaijakکردند،   در  ثبات وضعیت سیاسی  به برقراری صلح و  یادآور شد که روسیه 

  Interfaxن خبر  عالقمند است تا خطر بی امنیتی به کشور های آزاد مشترک منافع سرایت نکند )برگردا

بی گمان که مردم افغانستان در درازای سال های جنگ فرسایشی، گپ های (.  ۱۹۹۷/    ۶/    ۱۷تاریخ  

بسیار با واژه های زیبا به گونه ی سخنان معاون وزیر خارجه ی روسیه، شنیده بودند؛ لیکن سخن گفتن 

 ارد.به تنهایی کافی نبود و نمی توانست بر زخم های خونین مردم مرهم بگذ

نظامی در افغانستان، خوشبینی نوربرت هول نیز کمتر شده می    - با پیچیده شدن دوامدار وضعیت سیاسی  

در اسالم  Yukihiko Ikedaرفت. او درباره ی این نگرانی خود در دیداری که با وزیر خارجه جاپان،  

ها میان گروه های   آباد داشت، سخن زد و از دشواری موجود برای تعیین محل راه اندازی گفت و گو

داد. وزیر خارجه ی   آگاهی  با اسیران جنگی  افغانستان و پرسش دشوار چگونگی برخورد  درگیر در 

جاپان از پشتیبانی کشورش از تالش های ملل متحد در پایان دادن به جنگ شهروندی در افغانستان از  

 Kyodoبنگاه خبری    ۱۹۹۷  /  ۷/    ۲۳راه گفت و گو های سازنده، اطمینان داد)برگردان خبر تاریخ  

 رادیو پاکستان (.  ۱۹۹۷/  ۷/  ۲۴جاپان و خبرتکمیلی تاریخ 

 

امنیت و ثبات و    -کوشش های نوربرت هول به دلیل بی میلی گروه های جنگی بر سر برقراری صلح  

تشکیل حکومت با قاعده ی گسترده زیر دیدبانی سازمان ملل متحد، مداخله آشکار کشور های همسایه و  

دراز مدت  قدرت های بزرگ در مسایل افغانستان به خاطر قبوالندن خواسته ها و عالقمندی های ویژه )
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و کوتاه مدت ( مورد نگر خود شان، نتیجه ی مثبتی را به بار نیاورد؛ بنابران ملل متحد در پی آن شد که  

راه ها و ابزار دیگری را به آزمایش بگیرد تا بر دشواری ها چیره شود. همان بود که در کنار نوربرت  

فصل تازه ای را در فعالیت های    هول، اخضر ابراهیمی را به ماموریت صلح در افغانستان گماشت و

 میانجی گرانه ی خود گشود. 

 

Willi Germund   در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " سازمان ملل متحد میانجی جدیدی را به کابل

 Frankfurter Rundschau در روزنامه ی ر جایگاه هول در نظر گرفته نشد" فرستاد و با این کا

 :نگاشته است )برگردان(، ۱۹۹۷/   ۷/  ۳۱تاریخ 

 

}" اخضر ابراهیمی وزیر خارجه پیشین الجزایر باید به عنوان نماینده ی با صالحیت سازمان ملل متحد 

به کابل سفر کند تا در آنجا " موضوع چگونگی ادامه ی فعالیت های صلح آفرین را بررسی کند"، " با 

" به گفت و گو بپردازد. در اصل پیشبرد این گروه های درگیر در افغانستان و کشور های با هم همچشم

کار در شمار وظایف نوربرت هول رییس ماموریت ویژه ی ملل متحد برای افغانستان گنجانیده شده بود؛ 

ولی نشر خبر گماریده شدن میانجی جدید از دفتر سازمان در نویارک حتا شماری از کارمندان کنونی  

الم را شگفت زده کرد. نوربرت هول، دیپلمات آلمانی در صحبت وظیفه دار در دفتر ماموریت صلح در اس

چنین گفت: " نویارک فعالیت های مرا در حضور خودم   Frankfurter Rundschauبا روزنامه ی  

انتقاد نکرده است ". فرستادن ابراهیمی می تواند بر روند کار های آینده ی هول تأثیر ناخوشایندی داشته  

های ملل متحد، در اسالم گفت: " تصمیم ملل متحد به اعتبار هول در منطقه زیان  باشد. یکی از دیپلمات  

 زد و جایگاه او را استواری نمی دهد." 

 

... حکومت آلمان به این نظر است که ابراهیمی بی گمان در همکاری نزدیک با رییس ماموریت ویژه ی 

 دهد....ملل متحد برای افغانستان به فعالیت خود ادامه می 

تا مارچ   ۱۹۹۴وزیر خارجه ی الجزایر بود. از سپتامبر    ۱۹۹۳-۱۹۹۱ساله از سال    ۶۳... ابراهیمی  

ماموریت صلح ملل متحد را در هایتی رهبری می کرد. افزون بر آن وظایف میانجی گرانه را در    ۱۹۹۶

یمن، الیبریا و زایر نیز به پیش برده است. اینکه یک " رمز جذاب و جادویی" را که کلید حل دشواری 

دوام جنگ شهروندی   ها در افغانستان شود، پیدا کرده بتواند با در نظر گرفتن آزمایش های به دست آمده از

 ساله در افغانستان بسیار دور به نظر می رسد."{ ۱۸

 

رویداد گماریدن ابراهیمی به ماموریت صلح در افغانستان در زمانی صورت گرفته بود که بتروس بتروس  

تا آن دم ملل متحد نتوانسته بود که به بحران  غالی نیز جای خود را به کوفی عنان واگذار کرده بود. 

ستان راه حلی پیدا کند و بیرون دادن آگاهی نامه ها و فیصله های جذاب با گنجانیدن واژه ها وجمله افغان

های زیبا تأثیر گذاری نداشتند؛ بنابران دوام برخورد های نظامی هر روز از میان شهروندان بیگناه و بی  

 دفاع ملکی قربانی می گرفت و کشور به طرف نیستی برده می شد.

 

در یک نوشته زیر عنوان  ۱۹۹۷/    ۱۰/    ۳۱تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitung  در روزنامه

 " ملل متحد در افغانستان ناکام ماند" آمده است )برگردان(:

 

اکتوبر: ملل متحد در تالش های خود برای جلب گروه های جنگی به پذیرش برنامه   ۳۰}" فرانکفورت  

فت آگاهی ها از حلقه های انبازیده، به شکست جبری " تا مرز های صلح در افغانستان، با تکیه بر دریا

مأیوسی درد آور" رو به رو شده و ناگزیر است بپذیرد که " سیاست تأثیر گذاری و رخنه کردن، با دادن  

برای  متحد  ملل  ویژه ی  نماینده ی  آلمانی  نمی رسد. هول  به هدف   " های خوب  و مشورت  ها  بیانیه 

نیم سال اجرای وظیفه در محیط بحرانی، در زمانی از ماموریت خود کنار می افغانستان پس از یک و  

رود که پیش از او نیز سه تن فرستاده ی ملل متحد از ماموریت میانجی گرانه شان میان گروه های درگیر 

در افغانستان " مبارزان آزادی )!(" بر ضد ارتش شوروی، بدون دستیابی به کدام نتیجه ای کنار رفتند. 

کنون کوفی عنان سردبیر سازمان ملل به کشور های همسایه افغانستان امید بسته است که به کمک روسیه 

و آمریکا، پیروز شود تا جنگی را که بیست سال پیش در هندوکش آغاز شده بود، پایان دهد. به باور 

از عالقمندی ها و تا  دیدبان ها در منطفه، امکان رسیدن به این هدف این است که در آغاز کلیه کشور ها

اندازه ای از هم چشمی های خود ، در مسایل افغانستان، دوری جویند و تالش های خود را با کوشش  

 های حل سیاسی این درگیری هماهنگ کنند.... 

کارمندان در دفتر سازمان ملل در نویارک در اساس به این فکر هستند که توجه را به پیشرفت آینده ی  

ی جنگی محدود کنند در غیر آن باید برای پیدا کردن راهکار صلح به فعالیت های وضعیت در منطقه  
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نیرومند قدرت های خارجی اتکا شود. این " نمونه ی جدید" با در نظر گرفتن ناکامی های پی در پی 

تالش های میانجی گرانه ی هول، کوفی عنان سردبیر سازمان ملل متحد را واداشت تا اخضر ابراهیمی  

که یکجا و در وزیر   بفرستد  افغانستان  به  نماینده ی ویژه ی خود  به عنوان  را  الجزایر  پیشین  خارجه 

همکاری با هول پیرنگ برنامه ی صلح را بریزند. پس از آن باید شش کشور همسایه ی افغانستان ) ایران  

کوشش های هماهنگ    تاجیکستان ( یکجا با آمریکا و روسیه با  -ازبیکستان  -ترکمنستان    -چین  -پاکستان    -

 به پیش روند. 

پس از نخستین نشست هشت کشور در دفتر سازمان ملل متحد در نیمه ی ماه اکتوبر، دیدار دومی آنها را 

به روز پنجشنبه پیش بینی کرده اند؛ لیکن به نظر می رسد که روند گفت و گو ها با بحث های دراز و 

ی اشتراک کننده در چهره ی پیشرفت گفت و گو ها  خسته کن به پیش خواهد رفت؛ زیرا برخی دولت ها

 درباره ی افغانستان، هدف دستیابی به منافع گوناگون خود را دنبال می کنند...."{ 

گام های نخستین کوفی عنان در مقام سردبیر سازمان ملل متحد، برای برقراری صلح در افغانستان در 

ل گذشته با شکست ها همراه بود. ناکامی ها و تالش وجود فرستاده های ویژه، به سان اقدام های بی حاص 

های بی نتیجی این نهاد جهانی در مسایل افغانستان تا اندازه ی به حیثیت و اعتبار آن در پهنای منطقه و  

جهان لطمه ی سختی زد؛ بنابران تصمیم گرفته شد که سازمان ملل جای خود را به سازمان کنفرانس  

د. هر چند این نهاد نیز در گذشته در این راه به ابتکار هایی دست زده بود؛ کشور های اسالمی واگذار کن

 ولی با ناکامی های درد آوری رو به رو شده بود. 

 

رادیوی تهران، این    ۱۹۹۷/    ۱۱/    ۱۴بر پایه خبر تاریخ    ۱۹۹۷  ۱۱/    ۱۷رادیو صدای آلمان به روز  

 خبر را به نشر سپرد) برگردان(:

 

( بر بنیاد گزارش آژانس ICO" ابراهیم باقر معاون سکرتر جنرال سازمان کنفرانس کشور های اسالمی )

( پیرنگ یک برنامه ی صلح را برای افغانستان ) برنامه ی که از سوی همه APPخبر رسانی پاکستان )

(، باقر با سفیر  APPقرار گرفت( ارائه کرده است. بر اساس گزارش )جناح های درگیر مورد پذیرش  

طالبان و همچنان با نماینده ی اتحاد مخالف آنان، در اسالم آباد دیدار کرد. بر بنیاد این برنامه، در ماه 

( دیدبان  برقرار شود. گروه  آتش بس  باید  کارمندان ستاد ICOروان  این گروه  در  آمد.  افغانستان  به   )

متحد وعده ی فرما ملل  آن  بر  افزون  کنند.  بنگلدیش گسیل می  و  مالیزی  های  کشور  را  نظامی  ندهی 

همکاری داده است. بر پایه برنامه ی ریخته شده قرار است در ماه آینده در جده گفت و گو ها صورت 

ه به هیچ کشور گیرد و در کار آن کلیه گروه های افغانستانی باید انباز شوند . در این برنامه آمده است ک

افغانستان مداخله کند، همچنان برای دیدبانی بر فرایند  در امور داخلی  بیگانه اجازه داده نمی شود که 

انتخابات در آینده بر سر تشکیل شورای کارشناسان در این بخش، صحبت می داشته باشند."{ ) آیینه ی  

،  ۲۷، ص  ۱۹۹۸، جون  ۴۱ماره  ، نشریه سازمان عفو بین الملل شINFO/Pressespiegelمطبوعات  

 به زبان آلمانی، شهر هامبورگ، بخش افغانستان(. 

پیش از این که حاصل این دید و بازدید ها و گفت و گو ها پیرامون برنامه ی صلح، روشن شود، انکار 

ورزی طالبان از رسیدن به توافق با معاون سازمان کنفرانس کشور های اسالمی بر سر عملی کردن  

جدید صلح، بر آن سایه افگند؛ ولی بدون در نظر گرفتن گفته های ضد و نقیض گروه های برنامه ی  

جنگی افغانستانی، سازمان به کوشش های خود ادامه داد، هر چند در پایان به نتیجه ای نرسید. کارشناسان 

در آن از    عالیرتبه سازمان کنفرانس کشور های اسالمی پیشنویس قطعنامه ای را به تصویب رسانیدند که

جناح های درگیر خواسته شده بود که به زودی و بدون قید و شرط به برقراری آتش بس موافقت کنند،  

کشور های جهان را فرا خوانده بود که به تسلیم دهی ابزار جنگی به طرف های درگیر در افغانستان ، 

ادامه ی  پایان دهند. افزون بر آن به خاطر به وجود آوردن یک راهکار پذیرفتنی،   پیرامون نیازمندی 

 ( تأکید شده بود.ICOهمکاری میان سازمان ملل متحد و ) 

در پیشنویس قطعنامه از کشور های عضو کنفرانس اسالمی و انیستیتوت های مالی اسالمی خواسته شده 

 بود که به آوارگان افغانستان در خاک ایران و پاکستان کمک برسانند. 

به آن فرا خوانده بود که زندانیان جنگی را رها کنند و با عملکرد های   طرف های درگیر افغانستانی را 

سازنده جلو فرآوردن و فرستادن غیر قانونی مواد مخدر را بگیرند و جامعه بین المللی برای تغییر دادن  

با کشاورزان   بایسته  از همکاری  به کشتزار گیاهان زراعتی ثمر بخش  زمین های زیر کشت کوکنار 

دریغ نمی ورزد. در پیرنگ قطعنامه پا بندی به احترام داشتن به تمامیت ارضی ، آزادی ملی،  افغانستان

خصلت اسالمی و مداخله نکردن در امور داخلی افغانستان نیز بازتاب داده شده بود) به استناد خبر تاریخ 

 و تهران(.رادی ۱۹۹۷/ ۱۱/  ۱۶رادیو رادیو صدای آلمان بر بنیاد خبر تاریخ   ۱۹۹۷/  ۱۱/  ۱۸

کوشش های صلح خواهانه ی سازمان کنفرانس کشور های اسالمی که از پشتیبانی کامل سازمان ملل 

متحد برخوردار بود، در زمانی روان بود که در نقاط مختلف افغانستان ) در استان های شمال و شمال  
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ینی میان طالبان و شرقی، در بامیان > هزارستان< و در شمال کابل > پروان و کاپیسا< ( جنگ سنگ

جبهه ی متحد ادامه داشت و اداره ی واحد های اداری دست به دست می شد، هیبت شعله های درگیری 

ها زندگی مردم و هستی میهن را به کام خود فرو می برد ) در این مورد در فصل وابسته بیشتر نگاشته  

به برنامه های صلح کمتر جوالنگاه  شده است (؛ بنابران زورگویی ها و تمامیت خواهی گروه های جنگی  

پیروزی می داد؛ از این رو نمایندگان سازمان کنفرانس کشور های اسالمی بار دیگر پای خود را از  

انبازی فعال در حل مشکل افغانستان پس کشیدند و دوباره سازمان ملل متحد و دولت های همسایه )پاکستان 

 و ایران( به میدان آمدند.

کرده می توانست؟ همسایگان افغانستان باز در چه فکر و خیال بودند و چه گل تازه ای    ولی ملل متحد چه

 را می خواستند به آب دهند؟

پیش از این که فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل متحد دست به کار شود، نخستین جرقه ی ناخشنودی باور 

اتحاد شمال، گنهکار به همکاری و ها را خدشه دار کرد؛ زیرا کارمندان آن سازمان از سوی جبهه ی  

 همدستی با طالبان شناخته شدند. در پیوند به همین گفته، 

Willi Germund   بازماندگان ملیشه های طالبان می خواهند   " از یک نوشته زیر عنوان  در بخشی 

 Frankfurter در روزنامه ی  را با ابزار گرسنه نگهداشتن از بین ببرند"  چنگیز خان ) ملیت هزاره(

Rundschau 

:، نگاشته است )برگردان(۱۹۹۷/  ۱۱/  ۲۸تاریخ   

 

متهم دانستند که در همکاری با طالبان است و یکسان عمل می } "... رهبران اتحاد شمال ملل متحد را  

کنند. این سخن تا اندازه ای درست است؛ زیرا در آن هنگام که طالبان بدون توجه ]به زندگی مردم[، "  

سیاست راهبردی گرسنه نگهداشتن " را به کار گرفته بودند، در کلیه جا های زیر اداره ی ملیشه های 

بان، کمک های جهانی بدون گسست می رسید و تسلیم داده می شد. افزون بر آن، نهاد افراطی اسالمی طال

 ( World Food Programm „WF بین المللی ) سازمان مواد خوراکی جهان

بسیار نا وقت به وضعیت اندوهبار " هزارستان" محل های بود و باش هزاره ها، توجه به خرج  

."{نخستین گام ها را در جلوگیری از این فاجعه بردارد  داد، این سازمان می توانست مدت ها پیش   

ولی پیشبرد گفت و گو های صلح بر بنیاد ابتکار های کشور های همسایه و رسیدن به یک توافق، با 

دشواری ها رو به رو بود. طالبان پیشنهاد می کردند که صحبت ها درباره ی صلح باید در پاکستان به 

شاه مسعود به نمایندگی از جبهه ی متحد، به دلیل مداخله ی آشکار پاکستان  پیش برده شود؛ لیکن احمد  

در امور داخلی افغانستان، خواهان برگزاری نشست ها و انجام گفت و گو ها میان طرف ها، در یک 

کشور بیطرف زیر نظر سازمان ملل متحد بود. با آن هم ملل متحد به سلسله ی سرگردانی های گذشته، 

 ردهمایی را در اسالم آباد برگزار کند.توانست که گ

 

در یک یادداشت خبری زیر عنوان " گروه های جنگی افغانستان با یکدیگر گفت و گو می کنند " در  

به نقل از آژانس خبرگزاری   ۱۹۹۸/    ۲/    ۲۵تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungروزنامه  

 از اسالم آباد، آمده است ) برگردان(:  ۱۹۹۸/  ۲/  ۲۴( تاریخ Reutersرویترز )

 

" بر پایه برنامه ی ملل متحد، طرف ها در جنگ شهروندی در افغانستان، با هم دیدن کردند. در این دیدار  

که در اسالم آباد صورت گرفت سه سه تن نماینده از هر دو طرف ) طالبان و اتحاد شمال( انبازیده بودند. 

ابتکار نوربرت هول به راه انداخته شده بود. چون از نشست ماه جنوری کدام نتیجه ای گفت و گو ها به  

به دست نیامد؛ بنابران این بار ملل متحد می خواهد ملیشه ها را در برنامه ی برقراری آتش بس و مبادله  

 ی اسیران جنگی فعال سازد...." 

 

ا پنهان شدن در پشت مشکل افغانستان بی پایان سیاست اغواگری و فریباندن زمامداران پاکستان و ایران ب

بود؛ ولی گاه گاهی زیر پوشش کوشش های صلح به ابتکار های لرزان و ناموزون نیز دست می زدند. 

بر بنای همین سیاست بود که افتخار مرشد مسؤول مسایل افغانستان در وزارت خارجه ی پاکستان به 

با عالوالدین بروجردی معاون وزیر خارجه در امور آسیا و به ایران سفر کرد و    ۱۹۹۸/    ۱/    ۷تاریخ  

پاسفیک، دیدار کرد. در این دیدار، مرشد از چگونگی صحبت های خود با رهبران طالبان در کندهار، 

به بروجردی گزارش داد و افزود که پاکستان به تالس های خود در راه برآورده شدن صلح در افغانستان  

ان نیز خواسته شده است که در روند گفت و گو ها انبازند. بروجردی به نوبه ی ادامه می دهد و از طالب

خود اطمینان داد که ایران کلیه ابزار ها را به کار خواهد بست تا قطعنامه ی سازمان کنفرانس کشور های 

 اسالمی درباره ی افغانستان در عمل پیاده شود.
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Bernhard Imhasly    عنوان " چشم امید به بودن شمار اندکی از عمل در بخشی از یک نوشته زیر

، نگاشته است ۱۹۹۸/    ۱/    ۱۸تاریخ    Handelsblatی مالی و اقتصادی گرایان در کابل " در روزنامه

 (:)برگردان

 

می زند که در دور   " ایاالت متحده ی آمریکا برای در پیشگیری یک روش پسندیده به ابتکار هایی دست 

نخست ریاست جمهوری بل کلینتن به سبب نبود شاخص اتحاد شوروی کمتر به آن عالقمندی نشان می  

داد. نقض دوامدار حقوق بشر از سوی طالبان در تغییر شیوه ی برخورد با این مشکل، نقش عمده ای 

رجه در همین تازگی ها، معاون شعبه ی امور جنوب آسیا در وزارت خا  Karl Inderfurthداشته است.  

در مجلس سنا در واشنگتن خاطر نشان کرد که جنگ ]در افغانستان[ در گام نخست سد اساسی در راه  

تحقق یافتن عالقمندی های ایاالت متحده، در کشور های آسیای میانه ]شوروی[ به شمار می آید. در گام 

فت و گاز( و رشد بازرگانی بین کشور دوم این جنگ، کار بهره برداری از چشمه های بزرگ انرژی )ن

 های آسیای میانه و حوزه ی جنوب آسیا را سد شده که خود افغانستان نیز از آن سود برده می توانست. 

سه دور گفت و گو ها میان کشور   ۱۹۹۷در اصل از پیامد انبازی فعال واشنگتن بود که پس از اکتوبر  

چین (، روسیه و ایاالت متحده ی   -ترکمنستان   -ازبیکستان   -تاجیکستان   - پاکستان  -ایران : )۲+۶های 

آمریکا به پیش برده شد. این دیدار ها را سازمان ملل متحد برنامه ریزی و هماهنگ کرده بود که در آن  

 نقش محوری ایاالت متحده به خوبی دیده می شد. 

ملل متحد را بهتر می کند که  این پیشامد، بخت پیروزی ابتکار های تازه ی کوفی عنان سردبیر سازمان  

در ماه دسامبر در جلسه ی عالی سازمان کنفرانس کشور های اسالمی در تهران، پیشنهاد کرد. عنان یک 

برقراری آتش بس و تحریم فرستادن جنگ ابزار   -۱برنامه ی سه مرحله ای را چوکات بندی کرده است:  

گفت و گو درباره   -۳ه اشتراک کلیه طرف ها،  برگزاری یک نشست بین المللی ب  -۲به گروه های جنگی،  

 ی تشکیل حکومت فرا گیر در کابل.

گام نخست را در این راه شورای امنیت برداشت: شماری از کارشناسان را وظیفه داد که چگونگی عملی 

شدن برنامه ی تحریم جنگ ابزار را مطالعه کنند. اتحادیه اروپا درباره ی بند کردن تسلیم دهی جنگ 

ابزار ها حکم داد و همین اکنون اجرایی است. روزنامه های هندی گزارش دادند که ملل متحد تا هنوز  

 دستور تحریم جنگ ابزار را نداده است.

المللی مناسبت خوبی بود برای آب شدن یخ های موجود در روابط سیاسی میان  برگزاری نشست بین 

به گونه ای نمایان    ۲+۶آن در نخستین نشست کشور های  ایاالت متحده ی آمریکا و ایران، که نشانه های  

شد. هر گاه در فرایند گفت و گو ها همه طرف ها شرکت ورزند، معادله ی پیروزی کنفرانس وزن بیشتر  

اتحادیه اروپا و جاپان برای بارور شدن روند گفت و گو های    پیدا می کند . انبازی نمایندگان هند، ترکیه،

 شمرده می شود.آینده یک چیز حتمی 

موضع گیری پاکستان در این نشست دارای اهمیت ویژه ای است. البته اسالم آباد در برنامه ی صحبت 

ها انبازی می کند ؛ ولی دیپلمات های آمریکایی عالقمند اند و رجحان می دهند که در گفت و گو ها با 

دشمنی وجود دارد. از راه مرز های ایران به پیشرفت های نایل آیند؛ زیرا میان آن ها نشانه های از  

دشوار گذر افغانستان با پاکستان نه تنها سیل جنگ ابزار به داخل افغانستان جنگ زده سرازیر می شود؛ 

بلکه مواد مخدر که سرچشمه ی مهم کار سازی هزینه ی خریداری جنگ ابزار ها است ، نیز از همین  

ود. افزون بر آن پاکستان، متحد سیاسی طالبان، پایگاه و  راه ها قاچاق و به بیرون از مرز ها برده می ش

 مرکز تصمیم گیری فعالیت های آنان است.

ایدون ایاالت متحده ی آمریکا در تالش آن است که خود را از گرداب انزوای به وجود آمده به سبب  

، "  Madeleine Albrightگزینش ]دوستان قرون وسطایی[ بیرون بکشد. هر چند وزیر خارجه بانو  

سیاست حقوق بشر " طالبان را " وحشتناک " خوانده است؛ ولی در ماه های پسین شماری از نمایندگان 

طالبان اجازه یافتند که به ایاالت متحده سفر کنند و مهمان کمپنی نفتی یونیکال شوند. ]مقام های رسمی 

 به عنوان ابزار استفاده کنند." آمریکا [ می خواهند از طالبان در هنگام بود و باش آنان در آمریکا 

 

پا به پای مسایل یاد شده در باال، سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی برای آوردن  

، اخضر ابراهیمی و مختار  ۱۹۹۸/    ۴/    ۶صلح در افغانستان، کوشش های تازه را آغاز کردند. به تاریخ  

وزیر پاکستان، در  لمانی نماینده ی دایمی سازمان کنفرانس کشور های اسالمی با نواز شریف نخست  

اسالم آباد دیدار داشتند. پیش از این، ابراهیمی به تاشکند و عشق آباد رفته بود و با برهان الدین ربانی و 

عبدالکریم خلیلی گفت و گو کرده بود. همچنان در قطر، جزیره ی شیخ نشین، وزیران خارجه ی کشور  

رسانیدند که در آن از کلیه دولت ها خواسته   های اسالمی، برای نخستین بار یک قطعنامه را به تصویب

 شده بود که از فرستادن جنگ ابزار به افغانستان خودداری کنند.
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همزمان با کوشش های سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی، بیل ریچادسن سفیر 

از   ۱۹۷۹متحده بود که پس از سال آمریکا در ملل متحد به افغانستان آمد. این یگانه مقام بلند پایه ایاالت 

افغانستان دیدار کرد. وی در کابل با مال محمد ربانی و در شبرغان با برهان الدین ربانی، عبدالرشید  

دوستم، عبدالکریم خلیلی و یک نماینده ی احمد شاه مسعود، دیدن کرد و توانست که موافقت آنان را به  

 اسالم آباد، به دست آورد و پس از آن به پاکستان پرواز کند.  خاطر انبازی در دور جدید گفت و گو ها در

قرار بر آن شد که ده روز پس از سفر ریچادسن به افغانستان، زیر نظر سازمان ملل متحد، در اسالم آباد 

در جبهه های جنگ در شمال کابل، آتش بس    ۱۹۹۸/    ۴/    ۲۷گردهمایی برگزار و اعتبار از تاریخ  

امی که هیأت آمریکایی از رسیدن به توافق سخن می زد، بر خالف آن سخنگوی  برقرار شود. در هنگ 

وزارت خارجه ی پاکستان بر بنیاد گزارش روزنامه های پاکستانی گفته ها را بسیار با احتیاط ارزیابی 

با   یافته بود که گفت و گو  بازتاب  پاکستان سخنان مال محمد عمر رهبر طالبان،  کرد. در رسانه های 

ان خود را نپذیرفته است. او خواهان تشکیل کمیسیونی با شرکت علمای اسالم بود که با تکیه بر مخالف

 نظر آنان باید آینده ی افغانستان بر اصول شریعت روشن شود.

هدف کوشش های پاکستان در این دور گفت و گو ها این بود که نگذارد ابتکار حل اختالف ها در افغانستان  

یرد. مقام های پاکستانی می پنداشتند که دیدار ریچادسن با مخالفان طالبان در شمال را، ایران به دست گ

افغانستان بدون تأیید ایران هرگز صورت گرفته نمی توانست؛ زیرا اتحاد شمال از نگر نظامی و سیاسی 

با مخالفان   وابسته به پشتیبانی تهران است. پاکستان هراس دا شت که آمدن ریچاردسن به افغانستان و دیدار

طالبان، سبب نزدیکی ایران و آمریکا خواهد شد که بهبود یابی روابط میان تهران و ریاض را از پی می  

 آورد.

از پیامد این همه دید و بازدید ها و گفت و گو ها، طالبان و جبهه ی متحد شمال به تشکیل کمیسیون رهبری 

ی، مختار لمانی و نواز شریف در دست داشتند. موافقت کردند که ابتکار پی ریزی آنرا اخضر ابراهیم

رادیو   ۱۹۹۸/    ۴/    ۲۶بر بنیاد خبر تاریخ    ۱۹۹۸/    ۴/    ۲۷در این باره رادیو صدای آلمان به روز  

 پاکستان، این خبر را به نشر سپرد )برگردان(:

 

اسالم آباد  " کمیسیون یکجایی رهبری تشکیل شده از نمایندگان طالبان و جبهه ی متحد شمال، امروز در

به گفت و گو های خود آغاز کرد و نمایندگان پیرامون پنج نکته ی مهم به هدف ادامه یافتن نشست های 

 کمیسیون به توافق رسیدند: 

 

ریاست این دیدار ها را نماینده ی سازمان کنفرانس کشور های اسالمی و نمایندی افغانستان، یکجایی   -۱

 به دوش می گیرند. 

کار کنفرانس فارسی و پشتو است. صحبت ها به انگلیسی و عربی نیز ترجمه می   زبان رسمی در  -۲

 شود.

معاون رییس، در هر نشست کمیسیون رهبری، پس از تأیید اشتراک کنندگان، درباره ی روند گفت و    -۳

 گو ها به رسانه ها آگاهی می دهد.

نوشته ی: " در پرنسیپ تأیید است " دارای  در تصمیم های گرفته شده ) فیصله ها( در گفت و گو ها،    -۴

 اعتبار است.

 نشست کمیسیون رهبری کم از کم سه روز و حد بیشتر آن تا پنج روز، دوام می کند.  -۵

که ابراهیم صالح باقر، معاون سکرتر جنرال سازمان کشور های   N ´Gobiنماینده ی سازمان ملل متحد  

نشست کمیسیون    ابراهیم صالح باقر باور راسخ دارد کهاسالمی را همراهی می کرد، یادآور شد: "  

رهبری در اسالم آباد به یک نتیجه ی مثبت می رسد. نشست رسمی کمیسیون رهبری با شرکت حکومت  

مؤلف ( و نمایندگان اتحاد شمال، امروز زیر نظر سازمان ملل متحد    -)از نگر پاکستانی ها رژیم طالبان  

اسالمی آغاز می شود. این نخستین دیدار رو در رو میان دو طرف است. و سازمان کنفرانس کشور های  

هیأت نمایندگی طالبان در بر گیرنده ی پنج تن به رهبری مولوی وکیل احمد متوکل بوده و هیأت نه نفری 

 جبهه ی متحد شمال را فضل هادی شنواری رهبری می کند. 

آماده کردن یک آجندای استراتژیک برای پیشبرد کار کمیسیون  هدف اصلی نشست کمیسیون رهبری 

علمای دینی، است.... گوهر ایوب خان وزیر خارجه ی پاکستان از تالش های صلح ملل متحد و سازمان 

یافتیم که دست  پیروزی  این  به  ما   " افزود:  و  یادکرد  قدردانی  به  اسالمی،  های  روند    کنفرانس کشور 

صحبت های بسیار مهم را بین طرف های درگیر در افغانستان ،رهبری کنیم." نماینده ی سازمان ملل 

و ابراهیم صالح باقر معاون سردبیر سازمان کنفرانس کشور های اسالمی به نوبه ی   N ´ Gabiمتحد  

می کند.{ ) برگرفته  خود از پاکستان ابراز خوشی کردند که در برگردانیدن صلح به افغانستان )!( تالش

،  ۱۹۹۸، اپریل  ۴۲، نشریه سازمان عفو بین الملل شماره  INFO/ Pressespiegelاز آیینه ی مطبوعات  

 ، به زبان آلمانی، شهر هامبورگ، بخش افغانستان (. ۱۹ص
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این رویداد یک روزنه ی امید برای پایان دادن به جنگ ها و رسیدن به توافق بر سر یک راهکار پذیرفتنی  

ه طرف های درگیر، شمرده می شد؛ ولی سست پیمانی و بی ارادگی جنگجویان افغانستانی به همگان ب

آشکار بود. گروه های با هم دشمن نمی توانستند و یا هم نمی خواستند که به این سادگی اختالف های خود  

ه پس از چند روز را کنار بگذارند و به خواست مردم و منافع کشور، گردن نهند. به همین دلیل بود ک

روند گفت و گو ها، به یکبارگی بند شد و این بار نیز تالش های سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانس 

 کشور های اسالمی به ناکامی انجامید. 

 

تلویزیون پاکستان، این خبر   ۱۹۹۸/    ۵/    ۳بر پایه خبر تاریخ    ۱۹۹۸/    ۵/    ۴رادیو صدای آلمان به روز  

 گردان(:را به نشر سپرد) بر

 

  -}" دور نهم گفت و گو های رو در رو میان حکومت افغانستان ) هدف پاکستان اداره ی طالبان است  

مؤلف ( و اتحاد شمال، بنابر وجود اختالف در دیدگاه های آنها تا آینده های نا روشن به پس افگنده شد. 

نکه هیأت جدید ، در نشست از صالحیت اتحاد شمال آمدن تغییر در هیأت طالبان را بهانه گرفته به دلیل ای

بایسته برخوردار نیست؛ بنابران ادامه ی گفت و گو با این هیأت سودی ندارد ) هیأت گفت و گو کننده ی  

مؤلف (.   -پیشین طالبان به ریاست وکیل احمد متوکل، برای ادامه ی رایزنی ها، به اسالم آباد باز نیامد  

فرستاده ی ملل متحد [ گزینه ی دیگری، جز پس انداختن دور    James N ´ Gabiمعاون رییس جلسه ]

 نهم گفت و گو ها به یک زمان نامعلوم، نداشت. 

عبدالحکیم مجاهد سفیر طالبان در پاکستان و عضو هیأت گفت و گو کننده، گفت: " ما به پذیرش گذشت  

  ۲۱استان،  ۳۰در صد قلمرو افغانستان را زیر اداره ی خود داریم. ما از زمره ی  ۸۰ها آماده شدیم. ما 

در صد نمایندگان    ۸۰ون علما  آنرا به اشغال خود در آورده ایم. ما می توانیم بگوییم که در کمیسی   ۲۲و یا  

از ما باشد. ما روز ششم ماه می را تاریخ برگزاری و شهر جالل آباد و یا اسالم آباد را محل بر پا کردن  

 کمیسیون عالی، پیشنهاد نمودیم."

 

فضل هادی شنواری، رییس هیأت جبهه ی متحد شمال گفت: " ما به ادامه ی صحبت ها پا بند هستیم و  

و گو ها را باز نگه می داریم. ما از تالش های صلح ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور    دروازه ی گفت

های اسالمی در افغانستان پشتیبانی می کنیم. ما از حکومت پاکستان به خاطر مهمان نوازی سپاسگزاریم. 

دستیابی    همچنان از فراهم آوری زمینه ی برگزاری نشست گفت و گو ها و کوشش برادران پاکستانی برای

مطبوعات   ی  آیینه  از  )برگرفته  کنیم."{  می  قدردانی   ] صلح  روند  ]در  پیشرفت  به 

INFO/Pressespiegel ۲۲-۲۱، صص  ۱۹۹۸جوالی  ۴۳، شماره .) 

 

چنان به نظر می رسد که پذیرفته نشدن بسا مسایل در آجندای گفت و گو ها از سوی طالبان، سبب شکست  

سیاست جدید ملل متحد و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی، برای پایان دادن به بحران در افغانستان، 

جدید پشتیبانی کرده بود شد. در حالی که دولت ایران نیز به گفته ی عالوالدین بروجردی از ابتکار های  

طالبان به پایان محاصره ی اقتصادی و سیاسی و   -۱. برجسته ترین نکته های اختالف این ها بودند:  

آتش بس در جبهه های جنگ در شمال کابل به سود طالبان نبود؛    -۲نظامی هزارستان موافقت نکردند.  

ی مبادله ی اسیران با دشواری سنگین رو به  برنامه    - ۳بنابران از پذیرش و پیروی از آن سر باز زدند.  

یکطرفه    رو بود؛ زیرا هر دو طرف خواهان قبوالندن زورگویانه ی خواسته های خود بر یکدیگر به گونه

 بودند. 

پس از شکست گفت و گو ها در اسالم آباد، بار دیگر آتش جنگ ها زبانه کشید و در شعله های آن شماری 

 د و به اندازه ی ویرانی کشور و تباهی مردم افزوده شد. از انسان های بیگناه سوختن

چند ماه میدان بازی های سیاسی سرد بود و فضای فعالیت های سیاسی را دود بی اعتمادی ها پوشانیده  

بود، تا اینکه اخضر ابراهیمی ماموریت یافت که به افغانستان و کشور های همسایه سفر کند و زمینه را 

 کند.  ید نشست ها و گفت و گو ها فراهمبرای برگزاری دور جد

همزمان با این رویداد، شورای امنیت سازمان ملل متحد به نوبه ی خود دست به کار شد و برنامه ی 

 تشکیل کمیسیون صلح را از سر گرفت:

" کمیته مذاکرات صلح به پیشنهاد سازمان ملل متحد تشکیل می شود و نمایندگان طرفین متخاصم ضمن 

 باره برقراری صلح در افغانستان سرنوشت آینده آن کشور را تعیین خواهد نمود.گفتگو در

 لخضر ابراهیمی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران ] آژانس خبرگزاری رویترز[ گفت ، 

این جلسات که نمایندگان دو طرف متخاصم حضورا" گفتگو خواهند کرد بیشتر  امیدوار است در  وی 

 افغانستان بعد از قریب بیست سال روی صلح و آرامش را بخود ببیند.... مسائل موجود حل بشود و
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گزارش خبرگزاری رویترز در بخش دیگری از همین خبر خاطر نشان می سازد، طالبان هٔیت پنج نفری 

نیز   شمال  ائتالف  کردند.  تعیین  کرد  خواهند  شرکت  صلح  کمیسیون  در  نمایندگان  بعنوان  که  را  خود 

 تعیین نموده اند. نمایندگان خود را

هفتٔه پیش لخضر ابراهیمی با رهبران و نمایندگان ائتالف شمال در عشق آباد پایتخت ترکمنستان مالقات 

و  از طرف رهبران  آنرا  پذیرش  و  گذاشت  میان  در  آنان  با  را  کمیسیون صلح  تشکیل  پیشنهاد  و  کرد 

 نمایندگان مذکور به اطالع مقامات طالبان رسانید.... 

تاریخ آغاز گفتگو ها تعیین نشده است ائتالف شمال می خواهد در آغاز گفتگو ها مسلٔه آتش بس و مبادلٔه 

زندانیان جنگی بین طرفین متخاصم حل بشود و می خواهد تعداد بیشتری بعنوان نمایندگان دو طرف در 

سات دیگری نیز زیر جلسات کمیسیون صلح شرکت داشته باشند. ائتالف شمال همچنین خواهان تشکیل جل

نظر سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسالمی می باشد که بایستی همزمان با جلسات کمیسیون صلح در  

، سه شنبه ۱۲ترکمنستان و ایران تشکیل بشوند...." ) برگرفته از: هفته نامه ی نیمروز افغانستان، شماره  

 ، چاپ لندن(.۱۹۹۸/  ۴/    ۱۵برابر با ۱۳۷۷/   ۱/  ۲۶

 

م با این آمد و شد در جهان دیپلماتیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیشنهاد تحریم فرستادن  همگا

جنگ ابزار به افغانستان را نیز در میان گذاشت: }" لخضر ابراهیمی فرستادٔه ویژٔه سازمان ملل برای  

ل متحد برای تحریم  افغانستان در عشق آباد پایتخت ترکمنستان به خبرنگار بی بی سی گفت، " سازمان مل

صدور اسلحه و مهمات به افغانستان طرح جامعی تهیه نموده و آن را به موقع خود در افغانستان تحمیل 

 خواهد کرد.

نیز در میان    وی همچنین گفت، این مسله را با ایاالت متحده، روسیه و کشور های همجوار افغانستان

ابراهیمی خاطر نشان ساخت تا وقتی که کشور های همسایه گذاشته است. خبرنگار بی بی سی گفت،  

افغانستان برای طرفین متخاصم اسلحه و مهمات صادر می کنند هیچ امیدی نمی توان به برقراری صلح  

 در این کشور داشت.

به گزارش خبرنگار بی بی سی ابراهیمی در پاسخ به سوال وی که پرسیده بود کدام کشور ها نیاز طرفین 

را به اسلحه و مهمات تامین می کنند گفت، " من فعال" نمی توانم نام این کشور ها را بزبان   متخاصم

بیاورم همینقدر می گویم که اسلحه و مهمات از آسمان برای طرفین متخاصم می بارد و این مسله وضع 

 را وخیم تر می کند " 

 

ز سازمان ملل متحد می خواهد که  در این راستا گوهر ایوب خان وزیر امور خارجه پاکستان مرتبا" ا

 چنین تحریمی را هر چه زودتر به کشور های صادر کننده اسلحه و مهمات به افغانستان تحمیل بکند )!(.

ابراهیمی در پاسخ سوال به این که چرا تا کنون سازمان ملل اقدام مؤثری در این زمینه بعمل نیاورده  

طرفین متخاصم به مالقات و گفتگو در مورد برقراری  است گفت " سازمان ملل تنها بر اساس عالقه  

صلح می تواند وارد عمل بشود و در این مورد بخصوص هیچ یک از طرفین متخاصم در افغانستان 

 تمایلی به انجام مذاکرات درباره صلح از خود نشان نداده اند."{ ) همان هفته نامه چاپ لندن(. 

آشکار م به خوبی  است،  آمده  باال  در  اشتیاق  آنچه  داد و  اهمیت نمی  به نقش مردم  که هیچکس  کند  ی 

شهروندان به خاطر برقراری صلح و تامین نظم و امنیت، سخن بی معنا به نظر می رسید. به هر حال  

 نخستین نشست طرف های درگیر در عشق آباد صورت گرفت: 

 

به خود را با نمایندگان سازمان }" نمایندگان جبهٔه متحد اسالمی افغانستان اولین دور گفتگو های چند جان

 ملل و کنفرانس اسالمی، عصر روز شنبه در عشق آباد شروع کردند.

" برهان الدین ربانی" ریس دولت اسالمی افغانستان که در عشق آباد بسر می برد، نیز در این نشست  

 شرکت دارد.

ی" رهبر حزب وحدت اسالمی این نشست به دعوت نمایندٔه کل سازمان ملل انجام می شود و " کریم خلیل

و نمایندگان " گلبدین حکمتیار" و ژنرال " عبدالرشید دوستم" مذاکرات فشرده ای را پشت در های بسته 

 آغاز کرده اند. 

همچنین نشستی در چهار چوب شش کشور منطقه " ایران، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، اوزبیکستان،  

آباد برگزار شد، اما هنوز دربارٔه نتایج مذاکرات انجام شده هیچ   در عشق[  ۲+۶چین، آمریکا و روسیه" ]

 خبری نشر نشده است. 

یک سخنگوی جبهٔه متحد اسالمی افغانستان دربارٔه جزئیات نشست روز شنبه عشق آباد گفت، در این 

جلسه دو پیشنهاد از سوی جبهٔه متحد اسالمی و گروه طالبان در خصوص برگزاری اجالس صلح عشق  

اد و نیز برقراری آتش بس در جبهٔه جنگ افغانستان با حضور " اخضر ابراهیمی " نمایندٔه دبیر کل  آب

 سازمان ملل در امور افغانستان بررسی شده است.
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وی افزود، طرفین درگیری ها در افغانستان با تشکیل اجالس عشق آباد بطور ضمنی موافقت کرده اند ، 

، سه  ۱۲یری نرسیده اند."{ ) هفته نامه ی نیمروز افغانستان، شماره  اما هنوز به مرحلٔه قطعی تصمیم گ

 ،چاپ لندن (.۱۹۹۸/   ۴/  ۱۵برابر با  ۱۳۷۷/   ۱/  ۲۶شنبه 

چند روز پیش از دست زدن به این ابتکار ها، برای فراهم کردن زمینه های آغاز گفتمان صلح، گروه ی 

فرایند گردهمایی و(  ۶+۲) تا مسؤولیت  نمایندگان طرف های جنگی   تشکیل شده بود  و گو های  گفت 

افغانستانی را به دوش بگیرد. موافقت جنگجویان افغانستانی بر سر تشکیل حکومت یکجایی در نشست  

عشق آباد، همان گونه که شگفتی بر انگیز به نظر می رسید، می توان آنرا یک سیاست بهانه جویی و 

 گریز از روند تالش های سیاسی، به شمار آورد.

 

Willi Germund    در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " آب و هوای یخ شکن دیپلماتیک در هندوکش

 :، نگاشته است)برگردان (۱۹۹۹/  ۳/  ۱۵تاریخ  Frankfurter Rundschau "در روزنامه

  

شهر }" ملیشه های افراطی اسالمی طالبان افغانستان پس از چهار دور گفت و گو ها با اتحاد شمال، در 

مخالفان خود حکومت   با  اند  آماده  که  دادند  نشان  آمادگی  آور  به شگفتی  ترکمنستان  پایتخت  آباد  عشق 

یکجایی را تشکیل دهند. " هر دو طرف درگیر موافقت کردند که کمیته ی اجرائیه مشترک، نهاد قانون 

ینده ی ویژه ی ملل  گذاری مشترک و دستگاه حقوقی مشترک را بنا نهند " این گفته ها در گزارش نما

( آمده که به روز یکشنبه به نمایندگی از گروه های درگیر به نشر رسیده Unsmaمتحد برای افغانستان )

 است.

پیش از این که برف های زمستانی ]در کوهپایه های [ هندوکش آب شوند و سال نو با حمله های نظامی  

سیاسی دیده می شود؛ ولیک گمان ها را نیز به ناخوشایند آغاز شود، نشانه های از آب و هوای یخ شکن 

باید فضای ژرف بی باوری میان طرف ها، دور کرده شود تا  دنبال خود آورده است. در گام نخست 

پیرامون برقراری آتش بس گفت و گو شده بتواند و جزئیات بسا مسایل دیگر نیز آشکار شود."{ ) برگرفته 

 خون و آتش" ج اول(.از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های 

 

 در بخشی از یک نوشته زیر عنوان  Tomas Avenariusدر پیوند به این رویداد، 

بند های شکننده " در روزنامه   با  پیمان صلح   "Süddeutsche Zeitung    ۱۹۹۹/    ۳/    ۱۷تاریخ  ،

 نگاشته است ) برگردان(:

 

اسالمی طالبان و در طرف دیگر جبهه ی این سخن که گروه های درگیر، در یک طرف افراطی های     "

میانجیگری   با  ولی  تواند؛  نمی  شده  بینی  پیش  بتوانند،  کرده  بخش  خود  میان  را  قدرت  شمال،  متحد 

ترکمنستان و ملل متحد، کوشش هایی که برای پیدا کردن قاعده ها، روان است، باید محتوای آن، همین 

و گو و هفت سال جنگ داخلی، انسان به بخش های از  سخن را در بر گیرد. تنها پس از چهار روز گفت 

 این توافق بسیار مهم دست یافته است:

 

 تشکیل حکومت ائتالفی؛ -۱

 تشکیل نهاد قانون گذاری یکجایی؛ -۲

 تشکیل نهاد های حقوقی واحد] دادگاه عالی و دادستانی کل[. -۳

 

پایتخت ترکمنستان شهر عشق آباد یکجا به همچنان با وجود اینکه مخالفان پس از پایان گفت و گو ها در  

مسجد برای ادای نماز رفتند و اینکه آنان پیرامون آتش بس زود هنگام به موافقت نرسیدند، ارزیابی دور 

 اندیشانه را قوت می دهد...." ) برگرفته از کتاب دیجیتال:

 " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

ا دریغ و درد بدون نتیجه در یک نقطه ی نا روشن متوقف شد. دور گفت و گو های صلح در عشق آباد، ب

 -۱۹۹۹/    ۳/    ۲۱آینده ی گفت و گو ها، بر بنیاد توافق های پیشین می بایستی در فاصله میان تاریخ های  

صورت می گرفت؛ ولی چنین نشد؛ زیرا طالبان بر سر خواسته های از پیش تعیین شده ۱۹۹۹/   ۴/  ۲۱

پذیرش " امارت اسالمی" و شناسایی مال عمر به عنوان " امیر المومنین" پافشاری می   خود، از آن زمره

 کردند.

 

 ( بر بنیاد یک خبر از پشاور، گزارش داد) برگردان(: dpaآژانس خبرگزاری آلمان )
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" افراطی های اسالمی طالبان ادامه ی صحبت های برنامه ریزی شده را با اتحاد شمال که باید در هفته 

= آژانس خبر رسانی وابسته به گروه طالبان AIPنده رخ می داد، رد کردند. خبرگزاری افغانستان ]  آی

درپشاور[ سخنان مال عمر رهبر طالبان را به نشر سپرد: ) اتحاد شمال به توافق های دور نخست گفت  

اسالمی را که از    و گو ها در شهرعشق آباد پایتخت ترکمنستان، پا بندی نشان نداد. اتحاد شمال، امارت

حکومت جدید افغانستان را رهبری می کند، نمی     سوی طالبان تشکیل شده و به عنوان عالی ترین مقام،

 INFO/Pressespiegel  پذیرند.( " ) آیینه مطبوعات

(.، شهر هامبورگ، بخش افغانستان۳۳ص  ۱۹۹۹جوالی  ۴۷، شماره   

  

/    ۴/    ۲۰با ناکامی دیدار ها و گفت و گو ها در عشق آباد، شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ  

از ملیشه های اسالمی طالبان و گروه های مخالف آنان در شمال کشور خواست که روند گفت و    ۱۹۹۹

ه دور جدید گو های صلح را از سر بگیرند؛ زیرا خبر های ناراحت کننده می رساند که هر دو طرف ب 

حمله های بزرگ نظامی بر سنگر های یکدیگر آمادگی می گیرند. سازمان کنفرانس کشور های اسالمی 

نیز یادآور شد که با بریده شدن بی نتیجه ی گفت و گو ها، مردم افغانستان از پیامد سیاست جنگ طلبانه 

گانگان، آخرین بخت را برای  و قدرت خواهی یکه تازانه ی گروه های جنگی افغانستان و مداخله ی بی

 تامین صلح، تشکیل حکومت فراگیر و بازسازی، از دست دادند.

اندیشه های قرون  با  قبیله گرایی  پرستی،  فرقه گرایی، ملیت  با تعصب مذهبی،  آگنده  باور های  شیوه 

ناکامی گفت  وسطایی، انحصار گری در قدرت، سلطه طلبی در حاکمیت عواملی بودند که همیشه منجر به  

و گو های صلح می شد. کشور های همسایه و قدرت های بزرگ از پیشرفت ها در بازگشت صلح و  

 آرامش به افغانستان سخن می راندند؛ ولی در پشت سر با تیشه به ریشه ی خواست بر حق مردم می زدند. 

 

در کنار دیگر حرکت های صلح طلبانه )!(، محمد ظاهر، شاه پیشین نیز از جا تکان خورده دست به کار  

رادیوی  ۱۹۹۹/    ۵/    ۱۵به استناد خبر تاریخ    ۱۹۹۹/    ۵/    ۱۸شد. در یک خبر رادیو صدای آلمان تاریخ  

 تهران، آمده است )برگردان (:

 

تاز های  از کوشش  آمریکا  ایاالت متحده ی  دیروز  افغانستان،  "  سابق  پادشاه  ه ی صلح محمد ظاهر، 

گفت که ایاالت متحده از تالش های کلیه    James Rubinپذیرایی کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا،  

افغانستانی ها و میانجی گران از جمله شاه سابق که منجر به آمدن صلح شود، پذیرایی می کند. روبین از 

طرف های درگیر در افغانستان با تأکید خواهش کرد که از ابتکار های ظاهر شاه پشتیبانی و آنها را به 

شرکت نمایندگان ملیت های افغانستان به توافق برسند، حکومتی که با    کار گیرند و در تشکیل حکومت با

اصل های بین المللی: مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، برابر باشد. 

ظاهر شاه در همین ماه از فرستادن مشاوران خود از روم به افغانستان برای پیشبرد گفت و گو ها با 

بهه ی متحد، خبر داد. در برنامه ظاهر شاه، موضوع گرفتن تدابیر و آمادگی ها به برگزاری طالبان و ج

تن از شخصیت های افغانستانی، در نظر گرفته شده که   ۳۵-۳۰نشست بزرگان )لویه جرگه( به انبازی  

 ۴۷مارهش    INFO/Pressespiegel باید به نوبه ی خود بر سر قرارداد صلح کار کنند." ) آیینه مطبوعات

 (  بخش افغانستان ، شهر هامبورگ،۳۴،ص ۱۹۹۹جوالی 

آغاز دور جدید جنگ ها، کوشش های صلح را سر از نو دچار دشواری ها کرد، تا آنجا که به کلی بند  

شد. جنگجویان طالبان شمال کابل را زیر آتش توپخانه گرفتند و جبهه ی متحد همه روزه به سوی کابل 

براهیمی هشدار داد که زمان بیهوده از دست می رود و روند گفت و گو  موشک شلیک می کرد. اخضر ا

ها به بن بست رسیده است، طرف های درگیر با نیرومندی خود را به دور آینده ی جنگ ها آماده می  

 کنند. 

 

 در یک یادداشت کوتاه از نویارک زیر عنوان " عنان طالبان را محکوم کرد " در روزنامه 

، آمده است )برگردان(۱۹۹۹/   ۴/  ۱۴تاریخ  : Frankfurter Rundschau 

 

" کوفی عنان سردبیر سازمان ملل متحد بند شدن گفت و گو های صلح افغانستان را از سوی ملیشه های  

طالبان حاکم در کابل، مایه تأسف خواند. وی پیامد این تصمیم را از سر گیری جنگ های سخت و پریشان 

 حالی مردم، دانست. " 

 

زمانی که در برخورد های نظامی، برنده وبازنده روشن شده نمی توانست، آنگاه بود که گروه های هر  

جنگی با کاربرد روش های جدید به فکر از سر گیری گفت و گو های صلح می شدند تا بدین شیوه وقت 

 کمایی کنند و به جنگ های خانمان سوز آینده آمادگی بگیرند. 
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به نقل از بنگاه خبری از تاشکند، این خبر را ۱۹۹۹/    ۷/    ۲۰( به روز  dpaآژانس خبرگزاری آلمان )

 به نشر سپرد ) برگردان(:

 

" نمایندگان طرف های جنگ داخلی در افغانستان، به روز سه شنبه در پایان دور جدید گفت و گو های  

سازمان ملل متحد در  صلح به توافق رسیدند که به صحبت های خود ادامه دهند. در نشستی به رهبری  

پایتخت ازبیکستان شهر تاشکند، طرف های درگیر از سوی نمایندگان هیأت های خارجی در نشست، فرا 

 خوانده شدند که قرارداد صلح را امضا کنند. 

این چهارمین دیدار در تاشکند، به خاطر کنار گذاشتن دشمنی ها در افغانستان، بود. نماینده ی اتحاد شمال 

د که آتش بس برقرار شود، این سخن را آژانس خبری افغانستان ] رادیو ی وابسته به طالبان  پیشنهاد کر

در پشاور[ به آگاهی رسانید. برعکس، ملیشه های افراطی اسالمی طالبان خواستار آن شدند که مناطق  

 رهایشی هدف حمله های نظامی قرار نگیرند. 

آگاهی نامه مشترک را در مورد افغانستان به امضا  اشتراک کنندگان غیر افغانستانی نشست، شب گذشته

رسانیدند که در آن آمده بود: گروه های جنگی در افغانستان برای حل صلح آمیز اختالف های خود گام 

بگذارند. از طرف های درگیر خواسته شده بود که در گفت و گو های سیاسی در دو مرحله در از بین 

 بی نایل آیند: بردن دشمنی ها به یک دستاورد خو

 

 در مرحله ی نخست: اعتماد به یک دیگر جلب شود و قرارداد آتش بس به امضا برسد.

در مرحله ی دوم: تهداب شکل دولت آینده و تشکیل " حکومت با انبازی نمایندگان اقوام و ملیت ها" را  

 (. ۱۸-۱۷، صص ۱۹۹۹اکتوبر  ۴۸به دست خود بگذارند. ) برگردان از آیینه مطبوعات، شماره 

هنوز نتایج نهایی نشست در تاشکند روشن نشده بود و هیچکس نمی دانست که چه گام هایی در راه تحقق  

 پیدا کردن آنها برداشته شود، بار دیگر گل میانجیگری پاکستان سبز کرد؛ ولی به نتیجه نرسید: 

افغانستان پس از چند روز به    " دومین دور تالش های میانجی گرانه ی پاکستان در درگیری ها در 

پایتخت   دوشنبه  شهر  در  پاکستان  نمایندگان  با  که  صحبتی  در  طالبان  مخالف  اتحاد  انجامید.  ناکامی 

تاجیکستان، داشتند پیشنهاد میانجیگری پاکستان را نپذیرفتند. زیرا پاکستان آشکارا از طالبان پشتیبانی می 

–Itarبیطرفانه داشته باشد. این خبررا آژانس    کند، بدین سبب نمی تواند در روند گفت و گو ها جایگاه

Tass    ۲۳روسیه از قول نمایندگان هیأت اتحاد شمال به نشر سپرد ) خبر آژانس خبرگزاری آلمان تاریخ  

/ ۸  /۱۹۹۹ .) 

طالبان با نشان دادن پیروزی های نظامی، آن هم به کمک پاکستان و پول های سرشار سعودی، تالش 

مللی را باورمند کنند که آنان به تنهایی یگانه نیرو ی حاکم و چیره در افغانستان کردند که جامعه بین ال

هستند و می توانند صلح و ثبات را در کشور بیاورند و از مردم نمایندگی می کنند. افزون بر آن ایاالت  

ممکن    متحده، پاکستان، عربستان سعودی با کار های دیپلماتیک کوشش کردند که شناسایی رسمی طالبان

کمیسیون اعتبار نامه ی مجمع   ۱۹۹۹شود؛ ولی پیوسته با شکست رو به رو می شدند. چنانچه در سال  

کشور را پذیرفت که در   ۱۳۳عمومی سازمان ملل متحد، بدون گذاشتن به رأی گیری، اعتبار عضویت  

ن برای شناسایی آنان میان آنها دولت افغانستان به رهبری برهان الدین ربانی نیز جا داشت. خواهش طالبا

 به عنوان حکومت قانونی افغانستان از سوی کمیته اعتبار نامه، رد شد. 

در دهه ی خونین به دلیل مداخله ی کشور های همسایه و قدرت های بزرگ در امور داخلی افغانستان و 

ظیم ها در  پشتیبانی یک جانبه از گروه های جنگی طرفگیر، همچنان بی میلی سرکردگان و فرماندهان تن

پایان دادن به جنگ و مردم کشی، میانجی گران ملل متحد به پیروزی دست نیافتند؛ بنابران بیشترین تغییر  

و تبدیل نمایندگان در آن سازمان رخ داده است و یا فرستاده ها به خوشی خود از وظیفه کنار رفته اند. 

 انست باشد.سرنوشت اخضر ابراهیمی نیز جز همین، چیز دیگری بوده نمی تو

 

/    ۲۰آژانس خبرگزاری آلمان از قول یک چشمه خبری از شهر نویارک از سازمان ملل متحد، به روز  

 این خبر را به نشر سپرد ) برگردان(:۱۹۹۹/  ۱۰

 

} " با ابراز تأسف و با تلخ کامی باید گفت که به سبب کندی روند گفت و گو های صلح و دست نیافتن به 

نتایج درست، اخضر ابراهیمی می خواهد تالش های خود را درباره ی بازگشت صلح به افغانستان بند 

براهیمی در نویارک  کند. این تصمیم یکجایی با کوفی عنان سردبیر سازمان ملل متحد گرفته شده است. ا

یادآور شد: " من در افغانستان چیزی را نمی بینم که برای به دست آوردن آن تالش صورت گیرد." در  

صحبت خود در شورای امنیت، ابراهیمی وضعیت افغانستان را " بسیار بسیار تأسف بار" خواند وگفت:  

ال افغانستان " به گفت و گو های هر زمانی که ملیشه های افراطی طالبان و مخالفان سالحدار در شم
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 سازنده " آمادگی نشان دادند، او نیز به پشت میز مذاکره بر می گردد.{ ) برگرفته از آیینه مطبوعات

INFO/Pressespiegel 

 

، نشریه سازمان عفو بین الملل، شهر هامبورگ، بخش  ۴۳،ص۲۰۰۰جنوری  ۴۹شماره 

(. افغانستان  

بازشوق  از کناره گیری اخضر   افغانستان،  ابراهیمی چند روزی نگذشته بود که گروه های جنگی در 

صحبت کردن را در سر پرورانیدند. تشویق کننده و انگیزه دهنده ی این دور گفت و گو ها ترکمنستان  

 بود که می خواست پروژه ی لوله کشی رسانیدن نفت و گاز عملی شود.

 

( ASIA–PLUS)    ۱۹۹۹/    ۱۰/    ۲۵بر پایه خبر روز   ۱۹۹۹/    ۱۰/    ۲۶رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 از شهر دوشنبه، این خبر را به نشر رسانید )برگردان(:

 

" طرف های درگیر در افغانستان به از سر گیری گفت و گو ها در عشق آباد، آماده اند. بر بنیاد یک  

زیر خارجه ی طالبان و چشمه ی با اعتبار خبری در وزارت خارجه ترکمنستان، وکیل احمد متوکل و

داکتر عبدهللا وزیر خارجه ی حکومت برهان الدین ربانی، در همین تازگی ها یکی پی دیگر از عشق آباد 

دیدن کردند. بنابر گفته ی یک کارمند وزارت خارجه ترکمنستان، طرف های درگیر به دوام گفت و گو  

د شده بود، تأکید کردند. یک نماینده ی طالبان ها در عشق آباد که بیشتر به دلیل نامساعد بودن وضعیت بن

دلیل اصلی شکست نشست ها در عشق (  ۲+۶شرح داد که دیدار ناکام تاشکند در چوکات گفت و گو های )

آباد بود. در دیدار تاشکند نه تنها پیروزی به دست نیامد؛ بلکه سبب سخت تر شدن موضع گیری طرف  

ها نیز شد. کناره گیری اخضر ابراهیمی نماینده ی ویژه ی سردبیر سازمان ملل متحد برای افغانستان، 

 (. ۴۳،ص۲۰۰۰جنوری  ۴۹ز آیینه مطبوعات، شماره پیامد دیدار ناکام در تاشکند بود." ) برگرفته ا

 

حکایت از آن می کرد که آوردن صلح در افغانستان در نزد آنان جز یک     عملکرد جنگجویان افغانستان

بازیچه چیز دیگری نبود؛ بنابران به آن به عنوان یک نیاز همگانی و خواست بر حق مردم ارزش نمی  

ان طرف های درگیر، هوای خارج رفتن دور می زد، فوری زیر نام دادند. هر زمانی که بر سر نمایندگ

از سر گیری گفت و گو های صلح، آمادگی سفر را می گرفتند و با این نیرنگ به ریش سازمان ملل متحد 

و سازمان کنفرانس کشور های اسالمی، می خندیدند. گام تازه ی گروه های جنگی آن بود که به سرپرستی  

اسالمی به گفت و گو های صلح در شهر جده ی عربستان سعودی آماده شدند. در   کنفرانس کشور های

فرستاده ی ویژه ی ملل    Francese Vendrellاین دور صحبت ها هیأت هایی از پاکستان و ایران و  

متحد برای افغانستان، نیز انبازیدند. در آغاز، نماینده کنفرانس کشور های اسالمی با هیأت های افغانستانی  

 Neueجداگانه گفت و گو کرد تا توافق آنها را به نشستن در پشت میز مذاکره به دست آورد ) روزنامه  

Zürcher Zeitung  امریکن پرس از شهر ریاض سعودی (.  ۲۰۰۰/  ۳/  ۸بر پایه خبر تاریخ 

 

کنفرانس    ، متحد  ملل   )!( بسیار صلح طلبانه ی  های  ابتکار  میان  های جداگانه  فاصله  های  در  کشور 

اسالمی، دولت های همسایه افغانستان و قدرت های بزرگ جهان، حلقه هایی از افغانستانی های دور از  

میهن نیز گاه گاهی گردهمایی ها و نشست های را برگزار می کردند تا راه های برون رفت از بن بست 

یکن به دلیل نداشتن پشتوانه در روند صلح و سازماندهی گفت و گو های نتیجه بخش را جست و جو کنند؛ ل

ی بین المللی و منطقه ای و یا تا اندازه ای یک جانبه بودن محفل ها ) از سوی طرفداران طالبان و یا 

هواخواهان جبهه ی متحد به راه انداخته می شد ( داوری ها و قطعنامه های اینگونه گردهمایی ها بی  

 ی کاغذ نقش می بستند.  تأثیر بودند و تنها واژه ها و جمله ها بر صفحه

، حکومت طالبان بار دیگر تالش کرد تا چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد را از آن  ۲۰۰۰در سال  

خود کند؛ ولی این بار نیز خواست آنان موفقیتی در پی نداشت. بر بنیاد فیصله کمیسیون اعتبار نامه، به 

با تکیه بر گ الدین ربانی گذاشته شد )  افغانستان در اختیار نماینده برهان   Neueزارش:  ادامه چوکی 

Züricher Zeitung  ۲۰۰۰/ ۱۱/ ۴تاریخ.) 

 

  ۲۰۰۰/    ۱۱/    ۵بر بنیاد خبر تارخ    ۲۰۰۰/    ۱۱/    ۶تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه  

امریکن پرس در یک یادداشت کوتاه زیر عنوان " گروه های جنگی افغانستان می خواهند صحبت ها را 

 از سر گیرند " آمده است )برگردان(: 

 

" میانجی سازمان ملل متحد می گوید: گروه های جنگی در نوشتاری آمادگی نشان دادند که به سرپرستی  

 Francese Vendrellملل متحد گفت و گو های صلح را از سر گیرند. نماینده ی ویژه ی آن سازمان،  
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فت و گو های گسترده  در شهر نویارک به آگاهی رسانید: طالبان و اتحاد شمال از آمادگی خود به پیشبرد گ

خبر داده اند؛ ولی مهم این است که با در نظر گرفتن تالش های ناکام گذشته این بار هم می توان به آن به  

دیده بی باوری نگاه کرد. تفاوت این دور گفت و گو ها با گردهمایی های پیشین در این است که ایدون  

صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد در ماه   تعهد نبشته ای وجود دارد. آخرین دور گفت و گو های

جوالی سال گذشته به ناکامی انجامید. افغانستان که از پیامد جنگ های داخلی به ویرانه مبدل شده است، 

 به سبب خشکسالی به سختی رنج می کشد."

 

، تعهد گروه های جنگی در سال های حاکمیت خود، چندین بار در پیوند به برقراری صلح در افغانستان

نوشتاری سپرده بودند و در پای موافقتنامه هایی که به خاطر تامین صلح بسته می شد، امضا گذاشته بودند 

و در مکه سوگند یاد کرده بودند که به پیمان خود وفادار باقی می مانند؛ ولی با دریغ و درد که آنها در  

را نقض کرده بودند. مدت کوتاهی از    این کارزار آزمون بسیار خراب داده و پیوسته قول و قرار خود 

نگذشته بود که وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان در مصاحبه ای   Francese Vendrellگفته های 

با آژانس خبرگزاری آلمان در شهر کندهار، ملل متحد را مسٔوول جنگ های دوامدار در افغانستان دانست؛ 

نی می کند و به باور او این عملکرد سبب به درازا کشیده شدن زیرا این سازمان از مخالفان طالبان پشتیبا 

 اختالف ها شده است.

 

Erhard Haubold در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " کشور دوست داشتنی که جنگجویان اسالمی

روزنام در   " است  افغانستان  کنند،  می  را  سفر  قصد  آنجا  به  جهان  سراسر   Frankfurter هاز 

Allgemeine Zeitung  نگاشته است )برگردان(۲۰۰۱/   ۴/  ۱۱تاریخ ،: 

 

" به آغاز گفت و گو ها در وضعیت کنونی نمی توان باور کرد. سازمان ملل متحد بواسطه فرستاده ی 

برای این کار تالش می کند؛ ولی به نتیجه نخواهد رسید. آلمان   Francese Vendrellویژه ی خود،  

انی "{ چند دور گفت و گو های غیر رسمی افغانست  Brainstorming on Afghanistanهزینه ی }"

های آواره در پاکستان، ایران، روسیه و آمریکا را پرداخت. گروه های کارشناس افغانستانی در هر سه  

ماه یکبار در برلین به هم دیدار می کردند و کوشش به خرج می دادند که سکوت و رکود موجود در روند 

زیر فشار نیرو های داخلی    را بر طرف کنند. حتا زمامداران پاکستان در اسالم آباد  ۲+۶گفت و گو های  

قرار گرفتند تا در راه پایان دادن به ماجرای افغانستان که به نفع پاکستان و اسالم اعتدال پسند، لطمه زده 

 است، صادقانه دست به کار شوند...."

 

برقراری صلح و ثبات و آرامش در کشور، برای مردم تنها و تنها یک رویا و یک آرمان بدون پیدا کردن  

 رسی به آن باقی ماند.دست

صلح و امنیت و آرامش آمدنی نبود؛ ولی دهشت افگنان و آدمکشان دسته دسته از سراسر جهان به نام  

اسالم و اعضای سازمان القاعده با برنامه ریزی آی اس آی به افغانستان می آمدند و در رده های طالبان 

خاطر پایدار شدن حکومت تبهکار گروه بی    دیوبندی و به  -وحشی در دفاع از باور های اسالم وهابی  

 فرهنگ و دانش ستیز طالبان که ماهیت تک قومی و تک زبانی داشت می جنگیدند. 

در شهر های آمریکا ) نویارک و واشنگتن( وضعیت    ۲۰۰۱تا رویداد دهشت افگنانه ی یازدهم سپتامبر  

ی مردم افغانستان باقی ماند. پس از   بحرانی ادامه پیدا کرد و صلح و آرامش در مرز همان آرمان گمشده

واژگونی امارت نام نهاد طالبان، سازمان ملل متحد با ترفند های آمریکایی و نیرنگ های اتحادیه اروپا 

و پیمان ناتو، نشست "بن" را مدیریت کرد و سنگ بنای ساختار سیاسی جدیدی را برای اداره ی افغانستان 

 ت.گذاشت که اشغال کشور را در پی داش

در زمان اشغال، گام های استوار و سازنده برای سرکوب دهشت افگنان طالب و سازمان القاعده، برداشته  

نشد؛ بلکه راه ها را باز گذاشتند که آی اس آی و شیخ های حوزه ی خلیج ) قطری ها در جایگاه یک  

طالبان، بویژه شبکه ی حقانی را مهره سیاه در دفاع از برنامه های آمریکا ( گروه ی شکست خورده  

دوباره زنده کنند و آهسته آهسته افغانستان را به سوی بحران ببرند. همان بود که با این تبهکاری های  

انفجار و  امنیتی، جنگ و خونریزی،  به بی  را  دیگر جایش  بار  نسبی  امنیت  آرامش و  یافته،  سازمان 

صلح و ثبات و آرامش باز هم همان آرمان گمشده ی   انتحار، بمب گذاری و دهشت افگنی واگذار کرد و

 شهروندان افغانستان به شمار آمد.
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 فصل یازدهم 

 

 گردهمایی ها و همایش ها در مورد افغانستان   نشست ها ،

 

در دهه ی خونین با این که یک نظام سیاسی قانونمند و قانون مدار ) قلمرو جغرافیایی که در آن قدرت و  

دولت حکمفرما باشد، نفوس " جمعیت " که در آن جغرافیا، انسان های جامعه بواسطه ی شاخص حاکمیت  

های پیوند دهنده ی مادی و معنوی با هم وابسته و در پیوستگی باشند، قدرت سیاسی " توانایی حکومتی 

اشت؛ ولی همگانی و فراگیر " بر پایه قاعده های حقوقی و پذیرفتنی برای همه ی شهروندان ( وجود ند

با آن هم به ابتکار برخی فرماندهان گروه های جهادی در چند استان افغانستان گردهمایی ها، نشست ها 

و همایش ها به خاطر دریافت راه ی حل های پذیرفتنی به کلیه گروه های درگیر و پایان دادن به جنگ 

 های ویرانگر، برگزار شد. 

در گاهه های سرنوشت ساز و تاریخی در یک کشور که   در دانش جامعه شناسی، نشست ها و همایش ها

نظامی و دریافت راه ی حل های   -اجتماعی    - اقتصادی    -به هدف گره گشایی از پیچیدگی های سیاسی  

فراخور وضعیت، برگزار می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند برای گذر از دشواری  

هانی تأثیر ژرفی از خود بر جا بگذارد. همچنان در مسایل پیچیده  های کشوری ) داخلی(، منطقه ای و ج

ی جهانی و منطقه ای، نقش گردهمایی ها که در آن برای رسیدن به هدف ها، تصمیم های بایسته گرفته 

 می شود، سازنده است. 

سازی بر پایه آموزش سیاسی: هر گاه برگزاری نشست ها و همایش ها دانش محور باشند، افزون بر بستر  

مناسب به روند کاری پژوهشگران و نخبگان جهان سیاست و اقتصاد و جامعه شناسی ) در اینجا بخش 

های تخنیکی و انجینری و بهداشتی و کشاورزی و محیط زیستی... در نگر نیست ( از تازه ترین یافته 

راه و  واکاوی می شود  فرهنگ  و رشد  پژوهش  کارزار  مندی  غنا  و  دانشی، شگوفایی  برای    های  را 

شناسایی و حل پیچیدگی ها، دشواری ها و تنگنا ها باز می کند؛ همچنان زمینه را به برنامه ریزی های  

 اجتماعی فراهم می آورد.  -اقتصادی  -سنجیده شده به خاطر رشد و توسعه سیاسی

 

 در اینجا نمونه ی جنگ و صلح به بررسی گرفته می شود: 

 

جهانی درباره ی جنگ و صلح ) برقراری    -منطقه ای    -ری  برگزاری نشست ها و همایش های کشو

صلح و حل منازعه( هر گاه صادقانه و غیر جانبدارانه باشد و در آنها هدف های ارتجاعی، استبدادی، 

پیچیدگی های وضعیت   به  که  تواند  می  نباشد؛  نهفته  و زورگویانه  نژادپرستانه  استثماری،  استعماری، 

نظامی در یک کشور راه ی حل های مناسب را جست و جو و پیدا کند   -ی  اجتماع  -اقتصادی    -سیاسی  

و راهکار های سازنده را پیشنهاد و فیصله های الزامی را بعمل آورد که بر بنیاد آن صلح و ثبات و امنیت  

تامین شود و فضای همدیگر پذیری و همزیستی مسالمت آمیز به وجود آید و آرامش پایدار و دایمی برقرار 

د؛ زیرا وقتی سخن از نزاع بر زبان می آید: نا امنی، خشونت، جنگ، خونریزی و ویرانی را در خود  شو

 بازتاب می دهد. 

در بودن صلح و امنیت و پا بندی به اصل عدالت اجتماعی ) سیاسی و اقتصادی ( رشد، پیشرفت، توسعه 

لیکن پیامد جنگ و خشونت: وی یابد؛  آمیز تحقق می  بر بادی، و همزیستی مسالمت  نابودی،  رانگری، 

 چپاولگری... است. 

جهانی( پیرامون برقراری صلح و حل منازع    -منطقه ای    -برگزاری نشست ها و همایش ها ) کشوری

ها بستری را برای رایزنی ها، شریک کردن دیدگاه ها و پپیشکش کردن پیرنگ ها و دیدگاه های نو، 

گفتمان سازنده درباره ی راهکار های صلح و هنر و مهارت دستیابی  فراهم می کند و میدان را به گشایش  

 . به راه ی حل های نزاع، هموار می کند

 

صلح، خشونت و حل نزاع هر کدام از خود کلید واژه هایی دارند که در بر گیرنده ی راهبرد ها، دیدگاه  

صلح و حل نزاع، پیوند اخالق ها، روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی، آموزش و فرهنگ آوردن 

و حقوق انسان ها با صلح و خشونت، می شود و نقش رسانه ها، هنر، ادبیات و ورزش را در حل نزاع 

ها با اهمیت می دانند. همچنان دید و بازدید های میان شهروندی، دیدار هیأت ها و فرستاده های خارجی 

پیام های حسن رأی به خاطر برقراری صلح و    برای میانجیگری و شریک کردن دیدگاه ها و مبادله ی

حل نزاع ، نیز می تواند از اهمیت به سزایی برخوردار باشد و نقش مهمی را در پایداری و گسترش  

غیر دولتی و جهانی ایفا کند و بستر بهتر را در    -روابط میان دولت ها، نهاد ها، سازمان های دولتی  

فرهنگی و افزایش همکاری های دوستانه و برابر را به وجود    - اقتصادی )بازرگانی(    - بخش های سیاسی  

 آورد.
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با همین پیش در آمد به چند و چون شماری از نشست ها و گردهمایی ها که در این دهه ی پر از خونریزی 

و آتش افروزی، وحشت و دهشت، جنگ و ویرانگری و نابود کردن و چپاولگری ، برگزار شده بود، 

 پرداخته می شود.

ر توافقنامه ی پشاور گنجانیده شده بود که پس از پایان ماموریت دو ماهه صبغت هللا مجددی، برهان د

الدین ربانی رییس شورای رهبری برای چهار ماه دولت اسالمی را ریاست کند و در این مدت شورای 

رییس دولت  این شورا قدرت را به دست گیرد و    ۱۹۹۲اکتوبر    ۲۹اهل و عقد برگزار شود و به تاریخ  

را برگزیند که مدت خدمت آن یک و نیم سال باشد. در این یک و نیم سال زمینه ی مناسب برای بازگشت  

آوارگان از خارج ،فراهم آورده شود و انتخابات سراسری به خاطر تشکیل یک اداره ی سیاسی با ثبات  

 و برخاسته از اراده ی مردم، راه اندازی شود.

ی میان گروهی برگزاری شورای اهل و عقد را در زمان حکومت چهار ماهه ولی جنگ های تبهکارانه  

زمان تعیین شده برای کنار )    ۱۹۹۲اکتوبر    ۲۹ی برهان الدین ربانی ناممکن کرد. با نزدیک شدن تاریخ  

رفتن وی از قدرت( برخی رهبران حزب های جهادی ) از زمره ی آنان یونس خالص و سید احمد گیالنی  

ت در شهر جالل آباد هم رأی شدند که قدرت به شورای قیادی سپرده شود و یا تا برگزاری ( در یک نشس

شورای اهل و عقد، رهبر یکی از تنظیم ها برای مدت دو ماه ریاست دولت را در دست بگیرد. سرانجام 

دو ماه   نشست؛ بنابران شورای قیادی به این نتیجه رسید که برهان الدین ربانیناین سازش نیز به کرسی 

شورای اهل و عقد برگزار شود؛ لیکن بنابر ناسازگاری  ۱۹۹۲دسامبر  ۱۵دیگر ریاست کند و به تاریخ 

تاریخ   به  شورا  این  آغازین  نشست  جهادی،  های  حزب  سران  بین  هوتل   ۱۹۹۲دسامبر    ۱۹ها  در 

گان تنظیم ها از استان فرماندهان و نمایند  -انترکانتیننتال در کابل برگزار شد که در آن افزون بر رهبران  

 ها، برخی کارمندان عالیرتبه دولت شاهی و نظام جمهوری محمد داوود، نیز انبازیده بودند. 

نشست شورای اهل و عقد را سید نور هللا عماد رییس کمیسیون برگزاری این شورا و دبیر کل جمعیت  

ش از پیش یک الیحه در پنج  اسالمی افغانستان، رهبری می کرد. برای برگزاری شورای اهل و عقد پی

فصل نگارش یافته بود. گردهمایی اهل و عقد با بیرون دادن یک قطعنامه ی هفت ماده ای در واپسین  

 پایان گرفت. ۱۳۷۱آذر/ قوس  ۳۰نشست در تاالر وزارت داخله به روز 

 ۲، ۱۳ره  الیحه شورای اهل و عقد و قطعنامه ی این نشست، در جریده مجاهد، خبری شما   ) یادداشت:

 ، ارگان نشراتی جمعیت اسالمی بخش اروپا، به نشر رسیده است.( ۱۹۹۲دسامبر  ۲۲ - ۱۳۷۱جدی 

برنامه ها و شیوه ی برگزاری شورای اهل و عقد مورد تأیید و پذیرش کلیه سران حزب های جهادی، 

 نکردند.بویژه گلبدین حکمتیار قرار نگرفت؛ از این رو همه رهبران و فرماندهان در آن شرکت 

تصمیم های گرفته شده در شورای اهل و عقد به دلیل جانبدارانه بودن آنها، نه تنها به پایان تنش های 

سیاسی و درگیری های نظامی نه انجامید؛ بلکه به آنها شتاب بیشتر داد و به رنج و درد مردم افغانستان  

 افزود. 

گزارش جریده ی مجاهد، در خارج از تاالر،این در هنگامی که کار شورای اهل و عقد روان بود بنابر  

 فیصله نامه ی پنج تنظیم جهادی و سیاسی پخش و توزیع می شد:

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 ۱۳۷۱/  ۱۰/  ۷شهر کابل 

 فیصله پنج گروه جهادی و سیاسی

 

ب وخیم آن  برای ایجاد اصالح در وضع فعلی کشور و عواقپنج تنظیم جهادی سیاسی افغانستان به نقاط  

 به توافق رسیدیم که قرار ذیل است:

 

تشکیل شورای اهل و عقد دولت بشکل فعلی آن ناقص بوده و لذا آن اگر تدویر می گردد، غیر قانونی    -۱

 بوده و فیصله های آن برای همه غیر قابل قبول می باشد.

رهبری انتقال دهد تا یک دولت قدرت را دولت فعلی باید بصورت فوری و کامل به شورای محترم    -۲

مٔوقت سرپرست جدید از آن طریق تشکیل گردد و طوری که همه تنظیم ها و گروه های جهادی و سیاسی 

 در آن اشتراک ورزند. 

 دولت مٔوقت جدید با تغیرات اساسی در ریاست دولت و کابینه تشکیل گردد.  -۳

از طریق یک کمیسیون مشترک گروه های   ۴اصالح و تشکیل شورای اهل و عقد پس از تطبیق ماده    -۴

 جهادی و سیاسی تحت اجرا گرفته شود.

 امضا کنندگان 

 جبهٔه ملی نجات افغانستان -۱

 حزب اسالمی افغانستان -۲
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 حزب وحدت اسالمی افغانستان -۳

 جنبش ملی اسالمی افغانستان -۴

 محاذ ملی اسالمی افغانستان -۵

، اول فبروری ۱۴ان نشراتی جمعیت اسالمی، بخش اروپا، شماره  } برگرفته از جریده مجاهد)خبری( ارگ

۱۹۹۳) 

 

فیصله نامه ی پنج تنظیم جهادی و سیاسی که فیصله های شورای اهل و عقد را زیر گرفت، وضعیت  

سیاسی و نظامی را در افغانستان دشوار تر و تنور جنگ را داغتر کرد و به درد ورنج مردم افزود و 

 ا به کشور های همسایه ) پاکستان و ایران و جمهوری های آسیای میانه ( کشانید. سیل جدید آوارگان ر

در میان کشمکش های جنگی، نواز شریف نخست وزیر پاکستان از سران تنظیم های جهادی دعوت کرد  

به اسالم آباد بیایند و در    نظامی در افغانستان  -که به خاطر بیرون رفت از وضعیت ناهنجار سیاسی  

یز گفت و گو ها بنشینند. پیش از این قاضی حسین احمد رییس حزب جماعت اسالمی پاکستان به پشت م

کابل آمده بود و یکجا با سفیر کشورش و سفیر عربستان سعودی میان طرف های درگیر میانجیگری می 

 کردند.

انبازی نواز با    ۱۳۷۱بر بنیاد برنامه ریزی حکومت پاکستان، نشست اسالم آباد در آغاز اسپند/حوت  

شریف، ترکی فیصل، همچنان نماینده جمهوری اسالمی ایران برگزار شد که پس از گفت و گو ها و چانه 

 زنی های بسیار، رهبران تنظیم ها بر سر دو موضوع با هم سازش کردند:

 

 موافقتنامه درباره ی ساختار حکومت، آتش بس و مبادله ی اسیران جنگی. -

 صالحیت ها بین رییس جمهوری و نخست وزیری. سوا کردن وظایف و  -

در این نشست سران گروه های جهادی فیصله کرده بودند که در پای سند های توافق شده به خاطر با 

رییس   رفسنجانی  هاشمی  پادشاه عربستان سعودی،  فهد  ملک  باید  آنها،  به  بخشی  اعتبار  و  وزنه شدن 

ن، در جایگاه شاهدان و تضمین کنندگان امضا بگذارند؛ جمهوری ایران و نواز شریف نخست وزیر پاکستا

نواز شریف  و  فهد  ملک  با  یکجا  باز  نشست  یک  در  و  رفتند  مکه  شهر  به  ها  تنظیم  رهبران  بنابران 

موافقتنامه ی اسالم آباد را به امضا رسانیدند و پس از آن سران گروه های جهادی به تهران آمدند و در  

 نی نیز در پای پیمان امضا گذاشت.یک نشست باز، هاشمی رفسنجا 

از آنجایی که چشمه ی دیگری در اختیار نبود؛ بنابران از سر ناگزیری توافقنامه ی اسالم آباد نکته به 

نکته از کتاب: " دسایس پنهان چهره های عریان " تألیف: گلبدین حکمتیار، ناشر: نشر مداد)تهران (، 

 برگرفته شد:، ۱۵۴ -۱۴۹، صص ۱۳۷۹سال چاپ: چاپ نخست 

 

 متن کامل موافقتنامه اسالم آباد   "

 

با انقیاد کامل به ارادٔه خداوندی و حصول هدایت از قران و سنت و با یادآوری از موفقیت های شکوهمند 

 جهادی که ملت مجاهد و شجاع افغانستان بخاطر آزادی و نجات کشور براه انداخته بود. 

 اقامٔه صلح، برای مردم افغانستان، سعادت و ترقی به ارمغان بیاورد. و به امید اینکه جهاد شکوهمند ما با  

با قاعده وسیع، شامل همه احزاب و گروه ها،  این حقیقت که تشکیل یک حکومت اسالمی  و با درک 

ضرورت وقت است، تشکیل حکومتی که آرمان های همه اقشار و ملیت ها در آن تمثیل شود، پروسه  

 آرام و مسالمت آمیز میسر خواهد ساخت. انتقال سیاسی را در فضای

 با تعهد به حفظ اتحاد، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان.

 و با توجه به اولیت دادن به اعمار مجدد افغانستان و زمینه سازی برای برگشت مهاجرین.

 و با تعهد به تامین صلح و امنیت در کشور و منطقه.

مبنی بر این که اختالفات میان افغان ها از طریق صلح آمیز حل   و با احترام به دعوت خادم الحرمین

 گردد.

و با اظهار قدردانی از تالش های نیک آقای نواز شریف صدر اعظم جمهوری اسالمی پاکستان، بخاطر  

 اعاده صلح و آرامش در افغانستان.

رستاده شده شان صورت همچنان با اظهار قدردانی از تائید حکومات سعودی و ایران که از طریق وفود ف

 گرفته است.

و با اذعان به این امر که مذاکرات بین االفغانی بطور جدا جدا و به شکل دسته جمعی بخاطری آغاز  

گردیده است که دست آورد های جهاد حفظ گردد، تمام احزاب و گروه های ذیدخل بر مواد آتی توافق 

 نموده اند: 
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هجده ماه که در آن استاد برهان الدین ربانی به صفت رئیس جمهور  تشکیل حکومت مٔوقت برای مدت    -۱

و مهندس حکمتیار و یا نماینده اش بحیث صدر اعظم ایفای وظیفه خواهند کرد. صالحیت های رئیس 

جمهور و صدر اعظم و کاببینه اش که از طریق مشوره مشخص شده، جزء موافقتنامه و ضمیمه آن می  

 باشد.

و هفته بعد از امضای موافقتنامه، به مشوره رئیس جمهور و رهبران تنظیم های  کابینه در ظرف د  -۲

 جهادی تشکیل می گردد.

ماه را در بر نخواهد گرفت، توافق شده که اعتبار آغاز این   ۱۸بر پروسه انتخاباتی ذیل که بیش از    -۳

 می باشد . ۱۹۹۲دسامبر  ۲۹مدت از 

 ستقل و با صالحیت کامل، مشتمل بر نمایندگان همه احزاب.الف: تشکیل عاجل یک کمیسیون انتخاباتی م 

ماه متصل امضای این موافقتنامه، انتخابات برای    ۸الی    ۶ب: کمیسیون انتخابات مکلف است در ظرف  

 تشکیل یک شورای بزرگ قانون ساز را برگزار کند.

ج: قانون اساسی کشور توسط این شوری منتخب قانون ساز تصویب می گردد که در روشنایی آن انتخابات  

 ماه برگزار می شود: ۱۸عام برای انتخاب ریس جمور و پارلمان در خالل همین 

 شورای دفاعی مشتمل بر دو دو نماینده از هر تنظیم برای انجام امور آن تشکیل می شود: یک -۴

 الف: اردوی ملی کشور را بسازد.

شهر کابل و سائر شهر    ب: اسلحه ثقیله را از همه احزاب و منابع تسلیم شود و در صورت لزوم آن را از

 این ترتیب امنیت شهر ها تٔامین گردد. ها بیرون برده و در نقاطی خارج از آن جابجا سازد و به

 تأمین امنیت همه راه های تدارکاتی غرض استفاده عام.   ج:

 د: عدم استفاده از امکانات دولت برای اکمال قطعات شخصی و باند های مسلح.

 ه: تضمین این امر که صالحیت سوق و اداره قوای مسلح در اختیار کمیسیون دفاعی می باشد.

زندانیانی که توسط حکومت و احزاب در جریان خصومت های مسلحانه دستگیر شده اند  باید همه    -۵

 فورا" و بدون قید و شرط رها شوند.

همه اپارتمان ها و امالک شخصی و دولتی و مناطق مسکونی که در جریان خصومت ها توسط گروه    -۶

 ها غصب و اشغال گردیده است، باید به صاحبان اصلی آن مسترد گردد.

کمیته ای تشکیل می گردد تا اجراات مالی و سیستم پولی کشور را تحت کنترول و نظارت قرار داده    -۷

 و جریان پول را مطابق قوانین موجوده مالی نگهدارد.

کمیته یی مشتمل بر نمایندگان همه احزاب غرض نظارت بر توزیع مواد غذایی، مواد سوخت و سائر    -۸

 مواد ضروری تشکیل می گردد. 

غرض نظارت بر آتش بس و قطع مخاصمات، کمیسیون مشترکی از نمایندگان همه احزاب تشکیل    -۹

 می گردد.

 

 وظایف و صالحیت ها 

 رئیس جمهور 

 

رئیس جمهور، سمبول وحدت و یکپارچگی کشور بوده؛ باید امور دولت را به مقتضای شریعت اسالمی 

 و اصول قران و سنت اداره و رهبری کند. 

رئیس جمهور، صدر اعظم کابینه را تشکیل داده سپس آن را به رئیس جمهور تقدیم می نماید  به مشوره  

 تا رسما" آن را اعالن نموده و مراسم تحلیف را بجا آرد. 

کابینه باید بحیث یک تشکیل متحد، تحت قیادت صدر اعظم، عمل نموده بر اساس اصل مسٔولیت دسته   -۱

 جمعی فعالیت کند. 

 کابینه باید در همه قضایای مهم به شکل منظم در تفاهم با رئیس جمهور عمل کند.صدر اعظم و  -۲

کرد باید    رئیس جمهور و صدر اعظم باید در تفاهم با همدیگر عمل نموده و اگر اختالفاتی تبارز می  -۳

  از طریق مناقشه با همدیگر حل نمایند. در صورتی که قضیه الینحل باقی ماند، باید به مجلس مشترک 

 رئیس جمهور و کابینه مفوض گردد. 

همٔه تصامیم مهم مربوط به پالیسی در مجلس کابینه که تحت ریاست صدر اعظم دائر می گردد، اتخاذ   -۴

 می شود.

وزراء، معاونین وزراء و وزراء دولت برای امور کشور، بصورت انفرادی و دسته جمعی در مورد 

 تصامیم حکومت مسٔولیت دارند. 

 قوماندانان قوای مسلح، مطابق تعامل موجود و پس از تفاهم ذات البینی صورت می گیرد.   تقرر رسمی  -۵
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 صالحیت های رئیس جمهور 

 

 رئیس جمهور دارای صالحیت ها و وظایف آتی می باشد: -۶

 الف: تقرر معاون رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان.

 مشوره صدر اعظم مطابق به حکم قانون.ب: نصب و عزل قضات ستره محکمه و قاضی القضات به 

 ج: فرماندهی اعلی قوای مسلح کشور، در روشنایی اهداف و موازین قوای مسلح افغانستان. 

 د: اعالن جنگ و صلح مطابق به مشوره کابینه و پارلمان. 

 ه: انعقاد و خاتمه جلسات پارلمان مطابق مقررات. 

 طرفی و تشخص اسالمی افغانستان به نفع همه اتباع آن. و: استحکام وحدت ملی، حفظ استقالل، تمثیل بی  

 ز: تائید یا لغو فیصله های محاکم، مطابق به شریعت و در حدود مقررات.

دائمی  نمایندگان  تقرر  و  خارجی  های  کشور  در  افغانستان  دپلوماتیک  های  هئیت  رٔوسای  توظیف  ح: 

و مقررات مربوط و پذیرش اعتبار نامه   افغانستان در سازمان های بین المللی مطابق عرف دپلوماتیک

 های رٔوسای هئیت دپلوماتیک خارجی.

 ط: توشیح قوانین و مقررات و امضای معاهدات بین المللی مطابق به قانون.

ی: رئیس جمهور می تواند مطابق به صوابدید خود برخی از اختیاراتش را به معاون رئیس جمهور و یا  

 صدر اعظم انتقال دهد. 

صورت وفات یا استعفای رئیس جمهور، امور ریاست جمهوری مباشرا" به معاون رئیس جمهور  ک: در  

 مفوض می گردد که تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید، مطابق قانون اساسی، از امور نیابت می کند. 

 ل: اعطای اجازه رسمی به طبع بانک نوت ها. 

در امور حیاتی و مهم ملی که در چوکات اجراءات  م: رئیس جمهور می تواند جلسه فوق العاده کابینه را

 روزمره و عادی کشور نمی گنجد دایر نماید.

 

 صالحیت های صدر اعظم 

 

 صدر اعظم و کابینه دارای صالحیت ها و وظایف آتی می باشد: -۷

الف: وضع و تنفیذ سیاست داخلی و خارجی کشور، مطابق به نص و روح این موافقتنامه و در حدود 

 .قانون

ب: اداره و سرپرستی از امور وزارتخانه ها و سایر مؤسسات و ارگان های اجتماعی و اداری و ایجاد  

 هماهنگی میان آن ها.

 ج: اتخاذ تصامیم اجرایی و اداری، مطابق به مقررات و سرپرستی از امور تنفیذ آن.

به خاطر اعمار مجدد اقتصاد  د: تنظیم و کنترول بودجه دولت و اتخاذ تدابیر غرض بکار انداختن منابع،  

 کشور و بنیان گذاری سیستم ارزشمند پولی و بانکی در کشور. 

ه: وضع پروگرام های اقتصادی، اجتماعی و تعلیمی کشور و نظارت بر تنفیذ آن و تٔاسیس یک کشور  

 اسالمی متکی بخود. 

م و  بحث  و  المللی  بین  در جوامع  افغانستان  مقاصد  و  اهداف  ارتقای  و  تحفظ  تعهدات  و:  درباره  ناقشه 

 خارجی، پروتوکول ها، معاهدات بین المللی و تدابیر اقتصادی.

ز: اتخاذ تدابیر غرض تامین صلح و امنیت، تعلیم اخالق اسالمی، تأمین عدالت و انصاف در ادارات  

 توسط ارگان عدلی مستقل و بیطرف.

در اسالم آباد   ۱۹۹۳مارچ    ۷اریخ  بخاطر تائید از مواد فوق شخصیت های آتی امضا های شان را به ت

 درج نموده اند. 

 انجنیر احمد شاه احمدزی 

 اتحاد اسالمی

 برهان الدین ربانی

 جمعیت اسالمی افغانستان، 

رییس جمهور دولت اسالمی  

 افغانستان

 انجنیر گلبدین حکمتیار 

 حزب اسالمی

   

 مولوی محمد نبی محمدی 

 حرکت انقالب اسالمی 

هللا مجددی پروفیسور صبغت   

 جبهه نجات ملی 

 یر سید احمد گیالنی 

 محاذ ملی

   

 شیخ آصف محسنی 

 حرکت اسالمی 

 آیت هللا فاضل

 حزب وحدت اسالمی 
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 ) یادداشت:

افغانستان بخش ۱۹۹۳مارچ  ۱۹،  ۱۶جریده مجاهد >خبری< شماره   ، ارگان نشراتی جمعیت اسالمی 

موافقتنامه اسالم آباد >ترجمه از عربی< را به نشر رسانیده است،که از اروپا، نیز در صفحه پنجم متن  

 بسیاری نگاه ها با موافقتنامه ی که در باال آورده شده است، همخوانی ندارد.(

بر بنیاد پیمان اسالم آباد، با بازگشت سران تنظیم ها از مکه و تهران، باید همه در جالل آباد گرد می 

  ۲۵اعضای حکومت به فیصله می رسیدند. پس از چند روز، این نشست به تاریخ  آمدند و درباره تعیین  

برگزار شد، که در آن نه همه رهبران؛ بلکه نمایندگان گروه های (  ۱۹۹۳مارچ۱۶)   ۱۳۷۱اسپند/حوت  

جهادی انبازیده بودند و کدام دستاوردی در پی نداشت. در همین نشست تصمیم گرفته شد که گردهمایی 

در شهرستان چهار آسیاب پایگاه فرماندهی گلبدین (  ۱۹۹۳مارچ    ۳۰)    ۱۳۷۲/    ۱/    ۱۰ریخ  آینده به تا

حکمتیار، برگزار شود؛ لیکن درگیری های سخت میان جنگجویان حزب اسالمی و قوای جانبدار رییس  

 جمهوری برهان الدین ربانی در استان پروان، همه چیز را بر هم زد.

 ۹هار، رهبران تنظیم ها ) سوای حزب وحدت( بار دیگر به تاریخ  با میانجیگری شورای جهادی ننگر

در شهر جالل آباد گرد آمدند تا در مورد تشکیل کابینه به  (  ۱۹۹۳اپریل    ۲۹)    ۱۳۷۲اردیبهشت / ثور  

یک نتیجه برسند؛ ولی این بار نیز بنابر جنگ های سنگین در غرب کابل و در استان های پروان و کاپیسا  

خدشه دار شد؛ با آن هم،رهبران گروه های مخالف در پشت میز گفت و گو نشستند و     رسیدن به سازش

بر سر تشکیل یک حکومت گذرا به نتیجه رسیدند که بر بنیاد آن برهان الدین ربانی برای یک سال ریاست  

ین جمهوری را مدیریت کند و گلبدین حکمتیار وظیفه نخست وزیری را به دوش گیرد . کمیسیون هایی تعی 

شد که از وزارت دفاع ) به ریاست برهان الدین ربانی( و وزارت داخله ) به ریاست گلبدین حکمتیار(  

سرپرستی کنند و برای رهبری وزارت های دیگر، نمایندگان تنظیم ها گماریده شدند. چند روز پس از 

اشته شد؛ ولی دوام این، در یک نشست در شهر جالل آباد بر سازشنامه های به دست آمده مهر تأیید گذ

جنگ ها سد راه آغاز کار حکومت جدید شد تا اینکه در قلعه ی حیدر خان پغمان سوگند وفاداری به جا 

 آورده شد و حکومت در چهار آسیاب به کار خود آغاز کرد.

به از قدرت کنار می رفت.    ۱۹۹۴جون    ۲۸بر پایه توافقنامه اسالم آباد، برهان الدین ربانی باید به تاریخ  

همین سبب یک هفته پیش از رسیدن این تاریخ، فرمانده اسماعیل خان با ریختن یک پیرنگ برنامه ای را  

سر دست گرفت و تالش ورزید که در مقام ریاست جمهوری یک شخصیت بیطرف پذیرفتنی برای همه 

 تنظیم های جهادی، قرار گیرد، که از سوی یک شورا رهبری شود.

در همین روز ها در کابل و اطراف آن درگیری های سختی میان نیرو های زیر اداره ی برهان الدین  

ربانی و مخالفان وی، بیداد می کرد و جان و زندگی مردم بیگناه و بی دفاع را می گرفت. خیز و جست  

برای پایان دادن    های بی نتیجه ی دیپلماتیک به خاطر از بین بردن اختالف ها نشان داد که بخت پیروزی

به جنگ های خونین از راه گفت و گو های سیاسی به میانجیگری و انبازی سازمان ملل متحد و سازمان  

کنفرانس کشور های اسالمی و نمایندگان سیاسی قدرت های بزرگ جهان و همسایه های افغانستان، بسیار  

ربانی ، پی کاری رفتند که شکلی از   اندک است؛ بنابران فرماندهان وابسته و طرفدار به برهان الدین

مشروعیت را به دوام کار وی پیدا کنند. به همین هدف بود که شورای حوزه ی جنوب غرب به رهبری 

/   ۹ - ۱۹۹۴/   ۵/  ۵اسماعیل خان و به همکاری و پشتیبانی قاری بابا فرمانده استان غزنی، از تاریخ ) 

همایشی را در شهر تاریخی غزنی برگزار کردند (  ۱۳۷۳اردیبهشت /ثور    ۱۹  -۱۵برابر بر    ۱۹۹۴/    ۵

استان و مولوی حقانی رییس شورای اصالحی انبازیده    ۱۴که در آن فرماندهان جهادی و استانداران  

 بودند. 

شهر غزنی درباره ی تشکیل ارتش یکجایی سازش شد، همچنان در مورد از میان برداشتن  در همایش

 گفت و گو کردند و یک فیصله نامه ده ماده ای را بیرون دادند.اختالف ها بین گروه های جهادی 

بر پایه تصمیم گیری ها در  ۱۹۹۴/  ۷/   ۲۵ - ۱۳۷۳/   ۵/  ۳دو نیم ماه پس از نشست غزنی، به تاریخ 

غزنی، گردهمایی بزرگ در شهر تاریخی هرات برگزار شد. در این نشست بزرگ استانداران استان ها، 

رخی شخصیت های افغانستانی در جهان خارج نیز انبازیده بودند. چند روز پیش  فرماندهان جهادی و ب

از این، اسماعیل خان به دیدار گلبدین حکمتیار شتافت و از وی خواست که در گردهمایی هرات حضور 

 به هم رساند؛ لیکن این خواهش پذیرفته نشد.

)لویه جرگه( برگزار شود، ارتش دارای  در همایش هرات فیصله شد که در سه ماه آینده گردهمایی بزرگ  

یکصد هزار سرباز و پنج فرقه ی لشکری تشکیل شود، رهبر کشور ) رییس جمهوری ( در جلسه بزرگان  

که در ماه آبان / عقرب برگزار می شود، گزینش یابد. نخستین وظیفه ارتش جدید اسالمی: امن کردن راه 

حمله های رهگیر ها و رهزن ها و شکستاندن محاصره ها و بزرگراه ها، خلع سالح همگانی، پس زدن  

 ی اقتصادی کابل خوانده شده بود.
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به خاطر برگزاری  به تصویب رسید. کمیسیون سیاسی  ای  یازده ماده  این نشست یک قطعنامه ی  در 

نشست بزرگان، مصوبه ای را با دوازده ماده تصویب کرد کمیسیون نظامی مصوبه ی هفت ماده ای را  

 د.بیرون دا

تا آن جایی که آشکار است در گردهمایی هرات همه رهبران جهادی انبازی نداشتند. در رسانه های چاپی 

 حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار به آدرس نشست هرات زشت ترین حرف ها گفته شده است.

زخم های    نه نشست فرماندهان جهادی در غزنی و نه هم فیصله های گردهمایی بزرگ در شهر هرات بر

نظامی تأثیر بگذارند و درگیری های   -خونین مردم مرهم گذاشتند و نه هم توانستند بر وضعیت سیاسی  

خانمانسوز و ویرانی و بر بادی را کاهش دهند؛ بلکه جنگ، کشتار، خونریزی، رهزنی، گروگان گیری 

ند و میهن در آتش گسترده تر و بیشتر شده رفت و شهروندان روز های سختی را پشت سر می گذارد

جنگ ها می سوخت. همسایه های شرقی و غربی، خادمین حرمین شرفین و غول های سرمایه بر این 

 آتش روغن و هیزم بیشتر می ریختند و بهای آن را مردم افغانستان با خون خود می پرداختند.

برگزاری نشست    با  ۱۹۹۴/    ۷/    ۱۴در میان این همه دود و آتش، جنگ و ویرانی، حکومت به تاریخ  

خبری، پیشنویس قانون جدید گزینش نمایندگان به شورای ملی اسالمی را به شناسایی گذاشت و خبرنگاران 

 به برخی از ماده های آن آشنایی پیدا کردند، که یک حرکت نمایشی و یک برنامه ی پا در هوا بود.

ه ی آمادگی برای برگزاری نشست  همین گونه بر بنیاد فیصله های گردهمایی بزرگ در شهر هرات، کمیت

بزرگان افغانستان، در یک جلسه در شهر کابل، مولوی محمد نبی محمدی رهبر حزب حرکت انقالب  

اسالمی و عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب اتحاد اسالمی را در جایگاه رییس و معاون رییس برگزید؛  

 ولی در عمل اندک ترین کاری به پیش برده نشد. 

ماه ، گپ ها و تصمیم های گرفته شده در نشست های غزنی و هرات به کلی بی مفهوم  با گذشت چند  

پنداشته شدند، در یخ نوشته بودند و در آفتاب گذاشتند که آب شود. ابتکار های دیگری جای آن قیل و قال 

و افغانستان  با تکیه بر خبر رادی  ۱۹۹۴/    ۱۰/    ۱۸و بزرگنمایی ها را گرفتند. رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 ، این خبر را به نشر رسانید) برگردان(:( ۱۹۹۴/  ۱۰/  ۱۵) 

" در نشست امروز در شهر جالل آباد، چهار رهبر جهادی درباره ی پرسش های سیاسی بسیار مهم،  

دیدگاه یکسان پیدا کردند. در این دیدار ] مولوی محمد نبی محمدی [ رهبر حرکت انقالب اسالمی، مولوی 

خالص رهبر حزب اسالمی، ] برهان الدین ربانی [ رهبر جمعیت اسالمی و ]عبدالرب رسول   محمد یونس

سیاف[ رهبر اتحاد اسالمی که دو روز پیش آغاز شده بود، انبازی کرده بودند. خبرنگار آژانس باختر  

 گزارش داد: چهار رهبر در نشست امروز در پای این سازشنامه امضا گذاشتند: 

 

 تحکیم یابد.   اسالمی در کشور باید قوی شود ونظام  -۱

یک شورای اسالمی تشکیل شود و صالحیت آن را داشته باشد که یک راه حل برای مشکل همگانی    -۲

 مردم پیدا کند که به از میان برداشتن دشواری های موجود بانجامد.

باشد که از تصمیم ها و سازش  باید یک سازمان و یا جماعت علما به وجود آید و وظیفه ی آن این    -۳

 های حکومت بازرسی کند و فتوای حقوقی اسالمی بدهد.

 امنیت کشور باید از سوی مجاهدین گرفته شود. -۴

 کارمندان نظامی باقیمانده از رژیم ملحد)!( پیشین باید نابود شوند. -۵

 لین داده شود. رهبران تنظیم های جهادی باید مورد احترام قرار گیرند و به آنان حق او -۶

به خاطر جلوگیری از بیدادگری ها بر مردم بنابر انگیزه ی قومی و زبانی و یا پیوند داشتن به یک    -۷

 قشر ویژه ی اجتماعی، باید کلیه کار ها در همخوانی با اصول بنیادی اسالم به پیش برده شود.

کشور باشد تا درباره ی   عضو از نمایندگان همه استان های  ۳۰یک شورا تشکیل شود که دارای    -۸

برگزاری همایش بزرگان )لویه جرگه( تصمیم بگیرد و این همایش رهبر دولت را برگزیند و وظایف  

دیگر را انجام دهد. ما از تنظیم های جهادی می خواهیم که این خط های اساسی و رهنمود ها را تأیید 

 کنند. 

 

 امضا ها

 استاد عبدالرب رسول سیاف  خالص  مولوی محمد یونس      مولوی محمدنبی محمدی

 استاد برهان الدین ربانی 

 

همان گونه که سازش ها و تصمیم های نشست های گذشته از اثر بخشی و مقبول شدن برخوردار نبودند  

و در سراسر افغانستان بخت پذیرش نداشتند و در عمل به کرسی نمی نشستند، به همین شکل سازش های 

گانه قدرت به آن  نشست رهبران جهادی در جالل آباد نیز بی تأثیر و پا در هوا بودند و در حوزه های جدا

توجه صورت نمی گرفت؛ از این رو رهبران و فرماندهان گروه های جنگی و شخصیت های غیر وابسته، 
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پیوسته در جست و جوی راه حل های دیگری می شدند و نشست هایی را سازمان می دادند و رایزنی می  

 کردند. چنانچه شهر کویته پاکستان شاهد یک چنین گردهمایی بود.

 

 Dieدر بخشی از یک نوشته زیر تیتر " جنگ پایان ناپذیر " در هفته نامه ی    Gabriele Venzkyبانو  

Zeit  نگاشته است )برگردان(:۱۹۹۴/  ۱۱/  ۱۸تاریخ ، 

 

" در یک نشست >شخصیت های مهم افغانستان < در برگیرنده ی پروفیسور ها، نظامیان و سیاستمداران 

نگی، در شهر کویته پاکستان، پیشنهاد هایی ارائه شد و پیرامون آنها روشنی پیشین، نمایندگان گروه های ج

انداخته شد تا سرانجام در این سرزمین آرامش برگردد، آتش بس برقرار شود، یک شورای گذرا به وجود 

آید که انتخابات را برگزار کند و برای دعوت همایش بزرگان آمادگی بگیرد و تشکیل یک نیرو امنیتی  

سرباز را از میان شهروندان افغانستان و قوای ملل متحد سر و سامان دهد و   ۲۰۰۰۰ف دارای  بیطر

 برنامه ی خلع سالح گروه های مجاهدین را عملی کند."

 

های سیاسی   سایه خواسته  در زیر  به سختی  برگزار شده  های  که نشست    - اقتصادی    -دیده می شود 

و ایران، همچنان بازیگران منطقه ای ) عربستان سعودی، راهبردی کشور های همسایه، بویژه پاکستان  

ترکیه، هند، برخی کشور های عربی( و ابر قدرت ها ) آمریکا، روسیه، چین، اتحادیه اروپا، اعضای  

پیمان ناتو( قرار داشتند. هر چند رهبران، فرماندهان و شخصیت های غیر وابسته یکدست و در هماهنگی  

د و سازشنامه ها را بیرون می دادند؛ ولی همه روی صفحه ی کاغذ باقی می با همدیگر تصمیم می گرفتن

 ماندند و کارا نمی افتیدند؛ لیکن با آن هم از پی هر ناکامی نشست دیگری را برگزار می کردند. 

 

، خبر یک  (۱۹۹۴/    ۱۲/    ۷به اتکای خبر رادیو تهران )  ۱۹۹۴/    ۱۲/    ۹رادی صدای آلمان به تاریخ  

 شر رسانید )برگردان(: نشست را به ن

 

/    ۱۲/   ۷" گفت و گو های غیر مستقیم میان نمایندگان شایسته و کل اختیار هشت گروه چهادی، امشب )  

در تهران به پایان رسید. طرف های درگیر در پیوند به بازگشت صلح در افغانستان بر سر نکته  (  ۱۹۹۴

این گفت و گو های هفت روزه در زیر چتر هایی به سازش رسیدند. بر بنیاد گزارش، گزارشگر ما،  

انبازی کردن نمایندگان از سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس کشور های اسالمی و حکومت پاکستان 

 به پیش برده شد. 

موسوی نماینده ایران در گفت و گو ها، از چگونگی روند نشست ها ابراز خشنودی کرد و یادآور شد، 

یک برنامه ی سه ماده ای توانستند به سازش برسند و آنها این ها اند: آتش  که همه ی گروه ها پیرامون  

بس، گاهه ی گذار و انتخابات آزاد. موسوی به ادامه گفت: تصمیم گرفته شد که نتایج این دیدار در نشست  

 سازمان کشور های اسالمی که به زودی در کزابالنکا برگزار خواهد شد ، پیشکش شود. 

ین گزارش آمده است، که جریر ] همایون جریر عضو هیأت رهبری حزب اسالمی[ افزون بر آن در ا

نماینده شورای هماهنگی انقالب اسالمی افغانستان، از چگونگی روند این گفت و گو ها خرسندی نشان 

داده است. حضور پر شمار گروه های جهادی افغانستان در نشست تهران پایندانی کننده ی نتیجه مثبت  

و گو است. نماینده حزب ]برهان الدین [ ربانی نتایج گفت و گو ها را سودمند خواند و یادآور این گفت  

شد: در نشست تهران امکان تامین صلح سنجش شد و گروه ها بر سر هر نکته ی این برنامه به همدیگر  

 اعتماد پیدا کردند."

 

آواره و دربدر   -افغانستان و مردم بال کشیده  گردهمایی و گفت و گو های تهران نشان دهنده ی آن بود که  

آن چیزی دیگری ، جز بازیچه دست یک مشت رهبران و فرماندهان جنگ افروز و استفاده جو و هیزم  

سوخت جنگ های نیابتی ویرانگر، شمرده نمی شدند. باید خون مردم می ریخت، کشور بر باد می رفت  

ت و نابود می شد تا ارتجاع جهانی و امپریالیسم بین  و هستی مادی و معنوی شهروندان چپاول و نیس

المللی همچشمی های سیاسی و راهبردی و جیوپولتیک خود را به بهای خون افغانستانی ها در همین جا  

به پیش می بردند و به بهانه ی رایزنی و گفت و ها به خاطر پایان دادن به جنگ، آوردن صلح، تامین  

تهی از سودمندی را راه اندازی می ت ها و گفت و گو های پی در پی؛ ولیامنیت و آرامش ، نشس   -ثبات 

 کردند.

 

این خبر را (  ۱۹۹۵/    ۴/    ۱بر پایه ی خبر رادیو تهران )    ۱۹۹۵/    ۴/    ۳رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 )برگردان(: به نشر سپرد
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رییس جمهوری برهان الدین  " شورای عالی هماهنگی، در برگیرنده ی چهار حزب، اپوزیسیون حکومت  

ربانی، از آمادگی خود برای گفت و گو ها آگاهی داد تا یک راه حل به مشکل افغانستان پیدا شود. از چند 

و چون این تصمیم در پایان دیدار هفته ی گذشته خبر داده شد که در آن نمایندگان جبهه ی نجات ملی ] به 

هبری گلبدین حکمتیار [، حزب وحدت اسالمی وجنبش  رهبری صبغت هللا مجددی[، حزب اسالمی ]به ر

 ملی شمال افغانستان، در شهر مزارشریف انبازیده بودند. 

آنگونه که دوکتور رسول طالب سخنگوی شورای هماهنگی آشکار کرد: شرکت کنندگان در این نشست  

ی شورای عالی    در روند صحبت ها پیرامون وضعیت در افغانستان، همچنان درباره ی سیاست های آینده

هماهنگی، رایزنی کردند و گفتند که بحران موجود در افغانستان با جنگ حل نمی شود. او گفت: شورای 

پس از بر افتیدن    عالی هماهنگی صبغت هللا مجددی را به حیث رییس این شورا برگزیده است. مجددی که

 ت می کرد، جانشین حکمتیار شد.حکومت کمونیستی )!( برای دو ماه دولت ائتالفی را در کابل ریاس

این سخنگو که در مزار شریف سخن می زد، گفت: شورای عالی هماهنگی از پیشنهاد سازمان ملل متحد 

در مورد تسلیم دهی قدرت در کابل طرفداری می کند و برخواست تشکیل یک کمیسیون تأکید کرد که در  

از   افغانستان و شماری  شخصیت های بیطرف عضویت داشته باشند و  آن نمایندگان کلیه گروه ها در 

 مشورت های آنان به هدف رسیدن به یک سازش برای تسلیم دهی قدرت، خارج از کابل عملی شود.

فرستاده صلح سازمان ملل متحد تالش می کند که یک شورای گذرا را تشکیل دهد که در آن از هر استان 

عضویت داشته با    و رهبران سرشناس افغانستان  دو نماینده، کارمندان حکومت های پیشین، شخصیت ها

شند تا راه را برای تسلیم دهی قدرت در کابل هموار کند. در پیوند به این گفته، سخنگوی شورای هماهنگی  

گفت: شورا تأکید بر آن دارد، که نمایندگان استان های افغانستان به عنوان عضو شورای گذرا با در نظر 

 ه ی ساختار های اجتماعی در هر استان برگزیده شوند." گرفتن شمار نفوس بر پای

 

دو بار دیدار و گفت و گو میان گروه های جنگی افغانستان در تهران، به هدف پایان دادن به جنگ و  

آوردن صلح، بیشتر به یک برنامه ی وقت کشی می ماند. جنگ ادامه داشت، بی اعتمادی و ناباوری 

تنظیم های جهادی در برابر همدیگر به آن افزوده می شد، بویژه اینکه    فرماندهان و جنگجویان  -رهبران  

آی اس آی پاکستان گروه جنگی بنیادگرا و تازه نفس را به نام " طالبان " به جبهه های جنگ خانمانسوز  

 نظامی در افغانستان پیچیده و پیچیده تر شد.  -وضعیت سیاسی   افزود و با پیدا شدن این نوکران

ضاع و احوال پیش آمده، همه گروه ها در تالش آن شدند که در گرفتن تماس و برقراری روابط  در این او

با طالبان پیشی بگیرند و به این شیوه دسته ی مخالف خود را از میدان هماوردی بیرون برانند و پیروزی  

 به دست آورند.

دند و برای خود پایگاه های بود که طالبان نخست در کندهار دست باال پیدا کر(  ۱۹۹۴)  ۱۳۷۵در سال  

تا نزدیکی های شهر کابل رسیدند که از پیامد آن دروازه های (  ۱۹۹۵)  ۱۳۷۶جنگی ساختند و در سال  

گفت و گو و دیدار ها میان نمایندگان این اعجوبه ی نو پیدا و گروه های جنگی پیشین باز شد. همچنان 

در برابر حرکت های جنگی طالبان، یک جبهه ی تنظیم های جهادی و زون های قدرت تالش کردند که  

 یکجایی را تشکیل دهند؛ از این رو در پشاور پاکستان و جالل آباد با هم نشستند و به گفت و گو پرداختند. 

فرمانده احمد شاه مسعود به نمایندگی از تنظیم جمعیت اسالمی با نمایندگان طالبان در میدان شهر در استان 

و گو کرد؛ لیکن نتیجه ای در پی نداشت؛ زیرا دوگانگی دیدگاه ها بر سر خلع سالح وردک، دیدار و گفت  

 همگانی و سپردن وظیفه ی تامین امنیت شهر کابل به طالبان، نگذاشت که سازش حاصل شود.

میان نمایندگان حکومت و فرستاده   ۱۹۹۵/    ۶/    ۹سه ماه پس از این دیدار احمد شاه مسعود، به تاریخ  

طالبان، در استان لوگر گفت و گو های غیر رو در رو صورت گرفت. حکومت افغانستان این  های گروه  

دیدار را نشانه ای از حسن نیت در سیاست های خود دانست که به خاطر حل صلح آمیز بحران افغانستان، 

در  پیشنهاد های ارائه شده از سوی شخصیت های خیرخواه در داخل و خارج از کشور را پذیرفته است.

این دیدار درباره ی بازگشایی راه ها و برقراری آتش بس، رهایی اسیران و دوام گفت و گو های رو در 

رو و یا بر عکس آن در کابل، سخن گفته شد. زمینه ی این دیدار بنابر میانجیگری موالنا محمد خان شیر 

در کابل جلوگیری شده   علی یک عضو جمعیت العلمای پاکستان فراهم شده بود تا از خطر درگیری ها

باشد. به پیشواز این دیدار، حکومت شس طالب اسیر گرفته شده را آزاد کرد و در پیش روی خبر نگاران 

 داخلی و خارجی به موالنا محمد خان شیر علی تسلیم داد. 

اینجا هر چه سخن زده شد، چیزی به نام نزدیکی دیدگاه های همدیگر پذیری و پایان اختالف ها و   تا 

ابزار های سبک و سنگین به چشم نمی د آراسته با جنگ  تا دندان  رگیری های نظامی بین گروه های 

خورد؛ ولی با وجود شکست پی در پی گفت و گو ها ، این مبارزان راه اسالم)!( خواستند به مردم فریبی 

قرار بود یک  های خود ادامه دهند. چنانچه در رسانه های زیر اداره ی حکومت در کابل پخش شد ، که  

روز پس از توافقنامه ی جالل آباد عبدالرب رسول سیاف و یک نماینده از سوی دولت اسالمی با مال 

محمد ربانی فرستاده ی گروه طالبان که به خاطر دستخط کردن توافقنامه صلح و آتش بس به جالل آباد 
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ای ن دیدار صورت گرفته نتوانست.  آمده بود، دیدار کنند؛ لیکن آشکار نشد که بنابر چه دلیل و مشکلی 

نماینده ی رییس جمهوری برهان الدین ربانی گفته بود که امضای سازشنامه با طالبان تنها مسایل وابسته 

رهبری  به  ملی  جنبش  همدیگر، سوای  از  آنان  درک  و  مجاهدین  نزدیکی  و  روند صلح  کار  آغاز  به 

نمایندگان برهان الدین ربانی و جنرال     ش از اینعبدالرشید دوستم، را در بر می گیرد. هر چند اندکی پی

عبدالرشید دوستم، در شهر تاشکند با هم دیدار و گفت و گو کرده بودند؛ ولی بدون نتیجه ای پایان یافته 

بود. از همین رو دولت در نشست جالل آباد موضع گیری خود را در برابر جنرال دوستم تغییر داد و 

هر چه زودتر تسلیم نشوند، پس از حاصل شدن سازش میان گروه  نیرو هایشتهدید کرد که اگر دوستم و 

 های مجاهدین، آنان به سادگی از کشور به بیرون رانده خواهند شد.

 در این گفت و گو ها در جالل آباد، نماینده ی سازمان ملل متحد برای افغانستان حضور نداشت.

بان، محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان و دسته ی  یکی از تأیید کنندگان سرسخت حرکت های گروه طال

وابسته به وی بودند. طالبان زیر نام به قدرت رسانیدن دوباره ی محمد ظاهر، هر تبهکاری را که می  

توانستند در حق مردم روا داشتند. به سلسله ی فتنه گری های گذشته، بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان، 

و داماد محمد ظاهر دعوت کرد که از آن کشور دیدن کند. این ترفند سیاسی    از سردار عبدالولی پسر عمو

حکومت پاکستان، خشم دولت افغانستان و گروه های جهادی طرفدار و همسو با آن را برانگیخت و سبب  

پیدایی واکنش ها شد. سردار عبدالولی به پاکستان آمد تا پیرامون برگزاری نشست بزرگان )لویه جرگه( 

 یت های سرشناس افغانستانی رایزنی کند، که بخت با ایشان یاری نکرد.با شخص

 

درباره ی پذیرفتن نقش سیاسی به محمد ظاهر، در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " هزار ها افغانستان  

، نگاشته است ۱۹۹۵/  ۹/  ۲۵تاریخ  Neue Züricher Zeitungکوچک" مصطفی دانش در روزنامه 

 )برگردان(:

 

مال و طالبان روان است.  " از تابستان بدین سو در پاکستان گفت و گو های سازنده میان دوستم از اتحاد ش

آنان به ] محمد[ ظاهر، شاه پیشین در اختالف های داخلی یک نقش سیاسی با اهمیت و مهم را در نظر 

گرفته اند، چیزی که حکومت ربانی به کلی آن را رد می کند. در هماهنگی با طالبان، دو ستم اعالم کرد 

ن کند تا وی بتواند ماموریت صلح خود را آغاز  که آماده است در شمال امنیت پادشاه ]پیشین[ را تامی

 بدارد. و چنین است بازی قدرت در افغانستان...."

 

از یک طرف دیدار ها و گفت و گو ها صورت می گرفت، از سوی دیگر درگیری های نظامی و تاخت 

ته می شد؛ و تاز های وحشیانه به شهر ها و شهرستان ها سنگین شده می رفت و بیشتر تعیین کننده پنداش

 زیرا گروه ها می خواستند یکدیگر خود را در میدان های جنگ و سیاست شکست دهند. 

یک برنامه صلح را پی   ۱۹۹۵محمود مستری فرستاده سازمان ملل متحد برای افغانستان در آغاز سال  

 .ریزی کرد که تسلیم دهی قدرت از برهان الدین ربانی به یک شورای رهبری مجاهدین، جز آن بود

 در این وقت در افغانستان افزون بر کابل پایتخت، چهار حوزه ی دیگر قدرت نیز شکل گرفته بود:

 

 کندهار در جنوب شرق. -۴جالل آباد در شرق،  -۳مزارشریف در شمال، -۲هرات در غرب،  -۱

که   روزنامه    Thomas Ruttigآنگونه  نگاشته    ۱۹۹۵/    ۸/    ۲۲تاریخ    Die Tageszeitungدر 

 چوکی ریاست جمهوری برهان الدین ربانی بسیار لرزان بود.  است:

مولوی محمد نبی محمدی به طالبان پیوست و شماری از جنگجویان اتحاد اسالمی سیاف که کمک های 

مالی عربستان سعودی را به دست می آوردند، نیز به طالبان پیوستند. همچنان بنابر میانجیگری مسکو،  

 کومت کابل و جنرال دوستم بهبود یافته بود . روابط بین ح

به افغانستان آمد   ۱۹۹۵/    ۸/    ۴-۳در همین وقت سردار آصف احمد علی وزیر خارجه پاکستان به تاریخ  

و با مقام های حکومت و با مال محمد ربانی عضو شورای رهبری طالبان در کندهار دیدار و گفت و گو  

 کرد.

سی دیگری داشت: وقتی می دید که جنگ ها اندکی فروکش کرده است،  ولی حکومت در کابل راهکار سیا

می فرستاد تا با رهبران گروه های جنگی و رهبری گروه طالبان در کندهار، تماس بر     نماینده ها را

قرار شود. هیأت ها گاهی در چهار آسیاب با گلبدین حکمتیار دیدن می کردند و گاهی به شبرغان می  

 دوستم گفت و گو می کردند. رفتند و با جنرال 

 

مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " سرزمین بی ارزش]بر باد رفته[ در هندوکش" در  

 نگاشته است )برگردان(: ۱۹۹۶/  ۲/  ۲تاریخ Frankfurter Allgemeine Zeitungروزنامه 
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نخستین بار یک هیأت بلند پایه اتحاد شمال  ، در اسالم آباد پاکستان،  [۱۹۹۵" در آغاز اکتوبر سال گذشته ]

با رهبری طالبان دیدار کرد و از آنان بسیار به سردی پذیرایی صورت گرفت. یک نماینده ی گروه طالبان 

با نشان دادن انزجار گفت، که حزب وی " حزب هللا " هیچگاه با کمونیست های پیشین همکاری و یکجایی  

کسی که پشتیبان نجیب هللا رییس جمهوری کمونیست بود، هر چند در    کار نخواهد کرد و نه با دوستم،

پایان در بر اندازی حکومت انقالبی نقش داشت ] این نماینده ی طالبان نمی تواند انکار کند که شماری از 

افسران و کارمندان ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان وابسته به جناح خلق، بویژه خلقی های فراری  

تان در خدمت و در رده ی طالبان بودند و یکجا با این گروه بر ضد مردم و کشور می جنگیدند[.  در پاکس

سخنان وی نه تنها در داخل تاالر کنفرانس شنیده می شد؛ بلکه در بیرون نیز، جنرال مجید معاون دستگاه  

ا البته  کند،  دنبال  را  طالبان  که سخنان سخنگوی  بود  شده  آماده  پاکستان  آی  اس  برای آی  وی  کار  ین 

 سخنگوی طالبان با اهمیت بود.

ده دقیقه پس از این، زمانی که این طالب به تاالر برگشت از " سخنان بی ادبانه " خود پوزش خواهی 

کرد. جنگجویان شمال مسلمان های خوبی هستند. پس طالبان در این کار مشکلی نمی بینند، هر گاه آنان  

 سالم واقعی " بر ضد حکومت ربانی بجنگند." در زیر بیرق طالبان به خاطر " ا

 

در هنگامی که آتش جنگ در شمال، جنوب، شرق و غرب افغانستان شراره داشت، رهبران شورای عالی  

در اسالم آباد پاکستان گرد هم آمدند و به گفت و گو پرداختند تا    ۱۹۹۶/    ۲/    ۱۱هماهنگی به تاریخ  

یکجایی راهی را برای برقراری صلح و آرامش در کشور دریابند. در این دیدار جنرال عبدالرسید دوستم، 

گلبدین حکمتیار، حاجی محمد محقق، صبغت هللا مجددی و پیر سید احمد گیالنی حضور به هم رسانیده  

های سیاسی می رسانید که در این دیدار پیرامون پیشنهاد های تک تک شرکت کنندگان و  بودند. گزارش

دیدگاه های محمود مستری فرستاده ی ویژه ی سازمان ملل متحد، سخن زده شد. رهبران می خواستند بر  

ل سر یک برنامه ای کار کنند که تسلیم دهی قدرت از رییس جمهوری ربانی به یک شورای گذرا که تشکی

آن با یک قاعده ی وسیع در دستور کار بود، آسان شود؛ ولی آشکار نبود که آیا گروه طالبان با این برنامه 

/    ۲/    ۱۴تاریخ    Die Tageszeitungسازگاری نشان داده بود یاخیر؟ ) گزارش کوتاه در روزنامه  

 (. ۱۹۹۶/   ۲/  ۱۱اریخ بر بنیاد خبر رادیو پاکستان ت ۱۹۹۶/  ۲/   ۱۲و خبر صدای آلمان تاریخ  ۲۹۹۶

 

دیدار و گفت و گو  (  ۱۹۹۶/    ۲/    ۱۱در واکنش به این پیشامد، حکومت افغانستان با پخش یک خبر )  

های رهبران را در اسالم آباد یک گام دیگر به سوی آغاز دور جدید جنگ ها پنداشته و آن را برنامه ی 

ت که کلیه تالش هایی که به نام بازگشت  بی نظیر بوتو نخست وزیر پاکستان دانست. سخنگوی حکومت گف 

صلح به افغانستان در خارج صورت گرفته ، ناکام بوده است. باید پیرامون مسایل در داخل افغانستان به 

 سخن گفتن نشست برگزار کرد.

 

در یک یادداشت کوتاه زیر عنوان "    ۱۹۹۶/    ۲/    ۱۳تاریخ    Süddeutsche Zeitungدر روزنامه  

 پاکستان باید میانجیگری کند" آمده است )برگردان(:

 

" گلبدین حکمتیار نامزد نخست وزیری افغانستان از پاکستان کشور همسایه خواهش کرد که یک دیدار 

ن دولتی  بین رهبران کلیه گروه های جنگی افغانستان را سازماندهی کند. حکمتیار بنیادگرا در تلویزیو 

پاکستان گفت که این کشور باید همه رهبران ، از جمله رییس جمهوری برهان الدین ربانی دشمن سرسخت 

وی را برای یک گفت و گوی سازنده به پشت میز مذاکره بکشاند. حکمتیار به پاکستان آمده تا همراه با 

دهد. طالبان که  قوی ترین گروه جنگی    دیگر گروه های مجاهدین یک جبهه ی ضد ربانی را تشکیل 

 است،به مانند دیگر نشست ها، اینبار نیز گفت و گو ها را تحریم کردند."

 

یک هیأت سیاسی ایران برای دیدار و گفت    ۱۹۹۶/    ۱/    ۳پیش از دیدار رهبران در پاکستان، به تاریخ  

ن کشور گفته شد . و گو با رهبران طالبان به کندهار آمده بود که بخشی از تالش های میانجی گرانه ی آ

حکومت ایران از دید خودش به این فکر بود که با این گونه کوشش ها می تواند یک راه حل صلح آمیز 

برای مشکل افغانستان پیدا کند . بنابر خواهش طالبان، ایران به این ابتکار دست زد و خواست گروه های 

این رویداد سپری نشده بود که علی اکبر با هم مخالف را به پشت میز مذاکره بنشاند . چند روزی از  

در پاکستان با مولوی محمد نبی محمدی و سید احمد   ۱۹۹۶/    ۱/    ۱۰والیتی وزیر خارجه ایران به تاریخ  

گیالنی دیدار کرد. این رهبران جهادی از تالش های ایران به خاطر حل صلح آمیز بحران سیاسی در 

 افغانستان، ابراز خرسندی کردند.

ه کوشش های میانجی گرانه ) در زبان دیپلماسی به آن میانجی گرانه می گویند؛ ولی در اصل  در نتیج

/   ۵/    ۳بسیار هدف های ویران گرانه در آن نهفته بود( پاکستان و ایران ؛ شورای هماهنگی به تاریخ  
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ت  در یک نشست در شهر پشاور، به ریاست صبغت هللا مجددی آمادگی نشان داد که با حکوم  ۱۹۹۶

برهان الدین ربانی گفت و گو های رو در رو را آغاز کند و یک دسته ی کاری را تشکیل دهد که یک  

برنامه را آماده و به حکومت در کابل ارائه کند. با دریافت پاسخ مثبت به این پیشنهاد ها، گفت و گو های  

/   ۱۳ان بود و به تاریخ  رو در رو به پیش برده خواهد شد. در همین وقت قاضی حسین احمد در افغانست

به اسالم آباد برگشت و یادآور شد که در گفت و گو های دوامدار میان حکومت افغانستان و   ۱۹۹۶/    ۵

گلبدین حکمتیار پیشرفت هایی به دست آمده است. حسین احمد گفت که نقش میانجی را بازی کرده است؛ 

شده بود، پشتیبانی می کند و در دیدار و نشست    بنابر ان از گفت و گو های آنان که از چند ماه پیش آغاز

مذهبی در آن عضویت دارند، پیشنهاد می کند که یک هیات    - شورای وحدت ملی که چهار حزب سیاسی  

 را نزد طالبان بفرستند تا گفت و گو ها را با گروه های دیگر از سر گیرند. 

برگزاری یک نشست را درباره حل   به دوام تالش های گذشته، در هنگامی که محمود مستری پیشنهاد

نظامی و پایان دادن به جنگ ها در افغانستان با پشتیبانی آمریکا، روسیه، کشور های   -بحران سیاسی  

/    ۵/    ۲۸همسایه، همچنان رهبران گروه های جنگی افغانستان، کرده بود؛ رادیو صدای آلمان به تاریخ  

  ۱۹۹۶/    ۵/    ۲۴پاکستان، رادیو تهران و خبر تاریخ  بر بنیاد خبر رادیو صدای آزادی، رادیو    ۱۹۹۶

 رادیو افغانستان، این خبر را پخش کرد ) برگردان (:

 

" به خاطر آوردن صلح در کشور و تحکیم آن، پروفیسور برهان الدین ربانی و انجینر گلبدین حکمتیار  

نامه را به امضا رسانیدند.  یک موافقت  ۱۹۹۶/    ۵/    ۲۴امیر حزب اسالمی افغانستان، به روز جمعه تاریخ  

در هنگام امضای این سند پروفیسور عبدالرب رسول سیاف، احمد شاه مسعود و نمایندگان دیگر از هر  

 دو حزب حضور داشتند.

دفتر رسانه های ریاست جمهوری آگاهی داد که این توافقنامه در نتیجه دیدار ها و تماس های دوامدار و 

 ور داشتن به یکدیگر به امضا رسیده است . گفت و گو های همه جانبه و با

به خاطر زدودن بی اعتمادی ها و دوام گفت و گو های میان شهروندی و برقراری صلح و ثبات در میهن، 

امضای توافقنامه امروزی یک عملکرد درست است و نشان می دهد که افغانستانی ها در سخت ترین 

 ر بیایند. وضعیت می توانند در حل دشواری ها با هم کنا

 

 قرارداد صلح این نکته ها را در بر داشت :

 

 به جنگ های کنونی پایان داده می شود و باید در سراسر کشور صلح برقرار باشد.  -۱

 تهداب بنیادی و باور کردنی برای نظام اسالمی گذاشته می شود. -۲

چه زودتر یک حکومت  هر دو طرف بر سر یک نکته سازش کردند که یکجا با دیگر حزب ها هر    -۳

 گذرا تشکیل شود که مورد پذیرش همه باشد.

انتخابات برگزار شود و هماهنگ با آمدن صلح و امنیت در افغانستان، حکومتی بنا یابد که بنیاد آن بر    -۴

 اصول اسالمی استوار باشد. 

کشور جلوگیری گام های یکجایی برداشته شود که به نیرومندی وحدت ملی بانجامد و از بر افتیدن    -۵

کند و کلیه دسیسه ها نقش بر آب شود که هدف آنها را دوام جنگ ها و بر اندازی افغانستان در بر می 

 گیرد.

 در سراسر افغانستان ارتش ملی اسالمی و نیروی امنیتی ملی و اسالمی به وجود می آید." -۶

 

ولی بر ضد این یکی شدن و توافقنامه ی جدید، ناخرسندی و ناسازگاری شکل گرفت، هر چند حزب 

داد که امضای آن بر خالف هیچ حزب و گروه نیست؛ بلکه به خاطر  اسالمی در یک اعالمیه آگاهی 

مولوی یونس خالص و مولوی محمد نبی محمدی   ۱۹۹۶/    ۵/    ۳۰برقراری صلح و ثبات است. به تاریخ  

را  ی راهبردی  توافقنامه  یک  امضای  تا  رفتند  کندهار  به  طالبان  رهبری  نزد  خویش  مشاوران  با  کجا 

 حکمتیار رویارویی کرده بتواند.  -سازماندهی کنند که با سند جور آمدن ربانی 

در همین هنگام بود که هانک برون سناتور آمریکایی تصمیم گرفت که نمایندگان همه گروه های جنگی  

غانستان، همچنان محمد ظاهر پادشاه پیشین را به واشنگتن فرا خواند و آنان در یک نشست که  مهم در اف

در نظر گرفته شده بود، موضع گیری های خود را آشکار کنند.    ۱۹۹۶/   ۶/    ۲۵برگزاری آن به تاریخ  

عباس   تنها از گلبدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف دعوت نشده بود. مال عباس آخوند و شیر محمد

 ستانکزی نمایندگان طالبان، از راه آلمان در سفر با هواپیما به نویارک رسیدند. 

در واکنش به تصمیم سناتور آمریکایی، عبدالرب سیاف در دیدار با عالوالدین بروجردی، دعوت رهبران 

 جهادی را به واشنگتن، مداخله در امور داخلی افغانستان دانست.

 ن حکمتیار نیز در یک خبرنامه، تصمیم سناتور آمریکایی ، حزب اسالمی به رهبری گلبدی
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 بویژه دعوت شدن محمد ظاهر، شاه پیشین را محکوم کرد. 

بر محله های رهایشی و نقاط پر از رفت و آمد  ۱۹۹۶/   ۶/  ۲۶گروه طالبان با شلیک موشک به تاریخ 

 بیگناه را کشتند.   شهرونداندر شهر کابل، از توافقنامه میان ربانی و حکمتیار پذیرایی کردند و 

 

در یک یادداشت کوتاه    ۱۹۹۶/    ۵/    ۲۳تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungدر روزنامه  

 نگاشته شده است ) برگردان(:

 

  ۱۹۹۶/    ۵/    ۲۲" بنابر دعوت وزارت خارجه آلمان، هیٔات طالبان از آلمان دیدن کرد. این هیأت به تاریخ  

در بن، خواستار آن شد که خونریزی در افغانستان پایان یابد تا برگزاری انتخابات آزاد امکان پذیر شود. 

تان هستند و آماده اند که در این  بحران موجود در افغانس   هیأت به آگاهی رسانید که طالبان خواهان حل

 شرط که به باور های دینی و رسم و رواج ها احترام گذاشته شود."  باره گفت و گو کنند؛ لیکن به یک

 

در دوستی و دشمنی زودگذر، نزدیک شدن ها و دوری جستن های لحظه ای تنظیم های جهادی راز های  

ان در خطر می افتید با هم کنار می آمدند، زمانی زیادی نهفته بود. روزی که منافع شخصی و گروهی ش

که بخش کردن گنج های باد آورده و واگذاری چوکی ها و مقام ها می بود گپ به جنگ و خشونت و  

 دشمنی می کشید که مردم را تباه و کشور را ویران می کرد.

لی یک بار دیگر زیر در برگ های پیشتر از مخالفت خالص، محمدی و گیالنی با ربانی سخن گفته شد؛ و

 نام مشورت پیرامون روند صلح به هم نشستند و درد دل کردند.

 

این خبر  (  ۱۹۹۶/    ۶/    ۲۹بر پایه خبر رادیو افغانستان )  ۱۹۹۶/    ۷/    ۱۱رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 را به نشر رسانید ) برگردان(:

 

نی در یک نشست با برهان الدین  " محمد یونس خالص، مولوی محمد نبی محمدی و پیر سید احمد گیال

ربانی رییس جمهوری دولت اسالمی افغانستان، تأکید بر ادامه ی گفت و گو های میان شهروندی کردند 

 و تصمیم گرفتند که گردهمایی بزرگان ) لویه جرگه( را برگزار کنند. 

مندان بلند رتبه دفتر رسانه های ریاست جمهوری به آگاهی رسانید که رییس جمهوری را شماری از کار

حکومت و فرماندهان در سفر به جالل آباد همراهی کردند تا با رهبران جهادی و اعضای شورای استان 

 ننگرهار درباره ی روند صلح مشورت کنند...."

 

لیکن این همه دیدار ها و گفت و گو ها به دلیل بر افتیدن پی در پی شهر ها و استان ها به دست طالبان به 

آی اس آی و حکومت پاکستان، هیچ و یک چیز بی مفهوم شدند. بر اندازی شهر جالل آباد، پهن  نیابت از  

کردن و گسترس دادن دامنه ی ترس و وحشت از سوی طالبان و حرکت آنان به طرف پایتخت، مردم و 

معاون دبیر کل سازمان ملل   Marack Gouldingحکومت را در کابل سراسیمه کرد. در همین وقت  

 ۹/  ۱۴متحد در امور سیاسی و نوربرت هول فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به تاریخ 

در کابل نشست خبری برگزار و به دوام تالش های گذشته به خاطر پایان دادن به جنگ و آمدن   ۱۹۹۶  /

آشکار کرد که جنگ مشکل افغانستان    Goulding  صلح و باز نگهداشتن راه گفت و گو ها، تأکید کردند.

را حل کرده نمی تواند؛ بنابران با وجود اینکه طالبان در شهر جالل آباد حاکم شدند ، با آن هم این کارمند 

ملل متحد خواست به مزارشریف برود و گروه های مخالف طالبان را به پذیرش برنامه صلح ملل متحد 

 تشویق کند. 

هر جالل آباد سبب شد که زمینه ی نزدیکی جنرال دوستم با حکومت در کابل فراهم شود. بر افتیده شدن ش

با در نظر گرفتن پیشامد های کش و قوسی، جنبش ملی اسالمی افغانستان به این نتیجه رسید که در جنگ 

یک   بر ضد طالبان، با حکومت همکاری کند و یکجایی جلو حمله های طالبان را بگیرند. این تصمیم در

در شهر مزارشریف گرفته شد. همچنان   ۱۹۹۶/    ۹/    ۱۶نشست فرماندهان نظامی جنبش ملی به تاریخ  

 تن سرباز را برای دفاع از شهرستان سروبی، به کابل بفرستند. ۲۰۰۰تصمیم گرفتند که 

از سوی دیگر، عالوالدین بروجردی معاون وزیر خارجه ایران در امور آسیا و پسیفیک، در یک نشست  

به آگاهی رسانید که ایران میزبان یک نشست    ۱۹۹۶/    ۸/    ۲۷بری در اسالم آباد پاکستان به تاریخ  خ

نوامبر در تهران برگزار   ۲۰اکتوبر تا    ۲۲منطقه ای پیرامون افغانستان خواهد بود و قرار است به تاریخ  

زند و حکومت پاکستان شود که در آن همسایه های افغانستان و نمایندگان گروه های جهادی شرکت می ور

 نیز از این ابتکار صلح جویانه ایران پشتبانی کرده است. 

آی     ولی این برنامه ی ایران جامه ی عمل پوشیده نتوانست؛ زیرا در کابل دیگر حکومتی وجود نداشت .

شهر اس آی پاکستان نماینده ها و مزدوران خود را گله وار به پایتخت سرازیر کرده بود واز در و دیوار  
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وحشت و دهشت می بارید و طالبان خونخوار و بی سر و پا در همه جا انسان می کشتند و خون می 

در    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲ریختند. چند روز پس از این رویداد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ  

بوتو نخست    نویارک برگزار شد، در کناره ی این نشست علی اکبر والیتی وزیر خارجه ایران و بی نظیر

وزیر پاکستان، درباره ی وضعیت در افغانستان گفت و گو کردند. آنان تأکید کردند که تجربه نشان داده  

است که مداخله از خارج در امور داخلی افغانستان به خرابی بیشتر اوضاع می انجامد و وضعیت بحرانی  

 د شان تصمیم بگیرند. تر می شود. شهروندان افغانستان باید درباره ی سرنوشت خویش، خو

پس از دیدار و گفت و گوهای بی نظیر بوتو و علی اکبر والیتی، نصیر هللا بابر وزیر داخله پاکستان به 

با جنرال عبدالرشید دوستم و در  با شورای رهبری طالبان، در مزارشریف  در کابل  آمد و  افغانستان 

همین وقت در تهران بود و این دید و بازدید بابر    کندهار با رهبر طالبان دیدن کرد. برهان الدین ربانی در

را مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان خواند و از سازمان ملل متحد انتقاد کرد که چرا در مورد 

 مداخله ی پاکستان خاموشی اختیار کرده است.

رفسنجانی رییس   بی نظیر بوتو نماینده ی ویژه خود ، ظفر هاللی را به تهران فرستاد. وی با هاشمی

برای   پاکستان  صلح  برنامه  و  کرد  دیدار  بروجردی  عالوالدین  و  والیتی  اکبر  علی  ایران،  جمهوری 

افغانستان را با آنان در میان گذاشت تا به خاطر عملی شدن آن، گروه های درگیر آتش بس را برقرار 

 ر را بگذارند. کنند و پشت میز گفت و گو ها بنشینند و تهداب ساختار یک حکومت فراگی

تبهکارانه دارد و    ولی حکومت پاکستان که در دشمنی با مردم افغانستان و ویران کردن کشور پیشینه ی

در این راه از کلیه ابزار ها استفاده کرده است، هرگز پا بند و صادق به گفته های خود نبوده است. یک  

و سازماندهی ایران برگزار نمونه ی آن: قرار بود که نشستی پیرامون وضعیت در افغانستان، به ابتکار  

  ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۵شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: به دلیل اینکه دعوتنامه را به تاریخ  

دریافت کرده اند و خیلی نا وقت است؛ از این رو به نمایندگی از حکومت پاکستان کسی در آن شرکت  

 نمی کند. 

صلح های  تالش  جدید  دور  ایران  ها،  دشواری  وجود  عالوالدین    با  گرفت.  پیش  در  را  افغانستان  در 

بروجردی در شبرغان با جنرال دوستم و در کندز با گلبدین حکمتیار دیدار کرد و درباره ی برگزاری 

نشست تهران با هم گفت و گو کردند. در صحبت ها حکمتیار تأکید بر بایسته بودن حضور همه گروه  

نان بروجردی با برهان الدین ربانی در یک محلی که از های افغانستانی در صحنه ی سیاسی کرد. همچ 

 آن نام نبردند، دیدار داشت. 

تا این جای کار، تالش های پر از توطئه و دسیسه ی پاکستان و ایران، برای برقراری آتش بس، پایان 

ری دادن به درگیری ها و جلوگیری از خونریزی در افغانستان بی نتیجه بود. ایدون نوربرت هول برگزا

یک نشست سه روزه را در اسالم آباد پاکستان سازماندهی کرد و گروه های جنگی را به پشت میز گفت 

جنرال دوستم و هیأت حکومت برکنار شده از کابل،    و گو ها کشانید. نماینده ی گروه طالبان، فرستاده ی

 در این نشست حضور یافتند؛ ولی نتیجه ای را در پی نداشت.

بار دیگر نمایندگان    ۱۹۹۷آرام ننشست و به تالش های خود ادامه داد. در آغاز مارچ    لیکن نوربرت هول

ها فرا خواند. در این دیدار،     گروه طالبان و شورای عالی دفاع از افغانستان را به پشت میز گفت و گو

ند؛ ولی مخالفان طالبان خواستار غیر نظامی شدن کابل، برقراری آتش بس و مبادله ی اسیران جنگی شد 

 طالبان نپذیرفتند و نشست بدون نتیجه پایان یافت و در تمام جبهه ها آتش جنگ ها سر از نو شعله ور شد. 

شهر مزارشریف پایگاه جنرال دوستم بنابر عهد بستن و سازشکاری جنرال عبدالملک   ۱۹۹۷در پایان می  

پس از یک درگیری با خونریزی،   و برادرانش با آی اس آی، برای چند روز جوالنگاه گروه طالبان شد و

اشغال گران شکست خوردند و از مزارشریف رانده شدند. از پیامد این رخداد، گروه های مخالف طالبان 

) جمعیت اسالمی، حزب اسالمی >حکمتیار<، حزب وحدت، جبهه ی نجات اسالمی، جنبش اسالمی 

اسالمی برای نجات افغانستان " تشکیل  شمال > عبدالملک< ( ساختار جدیدی را به نام " جبهه ی متحد  

دادند تا یکجایی بر ضد حمله های طالبان به رویارویی بپردازند. پیش از این رویداد، ایوب خان وزیر  

خارجه پاکستان و علی اکبر والیتی وزیر خارجه ایران نیز در باره ی وضعیت افغانستان رایزنی کرده 

 میز مذاکره بنشانند.  بودند تا مگر گروه های درگیر را در پشت

یک ماه پس از شکل گیری جبهه ی متحد اسالمی برای نجات افغانستان، فرمانده احمد شاه مسعود به 

تخار، بدخشان،     با فرماندهان جنگی استان های:   در یک نشست در شهر تالقان  ۱۹۹۷/   ۶/    ۳۰تاریخ  

گو کرد تا از درگیری و خونریزی    کندز و بغالن درباره ی حل مشکل به وجود آمده در کندز، گفت و

در شهر زاهدان ایران، نشست   ۱۹۹۷/  ۹/  ۳جلوگیری شده باشد. به دنبال آن گلبدین حکمتیار به تاریخ 

دو روزه ی حزب اسالمی را گشود و در صحبت خود بر بایستن برگزاری انتخابات و تشکیل حکومت  

رد کرد و آمادگی نشان داد که به مشکل افغانستان    گذرا در افغانستان تأکید و ایجاد حکومت ائتالفی را

یک راه حل را پیشکش کند. وی یادآور شد که برای پایان دادن به جنگ ها باید به مداخله ی خارجی در  

 کشور مجال داده نشود، بویژه آمریکا که مخالف به وجود آمدن یک حکومت ملی در افغانستان است .
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در هنگامی که به   ی اس آی و برای فریب دادن مردم افغانستان و جهانگروه وحشی طالبان به اشاره ی آ

جنگ و تبهکاری و عملکرد های نابخشودنی خود ادامه می داد، پیشنهاد گفت و گو های صلح و تشکیل  

کمیسیون ها را نیز می کرد. چنانچه بر بنیاد برنامه ریزی پاکستان آماده شد که زیر نام رفع اختالف ها 

بین بردن فاصله ها، با جبهه ی متحد اسالمی برای نجات افغانستان، کمیسیون علما را بسازند. کار و از  

های آغازین رو به راه شد، گپ هایی هم زده شد و دیدار هایی هم کردند، برهان الدین ربانی لیست نام  

کستان،سپرد؛ لیکن نویس علمای وابسته به جبهه ی نجات را به شمشاد احمد سکرتر در وزارت خارجه پا

در پایان کار، مولوی نجیب هللا کنسول طالبان در شهر پشاور، مؤثر بودن این گونه کمیسیون ها را زیر  

پرسش برد؛ از این رو کار به جایی نرسید. ولی سه ماه پس از این نه گفتن، هر دو طرف بار دیگر در 

و گو ها نشستند و سازش کردند که لیست مورد تشکیل کمیسیون علما، در اسالم آباد در پشت میز گفت  

های ارائه شده ی گذشته تغییر نیابد و کمیسیون در تصمیم گیری های خود قانون ها اسالمی را مالک 

 عمل قرار دهد. 

پیش از این که سخن تشکیل کمیسیون علما دوباره بر زبان آید، رهبران جبهه ی متحد اسالمی برای نجات 

صیت های سیاسی و نظامی این جبهه، نشست مهمی را در شهر مزارشریف افغانستان و شماری از شخ

برگزار کردند و به فیصله های با اهمیت دست یافتند. در این نشست برهان الدین ربانی، جنرال دوستم، 

محقق محمد  حاجی  و  مسعود  شاه  و     احمد  همبستگی  پایداری  و  نگهداری  به  و  بودند  ورزیده  شرکت 

کردند و در بخش کردن وزارتخانه ها، وزارت های: خارجه، آموزش و پرورش،   پیوستگی جبهه تأکید

 اطالعات و فرهنگ و هوانوردی به جنبش ملی اسالمی رسید. 

پس از این نشست، درگیری های سنگین و هجوم های پی در پی گروه طالبان بر قلمرو های زیر اداره  

ا میان دو طرف در گستره ی بزرگتر صورت ی جبهه ی متحد، سد راه آن شد که دیدار ها و نشست ه

فرماندهان میدان جنگ در حالی که کریم خلیلی، عبید هللا    ۱۹۹۸بگیرد تا اینکه به تاریخ پنجم دسامبر  

سباوون از حزب اسالمی به رهبری حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف نیز حضور داشتند، در یک نشست  

را از میان بردارند و در چوکات یک برنامه ی راهبردی    در دره ی پنجشیر پیمان بستند که فاصله ها

سیاسی، یکجایی بر ضد طالبان پیکار کنند. در این گردهمایی احمد شاه مسعود به عنوان فرمانده   -نظامی  

کل نظامی جبهه ی ملی برای نجات افغانستان برگزیده شد که آن را یک گام بسیار با اهمیت سیاسی در 

 . پنج ماه پسین شمردند

به دنبال این نشست، طالبان نیز دست به کار شدند و گردهمایی را سازمان دادند. آنگونه که بنگاه خبری 

خبری را به نشر رسانید، گروه بنیادگرای طالبان ده هزار تن نماینده   ۱۹۹۹/    ۵/    ۲۸رویترز به تاریخ  

ند. امیر خان متقی وزیر  را در شهر کندهار گرد آوردند تا درباره ی سیاست حکومت خود رایزنی کن

اطالعات و فرهنگ طالبان گفت که در این نشست دو روزه باید پیرامون اداره، آموزش و اقتصاد در  

این دیدار، پیشبرد روند آموزش برای   کشور، همچنان مسایل سیاسی و نظامی صحبت شود. هدف از 

 طالبان است تا در آینده به مردم بهتر خدمت کنند. 

ه نشست ها و گردهمایی ها سازمان داده می شد، به همان اندازه جنگ و خونریزی و به هر اندازه ک

وحشیگری طالبان شدت می گرفت، برنامه ریزان اطالعاتی فعال می شدند و هوای پیشبرد گفت و گو 

های صلح بر گرد سر افغانستانی های خارج نشین نیز دور می زد . چنانچه بر بنیاد همین برنامه ها یک  

ت " شورای آشتی و اتحاد ملی افغانستان " که در شهر بن آلمان دفتر داشت، به ایران سفر کرد و در هیأ

شهر مشهد با نمایندگان حکومت آن کشور " گفت و گو های پر ثمر و مثبت" را در پیوند به حل اختالف 

محمد ظاهر، شاه ها در افغانستان، انجام داد. عبدالستار سیرت سخنگوی این شورا، همچنان سخنگوی  

پیشین به آگاهی رسانید که نتیجه دیدار و صحبت ها قناعت بخش بود. هدف شورا به دست آمدن توافق بر 

سر برقراری آتش بس و برگزاری گردهمایی بزرگان مردم افغانستان است. با طالبان نیز تماس گرفته 

 شده است و آنان پیشنهاد های شورا را تا کنون رد نکرده اند. 

گروه طالبان هرگز منش و نرمش صلح پذیری از خود نشان نمی داد و به غیر از خود دیگران را    ولی

در قدرت نمی خواست؛ از این رو شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ی مجمع عمومی تهدید  

 به وضع تحریم ها می کرد. 

حتا پشتیبان های آنان را تکان می   جنگ های خونین که طالبان علیه مردم افغانستان به پیش می بردند،

داد و آن ها ناگزیر می شدند که برنامه های نشست ها و گفت و گو ها را به راه اندازند. سازمان کشور 

در شهر جده فرا خواند و در پشت میز گفت و گو ها    ۲۰۰۰های اسالمی، طالبان و مخالفان را در مارچ  

ها همسایه  نمایندگان  نشست  این  در  همچنان  نشاند.   ،) ایران  و  پاکستان   ( افغانستان   Franceseی 

Vendrell    فرستاده ی ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز شرکت ورزیدند. این ابتکار هم کدام

 دستاورد سودمندی در پی نداشت.

بر  با تکیه بر رسانه ی سویسی خبری را پخش کرد که۲۰۰۰/   ۱۱/  ۱بنگاه خبرگزاری آلمان به تاریخ 

بنیاد آن، نماینده ی فرمانده احمد شاه مسعود و فرستاده ی طالبان در شهر ژنیو پنهانی با هم دیدار و گفت  
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گزارش داد، دیدار ماه مارچ را وزارت خارجه    Le Tempsو گو کردند. آنگونه که روزنامه سویسی  

انبازی سویس سازماندهی کرده بود که در آن نمایندگان صلیب سرخ جهانی و سازمان   ملل متحد نیز 

کردند و درباره ی سیاست بهداشتی صحبت داشتند و پیرامون صلح کدام سخن روشن گفته نشد. در سال  

 نیز یک چنین گفت و گو انجام شده بود؛ ولی هیچ نتیجه ی از آن به دست نیامد.۱۹۹۹

در هنگام فروکش کردن  آنگونه که در برگ های پیشین یادآوری شده است، دیدار ها و گفت و گو هایی که  

زودگذر جنگ ها سازمان داده می شد، بیشتر وقت کشی و فرصت کمایی کردن بود، تا رسیدن به هدفی  

که در آن نشانه های از پایان دادن به جنگ ها و برقراری صلح دیده شود. تا اینجا همگان شاهد بودند که 

بودند، نه چیز دیگری؛ از این رو پس از هر    گروه طالبان تنها و تنها خواستار تسلیم شدن مخالفان خود

نشست بی نتیجه با وحشت و دهشت جنگ هارا از سر می گرفتند، به شهر ها و شهرستان ها هجوم می  

 بردند، مردم را به رگبار می بستند، آبادی ها را ویران می کردند و یا آتش می زدند. 

ی رسانید که گروه های جنگی افغانستان با در نویارک به آگاه Francese Vendrell ۲۰۰۰در نوامبر 

سپردن یادداشت نوشته ای به نمایندگی سازمان ملل متحد، از خود آمادگی نشان داده اند که گفت و گو  

های صلح را از سر می گیرند؛ ولی این بار نیز از همان آغاز کار به این گفته ها با بی گمانی نگریسته  

 از آن نداشت. شد و هیچکس، هیچگونه انتظاری را

پس از این نشست تا بر افتیدن خونتای طالبان، کدام نشست و گردهمایی مهم و با اهمیت دیگری برگزار 

 نشد.

در قصر پیترس برگ در شهر " بن" آلمان نشست تاریخ ساز، برگزار شد)   ۲۰۰۰/    ۱۲/    ۵به تاریخ  

رای افغانستان بنیان گذاری شود، بدین در حقیقت باید آن را درامه ی بن گفت ( تا ساختار جدید سیاسی ب

سبب آن را کنفرانس نهاد سازی نامیدند. تهداب گذار نشست "بن" اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان 

ملل متحد در امور افغانستان بود که اندیشه ی برگزاری آن از پشتیبانی گسترده ی آمریکا، اتحادیه اروپا 

 خوردار شد. و به خصوص جمهوری فدرال آلمان بر

 هدف اصلی برگزاری نشست " بن" که در سند رسمی آن بازتاب یافته است نکته های زیرین بود:

تشکیل حکومت گذرا و به دنبال آن حکومت انتقالی مشروع؛ پایان دادن به جنگ ها؛ برقراری صلح و  

از حاکمیت ملی و    ثبات پایدار؛ الزامی کردن احترام به حقوق بشر؛ ایجاد چهار چوب های حقوقی دفاع

تمامیت ارضی افغانستان؛ شناسایی رسمی حقوق مردم افغانستان برای انتخاب آینده سیاسی خویش؛ پیروی 

از شگرد های دموکراسی؛ تشکیل حزب های سیاسی؛ تشکیل کمیسیون آماده کردن پیشنویس قانون اساسی 

ت اجتماعی؛ برگزاری انتخابات پارلمانی؛  جدید برای افغانستان؛ پایه گذاری بنیاد ها برای پیروی از عدال

 تشکیل ارتش ملی؛ جلب و جذب کمک های جامعه جهانی و بازسازی افغانستان....

 در نشست " بن" از سوی اخضر ابراهیمی نمایندگان چهار گروه افغانستانی فرا خوانده شده بودند:

تن از طرفداران محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان که رهبری آن را عبدالستار سیرت به    ۸گروه روم:    -

بن ( یاد می -دوش داشت. همچنان از گروه دیگری از طرفداران محمد ظاهر که به نام ) فرانکفورت  

ن  مینا( یوسف منصوری دختر دوکتور محمد یوسف نخست وزیر پیشین افغانستا   شد، بانو مونا ) ویا هم

 انبازیده بود. 

 گروه قبرس: از این دسته که پشتیبانی و کمک ایران را با خود داشت، همایون جریر نمایندگی می کرد.  -

گروه پشاور: افزون بر دیگران، حامد گیالنی فرزند سید احمد گیالنی رهبر محاذ ملی، شرکت کرده   -

 بود.

 تن به رهبری یونس قانونی انبازی کردند.  ۱۱گروه اتحاد شمال: از این دسته -

 روز گفت و گو ها و رایزنی ها به پایان رسید. ۹نشست "بن" پس از 
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 فصل دوازدهم 

 

 فعالیت های دهشت افگنی ) تروریستی ( 

 

ترور ) دهشت ( و تروریست ) دهشت پیش از در آمدن به اصل گپ، بایسته است که اندکی درباره ی  

 افگن( سخن گفته شود:

 

 ترور چیست؟ 

 

واژه ی ترور را می شود در زبان التینی ریشه یابی کرد. ترور: ترس و وحشت و عملکرد های خشونت  

آمیز با کاربرد زور را معنا می دهد و می تواند به شکل های گوناگون و با انگیزه های جداگانه ) سیاسی، 

، نظامی، اندیشه ای، مذهبی، قومی، زبانی، قلمی...( به اجرا در آید و گونه ی از زیاده روی اقتصادی

 سیاسی است. 

 تروریست کیست؟

 

تروریست ) دهشت افگن ( کسی ست که یک کار وحشتناک و پر از تبهکاری را برنامه ریزی و به سر  

 پیروزی و یا نافرجام به پیش می رود.می رساند و یا در انجام آن با تالش هایی همراه با 

 

 عمل تروریستی چیست؟

 

دست به کار شدن زورگویانه سراسر با بیرحمی، خشونت، قساوت و سنگدلی را عمل تروریستی گویند 

 و اجرا کننده ی آن در پیاده کردن برنامه های خود از کلیه ابزار ها و امکان ها استفاده می کند. 

 

 تروریزم : 

 

به دهشت )ترور(، فراخی و گسترش دامنه ی آن به هدف وجود یافتن ترس و وحشت در میان دست زدن  

مردم و آوردن بی نظمی، ناپایداری، نا امنی و نا آرامی در جامعه با عملکرد های جنایی زورگویانه )  

ار دادن  کشتار های گروهی، گروگان گیری ها، هواپیما ربایی، آدم ربایی ها، سوء قصد های خونین، انفج

ها، حمله های انتحاری، آتش افروزی ها، ویرانگری ها...( را تروریزم گویند که به خاطر دستیابی به 

 هدف های سیاسی، مذهبی، اندیشه ای، برتری طلبی: نژادی، قومی، زبانی... به راه انداخته می شود.

ناس بخش تروریزم و )آلمانی( حقوقدان، جامعه شناس و کارش  Peter Waldmannپروفیسور دوکتور  

است  کرده  پیشنهاد  اینگونه  را  تروریزم  تعریف  قدرت"  تفتین  تروریزم:   " کتاب:  در  زورگویی، 

 )برگردان(:

" به سوء قصد های زورگویانه و وحشت آور، همراه با خشونت بر ضد یک نظم سیاسی که به گونه ی 

این عملکرد ها باید بی ثباتی و وحشت    پنهانی برنامه ریزی و آمادگی ها برای اجرای آن گرفته می شود.

و در کنار آن طرفداری و جو آمادگی به پشتیبانی را نیز به وجود آورد؛ تروریزم گفته می شود." )بنگاه  

 ، شبکه ی جهانی انترنت(. ۱۰، ص ۱۹۹۸، مونشن سال Gerlingنشراتی: اکادمی 

سیاسی بوده و پهنای رخداد آمیخته با  تروریزم گونه ی ویژه ای از روش زورگویانه بر ضد یک نظم  

خشونت را نشان می دهد. یک عمل تروریستی در کل بر بنیاد برنامه ریزی در پیش گرفته می شود و  

 پنهانی به اجرا در می آید. این دو شاخص پیوند محکم با یکدیگر دارند. 

کارانه، عمل می کند  از نگر دانش سیاست، تروریزرم هم به شکل جنگ و هم در شکل عملکرد های تبه

که در هر دو صورت نیرو های دفاعی و تامین ثبات همگانی با پیشبرد جنگ، علیه آن به پیکار بر می 

خیزند و نیرو های ویژه ی پولیس برای نگهداری و پاسبانی از آرامش و امنیت شهروندان، با تبهکاران 

 و خنثی کردن حرکت های آنان مبارزه هدفمندانه می کنند. 

امون تاریخ پیدایش تروریزم، پدید آمدن پدیده ی ترور و آغاز فعالیت های تروریستی ) از گذشته های پیر

دور تا به ایدون( جامعه شناسان، تحلیل گران جهان جنگ و صلح، پژوهشگران سیاسی، کارشناسان رشته  

پژوهش های پیگیر به  های جنایی و کارمندان نهاد های جهانی مبارزه با تبهکاری های سازمان یافته،با  

شرح مسایل پرداخته و صد ها اثر با ارزش را به چاپ رسانیده اند و همین اکنون ده ها جلد کتاب، رساله  

انترنت ) شبکه های اجتماعی (گذاشته شده است؛ بنابران   ها و نوشته هاپژوهشی در شبکه ی جهانی 

ا آنچه در این بخش شرح آن نیاز باشد، نیازی به داخل شدن به چونی و چگونگی آن دیده نمی شود. تنه 

 بر آن تماس گرفته خواهد شد.
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برخی ها به این باور اند که کلمه ی ترور و واژه ی تروریست، نخستین بار با داشتن بار مثبت در زمان 

انقالب کبیر فرانسه به کار رفت و هدف این بود که دموکراسی را از راه زور و کاربرد خشونت ) گروه  

 Davidدر عمل پیاده کنند. ولی شماری از اندیشه پردازان، از زمره ی آنان داوید راپوپورت ) جگبین(  

Rapoport   بنیاد در  دانشگاه السنجلس ) کلفورنیا( و چهره ی برجسته  ( پروفیسور دانش سیاست در 

ر سال  گذاری نهاد پژوهشی درباره ی تروریزم و اساس گذار ژورنال " تروریزم و زورگویی سیاسی " د

، ریشه های عملکرد های تروریستی را در خشونت های دو هزار سال پیش بر پایه بینش دینی و  ۱۹۸۹

 در رویداد های هزاره ی پسین ) تروریزم در گونه ی مذهبی آن( به بررسی گرفته اند.

 رده اند:دانشمندان تروریزم را با ارائه آگاهی پیرامون هر یک و آوردن نمونه ها، اینگونه رده بندی ک

 

 تروریزم دولتی؛  -

 تروریزم مذهبی؛  -

 تروریزم قومی؛  -

 تروریزم تبلیغاتی ) ترور شخصیت در رسانه ها( ؛ -

 تروریزم بین المللی ) برای رسیدن به هدف های سیاسی گسترده جهانی(؛ -

 تروریزم هسته ای؛ -

 سایبر تروریزم؛ -

 در ادبیات راه یافت(. ۲۰۰۱تروریزم نوین ) پس از یازدهم سپتامبر  -

 

از دهه های پایانی سده ی نزدهم بدین سو، دهشت افگنان در سراسر جهان در شکل نو و تازه ی تروریزم، 

برای رسیدن به هدف های خود کاربرد شیوه هایی را در پیش گرفتند که نظم جهانی را بیشتر و به گونه 

 فزاینده دچار مشکل کرد. کاربرد شیوه ها این ها اند:ی 

آدمکشی و کشتار های سیاسی، حمله به هدف های نظامی، گروگان گیری، هواپیما ربایی، آدم ربایی، 

 ویرانگری، بمب گذاری، دزدی بانک ها ) بانک زنی به زور سالح(، حمله های انفجاری و انتحاری.... 

شت افگنی، بنیاد ها و بنا های خدمات همگانی ) ساختمان های دولتی و دهشت افگنان در فعالیت های ده

صنعتی، درمانگاه ها، راه ها، سرک ها، بزرگراه ها، پل ها، بند های آبگردان، بند   - مدنی    -رهایشی  

های برق، شبکه های آبرسانی و برق رسانی و ترابری زمینی و هوایی، فرودگاه های ملکی و نظامی (  

آموزشی و پرورشی، حقوقی، دفاعی، امنیتی، اجتماعی، ادبی، هنری، فرهنگی و دا شته های و نهاد های  

 تاریخی را آگاهانه هدف می گیرند و با بی پروایی به پیامد های ویرانگر برخاسته از آن، عمل می کنند. 

ها  فعالیت  افگنان، سازماندهی هدفمند  از سوی دهشت  فناوری  دانش  از دستاورد های  داشتن استفاده   ،

سرچشمه ها و امکان های مالی کافی، وجود فضای باز برای آموزش و پرورش و انجام آزمایش فعالیت 

 های دهشت افگنی... تروریزم امروزی را درنده تر از پیش کرده است.

نگاشته است که تروریزم می تواند در چوکات یک جنگ شهروندی نیز به پیش    Waldmannپروفیسور  

در آمریکای شمالی، جنگ   ۱۸۶۵  -۱۸۶۱نمونه جنگ های جدایی طلبانه سال های    رود؛ به گونه ی

و درگیری های خونین در بوزنین هرسیگوینا) یوگوسالویا(،    ۱۹۳۹-۱۹۳۶داخلی در اسپانیا در سال های  

ولی نمونه ی آشکار این جنگ خانمانسوز را در درازای بیش از چهار دهه ی     (.۲۸) همان کتاب ص  

 وان در افغانستان به تماشا نشست. پسین می ت

در هسته گذاری سازمان ها و تشکیل گروه های دهشت افگن و هماهنگ کردن و تنظیم فعالیت آنها، در 

کنار بهتر بودن امکان ها و آمادگی نشان دادن آدم ها در پیوستن به این تشکیل ها؛ داشتن انگیزه ی ضربه 

اقتصادی و اجتماعی بخش های بیشتر از مردم و تبلیغ و ترویج   - زدن به نهاد های دولتی و منافع سیاسی  

جایگاه   و  تعصب  و  کینه  از  پر  گرایی  ملی  و  مذهبی  و  سیاسی  گرایانه  افراط  های  اندیشه  ی  گسترده 

جغرافیایی کشور ها نیز نقش داشته است. اینکه امروز صحبت از تروریزم: دولتی، جهانی، هسته ای، 

ت و هر کدام در مرکز توجه ی پژوهشگران و نهاد های کشوری و جهانی سایبری و غیره در میان اس

 مبارزه با دهشت افگنی قرار دارد، از همین جا پدید می آید.

 

* * * 

 

در افغانستان پدیده ی دهشت افگنی و فعالیت های دهشت افگنانه ) اگر از پرداختن به شرح شکل کهنه  

نیمه ی نخست سده ی چهاردهم خ بگذریم( در پنجاه سال پسین  ی آن، از آغاز سده ی نخست خورشیدی تا  

افزون بر وجود داشتن کم و یا بیش گونه های دیگر، بیشتر در شکل دولتی آن نمایان شده است، که همیشه 

با وحشت، خونریزی، ویرانگری، آتش افروزی، کشتار شهروندان در شهر ها، شهرستان ها و روستا ها  

 اجتماعی همراه بوده است.  -اقتصادی  -های سیاسی و نابود کردن ساختار 
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 در شبکه ی جهانی انترنت، در دانشنامه ی آزاد ویکی پدیا، درباره ی تروریزم دولتی نگاشته شده است:

" واژه تروریسم دولتی واژه ای جنجال برانگیز است. تروریسم دولتی اصطالحی است که برای دخالت 

اخلی یا خارجی دولتی دیگر که به وسیله اجرا یا مشارکت در عملیات دولت و یا دولت هایی در امور د

تروریستی یا حمایت از عملیات نظامی برای زوال، تضعیف و بر اندازی دولت مذکور یا کل دستگاه  

 حاکمه آن کشور انجام می شود.

چون بمب  کمک های مادی و معنوی ) مثل حمایت سیاسی ( به گروه های مخالف و مشارکت در عملیاتی  

گذاری، مین گذاری بنادر و سواحل، آدم ربایی، هواپیما ربایی و ترور مقام های عالی مملکتی، نمونه 

 هایی از تروریسم دولتی هستند. 

برایان جنکینسن از خبرنگاران مشهور در موضوع تروریسم، تروریسم دولتی را " جنگ از طریق قائم 

کشور ها ) پیروان تروریسم دولتی( بر محدودیت های جنگ مقام " تعریف می کند. وی می گوید: " این 

های متعارف واقف اند؛ بنابر این ترجیح می دهند از امکانات سازمان های تروریستی، که خود راسا"  

آنها را ایجاد کرده اند یا تغذیه مالی آنها را بر عهده دارند، برای تهدید دشمن یا اخالل در ثبات سیاسی و 

ر یا ایجاد بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در آن مملکت بهره گیرند." جنکینس معتقد است  اقتصادی آن کشو

که این شکل از تروریسم به سرمایه گذاری بسیار کمتر نسبت به یک جنگ متعارف نیاز دارد، دشمن را 

 از پای می اندازد و می توان ارتباط با تروریست ها را به کلی منکر شد."

ن باال تهداب تروریزم دولتی در افغانستان با پایه های محکم و با فراهم آوری با در نظر گرفتن سخنا

نیازمندی های مادی و معنوی و واگذاری پول های سرشار و ابزار جنگی به گروه های آشوبگر، بسیار 

ان  ماهرانه گذاشته شد که زیان های آن تا به امروز مردم را به خون نشانده و سرزمینی را به نام افغانست

 در ژرفای بی پایان فاجعه ها فرو برده و در همه جا از خود خون و خاک و خاکستر بجا مانده است.

برای اینکه از کنه این پیشامد شوم بیشتر پرده برداری شده باشد،باید چند سخنی را از کتاب " حقایق پشت  

ریسن، ترجمه ی عبدالجبار  پردٔه تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان " تألیف دیاگوکوردوویز و سلیک ه

 ثابت ، در اینجا آورد:

 

گزین    " جا  خواست  می  که  بود  ساواک  جاسوسی  شبکٔه  های  فعالیت  و  توسعه  شاه  مریی  غیر  نتیجه 

 کی.جی.بی در افغانستان گردد.

عمال شبکه های جاسوسی عربستان، هند، چین و یک تعداد دیگری از کشور های خلیج فارس و شرق 

اوال" فریدون هویدا،   ۱۹۷۵در افغانستان نفوذ نمودند. نقش ایران را در سال    ۱۹۷۳از سال    میانه نیز بعد

یک نمونٔه همکاری امریکا و     نماینده ایران در ملل متحد بمن بیان نمود. وی به این نقش ایران بحیث

جریان سفر ایران اشاره کرد. بعدا" من در مورد شبکه های جاسوسی در کابل و رقابت های آنها، در  

 های خویش به آن شهر و مراکز ممالک منطقه مطالب زیادی آموختم.

ساواک و سی.آی.ای با هم همکاری می نمودند. این دو سازمان بعضی اوقات فعالیت های خود را با 

دستیاری گروپ های مخفی مسلمانان بنیادگرا به پیش می بردند. گروپ های مسلمانان بنیادگرا در مخالفت  

 خویش با اتحاد شوروی، با سی.آی.ای و ساواک شریک بودند، اما از خود اهداف علیحده ای داشتند.... 

تهران از یک طرف از طریق کمک های خویش بر دأود فشار می آورد که آنهای را از کار حکومت  

و اسلحه،  ساواک  دیگر  از طرف  دارند.  ارتباط  ها  کمونیست  با  شد  می  گمان  که  سازند  سایل  برکنار 

مخابراتی و سایر کمک های شبه نظامی را به جمعیت های ضد دأود می رسانید. برخی از ین کمک ها  

توسط ایران مستقیما" به ناراضیان قبایلی که در غرب افغانستان فعالیت داشتند توزیع می گردید؛ قسمتی  

داشتند می رسید. سلسله اذیت و  از آن ذریعٔه پاکستان به دسته های بنیادگرایان که فعالیت های زیرزمینی 

آزار دأود ذریعٔه مقامات پاکستانی وقتی به نقطٔه اوج خود رسید که تحت سرپرستی اسالم آباد بر یک  

تعداد اهداف در داخل افغانستان حمالت صورت گرفت. ساواک، سی.آی.ای و عمال پاکستان در کودتا  

سپتمبر و دسمبر سال   ناکام بروج  داشتند."   ۱۹۷۴و جون    ۱۹۷۳های  دأود دست  بنیادگرایان برعلیه 

، ناشر: مرکز نشراتی ۱۳۷۷، چاپ دوم: جوزای  ۱،ج  ۲۸-۲۷)سلیک هریسن، فصل اول کتاب، صص

 میوند(. 

بدین گونه از سال های آغازین دهه ی هفتاد تا نخستین سال های دهه ی هشتاد سده ی بیستم، دور نخست 

بنا گذاست افغانستان  در  دولتی  ایاالت متحده  تروریزم  اول دهه ی نود،  پایان سال  تا  آن  از  ه شد و پس 

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، عربستان سعودی، شیخ نشینی های حوزه ی خلیج فارس، مصر، اردن،  

اسرائیل، حکومت اخوندی ایران، کشور های عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو و در کل ارتجاع جهانی  

للی در یک دشمنی سرسختانه با اتحاد شوروی در گاهه ی جنگ سرد؛ در همکاری  و امپریالیسم بین الم

با یکدیگر، دور دوم تروریزم دولتی را در افغانستان به پیش بردند و هیزم سوخت جنگ را از میان  

شهروندان فراهم کردند و غمنامه ی مردم را در البالی برگ های کتاب ها، از آن زمره کتاب " تلک 

 زدند. خرس" رقم 
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اگرمؤلفه ها و شاخص های شناختی که برای تروریزم دولتی از سر هم بندی فعالیت های خرابکارانه ی 

گروه ها و سازمان های دهشت افگن به دست آمده است، در نظر گرفته شود، همچنان روش هایی که 

عرب، شرق دهشت افگنان در عملکرد ها و گزینش هدف های خود در اروپا، آمریکای شمالی، جهان  

نزدیک و کشور های آسیایی و افریقایی به کار برده اند، به دقت مطالعه شود به خوبی می توان دریافت 

 که مردم افغانستان تا کدام اندازه از این پدیده ی زندگی بر انداز زیان دیده است .

هه ی هشتاد سده ی  برای اینکه اندازه ی به زیان بردن مردم افغانستان را ازسبب تروریزم دولتی در د

تا کتاب " جنگ اشباح   افتد  تاریخچه مداخالت )سی.آی.ای (، ) آی.اس.آی(،   -بیستم فهمید، الزم می 

،  (  ۱۳۸  -   ۵۱) از فصل سوم تا فصل ششم، صص    -)کا.جی.بی(و استخبارات سعودی در افغانستان "  

 العه گرفت.خ را به مط۱۳۹۲تألیف: ستیو کول، ترجمه: مهندس محمد اسحاق، چاپ سال 

 

 احمد رشید نگاشته است: 

 

داخل شوروی    بریتانیا و آی اس آی پاکستان موافقت کردند تا به[  M I 6]   ۶" اداره سیا آمریکا، ام آی  

گیرد. وظیفه آمیز مجاهدین صورت  تحریک  ازبیکستان حمالت  و  تاجیکستان  گلبدین    در  به  را  حمله 

آی.اس.آی سپردند. دلخواه  و شخص  اعتماد  مارچ     حکمتیار، رهبر طرف  ماه  یونت  ۱۹۸۷در  ، یک 

ی آمو، اولین حمالت راکتی را بقریه های تاجیکستان انجام دادند. ولیم کوچک مجاهدین با گذشتن از دریا

کیسی از شنیدن خبر خرسند شد و طی یک سفر مخفی دیگر به پاکستان، با جنرال ضیاء الحق از سرحد  

 عبور و داخل خاک افغانستان گردید تا وضع مجاهدین را مطالعه و ارزیابی بدارد. 

ابتکار پاکستان را در دعوت استخدام جوانان رادیکال اسالمی از سراسر  اداره سیا  ولیم کیسی، ریس 

جهان بخاطر اشتراک در جهاد علیه اتحاد شوروی تأیید و حمایت کرد. دستگاه استخبارات نظامی پاکستان، 

استخدام شان    ، موضوع سهیم ساختن افراطیون اسالمی را در نظر داشت و۱۹۸۲آی.اس.آی، از سال  

را تشویق می نمود. در آنوقت هر بازیگر عمده صحنه جهاد برای قبول این نظر دالیلی داشت. جنرال 

ضیاء پالن داشت اتحاد اسالمی را مستقر و مستحکم گرداند و پاکستان را در رهبری جهان اسالم قرار  

ن خیال داشت که بجهان اسالم دهد و یک جبهه اسالمی مخالف را در آسیای میانه، تشویق کند. واشنگت

م افغانستان [ که دنشان دهد که تمام مسلمانان علیه اتحاد شوروی در کار افغان ها ]افغانستانی ها و یا مر

از حمایت امریکا برخوردار هستند، می جنگند. سعودی ها می خواستند که هم وهابیت را از ین طریق 

ین و ناراضیان خود را از عربستان دور نگهدارد. هیچ ترویج و توسعه دهند و هم افراطی ها و متعصب 

یک از این بازیکنان به این اندیشه نبودند که این رضا کاران افراطی با قبول آمدن به افغانستان از خود 

اجندا و پالن جداگانه دارند که در اخیر بغض، کینه و نفرت خود علیه اتحاد شوروی را بضد رژیم های 

 ن و علیه امریکا، بکار می برند. خود در کشور های شا

پاکستان به تمام سفارت های خود هدایت داد که هر کسی که بخواهد بصورت رضا کار در جهاد علیه  

شوروی اشتراک کند، بدون سوال و جواب برایش ویزه داده شود. در شرق میانه " برادران مسلمان" در  

اسالمی فلسطین "، مراکز استخدام، بنا نهادند و  عربستان، لیگ جهانی مسلمین و در فلسطین " رادیکال  

روابط استخدام شده گان را با مقامات پاکستانی تامین کردند. آی. اس.آی و جماعت اسالمی کمیته های 

قبولی و پذیرائی تاسیس نمودند. رضا کاران جنگجو را پذیرائی نمودند، خانه و منزل رهایشی آماده کردند 

کنار مجاهدین خصوصا" حزب اسالمی گلبدین قرار گیرند. مصارف مستقیما"   و تشویق شان کردند که در

از اداره استخبارات عربستان پرداخته سد. دانشمند فرانسوی اولیور رای ]روا[، آن را " پروژه مشترک  

 عربستان، برادران مسلمان و جماعت اسالمی در دست آی اس آی " نام نهاد.

کشور اسالمی شرق میانه،   ۴۳مسلمان افراطی از    ۳۵۰۰۰دود  در ح  ۱۹۹۲و  ۱۹۸۲در بین سال های  

شمال و شرق افریقا، آسیای میانه و شرق دور میزان اسالمیت خود را در کنار مجاهدین در زیر آتش  

جنگ ثابت کردند و غسل تعمید نمودند. ده ها هزار مسلمان افراطی خارجی دیگر به پاکستان رو آوردند 

االحداث در پاکستان و مناطق سرحدی که رژیم نظامی جنرال ضیاء آنها را و در صد ها مدرسه جدید  

تمویل می کرد، شامل شدند. با االخره ] باالخره [ بیش از یکصد هزار رادیکال اسالمی زیر تأثیر جهاد، 

 با پاکستان و افغانستان در تماس و ارتباط مستقیم قرار گرفتند. 

ور و در داخل افغانستان، برای بار اول با هم دیدند ، یکجا درس  این رادیکال ها در کمپ های نزدیک پشا

خواندند، تربیه ئی جمعی شدند و در کنار هم جنگیدند.... کمپ ها در حقیقت برای شان حیثیت دانشگاه ها  

را پیدا نمود که در آن افراط گرائی اسالمی ]را[ فرا گرفتند. هیچ کدام از اداره های استخباراتی مربوط  

مل در قضایا نخواستند، متوجه پیامد و پس لگد تجمع هزاران افراطی اسالمی از تمامی کشور های و شا

اسالمی، باشد. برژنسکی، مشاور سابق امنیت ملی امریکا، اظهار داشت، " چی چیز از نظر تاریخ اهمیت  

ی اروپای مرکزی؟ زیاد تر داشت؟ طالبان و یا فروپاشی اتحاد شوروی؟ چند مسلمان تحریک شده و یا آزاد

و یا ختم دوران جنگ سرد؟ امریکایی ها در زمانی بیدار شدند و متوجه پیامد تجمع این همه جنگاوران 
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، منفجر  ۱۹۹۳اسالمی تربیه شده در افغانستان، گردیدند که مرکز تجارت جهانی در نیویارک در سال  

) کتاب: " طالبان: اسالم، نفت و  ساخته شد، شش نفر در آن کشته و یک هزار دیگر مجروح گردیدند."  

انتشارات میوند، سال چاپ:   بنگاه  ناشر:  احمد رشید، ترجمه: عبدالودود ظفری،  تألیف:  بازی بزرگ، 

 (. ۱۹۲-۱۹۰، صص ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷

در رسانه های همگانی سخنانی بازتاب یافته است که تروریزم دولتی و فعالیت های دهشت افگنی را در  

ه ی پسین سده ی بیستم زیر پوشش گرفته است؛ از این رو به خوانش گرفتن آنها به افغانستان در پنج ده

 هدف آگاهی بیشتر، برای مؤلف بسیار آموزنده و کمک کننده بوده اند.

 

زیر تیتر " جنگجویان مقدس سی آی ای" نوشته   ۱۹۹۷/  ۱/  ۶تاریخ  Die Sonntagsblattدر نشریه 

کارشناس مسایل شرق میانه و شرق نزدیک در تلویزیون خبری آمریکا    John K. Cooleyای از قلم  

(ABC  به نشر رسیده است، که هر سه دوره ی تروریزم دولتی را در افغانستان در بر می گیرد؛ بنابر )

 ان برگردان بخش های از آن الزم آمد: 

 

.. در این جنگ، دستگاه اطالعات مخفی آمریکا سی آی ای، یکجا با استخبارات پاکستان که عملیات را  ".

به پیش می برد، و حکومت سعودی که پول را در اختیار قرار می داد، شرکت ورزیدند. با این اتحاد  

 ایاالت متحده آمریکا خواست بر کمونیسم در جنوب آسیا پیروز شود.

ور امنیت ملی رییس جمهوری کارتر، زبیکنو برژنسکی یک قرارداد را با جنرال  مشا  ۱۹۸۰در سال  

ضیاء الحق رییس جمهوری پاکستان، بسته کرد. پس از آن سی آی ای یکجایی با متحدان آمریکا، از جمله 

فهد شاه سعودی و انور سادات رییس جمهوری مصر، به شورشیان افغانستان پول و جنگ ابزار تسلیم 

 در عین زمان واشنگتن هزینه آموزش مجاهدین را به دوش گرفت. دادند. 

جنگجویان از کلیه کشور های اسالمی آمدند تا کمونیست های بی خدا )!( را از کابل به بیرون برانند. در 

کنار گروه هایی از افغانستان و پاکستان، صد ها هزار داوطلب خارجی از کشور های عربی، از ایران  

 ا های بسیار دور مانند فلیپین و مالیزیا، ثبت نام کردند.و ترکیه و از ج

سی آی ای و نیرو های ویژه ارتش ایاالت متحده مجاهدین را برای توانمند شدن در جنگ های چریکی  

)گوریالیی( آموزش دادند. به هر صورت، جنرال پیشین در استخبارات پاکستان، محمد یوسف در کتاب  

از ۱۹۹۲خاطرات خود ]تلک خرس[ نشر شده در سال   آورده است، شماری    ، مسایل را همین گونه 

مولفان آمریکایی و بریتانیایی که در عالی ترین بخش های امنیتی ایاالت متحده رخنه کرده بودند، گفته  

 های او را تأیید کرده اند.

پایگاه     در ورجینیا در    کار آموزش و پرورش تا اندازه ای در خود ایاالت متحده آمریکا، به گونه ی نمونه

Perrv  " وابسته به سی آی ای که به نامDie Form  نیز یاد می شود. به پیش برده شد. جنگجویان دیگر "

این پیشه را در " دانشگاه جهاد" آموختند که از سوی خدمات مخفی پاکستان در شهر پشاور به پیش برده 

= زنجیر    Garrotte  می شد. مهارت هایی که جنگجویان در آنجا آموختند، از خفه کردن با گردنبند آهنی )

یا پیچ خفه کننده برای اعدام انسان ها( گرفته تا استفاده از جنگ ابزار های دارای قوه ی آتش شتابنده و  

به اشغال در آوردن شهر های کوچک، بود. این نیرو های مزدور با داشتن انگیزه ی عالی و دریافت مزد 

ه آمریکا آنان را سرباز گیری کرد ]و به جنگ  خوب، نخستین ارتش سچه ی اسالمی بود که ایاالت متحد

 کردن در افغانستان فرستاد [.

جنگ با بیرون شدن ارتش سرخ از افغانستان، پایان یافت ]این حرف نویسنده نادرست است؛ زیرا جنگ 

و فعالیت های دهشت افگنی نه تنها پایان نیافت؛ بلکه شدت بیشتر به خود گرفت. جنگ جالل آباد و شلیک  

ک های زمین به زمین و زمین به هوا از سوی گروه های دهشت افگن، بویژه حزب اسالمی به موش

به  اسالمی  حزب  و  سیاف  رسول  عبدالرب  رهبری  به  اسالمی  اتحاد  حزب  حکمتیار،  گلبدین  رهبری 

مؤلف [. شکست    -از جمله پایتخت، یک نمونه ی انکار ناپذیر آن است  رهبری یونس خالص، بر شهر ها

 سر آغاز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را چند سال پسان تر نمایان کرد. شوروی 

غربی ها برنده ی جنگ شدند؛ لیکن بهای پیروزی بسیار بلند بود؛ زیرا پس از برآمدن آمریکایی ها ] باز 

ها آمریکایی  رفتن  نه  بود،  های شوروی  نیرو  بیرون شدن  این  نویسنده،  نگارشی  اشتباه  [    -هم  مؤلف 

 آموزش یافته ی سی آی ای بر ضد آموزگار خود تغییر جهت دادند. شاگردان

سیاستی را که حکومت کارتر در پایان دهه ی هفتاد آغاز کرده بود و با نیروی بیشتر در زمان حکومت  

الجزیره،  های زیر رهبری ریگان و بوش ]پدر[ به پیش برده شد، پیامد آن تا به امروز از نیویارک، 

یم قاره ی هند گرفته تا به آسیای میانه، روشن است؛ زیرا جنگجویان پیشین که در  قاهره، خرطوم و ن

افغانستان آموزش دیده بودند، مهارت های خود را در خدمت گروه های دهشت افگن اسالمی در سراسر 

جهان قرار دادند. دست کم در همه جا، جا هایی که دسته های دهشت افگن بنیادگرا باور های خود را با 
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انفجار دادن بمب ها و کشتار مردم نشان می دهند، آنان ] دهشت افگنان آموزش یافته در افغانستان [ در  

 این رویداد های خونین ، انبازی دارند. 

  -نه ایاالت متحده آمریکا و نه متحدانش، از آن زمره اداره ی خدمات مخفی آلمان، استخبارات بریتانیا  

ن فشار آوردند که پاکستان اداره و بازرسی خود را بر خطرناک ترین فرانسه و اسرائیل بر سر این سخ

 جنگجویان خدا، از دست داده است....

همین گونه پرداخت کنندگان هزینه های مالی جنگجویان افغانستان، در این کار غفلت کردند که خارجیان 

از زمره ی آنان عبدهللا عزام    پیش از همه داوطلبان عرب را پراگنده کنند. شماری از مجاهدین فلسطینی  -

توانست بی هیچ مشکل به ایاالت متحده سفر کند و برای "جهاد" تبلیغ بدارد. این کار به او کمک کرد که 

 جنبش فلسطینی حماس را سازماندهی کند. 

الجزیره، سودان، فلیپین و ایاالت متحده ی آمریکا برگشتند. گروه های   جنگجویان دیگر به کشور های :

افغانستان " آنگونه که آنان کنون این نام را بر خود گذاشته اند، جوانان را در آن مهارت های مرگ  "  

 آور آموزش می دهند که خود از سی آی ای و پاکستانی ها آموخته بودند.

در بوزنین ] هرسیگوینا[ قوای بین المللی حافظ صلح و ملل متحد تالش دارند تا چند صد جنگجوی    -

نستان را زیر اداره و بازرسی خود در آورند. افغانستانی های بوزنیایی ] بوزنیایی هایی که در پیشین افغا

دهه ی هشتاد در افغانستان جنگیدند[ آزادانه و یا همراه با ارتش اسالمی بوزنیا به جنگ می روند. با گفتن 

ی کوبنده ی اسالمی در سپاس از آموزش های عالی و بی مانند خود ]در افغانستان [ آنان اکنون نیرو

 جنگ بر ضد صرب ها، شمرده می شوند. 

افغانستانی های اردنی ]دهشت افگنان اردنی اشتراک کننده در جنگ ها در افغانستان در دهه ی هشتاد[    -

پس از بازگشت به وطن خود، در شهر عمان پایتخت کشور، ساختمان یک سینما را به هوا پراندند و سوء  

 حسین، برنامه ریزی کردند. قصد را به جان ملک

در کشمیر و بخش هندی پنجاب، بر پایه یک پژوهش و بررسی نظامیان و گروه های مدافع حقوق بشر،    -

داوطلبان در فعالیت های دهشت افگنی خود از روش هایی کار گرفتند که در افغانستان آموخته بودند و  

 از جنگ ابزار های آمریکایی استفاده کردند. 

آسی  - )در  بر سر  در جنگ  آذربایجان  میانه،  بر ضد   Nagorny – Karabachای  کوهی  باغ  قره   )

 ارمنستان، افغانستانی ها ]اشتراک کنندگان در جنگ افغانستان در دهه ی هشتاد[ را سوق داد. 

در پاکستان، رمزی احمد یوسف جنگجوی پیشین در افغانستان، به زندان افگنده شد. یک دادگاه در شهر    -

،  ۱۹۹۴ارک، وی را به این گناه مجرم دانست که برنامه ریزی کرده بود که تنها در یک روز در سال  نیوی

نه کمتر از یازده فروند هواپیمای باربری ایاالت متحده را بر فراز پسیفیک ]اقیانوس آرام[ در هوا انفجار  

غانستانی ها ] داوطلبان  دهد. تیر برنامه به خطا رفت. در وجود رمزی یوسف می شود شبکه ی جهانی اف

جنگ در افغانستان [ را بسیار به خوبی دید. در فلیپین رمزی یوسف با گروه افراطی اسالمی ابوسیاف  

همکاری کرد. این گروه نام خود را از نام یک رهبر افراطی اسالمی ] عبدالرسول سیاف[ افغانستان 

؟( گروه )  ۱۹۸۹نگ افغانستان در سال  مورد پشتیبانی عربستان سعودی، گرفته است. پس از پایان ج 

 دهشت افگن، فعالیت های خود را در شرق دور تمرکز داد. 

های   - جنبش  رهبران  امروز  افغانستان،  هشتاد[  ی  ]دهه  های  جنگجویان جنگ  الجزیره  و  در مصر 

، از مصر گروه اسالمی سالحدار الجهاد   GIAافراطی اسالمی هستند : از الجزیره گروه ارتش اسالمی  

 "Al–Jihad انور[ سادات رییس جمهوری مصر را به قتل رسانید.] ۱۹۸۱" که در ماه اکتوبر 

 

 پیوند های شیخ نابینا: 

 

آوردن نمونه مصر، بسیار غم انگیز است. رییس جمهوری سادات خواست و خواهش آمریکایی ها را  

پذیرفت که در وطن خود مجاهدین را برای جنگیدن در افغانستان آموزش دهد و آراسته با جنگ ابزار 

ان اسالمی را بر کند. برادر یکی از قاتالن سادات به نام خالد اسالمبولی به افغانستان رفته بود تا شورشی

ضد حکومت مورد پشتیبانی روسیه در تاجیکستان، رهبری کند. در همین میدان زد و خورد پسران عمر  

عبدالرحمان شیخ نا بینای مصری که امروز مدت حبس ابد خود را در یکی از زندان های ایاالت متحده 

شیخ در رویداد بمب    داشتند.سپری می کند ]عمر عبالرحمان در آمریکا در زندان درگذشت [ اشتراک  

محکوم به زندان ابد    ۱۹۹۳( در فبروری    World Trade Centerگذاری در مرکز بازرگانی جهانی )  

شد. افزون بر آن، در آغاز دهه ی هشتاد، شیخ و همدستانش، در ایاالت متحده آمریکا جنگجویان را به  

 سرباز گیری کردند."  هدف جنگیدن در افغانستان با تأیید و موافقت سی آی ای،

 

با یک نگاه به نوشته ی باال، دیده می شود که افغانستان از سال های پایانی دهه ی هفتاد، در عمل میدان  

زورگویی و همچشمی های سیاسی و راهبردی ابر قدرت ها بود و در نتیجه زمینه ی آن فراهم شد که 
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آدمکشی و خرابکاری در خاک پاکستان، مرکز ها و پایگاه های آموزش و پرورش نظامی و روش های 

ایران و چین و جا های دیگر بنا نهاده شود و دهشت افگنان آماده ی سازماندهی و اجرای آن کار هایی 

 شوند که زیر تیتر تروریزم ، فعالیت های تروریستی و تروریزم دولتی قرار می گیرند:

 

آدمکش های سیاسی سرشناس،  دولتی و شخصیت  کارمندان  ها، ترور  خیابان  و  ها  جاده  در  ی سیاسی 

گروگان گیری، آدم ربایی، هواپیما ربایی، بمب گذاری، انفجار، انتحار، فرش ماین ها، کشتن شهروندان 

شهرستان ها و شهر ها، حمله بر پایگاه های ارتش و نیروهای   -ملکی، شبیخون زدن ها به روستا ها  

بزرگراه ها، به وجود آوردن سد ها در روند فعالیت های  سرک ها و  -امنیتی، بریدن و بند کردن راه ها 

برق رسانی و آبرسانی و واژگون کردن پایه ها و  -شبکه ی ترابری، ویران کردن شبکه های مخابراتی 

لین های رسانیدن برق و مخابرات، پراندن بند های آبگردان و بند های برق، به آتش کشیدن آموزشگاه  

نهاد های خدمات همگانی... از همان سال های پایانی دهه ی هفتاد سازمان   -یک ها  کلین   -درمانگاه ها    -ها  

 یافته آغاز شده بود که در دهه نود نیز پی گیری شد.

در اینجا چند برش بسیار مهم، با ارزش و آگاهی دهنده که مشت برنامه های اسارت آور تروریزم دولتی 

ز و هدف های شوم آنها را خط کشی می کند؛ از کتاب " جهان غرب و ارتجاع عرب را در افغانستان با

جنگ اشباح " آورده می شود تا کشور های غارتگر و شخصیت های تأثیر گذار در این نقشه ی اهریمنی  

 و بنیاد بر انداز، بیشتر شناسایی شوند:

 

ای از افسران  اکثریت سالح های خریده شده برای مجاهدین از نوع سالح های شوروی بود. سی آی    -   "  

ناراضی پولیندی سالح های شوروی را برای مجاهدین خریداری می کرد. چینی ها ملیون ها دالر سالح 

و مهمات را به سی آی ای فروختند و بدین ترتیب در جنگ مخفی علیه شوروی با سی آی ای سهم گرفتند.  

به دست بیاورند. از مصر و دوستان دیگر امریکا نیز خواستند از فروش سالح های اضافی خویش پول  

 ( ۶۱ترکیه می توان در این ارتباط نام برد. )ص

]احمد[ بدیب بعدا" به عنوان مدیر استخدام در ریاست استخبارات سعودی به وظیفه گماشته شد. پس از   -

تهاجم شوروی بر افغانستان شهزاده ترکی الفیصل رئیس استخبارات سعودی او را با بکس های مملو از  

به پاکستان اعزام نمود تا از طریق آی اس آی به مجاهدین داده شود. استخبارات سعودی و مٔوسسات  دالر  

خیریٔه آن کشور به زودی به عنوان منبع مهم تهیه پول برای آی اس آی برای عملیات آن سازمان در 

 افغانستان در آمد.

م گرفته است تا برای خرید راکت بدیب به مالقات جنرال ضیاء برده شد. او به ضیاء گفت سعودی تصمی

انداز ها و سالح های دیگر برای آی اس آی پول بدهد و او اولین کمک نقدی را با خود آورده است. 

 (۶۵سعودی به عنوان تأمین کنندٔه عمدٔه پول برای هزینٔه جهاد بر آمد. ) ص 

ه تهاجم شوروی بر افغانستان را ترکی فکر می کرد که از نگاه جغرافیایی پاکستان را برای مقابله علی  -

آماده می کند. او همچنین فکر می کرد که کمک به مجاهدین از طریق اردو و استخبارات پاکستان آن  

 با هند به شدت ضعیف شده بود، تقویت خواهد کرد.  ۱۹۷۱کشور را پس از جنگ تباه کن 

موافقت کرد که کشورش معادل کمک امریکا به مجاهدین کمک نماید. سعودی   ۱۹۸۰ترکی در جوالی  

هر سال پول مورد توافق را به سفارت آن کشور در واشنگتن ارسال می کرد که توسط سفیر سعودی در  

امریکا شهزاده بندر به حساب بانکی سی آی ای در سویس داخل می گردید. سی آی ای با استفاده از این 

کی به خرید سالح و مهمات می پرداخت. ترکی به خاطر عالقه یی که به کمک به مجاهدین شمارٔه بان

داشت ماهانه تا پنج بار به پاکستان سفر می کرد و از داخل شدن به خاک افغانستان نیز خودداری نمی 

 (۷۳نمود.)ص

به   ۱۹۸۱در سال به عنوان یکی از حامیان سرسخت جهاد در آمده بود. او   ۱۹۸۴ویلیم کیسی در سال  -

صفت رئیس سی آی ای مقرر شد و دو سال را در بر گرفت تا خود را با جزئیات جنگ در افغانستان  

ستارلفت خود به سفر های مسلسل می پرداخت تا با ترکی   ۱۴۱-آشنا سازد. او با استفاده از طیارٔه سی

تصمیم گرفت    ۱۹۸۴آخر سال  الفیصل و جنرال ضیاء الحق راجع به جنگ افغانستان صحبت نماید و در  

تا کمک به مجاهدین را دو برابر سازد. او همچنین به عملیات تحریک آمیزی به خاک شوروی اجازه 

داد، که تنها در حواشی قانون امریکا مجاز بود. افغان ها، که با هاوان ها، کشتی ها و نقشه های نظامی  

شتن از دریای آمو به عملیات تخریبی و تبلیغی در  و قران های مجید با ترجمه ازبیکی مجهز بودند، با گذ

 ( ۷۹داخل قلمرو اتحاد شوروی دست زدند. )ص

کیسی به این نتیجه رسیده بود که ماموران فنی سی آی ای چندان جسورانه عمل نمی نمودند؛ اما در    -

افراد پر نفوذی از گروه محافظه کاران وجود داشتند که او را   در ین راه  بخش اجرایی دولت امریکا 

همکاری کرده می توانستند. افرادی چون اولیور نارت و یک عده افراد ضد کمونیستی در ارگان های  

تحقیقاتی محافظه کار از همین گروه بودند. کیسی به کمک این افراد یک برنامه جدید را برای کمک به  
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اساس حقوقی برای کار های    نامیده شد که  ۱۶۶  -مجاهدین تدوین نمود. این برنامه بنام ان اس دی دی  

 به بعد بسیار وسیع شده بود، فراهم می نمود.  ۱۹۸۵سی آی ای در افغانستان که از آغاز سال 

را توجیه می   ۱۹۸۴این برنامه منطق افزایش بی سابقٔه کمک های امریکا به مجاهدین در اواخر سال  

وزش مجاهدین در تخنیک های عملیاتی نمود. برنامه دادن سالح های پیشرفته امریکایی به مجاهدین، آم

و آماده کردن آنها به حمالت مستقیم علیه افسران شوروی را توصیه می کرد. هدف حمالت مستقیم بر 

افسران را شکستاندن روحیه قوماندانی عالی نیروی شوروی تشکیل می داد، این برنامه سی آی ای عالوه 

ستان را به ساحٔه جنجال برانگیز تروریزم و قتل های  بر پیامد های دیگر، مجاهدین و استخبارات پاک

 ( ۱۱۹سیاسی نزدیک می کرد. )ص 

سی آی ای به مجاهدین به طور فزاینده تعلیم می داد که چگونه بم ها را در موتر ها جا سازی نماید و   -

گز حمله  در شهر ها منفجر کنند. هدف آن بود تا نیرو های و افسران بیشتر شوروی کشته شوند. کیسی هر

بر اهداف خاص غیر نظامی را تأیید نمی کرد؛ اما او از طرفداران عملیات جسورانه علیه دشمن بود که  

 ( ۱۲۳افغانستان را محل خوبی برای حمله بر متجاوزین شوروی تشخیص داده بود.) ص 

ه اسالم  ب  ۱۹۸۵اپریل   ۳۰بودند[ روز  ۱۶۶  -اصلی برنامه ان اس دی دی   اکلی و پلزبری ] طراحان -

رئیس جمهور ریگن را افشاء    ۱۶۶-آباد آمدند تا آنها قانونا" حق نداشتند محتویات فرمان ان اس دی دی  

کنند؛ اما جنرال اختر را در جریان اهداف توسعه طلبانه آن گذاشتند آنها طی دو ساعت گفتگو توانستند  

هرست درخواست های بعدی که از محتویات حکم رئیس جمهور امریکا را به جنرال اختر برسانند. در ف

مرکز سی آی ای اسالم آباد مخابره شد، راکت های ضد هواپیما، تفنگ های دور زن دوربین دار، دوربین 

 (۱۲۳های شب، تایم پنسل و وسایل کشف مخابره شامل بود. )ص

یک بم را در یک بکس دستی جا سازی کرد و به مجاهدین داد. بمب در   ۱۹۸۳آی اس آی در سال    -

دانشگاه کابل منفجر شد نه شوروی به شمول یک استاد زن در انفجار کشته شدند. به نظر یوسف دانشگاه  

کابل هدف مناسب برای این عملیات بود؛ زیرا در آن جوانان افغان]افغانستان [ با اندیشه های کمونیستی 

شدند. رئیس دانشگاه ) پل تخنیک( در آن سال به قتل رسید، کماندو های مجاهدین در یک سال   آشنا می

افسر شوروی را به قتل رسانیدند. تالش برای کشتن نجیب رئیس وقت خاد صورت گرفت؛ اما ناکام    ۹

 ( ۱۲۶شد. ) ص

اه دور و بدون هدف  اما با ارسال راکت های چینی و مصری به مجاهدین، آن ها این راکت ها را از ر   -

گیری دقیق به شهر انداخت می نمودند و باعث مرگ بسیاری از افغان ها ]افغانستانی ها[ می شدند. افراد  

سی آی ای به یوسف هدایت داده بودند که از استعمال کلماتی چون قتل سیاسی و تخریب کاری در صحبت 

 (۱۲۷هایش با اعضای کانگره خودداری کند. ) ص 

انگلیسی    ۶-را به پاکستان ارسال کرد. ام آی  (  ۴-سی آی ای چندین تن مواد انفجاری نوع ) سی  با آن هم  -

نیز بمب های مخصوص مقناطیسی را برای تخریب پل حیرتان، که بر سر رود آمو قرار دارد، فرستاد. 

ر می شد و  سی آی ای بمب هایی را در اختیار مجاهدین قرار داد که از راه دور منفج  ۱۹۸۵بعد از سال  

یا در آن سوچی قرار داده می شد که پس از یک مدت آن را منفجر می کرد. این سوچ تایم پنسل خوانده 

 ( "  ۱۲۹می شد. ) ص 

) جنگ اشباح: تاریخچٔه مداخالت " سی. آی. ای"، " آی . ای. آی"، " کا. جی. بی" و استخبارات سعودی 

ندس محمد اسحاق، ناشر: بنگاه نشراتی میوند، سال چاپ: نویسنده: ستیو کول، ترجمه: مه  -در افغانستان  

 م( ۲۰۱۳ -خ  ۱۳۹۲

از آنچه که گفته آمد و آنچه پس از این به خوانش گرفته می شود، نشان می دهند که پایه های پخته کاری 

شده برای دور دوم تروریزم دولتی و فعالیت های دهشت افگنی در افغانستان و گسترش آن در سراسر 

ا برنامه ریزی و سازماندهی آن در خاک افغانستان در دهه ی نود؛ در دهه ی هشتاد گذاشته شده جهان ب

 بود.

کلیه فعالیت های دهشت افگنی در دهه ی نود در زمان حکومت مجاهدین و یا در امارت اسالمی طالبان، 

آموزش دیده در چه در داخل و چه بیرون از مرز ها به وقوع پیوست، در اجرای آن ها دهشت افگنان  

پایگاه های آموزشی و پرورشی دهشت افگنی در پاکستان، افغانستان، ایران، چین... انبازی داشتند که در  

سراسر جهان پنهانی دست به عملیات می زدند، یک نمونه ی آن انفجار مرکز بازرگانی جهانی در شهر  

 نیویارک است. 

 

ویژه ی پیغمبر " در روزنامهدر بخشی از یک نوشته زیر عنوان " تیر اندازان   Tomas 

Avenarius  نگاشته است ) برگردان( ۱۹۹۶/   ۷/  ۳۱تاریخ:  Süddeutsche Zeitung 

 

ی خوست یک تابلو ]با داشتن این نوشته[ آویزان است: " به     در دیوار مهمانخانه ی شهر ویران شده   "

خاطر جهاد در کشمیر می جنگد" در سرباز گیری برای " جنگ مقدس" در اینجا مشکلی وجود ندارد.  



 دهه خونین 

345 
 

هشت می روند. از امکان سوق دادن به سراسر جهان وجود دارد، آنانی که در این راه شهید می شوند به ب 

مجاهدین افغانستان، جنگجویان بی هراس از مرگ یک قوای اسالمی هجومی عملیات کننده ی جهانی به  

وجود آمده است. " ناوگان نیروی دریایی محمد" در چچنین، بوزنین، کشمیر و حتا در سینکیانگ منطقه 

تروریستی اسالمی، همیشه در نا آرارم مسلمان نشین در چین، جنگ می کنند. همچنان سوء قصد های  

 میان جنگجویان پیشین در افغانستان، شهروندان همه ی کشور های اسالمی، رد یابی می شود.

شیخ عمر عبدالرحمان نابینای مصری مسؤول بمب گذاری در مرکز بازرگانی جهانی در شهر نیویارک،  

همچنان حمله بر پایگاه نظامی ایاالت متحده  از پیشینه کاری و پیوند های خود با افغانستان، استفاده کرد. 

در عربستان سعودی از سوی جنگجویان سعودی جنگ افغانستان برنامه ریزی شده بود. اینکه هدف چه  

است، اسامه بن الدن شهروند سعودی آشکارا گفت: " یک جنگ مسلمانان بر ضد ایاالت متحده آمریکا  

 ر بر گیرد. ". گفته ی او می تواند کلیه جهان غرب را د

ماموریت قاتالن مذهبی به اجرای وظیفه ی مرگ آور، پیامد فعالیت های ایاالت متحده آمریکا در افغانستان  

است. در آنجا مجاهدین اگر شهروند افغانستان بودند و یا شهروند کشور های اسالمی، شیوه ی استفاده از  

 جنگ ابزار و ساختن بمب را آموختند. 

تصمیم گرفت که شوروی را در افغانستان با شکست روبه رو    ۱۹۷۹ایاالت متحده ی آمریکا در سال  

کند. به کمک پاکستان، واشنگتن جنگجویان راه خدا را با جنگ ابزار آراسته کرد تا در آغاز با تفنگ  

کافی موجود های جنگ جهانی دوم بر قشون سرخ شلیک کنند. کالشینکف ها و توپ های جنگی به اندازه  

بود و آموزش و پرورش نظامی به آن افزود شد. از جنگ های تن به تن گرفته تا چگونگی کاربرد موشک  

های پدافند هوایی استینگر آموزش داده می شد. بر شمار مجاهدین داخلی ]افغانستانی[ " بریگارد های  

  د ا و دیگران، آنانی که آماده بودنها، ایرانی ها، مصری ها، الجزایری ه  اسالمی " نیز پیوستند: سعودی

که به خاطر " جنگ مقدس" بر ضد شوروی بجنگند. هفده سال پس از آن فرهنگ کالشینکف شاخص 

تن بریگارد های پیشن، جهان را نا امن کرده اند. در هر  ۱۵۰۰۰ویژه ی افغانستان شمرده می شود و  

به جنگ ابزار می برند، تیر اندازان ویژه   جایی که اسالمیست ها با برداشت غلط از اسالم پیوسته دست

ی پیغمبر ]عرب های با تجربه با مهارت های جنگی آموزش دیده در افغانستان [ آماده ی اجرای وظیفه 

 می شوند. 

هر گونه   ۱۹۸۹برای ایاالت متحده ی آمریکا این کار سودآور نبود که با بیرون شدن شوروی در سال  

تان از دست داد. آمریکا نه تنها بر سر یک مکانیزم صلح فشار نیاورد؛ بلکه  عالقمندی واقعی را به افغانس

کشور را در یک جنگ داخلی غرق کرد. در واشنگتن مردم این را هم دانستند که سعودی ها در گذشته 

در جنگ بر ضد ارتش سرخ از گروه های مجاهدین مورد پسند خود پشتیبانی می کردند و بدین گونه 

ا رهبری خویش را بر جهان اسالم پایندانی و محکم بندی کنند. عمل مشابه را پاکستانی ها  تالش کردند ت

و ایرانی ها نیز انجام دادند. بدین ترتیب ائتالف ها پس از بیرون رفتن شوروی ها با پیدایی جنگ های 

ی ها و سود داخلی، تشکیل شد و جنگ شهروندان افغانستان علیه یکدیگر به جنگ برآورده کردن عالقمند

جویی دیگران مبدل شد. همچنان مجاهدین پیشین خدمت خوبی را برای پاکستان کردند. آنان در کشمیر  

یکجا با کشمیری ها بر ضد ارتش هند می جنگیدند، " افغان های" سودانی بایست مسؤول سوء قصد 

 نافرجام به جان حسنی مبارک رییس جمهوری مصر بوده باشند. 

 

" افغان ها" ] عرب هایی که در رده های گروه های جهادی بودند و در دهه ی هشتاد   لیکن از دیر زمان

مردم و دولت افغانستان می جنگیدند، تجربه و مهارت جنگی کسب کرده بودند[ به سر فرمانروای   علیه

ده  سعودی، گارنیزیون ایاالت متح  Dharanخود دست بلند کرده اند. آنان با انفجار دادن بمب، در شهر  

را به هوا پراندند. افزون بر آن سوء قصد انفجاری در پایگاه ایاالت متحده در ریاض، کار مجاهدین پیشین  

بود، به همین سبب چهار تن کیفر اعدام گرفتند، هر گاه به آنان وقت و امکان یاری می کرد، در همان جا 

و های نظامی ایاالت متحده را در " بی خدای" سعودی را از بین می بردند؛ زیرا نیر   ملک فهد پادشاه

شهر های مقدس مکه و مدینه جابجا کرده است؛ ولی در گذشته همین ملک فهد هزینه آموزش و پرورش 

 این عرب ها را پرداخته بود، کنون آنان قصد کشتن وی را دارند.

و جوی راه حل " مشکل افغان ها = عرب ها" که در همایش ضد دهشت افگنی در پاریس نیز در جست 

آن شدند، چیست؟ این راه حل وجود ندارد؛ زیرا از چندی بدین سو، هزار ها تن اسالم گرا از سوی این  

" افغان ها =عرب ها" آموزش نظامی دیده اند. تا زمانی که دهشت افگنی اسالمی وجود داشته باشد و 

سالم ارائه کند، " افغان ها پیوسته مفهوم موجود بودن مناسبت های اجتماعی غیر عادالنه را در دنیای ا

 = عرب ها" همیشه در درون آن حضور می داشته باشند."

 

و خارجی داخلی  افگنان  افگنی هراس  دهشت  های  فعالیت  پیرامون  گفتار  که  این  از  و     پیش  ) عربی 

عجمی( آموزش دیده در پایگاه های آموزشی در افغانستان و پاکستان که در گذشته در دهه ی شصت 
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د؛ نیاز خورشیدی ) دهه ی هشتاد عیسایی ( در جنگ ها در افغانستان، نیز انبازیده بودند، پیگیری شو 

امنیتی در کشور های همسایه شمالی برخاسته از   است تا درباره ی مشکل به وجود آمدن بی ثباتی و بی 

به   نظامی  های  از زمره کمک  ایران،  آخوندی  پنهان حکومت  و  آشکار  مداخله ی  و  افغانستان  قلمرو 

 شورشیان، پرداخته شود.

گنانه ی گروه های اسالمی علیه نظام سیاسی در رسانه های همگانی در جهان از فعالیت های دهشت اف

در تاجیکستان و دیگر جمهوری های آسیای میانه اتحاد شوروی، سخنان زیادی بازتاب یافته، که نقش 

دولت اسالمی افغانستان در دهه ی نود در آن برجسته نشان داده شده است. از آن جمله انبازی اجیران  

کومت آذربایجان علیه ارمنستان، مایه نگرانی مقام های جنگی دهشت افگن در جنگ، به طرفداری ح

رسمی ارمنی را فراهم آورد تا اینکه برهان الدین ربانی رییس دولت اسالمی افغانستان ) حکومت جهادی 

رییس جمهوری آن وقت ارمنستان، اطمینان داد که جلو   Ter Petrosjanها ( در یک نامه رسمی به  

صدای آلمان بر  ۱۹۹۴/   ۵/  ۲۰ر این جنگ، خواهد گرفت. ) خبر روز رخنه کردن دهشت افگنان را د

 رادیو افغانستان (.  ۱۹۹۴/  ۵/  ۱۶پایه خبر تاریخ 

در هنگامی که وضعیت سیاسی در تاجیکستان دشوار شده می رفت و نا آرامی ها به اوج خود رسیده 

در استان کندز جابجا شدند. در میان این  بود، ده ها هزار آواره ی تاجیکستانی به افغانستان پناه آوردند و 

آواره ها شمار زیادی از مخالفان دولت تاجیکستان با گرایش به بنیادگرایی اسالمی وجود داشت که از 

سوی حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار، حزب اتحاد اسالمی به رهبری عبدالرب سیاف و نیرو  

می می دیدند و به هدف خرابکاری و دهشت افگنی به آموزش نظا  -های حکومت برهان الدین ربانی  

تاجیکستان گسیل می شدند. ولی فرمانروایی جنرال عبدالرشید دوستم در شمال افغانستان، سد محکمی فرا 

راه گروه های جهادی بود که بتوانند بنیادگرایی و انقالب اسالمی را با کاربرد زور، به جمهوری های 

 . آسیای میانه شوروی، ببرند

کتاب " افغانستان پس از بازگشت سپاهیان شوروی " تألیف پروفیسور محمود قارییف (  ۱۹۸در برگ )

 رییس اکادمی علوم فدراسیون روسیه، ترجمه ی عزیز آریانفر، آمده است:

 

" ژنرال عبدالرشید دوستم هنگام بازدید از ترکمنستان اعتراف کرد که در افغانستان نیرو های اند که می 

د به هر بهایی که شده تاجیکستان را شامل افغانستان سازند. این نیرو ها مرگ و ویرانی را نه تنها خواهن

افغانستان را نیز تهدید می  به تاجیکستان همسایه به " ارمغان" می آورند، بلکه تمامیت ارضی دولت 

 نمایند.

رخنه کردن فعاالنه در تاجیکستان  نیرو های به قدرت رسیده در افغانستان و دسته های مسلح آنها آغاز به  

و دیگر جمهوری های آسیای میانه می نمایند و اهداف خود را در زمینٔه راهیابی به این جمهوری ها  

پنهان نمی نمایند و بدین ترتیب تهدید جدیی را در جنوب برای همه کشور های " اتحاد کشور های مستقل" 

سال پیش که  (  ۱۵ی با خطر به بار ها بزرگتری نسبت به )ایجاد می نمایند. در نتیجه در مرز های جنوب

برای جلوگیری از آن سپاهیان شوروی را به افغانستان فرستادند روبرو گردیدیم. تصادفی نیست که جنگ 

افغانستان را بیشتر از گذشته به نام " جنگ پایان ناپذیر " یاد می کنند." )چاپ: بزرگترین مرکز پخش 

 (. ۱۹۹۸کتاب، سال: 

لی بار دیگر باید پیرامون خطر جدی وحشت و دهشت که از قلمرو پاکستان و تا اندازه ای از ایران بر و

می خاست و پیوسته افغانستان را تهدید می کرد و در دهه ی نود برخی کشور های آسیای میانه، بویژه  

نی پاکستانی و درسخانه تاجیکستان را بی ثبات کرد، پیچید و سخن گفت تا زیان هایی را که مدرسه های دی

 های آخوندی ایرانی به زندگی مردم رسانیدند، بر شمرده شود. 

پس از مرگ ژنرال ضیاء الحق حاکم نظامی پاکستان در واژگون شدن هواپیما، دیوار های محکم پیوند  

ی میان بنیادگرایی اسالمی و فعالیت های دهشت افگنی، از هم فرو نپاشیدند؛ بلکه در زمان حکومت ها

ملکی ) نواز شریف و بانو بی نظیر بوتو( که به سختی زیر تأثیر سیاست های ژنراالن ارتش و دستگاه  

استخبارات نظامی ) آی اس آی( بودند، نیز تحکیم بیشتر یافتند و درد سر بزرگی را به مردم افغانستان و 

 در منطقه و جهان فراهم آوردند. 

انفجار    -فرش ماین ها   -بیشتر کاربرد جنگ ابزار، درس بمب گذاری  در مدرسه های دینی در پاکستان،  

دادن پل ها و پلچک ها و ساختمان های دولتی و نهاد های خدمات همگانی و واژگون کردن پایه های 

 شبکه های برق رسانی... آموزش داده می شد.

زام و دیگر مدرسه های  لشکر اجیر عربی و عجمی آموزش دیده در " مکتب خدمات مجاهدین" عبدهللا ع

دینی و پایگاه های آموزشی که بر آنان نام " عرب های افغانستان " را گذاشتند، یکجا با گروه های جنگی  

افغانستان به کشتار، خونریزی و ویرانگری دست زدند، همه در پاکستان باقی ماندند. هر چند نصیر هللا 

چاپ لندن، از بیرون (  ۱۹۹۶/    ۲/    ۸ق االوسط )بابر وزیر داخله پاکستان در مصاحبه با نشریه شر

راندن آن شمار از عرب ها که به گونه غیر قانونی در پاکستان زندگی داشتند، سخن گفت؛ لیکن دو دهشت 
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افگن عربی ) شهروندان سودان( با انفجار دادن سفارت مصر در پاکستان با حمله ی انتحاری با موتر  

 نشان کشیدند. بمب، از بودن خود در صحنه خط و 

 

  - در یک نوشته زیر تیتر " افغان ها  ۱۹۹۷/  ۱/   ۲۵تاریخ  ۲۱شماره  Die Rheinpfalzدر روزنامه 

 ، درباره ی عرب های دهشت افگن آمده است:Hannes Barthانبار تروریستان آتش افروز" به قلم 

 

اندیشه ای گرفته تا خرسندی های  " از مدتی بدین سو در ] کارزار[ تروریزم بین المللی از انگیزه های  

مذهبی تغییری دیده می شود. در این باره، حلقه ای از افراد ] دارای آگاهی [ در مورد قوه ی انفجاری ] 

موضوع بسیار با اهمیت در لحظه ی کنونی[ به دفتر های امنیتی هشدار دادند: " افغان ها "؛ زیرا در این  

 ی در سراسر جهان پدید می آید.میان از سوی آنان تهدید های تروریست

زیر نام " افغان ها" آن شمار از جنگجویان، شهروندان کشور های عربی قلمداد می شود که در دهه ی  

هشتاد در " جنگ مقدس" در افغانستان چریک های مسلمان را بر ضد ارتش سرخ اتحادشوروی پشتیبانی  

ر آمده بودند. ولی افزون بر آن مصری ها، لبنانی  کردند. بسیاری از این بنیادگرایان داوطلب از الجزای

ها، تونسی ها، سودانی ها، کویتی ها، عربستانی ها، یمنی ها، عراقی ها، شهروندان سوریه، فلسطینی ها  

در این " جنگ بر ضد کفار" انبازیدند. از رویداد بیرون شدن مهاجمان شوروی از افغانستان بنیادگرایان 

با  " عنوان  به  خدا    سالحدار  جنگجویان  کردند.  برگزاری   " منحرفان  بر  اسالم  پیروزی  ترین  ارزش 

خویشتن را در رسیدن به خواسته ی خود بسیار نیرومند یافتند تا " جنگ مقدس " را به سراسر جهان 

 بکشانند.

تن عرب " افغان ها" به وطن اصلی خود   ۶۰۰۰پس از ]پایان [ جنگ شوروی در افغانستان، دست کم  

این  برگشتند از  آوردند؛ زیرا شماری  به وجود  را  انفجاری خطرناکی  آنان در کشور های خود مواد   .

جنگجویان خواهان آنند که آنچه را در افغانستان آموخته و اندوخته اند در " جنگ چریکی" برای تحقق  

ی کمک های یافتن انقالب اسالمی در میهن خود، به کار گیرند. پشاور پاکستان محل رسانیدن و تحویل ده

لوژستیکی و شهر جبهه ای گوریال های افغانستان آشکارا به تخته ی خیز برای عرب های " افغانی" به 

 سوی الجزیره و قاهره مبدل شده است.

فعاالن  از  شماری  شود.  می  دیده  آشکارا  مصر  و  الجزایر  در  افغانستان  داوطلبان  این  پای  رد  کنون 

و یا " جماعه اسالمیه" مصر در یک پایگاه در نزدیکی های شهر الجزایریی " گروه اسالمی سالحدار" 

پشاور برنامه ی آموزش چریکی را به پایان رسانیدند. ]اداره ی[ خدمات مخفی شرق نزدیک فعالیت های 

تروریستی این " افغان ها" را، بویژه در لبنان، اردن، لیبیا، تونس و ترکیه شناسایی کرده است. بنابر  

افراد در رویداد سوء قصد به جان رییس جمهوری مصر ]حسنی[ مبارک در ادیسه بابا   آگاهی ها، این

 دو عضو جماعت اسالمیه مصر با گذرنامه های سودانی[. ۱۹۹۵جون  ۲۶دست داشتند ] در 

تن داوطلب عربی در افغانستان و پشاور باقی مانده اند؛ زیرا آنان خواهان آن اند که    ۲۶۰۰نزدیک به  

دو تشکیل  داشتن  در  رد  خود  های  کشور  در  داوطلبان  این  یا  و  باشند  گذار  تأثیر  ها  اینجا  در  خدا  لت 

بنیادگرایان  رهبر  حکمتیار  پشتیبانی  چتر  زیر  در  عربی  وطنان  بی  این  از  برخی  اند.  شده  شهروندی 

باید   افراطی افغانستان پناهگاه پیدا کردند. بنابر آگاهی ]اداره ی[ اطالعات مخفی مصر، این جنگجویان

در همکاری نزدیک با شیخ عمر عبدالرحمان نابینای مصری بوده باشند که در رویداد بمب گذاری در  

در مرکز تجارت جهانی در شهر نویارک در آمریکا در زندان به سر می برد. رمزی احمد   ۱۹۹۳سال  

ان ها" در شهر یویف شخص متهم به ]سازماندهی [ انفجار در نویارک نیز بیشتر مدت را با این " افغ

 پشاور یکجا زندگی کرده است. 

در این شبکه ی بین المللی استفاده از تروریزم، رژیم انقالبی ایران نیز مداخله می کند. این سخن را یک 

آگاهی داد. یک نمونه ی آن: یک نماینده ی مرد   Rheinpfalzکارشناس تروریزم در شرق نزدیک به  

ون سال گذشته در یک نشست در ایران به شماری از فرماندهان ثروتمند سعودی اسامه بن الدن در ج

 افراطی از پشتیبانی رهبر خود اطمینان داد.

اسامه بن الدن دشمن خاندان سلطنتی سعودی در توافق با رهبری ایران در ساختن یک پایگاه آزمایشی و  

مک مالی می کند. در آموزشی تروریستی در اطراف شهر جالل آباد در استان ننگرهار افغانستان، ک

  ۱۹۹۵نوامبر    ۱۳سعودی ] به تاریخ    Dahranرویداد انفجار بمب در قرارگاه های نظامی آمریکا در  

کیلوگرام مواد انفجاری در پیش روی دفتر گارد ملی عربستان در ریاض منفجر شد،    ۲۵۰موتر حامل  

یستی عرب های " افغانی" تن دیگر زخمی شدند [، اعضای گروه ترور  ۳۵که پنج آمریکایی کشته و  

انبازیده بودند. در زیر رهبری ایران جنگجویان " افغانی" برای پهن کردن باور های انقالب ا سالمی در 

جنگ های بوزنیا و چچین به خاطر فرا گیری آموزش تروریستی به افغانستان بازگشتند و در آنجا انتظار 

 می کشند.  دریافت هدایت به انجام عملیات تروریستی جدید را
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دفتر های مصری تا چه اندازه ]پیدایی[ خطر از سوی جنگجویان مسلمان از افغانستان را سنجش کرده 

 می توانند. این گفته با این رویداد آشکار می شود:

هر بازگشت کننده ی مصری " افغان" در هنگام آمدن ] به کشور[ خود به همین اتهام دستگیر می شود و 

 دقیقه ها به عنوان یک چشمه ی تروریستی به شمار می آید."در نخستین 

 ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(

 

 گسترش دهشت افگنی در خونتای طالبان: 

 

مذهبی،  گرایی  فرقه  اندیشی،  تاریک  اسالمی،  بنیادگرایی  قومی،  تعصب  با  طالبان  نام  که  گونه  همان 

وحشیگری... پیوند ناگسستنی دارد، به همان شکل زمینه سازی برای گسترش دهشت افگنی و باال گرفتن  

 فعالیت های هراس افگنانه، نیز با نام این گروه وحشی گره خورده است.

انگیز، از سال   مورد پشتیبانی    ۱۹۹۵  -  ۹۴این گروه واپس گرا با همین شاخص های شناختی نفرت 

میانی دوستان دیرین ایاالت متحده )پاکستان و عربستان سعودی ( قرار گرفت و از سال   آمریکا، با پا در

برنامه ریزی پروژه لوله کشی نفت و گاز ترکمنستان از سوی شرکت یونیکال به اندازه    ۱۹۹۵-۱۹۹۷

 ی حمایت و تأیید آمریکا از طالبان، افزود. 

، دیپلمات های آمریکایی به دیدار رهبران ۱۹۹۴در نخستین ماه های حاکمیت طالبان بر کندهار در سال 

این گروه به آنجا رفتند. سرکرده های طالبان به مهمانان آمریکایی خود وعده دادند که به زودی دهشت 

افگنان عربی را از افغانستان به بیرون می اندازند؛ لیکن سیاستمداران آمریکایی نمی دانستند و یا نمی  

از پایگاه های آموزش بنیادگرایی در افغانستان و پاکستان، ساخته شده در دهه    خواستند به یاد آورند، که 

هشتاد سده ی پیشین، دهشت افگنی سر بیرون آورد و در دهه ی نود گسترش پیدا کرد. پایگاه های     ی

آموزش و پرورش آدمکشان در داخل افغانستان و پناهگاه های امن برای دهشت افگنان عربی و عجمی 

هه ی هشتاد به کمک آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، پاکستان و شیخ های که در د

عرب و دیگر کشور ها ساخته شده بود؛ در گذشته در اختیار حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار  

بر این پایگاه  قرار داشتند. با افتیدن اداره ی استان های شرقی و جنوبی افغانستان به دست طالبان، آنان  

ها و پناهگاه ها نیز دست پیدا کردند. پسان ها که حاکمیت طالبان تحکیم بیشتر یافت، سپاه صحابه وابسته 

  ۱۹۹۶به جماعت العمای اسالم در آنجا ها جابجا شد و کمپ بدر در نزدیکی های شهر خوست، در سال  

افغانی " به تشویق    به گروه حرکت االنصار به رهبری فضل رحمان خلیل سپرده شد ) " عرب های 

طالبان و اسامه بن الدن، به رده های گروه حرکت انصار پیوستند تا در کشمیر به طرفداری پاکستان بر 

این سازمان را یک نهاد دهشت افگن خواند، پس   ۱۹۹۶ضد هندی ها بجنگند. اداره ی بیل کلنتن در سال  

 نام دهد(. از آن ناگزیر شد که به گروه حرکت مجاهدین تغییر

پیش از آمدن طالبان در میدان درگیری ها، شهر خرطوم پایتخت سودان، پناهگاه افراطی های اسالمی و 

هراس افگنان بین المللی بود که اسامه بن الدن نیز در آنجا فعالیت داشت. در آن وقت در سودان، جبهه  

 ی ملی اسالمی به رهبری حسن ترابی در قدرت بود.

د و بیرون شدن سربازان شوروی از افغانستان، اسامه بن الدن افغانستان را ترک گفت  با پایان جنگ سر

اینکه حوصله ی   تا  و به میهن خود عربستان سعودی بازگشت و علیه خاندان شاهی به تبلیغ پرداخت 

از انجا رانده شد و حسن ترابی او را به آغوش کشید و در   ۱۹۹۱دستگاه سلطنتی به سر رسید و در سال  

سودان پناه داد . اسامه در جالی وطن، با گروه دفاع از حقوق قانونی یک سازمان ضد خانواده سلطنتی  

سازمانی را زیر نام کمیته  (  ۲۵۹عربستان در لندن، همدست شد و به سخن ستیو کول ) جنگ اشباح، ص  

 انید و پخش کرد.مشورتی و اصالح تأسیس کرد و برگه های تبلیغاتی را بر ضد خاندان سعود به چاپ رس

اسامه بن الدن شماری از دهشت افگنان عربی را از پاکستان به هزینه ی شخصی به سودان برد و در 

شمال سودان سه پایگاه آموزشی بنا نهاد که در آنها هراس افگنان مصری، الجزایری، تونسی، فلسطینی  

 پرورش می یافتند.

در آن هنگام که طالبان دو استان تاریخی افغانستان ) کندهار و هرات ( را به اشغال خود در آورده بودند،  

در شبکه ی جهانی دهشت افگنی، نسل جدیدی از دهشت افگنان جا افتیده بود که رمزی یوسف آغاز گر  

در پایگاه های آموزشی   فعالیت های دهشت افگنی در این شبکه ی جهانی شمرده می شد. این تبهکار نامی

جهادی ها در افغانستان، در دهه ی هشتاد، آموزش و پرورش نظامی یافته بود و در فعالیت های دهشت 

افگنی خود در سال های پسین، از کمک های اسامه بن الدن و دو بنیاد کمکی عربستان به نام های: نهاد 

، برخوردار بود، که حمله بر مرکز بازرگانی  خیریه بین المللی و سازمان رابطه ی عالم اسالمی سعودی

جهانی، برنامه ی ربودن هواپیما های غیر نظامی از مانیال و حمله بر جان حسنی مبارک رییس جمهوری  

به چنگ پولیس    ۱۹۹۵مصر، نمونه های روشن فعالیت این شبکه ی جهانی است. رمزی یوسف در سال  

انفجار دادن هواپیما های نظامی آمریکایی بر فراز اقیانوس    افتید و در باز جویی از وی پیرنگ برنامه ی
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آرام افشا شد ] کاکای رمزی یوسف صاحب یک اپارتمان در مانیال بود، که در آن عبدالحکیم مراد یک 

تروریست زندگی می کرد. این اپارتمان در آتش سوخت [ و کارمندان سی آی ای و اف بی آی در پی 

 در قطر زندگی می کرد، بر آمدند.  بازداشت خالد شیخ محمد که

بیرون    ولی پیش از این که وعده دادن طالبان به دیپلمات های آمریکایی، در عمل پیاده شده باشد، به عوض

 راندن " عرب های افغانی"، برای آنان پایگاه دهشت افگنی " آزادی" را بنا نهادند.

 

ر یک یادداشت کوتاه زیر عنوان " پایگاه ها در  د (    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۸در مجله ی هفتگی اشپیگل آلمان )  

 افغانستان " آمده است ) برگردان(:

 

" نظامی گران افراطی اسالمی طالبان، آنانی که میهن خود را " گنجینه ی دفاع از دین هللا " نام گذاشته 

ایگاه  اند، در یک دره ی کوهی در نزدیکی های شهر هرات مرکز بازرگانی در غرب افغانستان، یک پ

پرورش نظامی را برای عرب ها که در کنار آنان شانه به شانه می جنگند، بنا کرده اند. بیشترین این  

های غربی  دیپلمات  های شوروی هستند.  نیرو  بر ضد  اسالم  دنیای  داوطلبان جبهه ی جنگ  سپاهیان 

برده شدند تا از سوی   تن " عرب های افغانستان " به پایگاه " آزادی "  ۲۰۰گزارش دادند که باالتر از  

افسران طالبان برای انجام خرابکاری های دهشت افگنانه در کشور های خود شان، آموزش داده شوند. 

رو آوردن و ]ثبت نام کردن [ به این پایگاه زمانی افزایش یافت، که پولیس پاکستان آغاز به بیرون راندن  

سعودی و الجزایر، نهاده بود. به باور کارشناسان   و تسلیم دهی این اسالم گرایان دهشت افگن به عربستان

روسی این پایگاه آموزشی را اسامه بن الدن که شهروندی سعودی خود را از دست داده است، رهبری و  

تامین مالی می کند. بن الدن بنابر آگاهی های تازه ی اداره های خدمات مخفی، مسؤول بمب گذاری در  

 است." Chnbarی ریاض و پایگاه نظامی آمریکا در شهر ها 

 

هنوز طالبان سایه شوم خود را بر شهر کابل نیافگنده بودند، که دست به ترور هوایی زدند. در اگست 

( روسی را که از سوی حکومت رییس جمهوری برهان الدین  IL–76هواپیمای باربری الوشن )   ۱۹۹۵

ناگزیر به نشست در فرودگاه هوایی    ربانی، با پرداخت کرایه برای آوردن جنگ ابزار چارتر شده بود

کندهار کردند و شش تن خلبان هواپیما یک سال را در بند طالبان به سر بردند. در این مدت کوشش های 

ملل متحد برای رهایی اسیران روسی، کدام نتیجه ی مثبت نداد؛ زیرا رهبران  مسکو و تالش های سازمان  

بازگردانیدن   خواستار  ها،  خلبان  کردن  رها  ازای  در  در   ۶۸۰۰طالبان  که  بودند  افغانستان  شهروند 

 جمهوری های اتحاد شوروی زندگی می کردند.

زمینه ساز شد که خلبان ها اجازه  یک سناتور آمریکایی به کندهار سفر کرد و این کار    ۱۹۹۶در اگست  

یابند تا به ترمیم هواپیمای خود بپردازند و به خاطر به دست آوردن اطمینان تخنیکی، یک پرواز آزمایشی  

را بر فراز فرودگاه انجام دهند. در زمان عملی کردن این برنامه، خلبان ها موفق شدند که طالبان محافظ 

طرف امارت متحده عربی ) ابوظبی( ببرند. هواپیمای جت شکاری و را خلع سالح کنند و هواپیما را به 

چرخبال جنگی طالبان نتوانستند که هواپیمای روسی را ردیابی کنند. برخی ها به این باور بودند که دور 

از امکان نبود که خود گروه طالبان زمینه فرار خلبان ها را در نتیجه ی تماس های سیاسی فراهم آورده 

 باشند. 

دون باید دید که اسامه بن الدن دهشت افگن جهانی، چگونه با رهبران دهشت افگن طالب و فعالیت های ای

 دهشت افگنانه ی امارت طالبان، پیوند پیدا کرد؟

رییس جمهوری آمریکا، از سوی   ۱۹۹۵جون    ۳۹، اسامه بن الدن بر بنیاد فرمان شماره  ۱۹۹۶از جون  

دفتر مبارزه با دهشت افگنی وابسته به سی آی ای، درسودان زیر پیگرد قرار گرفت؛ از این رو امکان 

  ۱۹۹۴ادامه ی بودن در سودان برای او و همکارانش تنگ و تنگتر شده می رفت. از سوی دیگر در سال  

ندان سلطنتی، اسامه را رد داشتن حق شهروندی دولت عربستان سعودی به دلیل دشمنی و تبلیغ علیه خا

سعودی  عربستان  و  آمریکا  متحده  ایاالت  همچنان  برگردد.  خود  اصلی  به وطن  توانست  نمی  که  کرد 

خواهان بیرون راندن وی از سودان بودند و بر حسن ترابی فشار می آوردند که به این خواست شان لبیک  

 بگوید.

محکم با رهبران جهادی و برخی فرماندهان پرقدرت در افغانستان، اطمینان  اسامه بن الدن بنابر پیوند های  

داشت که هیچکس از پذیرش و پذیرایی از او سر باز نمی زند. از پی تماس های رو در رو با دوستان و 

 همکاران پیشین، به هدف خود نایل آمد.

اعضای    -کمک کرد که بن الدن  با چارتر کردن هواپیمای خط هوایی آریانا،    ۱۹۹۶دولت سودان در می  

خانواده ) همسران و فرزندان (، یکجا با شماری از جنگجویان و نگهبانان، خرطوم را به قصد شهر جالل  

آباد افغانستان ترک گویند. او در افغانستان زیر چتر حمایتی شورای ننگرهار قرار گرفت و به قول احمد 
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، به طالبان معرفی نمود" و این هم زمانی بود که ۱۹۹۶رشید " آی اس آی اسامه بن الدن را در سال  

 گروه طالبان برای اشغال کابل، با برنامه ریزی جنگ ها در جبهه های شرقی کشور آمادگی می گرفتند. 

نقش اسامه در بر اندازی کابل خیلی ها برجسته بود؛ زیرا کمک های چند ملیون دالری وی به طالبان  

برخی فرماندهان شورای ننگرهار خریده شوند و شهر جالل آباد بر افتد و آمکان آن را فراهم آورد که  

پیشروی به سوی کابل آسان شود. فرماندهان تنظیم های جهادی، بویژه جنگجویان حزب اسالمی گلبدین 

حکمتیار در شهرستان سروبی، با دریافت پول های هنگفت دالری، بدون پایداری تسلیم شدند و راه را  

 که دهشت افگنان طالب به کابل برسند.  باز گذاشتند

که طالبان کابل را اشغال کردند، اسامه در جالل آباد باقی ماند و از دوستان و همکاران   ۱۹۹۶تا سپتامبر  

 دهشت افگن دیرین خود سرپرستی کرد.

در دهه ی هشتاد در کوه های سرحدی میان افغانستان و پاکستان، بین شهر های خوست و جالل آباد،  

ایگاه های دهشت افگنی ساخته شده بود که در تهداب گذاری و بنای آنها اسامه بن الدن نقش سازنده پ

داشت، در برنامه های آموزش و پرورش دهشت افگنان سرمایه گذاری کرده بود و هزینه ی آموزش  

لبان جنگجویان را می پرداخت. پس از اشغال جالل آباد و خوست، این مرکز های آموزشی به دست طا

 Amirافتید. در کمپ بدر دهشت افگنان عربی مصروف آموزش بودند، در کمپ های: امیر مواوین )

Muaween  و سلمان فارسی )( Salmen Farsiژوره در خوست، افزون بر عرب ها، پاکستانی ها و   و

 .کشمیری ها آموزش می دیدند و آزمایش دهشت افگنی می کردند

. 

به کندهار، مرکز طالبان رفت و در آنجا مسکن گزید؛ لیکن همیشه از پایگاه های    ۱۹۹۷اسامه در سال  

دهشت افگنی در اطراف شهر های خوست و جالل آباد دیدن می کرد و فعالیت های جنگی و روند آموزش  

 و پرورش دهشت افگنی را زیر نظر داشت.

 ایروبی( و تانزانیا در سفارتخانه های آمریکا در کینیا ) ن ۱۹۹۸/  ۸/  ۷به تاریخ 

شهروند آمریکا    ۱۲تن، از جمله    ۲۲۴) دارالسالم( از پی بمب گذاری، انفجار رخ داد که به بهای جان  

پس از انفجار در یک ساختمان   ۱۹۹۶تمام شد. حکومت آمریکا با تکیه به قانون ضد ترور که در سال  

پایگاه ها را در شهر های خوست    ۱۹۹۸/    ۸/    ۲۰در شهر هوکوالما، به تصویب رسیده بود؛ به تاریخ  

و جالل آباد با شلیک موشک های کروز مزائیل از سکوی کشتی های جنگی در دریای سرخ و دریای 

 عرب، کوبید که با واکنش های گوناگون همراه بود. 

 

در یک نوشته زیر تیتر " انگیزنده    ۱۹۹۸/  ۸/  ۱۲تاریخ   ۱۸۵شماره  Die Rheinpfalzدر روزنامه 

، پیرامون کار و فعالیت و برگشت  Hannes Barthنگجویان متعصب و هزینه گر ترور" از قلم  ی ج

 اسامه به افغانستان، نگاشته شده است ) برگردان(:

 

می  را  اسالمی  سالحدار  های  گروه  یا  ها،  تروریست  فعالیت  هزینه  و  کند  می  غسل  پول  در  او   "

بم   پردازد. از زمان  اسامه بن الدن است.  نایروبی و  نامش:  در  آمریکا  گذاری در سفارتخانه های  ب 

دارالسالم، اسامه بن الدن بار دیگر در نقطه مرکزی پژوهش ها و افوا ها جای گرفته است. در مبارزه  

 بر ضد تروریزم او به عنوان انگیزنده ی جنگجویان متعصب ) ترور مقدس( به شمار می آید. 

از طرف اداره های عربستان   ۱۹۹۴ی ثروتمند در سال    ساله فرزند یک خانواده  ۴۱اسامه بن الدن  

در مصر و الجزایر پشتیبانی می کرد.    سعودی رد شهروندی شده است؛ زیرا از سازمان های افراطی

بن الدن تجارت فعالیت های مخفی را در جنگ افغانستان بر ضد اشغال گران شوروی به راه انداخته  

از آن تجار آگاهی های سازمان استخبارات  را در سودان اب  بود. پس  دامه داد، در آن جایی که بنابر 

آمریکا ) سی آی ای( هزینه ی ساختن پایگاه آموزش تروریستان را پرداخت کرده است، در هنگامی که  

خرطوم را  ۱۹۹۶ملل متحد سودان را به وضع تحریم ها تهدید می کرد، بن الدن ناگزیر شد که در سال 

 آنجا مالک یک قطعه زمین است.  ترک گوید؛ لیکن او در

این مرد صاحب دستگاه ساختمانی سرانجام برای بار دوم به افغانستان آمد. اسامه بن الدن در کندهار از  

پشتیبانی افراطی های اسالمی ملیشه های طالبان برخوردار شد. در جالل آباد در مرکز استان ننگرهار 

ت های  فعالیت  آزمایش  پایگاه  یک  ساختن  پشاور برای  در شهر سرحدی  کرد.  پرداخت  پول  روریستی 

پاکستان، این انگیزنده ی ترور، هوتلی دارد که رمزی یوسف انفجار دهنده ی بمب در مرکز بازرگانی 

مدت سه سال در آن زندگی کرده است. بن الدن نمی پذیرد که یوسف را می    ۱۹۹۳بین المللی در سال  

را به عنوان " دوست خوب" او می خواند. ولی خان در  شناسد؛ لیکن ولی خان شریک جرمی رمزی  

از طرف یک دادگاه در آمریکا در پیوند به تالش برای اجرای چندین سوء قصد بر هواپیما    ۱۹۹۵سال  

 های آمریکایی متهم دانسته شد. 
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در ماه مارچ امسال کوماندو های ویژه ی سی آی ای و اف بی آی، در پاکستان کوشش نافرجامی را به 

اه انداختند تا اسامه بن الدن و عبدالباسط لیبیایی را گرفتار کنند؛ زیرا بن الدن تهدید کرده بود که در  ر

سفارت آمریکا در اسالم آباد و کنسولگری های آن در پشاور، الهور و کراچی به حمله های تروریستی  

 ساخته نشوند.  دست می زند. بن الدن گفته بود که افراد ملکی می تواند از حمله ها، سوا

بن الدن به خود حق داد تا درماه می یک " فتوای" مذهبی صادر کند و در آن جنگ مقدس بر ضد ملحدان،  

یا کسانی که سرزمین مسلمان ها را در اشغال خود دارند، بگنجاند. او می گوید: مبارزه علیه آمریکایی  

ی آمریکا می تواند در این جنگ از   ها، یهود ها، صلیبی ها یک وظیفه ی مذهبی است. ایاالت متحده

 راهی پیروز شود، آنگونه که بر اتحاد شوروی به کمک مجاهدین در افغانستان به پیروزی رسید.

ماه می در قرارگاه مرکزی خود در خوست در جنوب افغانستان تشکیل یک   ۲۸اسامه بن الدن به تاریخ 

" جبهه ی جهانی جنگ مقدس بر ضد آمریکا و اسرائیل " را اعالم کرد. او به آگاهی رسانید که ایمن 

 " فرمانده سازمان  Aiman Al – Zawahiriظواهری " 

ی است. گروه های اسالمی از کشور های " جهاد" مصری از زمره ی بنیاد گذاران این جبهه ی بین الملل

جهان، از جمله از پاکستان به این اتحاد پیوستند. در شمار پایه گذران این ] جبهه ی جهانی [ رفاهی احمد  

  ( از کشتن جهانگردان در شهر Rifai Ahmad Tahaتا ها  افگن که پس  ( رهبر یک گروه دهشت 

Luxor  فتید، نیز است. نام آن بر سر زبان ها ا ۱۹۹۷در نوامبر 

در نظر اسامه و جنگجویان او، دنیای امروزی به سادگی جهان " غرب" پنداشته می شود، چیزی جدا از  

در دنیای اسالم نیز باید بر شهروندان اسالمی غربزده و یا آن "     " دار اسالم " خانه ی اسالم. او گفت:

ستون پنجم"، " غرب" مبارزه صورت گیرد. حکومت های پرگماتیستی " دولت های اسالمی به عنوان "  

بن الدن در شمار " حکومت های پرگماتیستی " کشور خود عربستان سعودی را هم به شمار می آورد؛ 

 زیرا به جابجایی نیرو های ارتش آمریکا در آنجا اجازه داده شده است.

نان را می پردازد، با  اسامه کمبود رده های دسته های تروریستی را که هزینه ی آموزش و پرورش آ

سرباز گیری از میان داوطلبان عربی جنگ افغانستان بر ضد اتحاد شوروی، پوره می کند. از بین آن  

شمار " عرب های افغان" نام نهاد که پس از پایان جنگ، در افغانستان باقی ماندند و بدون رهبری بودند.  

، به کمک او مشکل مالی آنان حل شد. از میان زمانی که اسامه دوباره به افغانستان آمد  ۱۹۹۶در سال  

همان " عرب های افغان" یک شمار آنان به وطن اصلی خود بازگشتند. در مصر و الجزایر این جنگجویان  

به خاطری که بر ضد حکومت خود جنگ می کنند، افراطی ترین و خطرناک ترین دشمن شناخته می 

ز این " عرب های افغان" مسکن گزیده اند ) باقی مانده  شوند. همین اکنون در افغانستان چند صد تن ا

 اند(.

جون به نام گزارش مبارزه بر ضد تروریزم، آمده است : " آنچه را    ۲۸در یک گزارش تحلیلی به تاریخ 

که اسامه بن الدن در ماه می آشکارا در برابر رسانه های گروهی یادآور شده بود، می رساند که او می  

یک شورای انقالبی قرار گیرد، شورایی که همکاری مشترک و لوژستیک سازمان های تواند در رهبری  

اسالمی را دوباره سازمان می دهد." در این جا سخن از پیوستن شش گروه تروریستی از افغانستان، 

 مصر، الجزایر، بنگلدیش، پاکستان و کشمیر در میان است. 

خطر یک تغییر تهدید آمیز جدید هشدار داد، چیزی  یک کارشناس ضد ترور هالندی در این تازگی ها از

که همکاری نزدیک، نیرومند و دوامدار میان دفتر های امنیتی اروپایی و آمریکایی را در ناسازگاری با 

تروریزم، خواستار است، به این همکاری یکجایی باید شماری از حکومت ها در شرق میانه و شرق 

ینی های برخی از تحلیل گران امنیتی آمیزشی از ثروت و افراطی  نزدیک کشانیده شوند. بنابر پیش ب

گرایی وجود دارد و این شاخص در چهره ی اسامه بن الدن بازتاب می یابد. عرب های انبازیده در جنگ 

در افغانستان جایگاه ویژه در رده ی سازمان های خطرناک تروریزم بین المللی دارند." ) برگرفته از  

 گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول (کتاب دیجیتال " 

پس از رویداد دهشت افگنی بمب گذاری در کینیا و تانزانیا، کارزار گسترده ی جهانی برای بازداشت 

اسامه و دیگر رهبران بلند پایه سازمان دهشت افگن وی و به دادگاه کشانیدن آنان، به راه انداخته شد. 

ان سعودی و پاکستان ) پاکستان از سر ریا و فریبکاری و نیرنگ  ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، عربست

را به آمریکا تسلیم دهند؛ لیکن مال عمر رفتن زیر بار پذیرش   بازی( بر طالبان فشار آوردند که بن الدن

اسالم آباد را لکه ی سیاه و ننگین برای افغانستان زیر رهبری خودش،   -ریاض    -لندن    -خواست واشنگتن  

آن را زمینه ساز انگیزش بنیادگرایان و افراطی های طرفدار وی خواند. از سوی دیگر رهبران    دانست و

طالبان از پیامد های منفی پذیرفتن این خواست به کلی آگاه بودند؛ زیرا سرمایه بن الدن در خدمت آنان 

روزی های پی  قرار داشت و جنگجویان عربی در جبهه های جنگ به سود این گروه می جنگیدند و در پی

 در پی آنان نقش به سزایی داشتند.
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نشریه وابسته به طالبان که در کراچی به نشر می    ZRAB–E– Momenمال عمر در صحبت با اخبار  

رسید گفت که اگر افغانستان چپه و نابود شود، باز هم اسامه بن الدن به آمریکا تسلیم داده نخواهد شد؛  

 خص مسلمان را به نامسلمان ها تسلیم دهیم.زیرا این یک کار شرم آور است که ش

سر باز زدن طالبان از همکاری بدون چون وچرا با ایاالت متحده آمریکا، در بازداشت اسامه سبب آن 

شد که از طرف حکومت آن کشور بر ضد افغانستان تحریم ها وضع شود و سرمایه های این گروه در 

رال ایاالت متحده آمریکا ( اسامه را درج لیست آن ده دهشت ) اداره ی پولیس فدFBIآمریکا بند شود و هم  

 افگن کند، که زیر پیگرد جهانی قرار دارند. 

 

در یک نوشته زیر عنوان ) " جنگ بدون پایه دولتی"   ۱۹۹۸/    ۸/    ۱۵تاریخ    Die Weltدر روزنامه  

قلم   به   )" است  آغازشده  پیش  از  غرب  ضد  اسUwe Siemen –Nettoبر  های  تبهکاری  و ،  امه 

 طرفدارانش بسیار با باریک بینی رده بندی شده است )برگردان(:

 

" ژنیو: خواب نوین جای همچشمی های شرق و غرب را گرفته است، خطر " جنگ بدون پایه دولتی" 

که شخصی اعالم شده و هزینه ی آن را می پردازد، انگیزه مذهبی دارد؛ ولی در سراسر جهان به پیش 

ن با ]استفاده [ از جنگ ابزار های تباه کن گروهی. از زمان رخ دادن انفجار در برده می شود، همچنا

سفارتخانه های آمریکا در کینیا و تانزانیا، کارشناسان امنیتی غربی فکر می کنند که یک چنبن جنگ از 

 پیش آغاز یافته است.

رییس یک انیستیتوت    Clark Staten" جنگ بدون پایه دولتی " عنوانی است که از سوی کالرک اشتاتن  

خدمات آگاهی رسانی به نام رسیده در شیکاگو پی ریزی شده است. این سخن پیوند می یابد به اعالم جنگ  

خته و ابه راه اندبر ضد آمریکا که آن را شهروند سعودی مالک دستگاه ساختمانی ) اسامه بن الدن (  

خودش در افغانستان زندگی می کند. در صورتی که این سوء ظن که اسامه در پشت کشتار های گروهی  

  Corriere della Seraقرار داشت، تأیید شود، در آنوقت صفحه های اخبار شهر مایلند ) ایتالیا (، به نام  

 یای را بر ضد غرب آمادگی می گیرند."حق دارد که هشدار بدهد: " گروه های اسالمی پیشبرد جنگ کیم 

این نشریه از چشمه های عربی آگاهی به دست آورده است که سازمان تشکیل شده از سوی بن الدن: "  

جبهه ی اسالمی برای پیشبرد جنگ بر ضد یهود ها و عیسوی ها" در آغاز ماه می در یوگوسالویا سه 

ی را خریداری کرده است. افزون بر آن وی یک چنین  پایه دستگاه تولید مواد جنگی کیمیای و بیالوژیک 

 دستگاه را در افغانستان نیز پایه گذاشته است.

جبهه ی ]اسالمی بن الدن [ باید بیالوژی دانان و کیمیا گران اوکراینی را به کار گماریده باشد و هفت تن 

ی و میکروبیالوژی شهروند سعودی و یک تن مصری را برای آموزش در رشته ی فارموکولوژی و پزشک 

به هنگری و رومانیا فرستاده است. افرادی که در گذشته در جنگ بر ضد شوروی اشتراک کرده بودند، 

 تولید " کلتور مرگ آور بیالوژیکی" را آموخته اند.

در دفتر ملل متحد در ژنیو با نگرانی هشدار داده شد که پیدایی خطر از این ناحیه را با سنجش غلط نادیده  

ند. از ماه ها بدین سو هشدار های کارشناسان مسلکی جهان در این باره یکی باالی دیگری انبار شده نگیر 

است که انجام یک انفجار تروریستی با جنگ ابزار بیالوژیکی نه تنها امکان پذیر است؛ بلکه محتمل به 

" من می دانم،    یادآوری کرد:  Wladimir Petrowskyنظر می رسد. سکرتر جنرال ملل متحد در ژنیو  

وسایل آگاهی رسانی جمعی غربی، در پیوند به پیدایی یک خطر بزرگ به خواب رفته اند، چیزی که  

 بشریت پس از پایان جنگ سرد به آن رو به رو است." 

 

پژوهشگر مسایل صلح از    Richard K. Betts) سیاست خارجی (  Foreign Affariasدر مجله ی  

اصول نگاشته شده برای انجام یک نمایش در سر ستیژ( اسرار آمیز جهانی    دانشگاه کولمبیا یک سناریم )

 Aerosalرا گسترش داده است. از یک هواپیمای چارتر شده تروریست ها توسط یک آله ی خود ساخته ]  

Gerät  که اشپری   =Kolloidale  د از  را  کیمیاوی جنگی  ارو= محلول  مواد   ] کند  می  گاز بخش  به 

( بر فراز واشنگتن و اطراف آن پراگنده کردند.  Anthrax( را به نام )    Zenterو  بیالوژکی ) مقدار د

 نزدیک به سه ملیون تن در نتیجه ی خونریزی داخلی از بین رفتند.

 

کاردان های آلمانی رهبری کننده ی این بخش در وضعیت هم مانند قرار گرفتند. " ما در ساحه ی یک  

از نهاد    Erhard Geißlerتهدید بیالوژیکی گسترده و باور نکردنی قرار داریم " این سخن را پروفیسور  

]جمهو  Max – Delbrückپژوهشی   در  پروفیسور  این  نوشت.  مالیکولی  پزشکی  دانش  [ برای  ری 

 دموکراتیک آلمان یک پژوهشگر شناخته شده در امور نظامی در سراسر جهان بود.
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اینکه این تشویش تا چه اندازه واقعیت دارد از محتوای " فتوای" اسامه بن الدن و جبهه ی اسالمی آن بر 

فرمان پنداشته می  ضد ایاالت متحده ی آمریکا فهمیده می شود. این دیدگاه حقوقی مذهبی که برابر به یک  

 شود از همه مسلمانان جهان چنین می خواهد: 

 

ملکی ها را مانند نظامی ها نابود کنید و پول آنان را    -" آمریکایی ها و متحدان آنان را به قتل برسانید  

 برباید، در هر جایی که خواستار آن هستید."

 

یادآور شد: " ما هیچگونه    ABCیی  بن الدن در یک گفت و گوی خبری با فرستنده ی تلویزیون آمریکا

تفاوتی را میان کارمندان با یونیفورم و مردم ملکی نمی شناسیم. آنان همه هدف های حمله ها در این فتوا 

هستند. " " تاریخ آمریکایی ها هم کدام تفاوتی را بین مردم ملکی و نظامی نمی شناسد، این سخن زنان و 

که بر نگاساکی پرتاب شد فرقی را بین کودکان و نظامیان در نظر   کودکان را نیز در بر می گیرد. بمبی

 نگرفته بود؟"

بن الدن پول دارد تا هزینه ی جنگ را بر ضد یگانه قدرت جهانی باقیمانده بپردازد. دارایی شخصی او  

ملیون مارک سنجه زده می شود و از خانواده اش چندین ملیارد را در بر می گیرد. او به اندازه    ۵۰۰

 " هوایی  پدافند  های  موشک  ی  دوباره  خریداری  برای  آمریکا  ی  متحده  ایاالت  است.  ثروتمند  کافی 

استینگر" پول بسیار می پردازد، موشک هایی که واشنگتن به واسطه آن جنگجویان چریکی افغانستان  

در اختیار را در مبارزه برضد اتحاد شوروی آراسته کرده بود و تا کنون شمار زیادی از این موشک ها 

دالر پیشکش می کند. این ۲۵۰۰۰۰جنگجویان قرار دارد. بن الدن برای خرید یک فیر این موشک ها  

به روزنامه ی   ها  تازگی  این  در  میر  داوود  پاریس،  در  افغانستان  را شاژدافیر سفارت    Figaroگفته 

طی های اسالمی طالبان گزارش داد. ]داوود[ میر، افغانستان وطن انتخابی بن الدن را که از طرف افرا

اداره می شود، چنین توصیف کرد: " در جایگاه یک ]آزمایشگاه [ که در آن جنگ ابزار های مرگبار، 

دیدگاه ها و دوکتورین بدون مجازات آزمایش می شوند... انسان ها، آدمکش و با روحیه تنفر و فناتیزم )  

 تعصب( پرورش می یابند." 

 

نگ بازی سردسته های گروه طالبان در پیوند به اسامه بن الدن و سازمان رهبران دولت های غربی از نیر

با   ۱۹۹۹/    ۱۰/    ۱۵القاعده به ستوه آمده بودند؛ از این رو شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ  

بیرون دادن قطعنامه ای به گروه طالبان یک ماه وقت داد تا اسامه را تسلیم دهند و در آن یادآوری شده 

بود که اجازه نیست افغانستان سال ها پناهگاه امنی به یک دهشت افگن و اعضای سازمان وی باشد که 

این قطعنامه تأکید شده بود که   اگر طالبان آن را در نظر در سراسر جهان زیر پیگرد قرار دارد. در 

 نگیرند، حساب های بانکی و دیگر دارایی های این ملیشه ها در خارج از کشور بسته می شود. 

چون طالبان به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل گردن نه نهادند؛ بدین سبب تحریم های وضع شده به 

ارج منجمد شدند و پرواز های  اجرایی شد. حساب های بانکی این گروه در خ  ۱۹۹۹/    ۱۱/    ۱۵تاریخ  

 شرکت هوایی آریانا بند شد. 

مال عمر به خورد مردم و رسانه ها می داد که اسامه دهشت افگن نیست؛ بلکه یک مسلمان واقعی است. 

همچنان وکیل احمد متوکل وزیر خارجه حکومت طالبان می گفت: اسامه دهشت افگن نبوده؛ بلکه یک  

 غرب نیز باید با عالقمندی این حقیقت را بپذیرد.قهرمان جهاد مقدس است، جهان 

امنیت سازمان ملل متحد بر طالبان، به خواست حکومت عربستان سعودی   وضع تحریم های شورای 

برابر نبود؛ از این رو شهزاده نائف بن عبدالعزیز برادر ملک فهد، در گفت و گو با روزنامه ی کویتی،  

د که اسامه بن الدن برای عربستان سعودی دیگر مشکل امنیت به آن را مبالغه آمیز خواند و یادآور ش

شمار نمی آید. در این گفته ی وزیر داخله ی عربستان دلیل و رازی نهفته بود. در روزنامه ی آمریکایی  

USA Today   بنابر گزارش دستگاه استخبارات آمریکا نگاشته شده بود که پنج تن سرمایه دار سرشناس

ند ملیون دالری را به حساب بانکی سازمان رفاه اسالمی در بانک بزرگ عربستان، سعودی، پول های چ

بانک نویارک و بانک لندن ریخته اند که در اصل به اسامه بن الدن تعلق دارند و از این پول ها در پیشبرد 

ی  روزنامه  از  نوشته  یک  از  های  بخش  برگردان   ( کند.  می  استفاده  افگنی  دهشت  های  فعالیت 

Frankfurter Allgemeine Zeitung  ۱۹۹۹/   ۱۱/  ۳تاریخ) 

 

وضع تحریم ها و یا هر گام دیگری که فعالیت دهشت افگنی را در خونتای طالبان سد می شد و دست کم 

آن را کند می کرد، در چهار چوب یک برنامه ی عملی و سودمند پی ریزی نمی شد تا دست اندرکاران  

 ت انداخته بود، برخورد بایسته و کوبنده می کردند. به این مشکل که جهان را به وحش
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در یک نوشته زیر عنوان " اسامه  ۱۹۹۸/  ۸/  ۲۴تاریخ  ۱۹۵شماره  Die Rheinpfalzدر روزنامه 

که   ی، گام هایHannes Barthبن الدن اندازه و پهنای گونه ی جدید ترور را بازتاب می دهد " از قلم  

 می توانند تهدید دهشت افگنی را کاهش دهند، برشمرده شده است )برگردان(:

 

ن، اسامه بن الدن آنرا بازتاب می  " این یک نمونه ی ویژه است که انبازیده ی عربی رویداد های افغانستا

دهد. ثروت و دارایی چند ملیونی او یکجا با اندیشه های افراطی اسالمی سرایت کننده به قلمرو دیگران 

یک در آمیختگی انفجاری را از خود به جا می گذارد و آن، اندازه و پهنای جدید تروریزم بین المللی  

اری می کند که تا کنون از برنامه های راهبردی کشور ها در  است. اسامه بن الدن از آن کاری بهره برد

 مبارزه با تروریزم، کدام چیز سودمندی به دست نیامده است. 

سازمان تروریستی " جبهه ی اسالمی برای پیشبرد جنگ مقدس علیه یهودیان و عیسویان " که آن را  

به کمک کشور های اسالمی به پیش  اسامه بن الدن رهبری می کند و می خواهد فعالیت این سازمان را  

ببرد، بر ضد غرب، بویژه ایاالت متحده آمریکا اعالم جنگ داده است. بن الدن در این راه ) در جنگ  

استفاده می کند، این شخص رهبر    Hassan Ibn Sabbahمقدس( از چشمه های اسعاری حسن بن سبها  

آن شرکت کنندگان چوک اسپ دوانی ( است که اعضای  Assasinenیک فرقه مذهبی قرون وسطایی )

هستند و شخصیت های دیگر را در خوشحالی " مذهبی" از بین بردند. حسن یادآور شد: " همه چیز اجازه 

است ". در همین نقطه است که دنیای کهن با دنیای نوین با هم رو به رو می شوند. یکجا شدن یک مرد  

با یک گروه که تمرین   اسامه بن الدن  " از رسته ی  ایدیالوژیکی اسالمی  با رخنه کردن  است،  کرده 

Indoktrination  اندرگروند.=پنهانی" یک ظرفیت مرگ           " و با جنگجویان آموزش دیده به شکل"

 آور را به وجود می آورد. 

سازمان اسامه بن الدن نیز از کلیه آزمایش های ] به دست آورده ی [ خویش خرسند است، که این تالش 

اده از روش های بی سر و صدای سیاسی ) روش سیکساک( و آرام و سودمند پیگیری شده ها با استف

است. تروریست ها گفت و گو های دراز مدت را می پسندند. شگفت آفرینی آشکارا یکی از خواست های 

اصلی آنان به شمار می آید؛ ولی تروریست ها نمی توانند ]به تنهایی [ یک طرف بحث و گفت و گو  

تروریسم یک جنبش )منفی( است که تهداب آن بر بنیاد ویرانی و نابودی دانش و زندگی بنا یافته   باشند.

 است . نقش آن در تاریخ به کلی منفی و ناخوشایند بوده است. 

چه می توان انجام داد و چه چیزی الزامی در مبارزه با تروریزم اجرا شود؟ گزارش ها، در برنامه ی 

 بر ضد ترور همیشه سه شاخص را بازتاب داده است:راهبردی آزمون شده 

گام های اوپراتیفی با کارایی و گسیل قوای نظامی و نیرو های امنیتی در جنگ با هدف های تروریستی    -۱

در جایی که تروریست ها آمادگی برای عملیات می گیرند. این گام های عملیاتی بر آنست که تحقق پیدا 

 از آغاز و یا در روند آزمایش ها سد شود. کردن برنامه ی ترور را پیش

هدف از این گونه اقدام ها بر بنای آن استوار است که تالش های عملیات تروریستی    - گام های پدافندی    -۲

را بند کند. هنگامی که پیش از پیش قومانده ی انجام ترور برای ضربه زدن به هدف های تعیین شده و یا  

 ها آغاز می یابد. اقدام به حمله در همین لحظه

گام های کیفری و قانونی برضد کمک گر، برنامه ریزی و فعاالن عملیات تروریستی. این گام ها را    -۳

می توان در کلیه مرحله های انجام یک عملیات تروریستی از برنامه ریزی تا به سر رسانیدن یک حمله 

 ی تروریستی، برداشت. 

ی انتقام جویانه ی آمریکا در افغانستان و سودان بر ضد تروریزم بنابر خالی موجود در متن قانون، حمله  

بین المللی از سوی برخی کشور ها، عمل خالف حقوق ملت ها پنداشته شد؛ لیکن نص ]قانون پیرامون [ 

 Hugoحقوق ملت ها اجازه می دهد که از آن یک حق کمک کننده به خود ملت ها جدا شود . در گذشته،  

Gratius  ۱۶۲۵افع حقوق ملت ها در اثر خود " درباره حق جنگ و صلح" نشر شده در سال  هالندی مد  ،

 ( تأیید کرده است.  Piratenداشتن یک چنین حق را در مبارزه بر ضد دزدان دریایی )

منشور سازمان ملل متحد به کشور ها حق داده است که با نیروی جنگی و ]ابزار [ نظامی از   ۵۱ماده ی  

به کارگیری این وسیله ی نظامی نظر به شرح منشور ملل متحد این است: کشوری   خود دفاع کند. شرط

که از خود دفاع می کند باید آشکار شود که با خطر حمله ی نظامی ]از بیرون[ رو به رو است. ولی در 

منشور سازمان ملل متحد پیرامون خصوصیت ها و ]چهار چوب[ حمله ی جوابی با یک باریک بینی  

ه شده است. در حمله ی آمریکا بر پایگاه های تروریستی در افغانستان و سودان، در اعالمیه رهنمود داد

های اسامه بن الدن، آن نکته هایی گنجانیده شده که ایاالت متحده انتظار حمله های تروریستی را در آینده 

 بر ضد شهروندان خود بکشد.

د و دولتی که می خواهد بر آنان حمله کند؛ هرگاه تروریست ها بیرون از مرز های یک دولت عمل کنن

های   پایگاه  علیه  را  رویارویی  توانایی  و  گیرد  می  قرار  تروریستی  عمل  خطر  در  که  کشوری  ولی 

تروریست ها، با وسایل کالسیک نظامی ندارد، هدف در این جا این است که کم از کم شمار حمله های  
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ای[ یک انفجار تروریستی را پایین نگهدارند. این روند تروریستی را کاهش دهند و اندازه ی ] ویرانی ه

 کم کردن رسیدن خساره ی جانی می دانند.  را نظریه پردازان مبارزه با تروریزم

( برای فروکش کردن تروریزم و مبارزه    Globalen Konsensبدون در پیش گرفتن اجرأات همگانی )

ر این مبازه ی ) دشوار( به سان اسرائیلی ها هستند بر ضد آن ناقص باقی می ماند، کنون آمریکایی ها د

در این    -که در گذشته به ]اجرای[ حمله ها گام گذاشته اند. حمله بر پایگاه های آموزشی تروریست ها  

باید پایگاه های آنان از کار باز ماند    -مرکز ها ]انسان های [ بیطرف و غیر اشتراک کننده موجود نیست  

د. در کل این گونه روش ها تنها زمانی می تواند موفق آمیز باشد که رهبر تروریست  و یا ویران کرده شون

ها و برنامه کننده ی ترور از صحنه زدوده شوند و سازمان های تروریستی دیگر نتوانند که کشور های  

بر ترور  پشتیبان ) جدید(را پیدا کنند. مبارزه علیه ترور تنها وقتی می تواند پیروزی به دست آورد که ره 

اعتماد خود را از دست دهد، آمادگی تروریست های تازه کار را با دشواری ها رو به رو کند و کسانی  

 را که با دشمن همکاری دارد، در هراس اندازد. 

با قدردانی از آگاهی استخباراتی که از چشمه های مختلف پیگرد کنندگان به دست می آید، همین اکنون 

صحنه های تروریزم آگاهی حاصل می شود. بخش بیشتر آگاهی درباره ی پایگاه    بسیار دقیق در پیوند به

های آموزشی تروریستی به کمک ماهواره های جاسوسی مخابره می شود. این ماهواره ها عکس های 

انسان ها در آموزشگاه ها در اختیار می گذارند. پیشرفت   بسیار شفاف و دقیق در مورد حرکت های 

کیلومتری   ۳۰۰تا   ۲۵۰طح بلند است که بزرگ کردن فوتو های گرفته شده از بلندی تخنیکی چنان در س

امکان پذیر بوده و این عکس ها نشان می دهند که یک آدم ] در آموزشگاه ها[ ریش دارد و یا ریش خود 

 را تراشیده است.

را از خطر نجات  این چنین پیشرفت می تواند در جلوگیری از انفجار ها خدمت کند و زندگی انسان ها  

دهد. ولی با اطمینان، یک چیز روشن است: هر گاه عمل هم مانند از سر انتقام گیری انجام گیرد و نه به 

هدف اینکه از بحران آفرینی ترور جلوگیری شود، در آن صورت می تواند نتایج آن در گستره ی بین  

یزم ]برای پیشبرد فعالیت های خرابکارانه المللی مصیبت بار باشد. با آن هم آمادگی عمومی این گونه ترور

[ رو به افزایش است و پیش از پیش به سوی تبدیل شدن به یک بار سنگین به همگان تغییر می یابد. این 

وظیفه که ] از پیامد های خطرناک آن پیشگیری شود[ تعهد، تصمیم و واکنش را می خواهد." ) برگرفته 

 خون وآتش" ج اول( . از کتاب دیجیتال: " گذر درکوچه های

تحریم های اقتصادی نمی توانست که حکومت طالبان را از پا در آورد؛ زیرا پاکستان با همه ی توانایی 

در زنده نگهداشتن آن می کوشید و دارایی مالی اسامه بن الدن و کمک های پولی سرمایه داران سعودی 

ون آشام و دهشت افگن، تزریق می کردو و افراطی های عربی خون تازه را در رگ های این دستگاه خ

به آن نیروی تازه می داد تا به مانند گذشته به خرابکاری در افغانستان و در سرزمین های دیگران دست 

 زند.

و نشان بود که طالبان و سازمان القاعده به کمک آی اس آی به پشتیبانی از آدمکشان   بر بنای یک چنین خط

آزادی    ۲۰۰۰/    ۱/    ۱۶روسیه را بی ثبات کنند. طالبان در نخست به تاریخ    چچینی بر آمدند تا فدراتیف

سفارت آن را در کابل گشودند تا زمینه ی   ۲۰۰۰/    ۱/    ۲۳چچینیا را به رسمیت شناخته و به تاریخ  

همکاری با اسلم مسخدوف و گسیل دهشت افگنان به آنجا، فراهم شود. در پیوند به همین برنامه بود که  

امنیت داخلی روسیه طالبان   چهار فیر موشک زمین به هوای استینگر را ) به اساس گزارش دستگاه 

FSB  در اختیار دهشت افگنان چچینی گذاشتند تا هواپیما های روسی را سرنگون کنند. افزون بر این )

افغانستان در انفجار های وحشتناک در ساختمان های رهایشی مردم، دهشت افگنانی اشتراک داشتند که در  

 از سوی طالبان آموزش دیده بودند.

از سوی دیگر، در افغانستان رویدادی رخ داد که دامنه ی آن به کشور های آسیای میانه رسید. یک فروند 

سرنشین که در پرواز داخلی    ۱۷۰با  (  ۷۲۷هوایی " آریانا" افغانستان ) بوینگ    هواپیمای مسافربری خط

ربوده شد. ربایندگان در آغاز هواپیما را به فرودگاه تاشکند دستور    -  از کابل به قصد مزارشریف بود

قزاقستان بردند و از آنجا به مسکو و سرانجام به لندن    Aktjubinokنشست دادند و پس از آن به شهر  

فرود آمد که پولیس انگلیس بدون خونریزی به این ماجرا پایان داد، بیشتر سرنشینان    Standedدر فرودگاه  

لیه هواپیما ربایان در لندن خواستار پناهندگی سیاسی شدند. تا جایی که تحلیل ها و بررسی های سیاسی  و ک

می رسانید این رویداد یک برنامه ی ساختگی و از پیش تنظیم شده و سازمان یافته بود ) چند و چون این  

 Süddeutsche Zeitung۷  /۲ ۲۰۰۰/   ۲/  ۷تاریخ  Die Tageszeitungرخداد در روزنامه های: 

/ ۲۰۰۰، Tageszeitung    Die به نشر رسیده است ۲۰۰۰/  ۲/  ۱۱تاریخ .) 

در آن هنگامی که دست اندازی های دهشت افگنان طالب و القاعده در قلمرو جمهوری های آسیای میانه 

افزایش بود،   امنیت ملی رییس جمهوری روسیه، در سی و هفتمین    Sergej Iwanowرو به  مشاور 

رورش و  پایگاه پ  ۳۰نشست برای سیاست امنیتی در شهر مونشن آلمان به آگاهی رسانید که گروه طالبان  

آموزش را به دهشت افگنان جهان، از آن زمره شهروندان جمهوری های مسلمان نشین اتحاد شوروی، 



 دهه خونین 

356 
 

بر پا کرده که در آنها، افزون بر پیشبرد برنامه های آموزشی و پرورشی، به قاچاق مواد مخدر و خرید 

 و فروش جنگ ابزار نیز دست زده می شود.

، در مسکو یادآور شد که پایگاه های آموزش  Sergej Ordschonikidseمعاون وزیر خارجه روسیه  

دهشت افگنان بین المللی را در افغانستان می شناسند که در مناطق زیر اداره ی حکومت طالبان فعال 

هستند. این عملکرد حکومت گروه طالبان در ناسازگاری به تصمیم شورای امنیت ملل متحد در پیوند به 

پشتیبانی از دهشت افگنی بین المللی، قرار دارد، این آگاهی دقیق به کمیسیون بند کردن هر گونه کمک و  

گرفتن  تهدیدقرار  زیر  صورت  در  نیز  گذشته  در  مسکو  شد.  خواهد  سپرده  ملل  سازمان  های  تحریم 

افغانستان را از نگر دور  عالقمندی های ملی روسیه و متحدانش، حمله بر پایگاه های تروریستی در 

 نداشته است.

سازمان القاعده در قرارگاه ارتش در ریشخور یکجا با هزاران طالب پاکستانی    ۵۵غند    ۲۰۰۰در سپتامبر  

به کمک آی اس آی و افسران ارتش پاکستان در جنگ های تابستانی طالبان در بر اندازی شهر تالقان 

ارشی تهیه کرد و مرکز استان تخار، انبازی کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر از قرارگاه ریشخور گز

 در آن نگاشت که آموزگاران این پایگاه آموزش دهشت افگنی، افسران ارتش پاکستان هستند. 

دهشت افگنان سازمان القاعده یک    ۲۰۰۰/    ۱۰/    ۱۲یک ماه پس از بر افتیدن شهر تالقان، به تاریخ  

، در آب  Coleکشتی مملو از مواد انفجاری را بر کشتی بزرگ جنگی یک ملیارد دالری آمریکا به نام  

تن دیگر زخمی شدند. این   ۳۰تن جان باخته و    ۱۷های بندر عدن پایتخت یمن، کوبیدند که از پیامد آن  

مهمانخانه در کندهار بود و باش داشتند. در کندهار دهشت افگنان پیش از انجام ماموریت خود، در یک  

با اسامه بن الدن چچینی ها، الجزایری ها، مصری ها، یمنی ها، سودانی ها، بنگلدیشی ها، پاکستانی ها، 

فلیپینی ها، ازبیک ها، سعودی ها، مسلمان های سیاه پوست آمریکایی و غیره زندگی می کردند. پس از  

وزارت دفاع آمریکا چندین پایگاه آموزشی تروریستان را در نزدیکی شهر   Coleحمله بر کشتی جنگی  

 های: مزارشریف، کندز و تالقان شناسایی کرد که از سوی طالبان اداره می شدند. 

ایاالت متحده آمریکا با مقام های فدراتیف روسیه و حکومت های جمهوری های آسیای میانه داخل تماس  

افغانستان برای  شده تا حمله های هوایی یکجا  القاعده در  افگنان  یی را بر پایگاه های آموزشی دهشت 

انجام دهند. ازبیکستان، قزاقستان و قرغزیستان از همکاری خویش    Coleجبران کردن حمله بر کشتی  

در این برنامه به آمریکایی ها اطمینان دادند؛ زیرا دهشت افگنان شهروندان این کشور ها، در افغانستان  

پذیرفت که آموزش م ازبیکستان  به خرابکاری ها در آسیای میانه دست می زدند. حکومت  ی دیدند و 

هواپیما های جنگی آمریکا از فرودگاه هوایی تاشکند استفاده کنند و یا در شهر سرحدی ترمذ به فعالیت 

به   ها  و موشک  ها  نارنجک  پرتاب  به  پاسخ  در  که  تهدید کرد  را  ولی روسیه طالبان  خاک  بپردازند. 

 خواهد کوبید.  TU–160و  TU– 96تاجیکستان، قرارگاه های آنان را با بمب افگن های 

پیش از این نیز رویدادی وقوع یافته بود که مشت گروه طالبان را باز کرد و نشان داد، که دهشت افگنان 

زند. به تاریخ تا چه اندازه در زیر چتر کمک و پشتیبانی از همدیگر به فعالیت های خرابکارانه می پردا

تن سرنشین در پرواز از کتمندو به طرف    ۱۸۹( خط هوایی هند با  A–300هواپیمای )  ۱۹۹۹/    ۱۲/    ۲۴

دهلی، از سوی دهشت افگنان سازمان حرکت مجاهدین یک گروه متحد طالبان، ربوده شد. در آغاز کار 

رود آید و پس از سوخت گیری به  ربایندگان از خلبان خواستند که هواپیما در فرودگاه شهر امریتسر هند ف

ساعت از این رویداد، به خلبان   ۲۴پرواز خود به طرف امارت متحده عربی ادامه دهد. با سپری شدن  

 فرمان داده شد که هواپیما به افغانستان پرواز کند و در فرودگاه کندهار، فرود آید. 

پنج تن دزدان هوایی کشمیری عضو گروه حرکت مجاهدین که در پایگاه های آموزش دهشت افگنی در 

افغانستان پرورش یافته بودند ) مرکز اصلی فعالیت این گروه در شهر راولپندی قرار دارد (، بنابر گفته  

نیپال آمده؛ از این رو ی مقام های هندی، با استفاده از هواپیمای خط هوایی پاکستان، به کتمندو پایتخت  

 ( وزیر خارجه هند، اسالم آباد را مسؤول هواپیما ربایی دانست. Jaswant Singجسوانت سنگ) 

تن دهشت افگن، از زمره ی آنان، موالنا مسعود ازهر آموزش دیده   ۳۶هواپیما ربایان خواهان رهایی  

راچی پاکستان،از زندان های  ) جامعه علوم اسالمی( در شهرکJamia Ulloom–i–Islamiدر دانشگاه 

 هند بودند. افزون بر این، یک ملیون دالر پول نقد می خواستند. 

 

(  dpaبر پایه خبر بنگاه خبری آلمان )  ۲۰۰۰/    ۱/    ۲تاریخ    Westfälische Nachrichtenدر نشریه  

 آمده است ) برگردان(:

 

خونریزی [ هشت روز، ربوده شدن پرسش پس از پایان آرام ] بدون    -(  dpaدهلی جدید )  -کندهار     "

بر طالبان  را  های سنگین  اتهام  به گروگان گرفته شده،  هند، سرنشینان  هوایی  هواپیمای خط  برانگیز 

 نهادند. 
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پس از رسیدن هواپیما در شهر کندهار در جنوب افغانستان، ربایندگان با جنگ ابزار ها آراسته شدند. این 

 ول اسیران آزاد شده گزارش دادند.سخن را روزنامه های هندی از ق

تفنگچه و یک نارنجک آراسته بودند، " هنگامی که هواپیما در   -در آغاز پنج تن هواپیما ربا با چاقو  

کندهار بر زمین نشست، ربایندگان فوری تفنگچه ها و نارنجک ها را به دست آوردند. من یک هواپیما  

  Chandra Prakash Chabbaroمی برد." این گفته را  ربا را دیدم که شماری نارنجک ها را با خود  

 هندی بر زبان راند.

ربایندگان کانگستر و سه تن زندانی مشهور، جدایی طلبان کشمیری که در نتیجه ی فشار آنها رها شدند،  

( به روز شنبه گزارش داد؛ AIPاز افغانستان بیرون رفته اند. این خبر را آژانس خبر رسانی افغانستان )

در این مورد تأیید رسمی وجود ندارد. با آن هم آژانس از قول یک تن نماینده ی ملیشه های طالبان   ولی

من به کلی     که نخواست نامش افشا شود، از شهر کندهار در جنوب افغانستان چنین گزارش می دهد: "

 مطمئن هستم که ربایندگان، دیگر در افغانستان نیستند."

 

یادآوری شده است ، می گوید:   Rajivیک تن گروگان آزاد شده که در روزنامه های هندی از او به نام  

آنان بدون آوردن فشار"     همه ی ربایندگان با ملیشه های طالبان در میدان هوایی کندهار آشنایی داشتند. "

و نارنجک    Typ AK – 47  با این ها صحبت کردند. ربایندگان هواپیما با تفنگ های آتشزا از گونه ی

 ها آراسته شدند. 

رویداد هواپیما ربایی، شب پایانی سال روان پس از هشت روز جنگ عصبی، بدون خونریزی به پایان  

تن گروگان در میدان هوایی کندهار در جنوب افغانستان با سه تن جدایی طلب کشمیری که ۱٥٥رسید.  

حرکت مجاهدین، مسعود ازهر نیز بود، مبادله شدند.  در میان آنان رهبر افراطی سازمان پان اسالمی  

پایان پیروزمندانه ی این رخداد، اندکی پیشتر از پایان هزاره ی سال، در سراسر جهان احساس آرامش 

 بزرگ را به وجود آورد.

گروگانان آزاد شده، از زمره چندین تن اروپایی سوار بر دو هواپیما به سوی دهلی جدید پرواز گرفتند.  

آنان در دهلی پذیرایی خوشایندی کردند. بسیاری از گروگان ها آزادانه راه بیرون شدن از هواپیما را   از

پیمودند و از نگر جسمی در وضعیت قناعت بخش قرار داشتند. شماری از آنان زانو زدند و زمین را به  

یه داده شد. انسان های  نشانه ی شکران از بازیابی آزادی خود، بوسیدند. به هر یک شان یک شاخه گل هد

نجات یافته از وحشت مرگ ، با خوشحالی بازوان اعضای خانواده خود را گرفتند و پس از آن برای 

 انجام بازرسی های بهداشتی به بیمارستان برده شدند. 

بدین گونه حکومت هند نخستین بار بود که در برابر فشار تروریستی هواپیما ربایان زانو زد. پنج تن دزد 

تن همفکران خود را از زندان در هند و یک    ۳۶ایی وابسته به شورشیان مسلمان کشمیری، آزادی  هو

 ملیون دالر پول نقد خواستار بودند.

پیروزی در مبادله ی اسیران ] با رهبر سازمان حرکت مجاهدین و دو تن دیگر [ در پنج روز از پی ده  

بار گفت و گو میان نمایندگان هند و هواپیما ربایان به میانجیگری افغانستان )طالبان ( و نماینده ملل متحد،  

تن سرنشین در    ۱۸۹با    ۱۹۹۹/    ۱۲/    ۲۴خط هواپیمایی هند به تاریخ    A–300به دست آمد. هواپیمای  

پرواز از کتمندو به طرف دهلی جدید ربوده شد و پس از نشست در فرودگاه هوایی امریتسر و امارت  

 متحده ی عربی، در روز دیگر در کندهار فرود آمد.

هواپیما ربایان در نخستین ساعت ها یک شهروند هندی را به ضرب کارد به قتل رسانیدند که از فرمان 

تن گروگان : زنان، کودکان و برخی بیماران دچار به  ۲۷سرکشی کرده بود. آنان در روز نخست آن ها 

 بیماری شکر را رها کردند. 

نخست وزیر هند اتل بهاری واجپایی در تلویزیون در برابر انتقاد ها از عملکرد خود دفاع کرد. نگرانی  

نمونی حکومت در گرفتن تصمیم شد. از امنیت جان گروگان ها و عالقمندی دراز مدت ملی سبب ره

انسان می توانست خواسته های دزدان هوایی را به کلی ناچیز می پنداشت." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: 

 " گذر درکوچه های خون و آتش" ج اول(.

خطر حمله های دهشت افگنی که اجرا کنندگان آن از درون ساختار شبکه ی تروریستی پر از شاخ و  

ده و طالبان سر بیرون می آوردند، روز به روز افزایش می یافت. چنانچه سه تن دهشت افگن برگ القاع

الجزایری عضو سازمان القاعده، آموزش دیده در افغانستان، قصد داشتند که با حمله های انتحاری سفارت  

یکایی این تهدید را ایاالت متحده ی آمریکا را درشهر روم ایتالیا انفجار دهند. به همین سبب مقام های آمر

جدی گرفتند و برای چند روز سفارت رابستند. مقام های امنیتی ایتالیا نیز این تهدید را در حد یک خطر 

رده بندی کردند و در فرودگاه ها و پایگاه های نظامی آمریکا و ناتو در آن کشور، کار ساختن های امنیتی  

 را گرفتند.
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 Frankfurter سازمان القاعده و اقمار آن ( در روزنامه ی  در مورد شبکه ی دهشت افگن اسالمی )

Allgemeine Zeitung۶  /۴  /۲۰۰۱ ؛ در یک نوشته زیر عنوان 

 آمده است ) برگردان(: Nikolas Busse" یک شبکه ی ترور اسالمی " از قلم 

 

اپریل: اینکه به روز پنجشنبه در ایتالیا و آلمان همکاران اسامه بن الدن گرفتار شدند،   ۵  -فرانکفورت     "

یک اشاره ی دیگر به این سخن است که دهشت افگن اسالمی از مخفیگاه خود در افغانستان، پیروان 

خویش را در سراسر جهان هدایت می دهد. از گذشته ها اداره های خدمات استخباراتی غربی آگاهی 

القاعده در اروپا و آمریکای   دارند که گروه تروریستی بن الدن ) " پایگاه های نظامی "( ]سازمان [ 

انفجاری  های  ها سوء قصد  این  داده می شود،  آموزش  ها  آنجا  در  و  پا  بر  را  هایی"  " شبکه  شمالی 

کنند. همچ   را آوری می  پول جمع  پنهانی  های  به عنوان سازمان  یا  و  گیرند  در شرق آمادگی می  ان 

نزدیک، در افریقا و آسیا، ]سازمان [ القاعده روابط را با باند های اسالمی برقرار کرده است. در ایاالت  

متحده ی آمریکا، جایی که همین اکنون یک فرایند دادگاهی به خاطر اجرای بمب گذاری های بن الدن 

انسا تانزانیا، روان است،  این. شبکه ی تروریستان در سفارتخانه های آمریکا در کینیا و  ن درباره ی 

 Georgeبنیادگرای جهانگیر از مدت ها بدین سوی، بسیار نگران است. رییس اداره ی سی آی ای،  

Tenet    ایاالت متحده این تازگی ها حتا بن الدن را یک " تهدید تروریستی آشکار و جدی" برای  در 

 دانست.

جنگجویان وابسته به ]اسامه بن الدن [ که در گذشته مالک دستگاه ساختمانی در عربستان سعودی بود، 

نند، به همین گونه در عمل پیشتر ویا پسان تر، در کلیه نا آرامی ها در جهان اسالم حضور بهم می رسا

روابط خود را با افراطی های فلسطینی     باند بن الدن در این آخری ها به این کار آغاز کرده است که

بیشتر کند. نیرو های امنیتی اسرائیلی در سال گذشته یک شبکه القاعده را در کناره های غزه ]شناسایی  

همکاری های خود را با ]سازمان [حماس فلسطین و[ نابود کردند. بنابر کفته ها، بن الدن کوشش دارد که  

هردو سازمان تروریستی که سوء قصد های انفجاری بیشماری را در شرق   -و حزب هللا لبنان افزایش دهد

نزدیک انجام داده اند. از چندی بدین سو خدمات استخباراتی آمریکا به این باور است که بن الدن، از  

 ه گمان زیاد با پول و جنگ ابزار پشتیبانی می کند. جنگجویان خدا در چچین و کشمیر ب

ولی تنها این مسایل نیستند، درگیری های بزرگ که رسانه های جهانی از آنها گزارش می دهند، دیده می  

شود که در آنها دوستان و متحدان بن الدن برای باور های اسالمی می جنگند. جنبش اسالمی ازبیکستان  

 (IMUیکی از آن شمار گ ،) روه های بنیادگرا که در تاجیکستان و قرغیزستان نیز فعال است، بنابر گفته

ها از سوی یکی از نزدیکان بن الدن رهبری می شود. افزون بر آن، شورشیان ایغور در ایالت سنگکیانگ  

چین باید بخشی از این " انترناسیونالیزم اسالمی" باشد، همان گونه که افراطی های مسلمان در ]جزیره  

اندونزیا و یا ]مسلمانان [ جنوب فلیپن ] اعضای این شبکه هستند[. هنگامی که در سال    Molukkenی [  

آلمان از سوی یک گروه دهشت افگن در جنوب فلیپن ربوده    Göttingenگذشته یک خانواده از شهر  

ا نیز در افغانستان بر  شد، یادآوری می شود که این آدم ربایان با بن الدن پیوند داشتند، به مانند او این ه

 ضد شوروی جنگیده اند. 

این که این پیوند چقدر تنگاتنگ است و چه نقشی را القاعده در آن بازی کرده، در غرب هیچکس نمی  

تواند آنرا به شکل درست بگوید. کارشناسان آمریکایی گمان می کنند که سخن بیشتر پیرامون یک شبکه 

بین المللی مستحکم عملیات کننده. به این گونه شاخه های القاعده   ی پراگنده می چرخد تا به یک سازمان

نیمه خود مختار هستند و بسیاری از گروه های تروریستی دوست این سازمان، زیادتر عالقمند به مسایل 

تروریست ها با استفاده از انترنت با     خود بوده تا به انقالب جهانی اسالمی. تنها یک چیز روشن است:

ود رابطه برقرار می کنند. بسیار کم همدیگر را از پایگاه آموزشی در افغانستان، سودان و جا  یکدیگر خ

 های دیگر می شناسند.

اسامه بن الدن با اطمینان در این همبستگی برادرانه رهبر کوچک نیست. هنگامی که او در سال های 

ازی در جهاد در افغانستان، کنار  دهه ی هشتاد مسؤولیت رهبری دستگاه ساختمانی پدری را به خاطر انب

گذاشت، به دنبال مسایل بنیادگرایی رفت، البته که با جاه طلبی و تعصب گرایی به تالش های خود ادامه  

از  یک  هیچ  که  داشت  اختیار  در  را  دارایی  او  که  کرد  امکان کمک  این  ]فعالیت[  این  در  او  به  داد. 

ز سه صد ملیون دالر باید بن الدن حق خود را از کل تروریست های دیگر صاحب آن نبودند. نه کمتر ا

بنابر برخی نظریه های    ۱۹۹۱سرمایه خانوادگی به دست آورده باشد، اندکی پیشتر از آن که در سال  

افراطی از وطن خود عربستان سعودی ناگزیر به فرار شود. با وجود دارایی هایش، آمریکایی ها در 

= تروریست خوب" ناتوان می خواندند؛ لیکن بن   Gucci– Terroristenمرحله ی نخست او را یک " 

الدن از سرمایه خود استفاده کرد تا در آغاز از سودان و پسان تر از قلمرو افغانستان یک سلسله سوء 

قصد های بیرحمانه را بر ضد پایگاه ها و نهاد های آمریکایی آمادگی بگیرد و یک سازمان بسیار خوب  
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هر گاه بن الدن امروز بمیرد، با وجود آن القاعده به کار های خود دوام می دهد، این   فعال را بنیاد نهد. 

 نگرانی در حکومت آمریکا وجود دارد. 

[ ۱۹۹۲نسبت به دیگر حرکت های بن الدن، این سخن نگران کننده معلوم می شود که ایشان پس از سال ] 

آنرا خریداری کند. در روسیه سعی کرد  پیوسته کوشش کرده که برای ساختن جنگ ابزار اتمی اجزای  

که یک سر گلوله انفجاری را، غیر قانونی به دست آورد، در یک جمهوری دیگر شوروی می خواست  

اورانیم غنی شده را خریداری کند. با وجود اینکه ساختن یک بمب اتمی می تواند توانایی خود بن الدن  

گ ابزار کشتار جمعی باشد، پس امکان دارد که آن چیز را از بین ببرد؛ لیکن هر گاه خواستار داشتن جن

آنها خیلی ها ارزان    -هایی که در ساختن جنگ ابزار های کیمیاوی و بیالوژیکی نیاز است، تهیه کند  

 هستند." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش"، ج دوم( 

ترور اسالمی و سازمان های افراط گرای مذهبی که   نمونه ی به هم پیوستگی و پیوند تنگاتنگ شبکه ی

در سراسر جهان دست به برپایی وحشت و دهشت می زنند و انسان های بیگناه را به نام دین و مذهب از 

بین می برند؛ در نشست سه روزه در یادبود از یکصد و پنجاهمین سالروز بنیاد گذاری مکتب دیوبندی،  

، به خوبی دیده شد. در این نشست پیام شادباش اسامه بن الدن به  ۲۰۰۱ل  در شهر پشاور پاکستان در اپری 

خوانش گرفته شد که در آن از انبازیده ها خواسته شده بود که به " جهاد" آمادگی بگیرند؛ زیرا سازمان 

ملل متحد در پشتیبانی از جهان غرب، بر ضد طالبان در افغانستان تحریم هایی را وضع کرده است و  

 توطئه ی ملحدان علیه مسلمان ها است. این یک

، از حکومت طالبان تقاضا ۱۹۹۹اکتوبر    ۱۲۶۷شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ی شماره  

کرد که اسامه بن الدن را به ایاالت متحده ی آمریکا تسلیم دهد. در این نشست پیش از تصویب قطعنامه،  

بدون چون و چرا آنرا محکوم کرد و بر نقش رهبری کننده  مشکل تروریزم در کل به بررسی گرفته شد و  

ی سازمان ملل در مبارزه علیه دهشت افگنی تأکید صورت گرفت. به دنبال آن شورای امنیت به تاریخ 

درباره ی این مشکل جهانی بسیار آشکار و با بررسی   ۱۳۳۳، در قطعنامه ی شماره ۲۰۰۰دسامبر  ۱۹

را متهم دانست که در پیش چشمان شان در افغانستان، دهشت افگنان   گسترده موضع گیری کرد و طالبان

آموزش می بینند و پناهگاه امن یافته اند و برنامه های دهشت افگنی را برنامه ریزی می کنند. در قطعنامه  

از اسامه بن الدن، به شکل ویژه یادآوری شده بود که یک شبکه ی از قرارگاه های پرورش نظامی را 

 و از افغانستان به عنوان پایگاه دهشت افگنی جهانی استفاده می کند. بنا کرده

فرمانده احمد شاه مسعود از پیامد یک توطئه ی (  ۱۳۸۰شهریور / سنبله  ۱۸)    ۲۰۰۱/    ۹/    ۹به تاریخ  

افگنانه، در شهرستان  یکجایی پاکستان و عربستان سعودی، به دست دو عرب در یک رویداد دهشت 

 ترور شد.خواجه بهاوالدین، 

دهشت افگنان عربی به نام های کاسم باکلی و کریم توزانی با گذرنامه های بلژیکی، دارای ویزه دخولی  

نام  به  داده شده بود(  آباد  اسالم  در   ( امارت اسالمی طالبان  بود( و ویزه  داده شده  لندن  در   ( پاکستان 

هدف انجام مصاحبه با احمد شاه مسعود،    خبرنگار به افغانستان آمده بودند و از طرف عبدالرسول سیاف به

به کارمندان جبهه ی پایداری ضد طالبان معرفی شده بودند. در اصل از بین بردن فرمانده مسعود، افزون  

بر نقش محوری پاکستان و عربستان سعودی، از سوی اسامه بن الدن در کابل، سازماندهی شده بود ) در 

 د، در فصل " فاجعه انسانی " بیشتر نگاشته شده است ( . پیوند به رویداد ترور احمد شاه مسعو

مرگبار ترین حمله    ۲۰۰۱هنوز سخن ترور فرمانده مسعود بر سر زبان ها بود که در یازدهم سپتامبر  

های تروریستی در تاریخ ایاالت متحده ی آمریکا رخ داد و مردم جهان را شوکه کرد و پیامد های ناگوار 

سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی گوناگون برای آمریکا و در کل به نطم جهانی با خود آورد . تحلیل  

ی ژاپن به بندر " پرل هاربر" تاریخ آمریکا  گران سیاسی و نظامی می گویند که این رویداد بسان حمله  

 را نیز تغییر داد.

که از سوی هراس (  ۱۳۸۰شهریور /سنبله    ۲۰  -۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱حمله های انتحاری روز سه شنبه )  

تن کشته و بیش از    ۳۰۰۰افگنان سازمان دهشت افگن القاعده در خاک آمریکا انجام داده شد، نزدیک به  

 کشور جهان، از خود به جا گذاشت. ۹۰روندان زخمی از میان شه ۶۰۰۰

امرکن   ( آمریکا  ایاالت متحده ی  به خط هوایی  وابسته  بازرگانی و مسافربری  فروند هواپیمای  چهار 

ایرالینز و یونایتد ایرالینز( که از فرودگاه بین المللی لوگان، فرودگاه بین المللی دالس واشنگتن و فرودگاه 

تن دزدان هوایی    ۱۹، از سوی  بین المللی لیبرتی نیویارک به قصد فرودگاه لس آنجلس در پرواز بودند

سازمان القاعده ) پانزده شهروند عربستان سعودی، دو شهروند امارات متحده عربی، یک شهروند مصر  

ساختمان  دو  به  را  هواپیما  دو  زمانی  های  فاصله  در  ربایندگان  شدند.  ربوده  لبنان(  شهروند  یک  و 

دند. هواپیمای سوم به ساختمان وزارت دفاع آسمانخراش ) مرکز بازرگانی جهانی( در شهر نیویارک کوبی

) پنتاگون( کوبیده شد و هواپیمای چهارم را در یک قطعه زمین هموار نزدیک به شنکسول در ایالت 

پنسلوانیا سرنگون کردند و نتواست به هدف تعیین شده ) در ساختمان کاپیتول و یا کاخ سفید ( تصادف 

 کند. 



 دهه خونین 

360 
 

 

همه در دسترس    وریستی یازدهم سپتامبر به قدر کافی نگاشته شده ودرباره ی چند و چون حمله های تر

است؛ بنابران باید از به درازا کشیده شدن سخن پرهیز کرد. در اینجا تنها بر سر یک سلسله مسایل بسیار 

 مهم که به این رویداد بستگی دارد، حرف زده می شود: 

شی را به نشر رسانید و در آن گفته شده بود که گزار  ۲۰۰۱کانگرس ایاالت متحده به تاریخ دهم سپتامبر  

کشور جهان آماده ی انجام عملیات خرابکارانه هستند و    ۳۰دهشت افگنان شبکه ی القاعده در بیشتر از  

 سازمان تروریستی با این شبکه ی دهشت افگن پیوند دارند. ۱۹

ای و اداره ی اف بی آی نامه ، استخبارات اسرائیل ) موساد( به دستگاه سی آی  ۲۰۰۱همچنان در اگست  

تن دهشت افگن غیر قانونی داخل ایاالت متحده ی آمریکا شده و برنامه ی  ۲۰۰ی رسمی سپرده بود که 

انجام بزرگ ترین سوء قصد دهشت افگنی را بر یک هدف بسیار کالن در دست دارند؛ لیکن این هشدار  

 از سوی اداره های استخباراتی و امنیتی جدی گرفته نشد.

در قطعنامه    ۲۰۰۱سپتامبر    ۱۲پس از حمله های وحشتناک در آمریکا، شورای امنیت ملل متحد به تاریخ  

این حمله ها را یک تهدید به صلح جهانی و امنیت بین المللی دانست، در عین زمان در  ۱۳۶۷ی شماره 

به رسمیت   آمریکا  ایاالت متحده ی  برای  را  از خود  دفاع  ملل متحد حق  منشور سازمان  با  هماهنگی 

در پاسخ    شناخت. شورای امنیت در این قطعنامه به تأکید آمادگی نشان داد که کلیه گام ها را بر می دارد تا 

یازدهم سپتامبر اقدام های بایسته را در پیش گیرد و با همه شکل های دهشت    به حمله های تروریستی

 افگنی مبارزه کند. 

وجود دشواری هایی که در پیشگیری از یک حمله سنگین دهشت افگنی در ایاالت متحده ی آمریکا، به  

آنها سخن زده شده و بررسی صورت گرفته    نظر می رسید، در گذشته پیش از یازدهم سپتامبر، بر سر

بود؛ لیکن به پیرنگ های پیشنهادی نهاد های پژوهشی از سوی مجلس سنا و مجلس نمایندگان کمتر بها 

 داده شده بود.

 

در یک نوشته زیر تیتر " دیدگاه تیره و غم   ۲۰۰۱/    ۹/    ۱۷آلمان تاریخ    Spiegelدر مجله ی هفتگی  

 ، دشواری های موجود با برجستگی آشکار شده است )برگردان (: Gunther Latschانگیز " از قلم 

 

" تا کنون سطر نخست زدن یک شالق به کسانی که پاسخگو هستند، بود. " ما مردم طالع ) خوشبختی (  

داشتیم." خوشبختی ) طالع( دیگر وجود ندارد. گزارشی که دسته ی دانشمندان کمک در برابر رویداد 

دسامبر سال گذشته به رییس جمهوری ایاالت   ۱۵کارشناسان ضد دهشت افگنی در  های فاجعه بار و  

متحده سپردند و در آن نارسایی هایی را که یگانه ابر قدرت باقیمانده در رویارویی با دهشت افگنی در 

 خاک خود به آنها رسیدگی نکرده بود، برجسته شده بود. 

 James S . Gilmore استاندار ایالت ویریجنیا آمریکا،  ( که به نام رییس آنGilmoreکمیسیون گیلموره )

نامگذاری شده است، به سبب " مشکل ها در همه بخش هایی که برای مبارزه با تروریزم با اهمیت 

هستند" شکایت کرد. یک " راهبرد ملی به هم پیوسته " کمبود است ) وجود ندارد(، سازمان برنامه 

. تروریزم " شکننده و پراگنده " استهای فدرال در پیکار با   

، کانگرس دومین آدرس سپردن گزارش بود و نمره ی خراب به George W. Bushهمچنان افزون بر  

دست آورد . در پنج سال گذشته سلسله ی از تالش ها در پیش گرفته شد تا دفاع ملی در رویارویی با 

نتیجه اصطکاک ها بی فایده باقی ماند. ]در   ترور سر از نو تعریف کرده شود؛ لیکن همه ی آن ها در 

مجلس نمایندگان همگام و برابر در کمیسیون های    ۱۴مجلس سنا و در شعبه ی    ۱۱کجا؟[ در کمیته  

 بازرسی هر دو نهاد بندش پیدا کرد.

در متروی ) قطار زیرزمینی ( در شهر   Aumپس از انفجار دادن گاز اعصاب از سوی فرقه مذهبی  

، دفاع از جان و زندگی Oklahomaو یک ماه پسان تر، انفجار بمب در شهر    ۱۹۹۵چ  توکیو در مار

مردمان ملکی را در برابر فعالیت های تروریستی، بیل کلینتن رییس جمهوری ایاالت متحده ی آمریکا ،  

وظیفه ی نخست دانست. پیامد تالش ها یک برنامه ی پنج ساله بود، برای پیشبرد فعالیت های عملی از 

 سوی اداره های رسمی در جلوگیری و دفع کاروایی های تروریستی.

ولی به زودی یک شگاف میان سیاستمدار ها، نظامی ها و کارمندان خدمات استخبارات ) سی آی ای ( 

و میان تحلیل گران اکادمیک ترور ، همچنان میان کارکنان نهاد کمک در مقابله با رویداد های فاجعه  

با زیان های   بار، به وجود آمد. یکی از این طرف ها خطر مرکزی را در حمله های تروریستی، همراه

"( به گمان قوی بسیار   Iow –probability–but–higher – Cosequence – Threadsسنگین، )"  

با به کار گرفتن جنگ ابزار های هسته ای، کیمیاوی و یا بیالوژیکی ) هدف   اندک می دید. نمونه: اینکه

حمله ها به گمان زیاد با   تروریستی، به سر برسد، بسیار اندک پیش بینی می شود ( ، دسته ی دیگر از

 higher–probability–but–Iower–Conseuence–Eventsویرانگری کمتر و تلف کردن کمتر )"  
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"( هشدار داد. لیکن این فراکسیون کسی را پیدا نکرد که به سخن شان گوش بدهد. در این باره کمیسیون  

Gilmore    روشن اختیار کرد: " مواد   موضع گیری  ۱۹۹۹در گذشته در نخستین گزارش خود در سال

انفجاری ساده به آسانی ابزار کار تروریستان بوده و به گمان زیاد در آینده نیز نخستین گزینه برای این  

 گروه باقی می ماند ".

 

از وضعیت خراب ایاالت   Randکارشناس تروریزم در انیستیتوت پژوهشی    Bruce Hoffmanهمچنان  

شاکی است و یک تحلیل جدید و همه جانبه را خواستار است که صحنه  متحده در پیکار با دهشت افگنی  

های داخلی و خارجی ترور ]که همیشه تغییر می یابد [ را در بر گیرد. جا دادن غلط نخستین ها در بخش  

 بندی های نامساوی وسایل مالی نیز خود را بازتاب می دهد.

،  ۱۹۹۸ابزار های کشتار جمعی که در سال  به همین گونه هزینه ی مبارزه بر ضد تروریزم با جنگ  

ملیارد دالر  ۱,۶به  (  ۲۰۰۱در بودجه سال  )  ۲۰۰۱ملیون دالر در نظر گرفته شده بود، در سال مالی    ۶۴۵

بر آن انتقاد دارد، در بخش دفتر داری    Hoffmanدر صد آن، که    ۹۰بخش بیشتر این پول،    - باال رفت  

"Management   از پیامد یک انفجار تروریستی هزینه می شود، به عوض اینکه در راه جلوگیری از "

از چشم انداز بد از سال های   Hoffmanاین حمله خرج شود. این ناممکن به نظر می رسد، آنگونه که  

همین اکنون آمادگی بهتر داشته باشد نسبت به پنج سال پیش، گذشته به یاد می آورد: " اینکه ایاالت متحده  

 تا پیرامون یک حمله ی انفجاری مانند انفجار در شهر اوکلماها از خود واکنش نشان دهد."

 

پژوهشگر  که  داد  نشان  را  نمونه، خود  آن  شنبه  تراژدی روز سه  از  پوشی پس  پرده  بدون  و  آشکارا 

داد. یک آتش سوزی در قطار زیرزمینی  ، تیزس های خود را رRanانیستیتوت   وشن کرد و بازتاب 

نشان داد که به خودی خود در یک شهر که از طرف همه ی کارشناسان به   ۲۰۰۰واشنگتن در اپریل  

آن، هدف ترور شماره یک بها داده شده است در رویداد سنگین امکان بیشتر مبادله ی آگاهی ها برای آنها 

ان خدمات مهار آتش و نیرو های نجات نتوانستند یکدیگر خود را در آتش موجود نیست. پولیس، کارمند

سوزی قطار زیرزمینی، درک کنند. بند و بست یکجایی کمبود بود. بدتر از آن: در دسته های جداگانه 

 ابزار کار در دست داشته شان در شهر در پایتخت کارا نبودند.

 

های   کمیسیون    Hoffmanپیشنهاد  پیشنهاد  میان   Gilmoreهمسان  که  بود  آن  نیز خواستار  او  بودند. 

برنامه ی راهبردی دفتر های مسؤول یک هماهنگی وجود داشته باشد. و: چیز بیشتر از آن پول برای  

جلوگیری از حمله های دهشت افگنانه و آشکار کردن چند و چون آن در اختیار اداره های خدمات دولتی  

ود. آیا این نظر که اعتنا نکردن اجنت های ایاالت متحده و کارمندان بخش مبارزه بر ضد ترور قرار داده ش

امنیتی بود که سد آن شد تا از انفجار های اخیر جلوگیری می شد، درباره ی آن سخن گفتن و آوازه ها را  

 پخش کردن با در نظر گرفتن این عملکرد ظالمانه زیاده گویی پنداشته می شود.

سوء قصد همراه با شمار زیاد قربانیان که عدد آن می تواند باالتر از و چیزی که روشن است: در یک  

سناریوی یک حمله با جنگ ابزار های کیمیاوی و بیالوژیکی باشد، هیچکس را به اندیشه کردن در این 

 باره وا نداشته است." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج دوم (

که سازمان القاعده هزینه ی فعالیت های ضد انسانی خود را، از جمله حمله های دهشت دانستن این سخن  

افگنی بر هدف های ملکی و نظامی در کشور های مختلف جهان، از کدام درآمد ها و سرچشمه های مالی  

  ۲۰۰۱/    ۹/    ۱۲تاریخ    Financial Timesپرداخت می کرد، بسیار مهم است. در این باره در نشریه  

این تحلیل گران:  در   قلم   Anton Notz, Arne Sternیک نوشته با عنوان " تجارت بن الدن " به 

,Christoph Winter:) آگاهی بایسته داده شده است ) برگردان ، 

 

" اسامه بن الدن گوشه نشین می شود. جورج بوش خواهان به دست آوردن زنده و یا مرده ی او است. و  

شاید فیصله شورای روحانیون را عملی کند و از او خواهش کنند که افغانستان  رهبری طالبان به زودی  

 را به خوشی خود ترک گوید؛ لیکن به کجا؟

در جایگاه بازرگان، این آدم که متهم است که در پشت سوء قصد های انفجاری در مرکز تجارت بین  

برای   -الر پول خود را واریز کند  المللی و پنتاگون قرار دارد، همیشه می دانست، در کجا ملیون ها د

ملیون دالر دارایی خودش به کار گیرد و یا در برنامه ی تشکیل یک دولت اسالمی )    ۳۰۰افزایش پول  

 دولت خدا( آنرا به دوران اندازد. 

" بن الدن یک بازرگان تروریست است. او آگاهی )فهم( یک رهبری کننده عالی را در خود دارد. این  

 Kaiشاخص او را از دیگر تروریست ها سوا می کند و بسیار خطرناک نشان می دهد "، این سخن را  

Hirschmann .عضو اکادمی فدرال برای سیاست امنیتی در شهر بن یادآور شد 
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دین سال بدین طرف، بازرس های ایاالت متحده در تالش آن اند که راه های پیچ در پیچ  از گذشته از چن

بیل کلینتن   ۱۹۹۵اکتبر    ۲۱مالی بن الدن را در پشتیبانی از تروریست های اسالمی دریابند. به تاریخ  

اد  رییس جمهوری آنوقت آمریکا به شورای امنیت ملی و اداره ی خدمات مخفی ) سی آی ای ( فرمان د

مسؤول دوره ای   William Wechsterکه سرچشمه های پول بن الدن را جست و جو و آنرا بند کنند.  

  (Task– Force " :مبارزه بر ضد شستشوی پول های تروریست ها، امروز پذیرفت )واحد ویژه ی =

دیگر به کلی    ما به تنهایی بسیار اندک موفقیت آمیز بودیم، پیش از همه به این خاطر که ما از کشور های

 کمک های بایسته دریافت نکردیم."

 

بدین گونه پژوهشگران درباره ی دلیل اتهام نهادن حیرت زده شدند که دشمن شمار یک دولت آمریکا  

]فعالیت [ دهشت افکنی خود را کنون، امکان دارد از راه های ناپاک ]بازرگانی وارونه[ در بازار اسعار 

در  به هر حال  مالی کند.  )  تامین  پیشکی  گذاری بر حقوق خرید  بر سهام  Optionفروش و سرمایه   )

شماری از خط های هوایی و انیستیوت های مالی اندکی پیش از انفجار ها به اندازه باال و غیر عادی و 

( و خط American Airlinesاستثنایی، معامله صورت گرفته بود، بویژه بر سر خط هوایی آمریکا )  

( که با کوبیدن هواپیما های وابسته به این دو شرکت کوماندو های انتحاری United Airlinesهوایی )  

( که شرکت  Citigroup( و )    Morgan Stanleyجهنم آفریدند و همچنان بر سر خط های هوایی )  

( آن کنون برای دریافت پول خساره های بلند دعوی حقوقی به پیش می برد، به بازار Travellesدختر )

 وش اسهام، توجه داشت.خرید و فر

" عملکرد ها چنین می رساند که برخی ها از برنامه ی سوء قصد ها از پیش آگاهی داشتند و بر اوراق  

( در  Brokerبها دار که ارزش آنها پایین آمده است، داد و ستد کردند"، این سخن را یک دالل اسعار )

مشاوران اقتصادی ( در بازار های مالی ) خرید و فرانکفورت یادآور شد. دیدبان های بازار اسعار )  

فروش اسعار ( اروپایی به پژوهش خود آنگونه که در ایاالت متحده ی آمریکا و توکیو روان است، ادامه  

می دهند. ولی کارشناسان بازار های مالی خوشبین نیستند که انبازی آشکار بن الدن را در این معامله 

سیار هوشیار است و دیگران را به خدمت می گیرد تا داد و ستد او را به سر  پیدا کرده بتوانند. " او ب

 رسانند" یک نمونه: 

 

اسامه بن الدن در گذشته آموخته بود که قانون های سرمایه داری چگونه فعالیت می کنند. پدرش محمد،  

ز دارایی آن در  ( را بنیاد گذاشت که امرو  Saudi Binladen Groupنیرومند ترین دستگاه ساختمانی )  

یک سال به اندازه پنج ملیارد دالر را در بر می گیرد، شهر های مقدس مکه و مدینه را آباد کرد و به سبب  

  ۵۷افزایش بهای نفت بسیار ثروتمند شد که در سراسر عربستان سعودی پهن بود. اسامه از جمله ی  

لعزیز در جده در رشته اقتصاد صنعتی به  فرزند محمد پیشه ی پدررا ادامه داد و در دانشگاه سلطان عبدا

ملیون دالر از دارایی    ۶۰فراگیری دانش پرداخت. پس از آن از توانایی های خود کار گرفت و با دریافت  

 پدر، شبکه ی ترور خود را همچون یک شرکت بخش بندی شده، سازماندهی کرد.

کرده است توانستند، آنها بنابر گزارش   تا آنجا که خدمات اطالعاتی به سرچشمه های مالی او نظر اندازی

با   القاعده را  این نظر هستند که او سازمان  از راه درآمد   ۵۰۰۰های رسانه ای به  جنگجوی اسالمی 

قانونی تامین مالی می کند: از یک طرف از پول بخشش خانواده های ثروتمند از کشور های حوزه ی 

می خود را به سبب ناتوانی و ) بدبینی فرهنگی ( در خلیج فارس که می خواهند نفرت بنیادگرایی اسال 

برابر غربی ها، نشان دهند؛ از سوی دیگر از سودی که از دستگاه ]ساختمانی[ شخصی به دست می  

 آورد.

" او بازرگانی ماهی را همان گونه به پیش می برد که بازرگانی آلماس را می کند " این گفته را کارشناس 

که به شبکه ی بن الدن تا یک اندازه دست پیدا کرده است، یادآور  Phil Hirschkornمسایل تروریزم، 

  ۶۰ساله از مخفیگاه خود در افغانستان بیشتر از    ۴۶شد. بر بنیاد آگاهی اداره های خدمات مخفی این مرد  

یقا شرکت ]نهاد فعالیت های بازرگانی[ را رهبری می کند. شمار زیادی از این نهاد های اقتصادی در افر

زندگی می کرد،،    ۱۹۹۶تا سال    ۱۹۹۱و شرق نزدیک است. پیش از همه در سودان، جایی که او از سال  

 و  Althemar al Mubarakaو   Ziqaniبن الدن پیوند بسیار خوب بازرگانی با شرکت های: 

 Quadrat Transportation :داشت. شرکت ساختمانی خودش به نام  

Al –Hijrah for Construction  and Development 

 Port  کیلومتر از شهر خرطوم به سوی  ۲۲۰۰یک بزرگراه ی دور و دراز موتر رو را به درازای  

Sudan ساخته است و همچنان میدان هوایی آنجا را ساخت. شرکت Wadi al – Aqiq Company  

 Taba Investment Company شرکت دیگرش به نامیکجا با 

آفتاب پرست و گیاهان  در عمل انحصار بر صادرات فرآورده های زراعتی چون رابر، جواری، گل 

 روغنی را پایندانی کردند ) به انحصار خود در آوردند (. شرکت بن الدن به نام
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Al –Themar a – Mubaraka Agriculture Company 

 

نزدیکی شهر خرطوم یک بخش بزرگ زمین های زراعتی را به زیر اداره ی خود در آورد. و در 

   ملیون دالر از بانک اسالمی ۵۰کار نبود؛ بلکه بن الدن با  این پایان

Al – Shamal Islamic Bank، 

.]اسهام و اوراق بها دار [ را خریداری کرده بود  . 

شاهدانی که از ماه فبروری در روند بازرسی بر ضد فرد متهم به بمب گذاری در سفارتخانه های آمریکا  

دار[,  ها]شگاف  کمبود  با  تصویر  یک  زدن،  سخن  بر  افزون  داد،  خواهند  گواهی  تانزانیا  و  کینیا  در 

(Puzzle  از اسامه بازرگان ن )  یز در پشت پرده رسم می کنند. از البالی بررسی های شخص تامین کننده

ی آب ) آبرسان( سازمان القاعده که ) در زندان است (، پرسش کنندگان دریافته اند که بن الدن همچنان 

در بسیاری کشور ها راه دارد و کاال های بازرگانی می فرستد: گوشت شتر مرغ به کینیا، زیتون و بادام  

 اجیکستان، چوب به ترکیه، الماس به تانزانیا و سنگ های قیمتی به یوگندا.به ت

با آن هم افوا ها پخش است که بن الدن پول خود را نه تنها از راه های بازرگانی قانونی به دست می 

آورد؛ بلکه در تجارت مواد مخدر افغانستان نیز دست دارد و بسیاری آزمایشگاه های تولید هیروئین را 

اره می کند. " این حکایت ها نه دست و نه پا دارند"، یک کارمند پیشین اداره ی مبارزه با مواد مخدر اد

سازمان ملل متحد این سخن را در شهر وین گفت. " پول کالن را در افغانستان کمایی نمی کنند؛ بلکه از 

 در این معامله کثیف کند؟" فروش مواد مخدر در اروپا به دست می آید. چرا باید بن الدن دستان خود را

تریاک، ماده ی خام برای تولید هیروئین در نزد طالبان، کار شیطان )!( شمرده می شود. بدین سبب از  

کشت خشخاش بند شد. " کشت خشخاش در ناسازگاری با قاعده های اسالم است" چنین  ۲۰۰۰جوالی  

در صد    ۵۵یک دستور را رهبر طالبان در آنوقت داد. از آن هنگام پهنای زمین های زیر کشت کوکنار تا  

یار  پایین آمده است، در یک گزارش سازمان ملل متحد این گفته تأیید شده است. نتایج آن به افغانستان بس

تأثیر گذار بود. از این خاطر که تریاک بزرگ ترین چشمه ی درآمد پول در آن کشور بود. برای آوردن  

یک برابری عاقالنه، قاچاقچیان کاال ها می توانند یخچال ها، کولر ها و موتر ها را وارد کنند و به فروش 

 نخ ها را در دست دارد.  برسانند. گفته می شود که در این معامله ی بازرگانی نیز بن الدن سر

Wolfgang Peter Zingel کارمند در انیستیتوت جنوب آسیا این باور را نیز سفته بازی می داند و می

گوید: درآمد این متعصب مذهبی با اطمینان از جای دیگری سرچشمه می گیرد. به پیمانه زیاد باید از 

ز ثروتمندان عالقمند به یک جامعه با  بخشش های بازرگان های عربی پول به دست آورد. " شماری ا

 اصول و قاعده های اسالمی، آن چیزی که بن الدن خواستار آن است ] به کیسه او پول می اندازند[ " 

مؤلف کتاب " به نام خدا"گفت. این کار به پشتیبان های بن الدن، Eberhard Serauky این سخن را

دارایی خویش را مرهون ] داد و ستد [ با غرب می دانند، زحمت دهنده نیست؛ زیرا آنان یک بخشی از  

 .با کسانی که بن الدن با آنها در نبرد است

پژوهش کرده که چگونه بن الدن با این پول ها    Rohan Gunaratanکارشناس مسایل دهشت افگنی،  

فعالیت های القاعده را تامین مالی کرد و سر و سامان داد. همچنان بن الدن را یک شورا پشتیبانی می  

تن عضو دارد. مسؤولیت بردن پول به دوش محمد جمال خلیفه، شوهر همشیره ی بن   ۱۲کند، این شورا  

( در یک جایی در خلیج  Transaktionو ستد بازرگانی و یا اجراات )  الدن گذاشته شده است. بیشترین داد

فارس در چرخش است. بانک ها در امارات متحده ی عربی، عربستان سعودی و کویت نقش چشمگیری  

 Barclays Bankرا بازی می کنند، در یک شبکه ی بین المللی حساب های بانکی که از سودان از راه  

 یزیا و فلیپین امتداد پیدا می کند. در لندن تا هانگانگ، مال

بازرسان ها کار خود را دو چند می کنند، اگر این راه را پیگیری بدارند؛ زیرا القاعده از تخنیک رسانیدن 

پول به شیوه و رسم قدیم به نام " حواله" استفاده می کند که بدون سند نوشتاری اجرا می شود و به اعتماد 

دار بستگی  معامله  دو طرف  دل کس هر  که  جا  در هر  و ستد روزمره  داد  در یک  معامله  این  در  د. 

خواست،می توان پول را پرداخت کرد و در جای دیگر با گذاشتن یک شفر از پیش تعیین شده و یا یک  

( پول میان دو طرف، حواله ی بانک ها  Transferچیز گروی پول را می پردازند. در روان کردن )  

 ناشناخته باقی می مانند. 

دارایی بن الدن بیشتر در خدمت نگهداری سازمان القاعده بوده تا هزینه ی حمله های تک تک را پرداخت 

  ۸۰۰کارشناس تروریزم، هر عضو سازمان ]القاعده [ در رده های پایین    Gunaratnaکند. بنابر گفته ی  

انفج  ۱۰۰۰دالر و در درجه های باالتر   اینکه  ار ها به مانند آمریکا،  دالر ماهوار تنخواه دارند. برای 

می گوید : " به    Gunaratnaبرنامه ریزی و عملی شود، هزینه ی پولی اندک، کافی به نظر می رسد.

 دالر نیاز داشت." ۲۰۰۰۰۰حمله های هفته ی اخیر، انسان کم از کم 
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  ۱۹۹۸فاکت های جمع آوری شده از روند بازرسی افرادی که در تابستان به پایان رسید و آنان در سال  

در دو سفارتخانه آمریکا در نایروبی و دارالسالم انفجار ها را انجام داده بودند، به این سنجش برابر می 

ی آمریکا و کانادا در جعل   آید. اجرا کنندگان سوء قصد ها پیش از بازداشت شدن شان در ایاالت متحده

کاری کریدت کارت ها و دزدی های گوناگون راه باز کرده بودند. تنها به خاطر کاربرد موتر باربری 

پرداخته شد، از ادامه ی آن ] ادامه ی پرداخت پول در آینده [    -در انفجار ها به چند هزار دالر نیاز بود  

ه از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" از دهشت افگنان بازرسی نشده است." ) برگرفت

 ج دوم (.

 

با انفجار دادن بمب  ۱۹۹۳نشانه ها گواهی بر آن می دهند که سنگ بنای رخداد یازدهم سپتامبر در سال 

فبروری از سوی رمزی احمد یوسف، گذاشته شده بود. پس از    ۲۶در مرکز بازرگانی جهانی به تاریخ  

در پاکستان به چنگ پولیس آمریکا    ۲۰۰۳پیشنهاد خالد شیخ محمد پاکستانی ]در مارچ    آن رهبر القاعده به

تصمیم گرفت که با ربودن هواپیما ها به هدف هایی حمله کند، تا اینکه در یازدهم   ۱۹۹۶افتید[ در سال  

 سپتامبر جامه عمل پوشید. 

اتحاد بین رویداد یازدهم سپتامبر زمینه ساز آن شد که در پاسخ به   خرابکاری های تبهکاران جهانی، 

المللی پیکار با دهشت افگنی شکل گیرد و آمریکا و انگلیس به حمله های خود بر افغانستان آغاز نهند و  

تالش گسترده برای بازداشت دهشت افگنان در پیش گرفته شود ؛ ولی بر خالف این هدفمندی، واقعیت  

 را به نمایش گذاشت.  چیز دیگری منطقه و جهان، -زندگی در افغانستان 

، در آلمان چهار دهشت افگن عربی عضو سازمان القاعده بازداشت شده بودند. روزنامه ۲۰۰۰در دسامبر  

های آمریکایی پس از رخداد یازدهم سپتامبر درباره ی پیوند میان ربایندگان هواپیما ها و دهشت افگنان 

دند؛ از این رو اداره ی بازپرسی آلمان به دنبال پیدا کردن  زندانی در آلمان، گزارش ها را به نشر سپر

سر نخ ها بر آمد و این کار به خاطری بود که برخی هواپیما ربایان در شهر هامبورگ زندگی می کردند 

 در افغانستان با اسامه بن الدن دیدار داشتند.۱۹۹۹و در زمستان 

نهاد و غیر قانونی خود در پی آن شدند که بنیادگرایان   افزون بر این، در آلمان، طالبان از طریق سفارت نام

اسالمی را به سوی خود بکشانند. این اداره ی تبهکار به شمار زیاد پاکستانی ها به نام شهروندان افغانستان  

 شناختی سند داده بود. 

متی با در نظر گرفتن سخنان باال، دیده می شود که دهشت افگنی در حکومت طالبان به یک اصل حکو

 مبدل شده بود و دهشت افگنان بخشی از نیرو های جنگی آن خونتا بود. 

 

، در مورد وجود داشتن پایگاه های دهشت ۲۰۰۱اداره ی خدمات استخباراتی فدراتیف روسیه در مارچ  

باره در روزنامه   این  در  متحد سپرد.  ملل  به سازمان  و  تهیه  را  افغانستان، گزارشی  در   Dieافگنی 

Rheinpfalz  آمده است ) برگردان (: ۲۰۰۱/  ۹/   ۲۷تاریخ  ۲۳۵شماره 

 

پایگاه و دفتر   ۵۵سال روان،    " اسامه بن الدن افراطی زیر پیگرد ایاالت متحده آمریکا بایست در آغاز

تن پیروان خود در افغانستان ] در خدمت به عملی کردن هدف های خود [ گماریده  ۱۳۰۰۰را همراه با  

باشد. این سخن در گزارش تهیه شده از سوی روسیه که در ماه مارچ به سازمان ملل متحد ارائه شده بود، 

می در چهار طرف پایتخت در شهر کابل، همچنان در  آمده است. قرارگاه های آموزشی و پایگاه های نظا 

استان کندهار و در شهر های جالل آباد و مزارشریف تمرکز یافته اند. در شرق افغانستان، از جالل آباد 

در کنار کابل به نام قرارگاه فرماندهی نظامی بن الدن، سخن زده می شود. پایگاه های ] آموزشی و 

ش جمهوری افغانستان، فارم های زراعتی پیشین از دوران اشغال شوروی نظامی [ در قرارگاه های ارت

]این رسانه های غربی در بسا مسایل چقدر بی خبر هستند. فارم های زراعتی از زمره ی سخاوت های 

اتحاد شوروی بودند که در چوکات برنامه ی کمک های توسعه ای آن کشور به افغانستان در زمان شاهی  

م[ و در مغاره ها در مناطق کوهی دشوار گذر جای گرفته و ]فعال -اخته شده بودند  به شکل رایگان س

 اند[.

 بر پایه این گزارش که نیم سال پیش آماده شده بود، در شمار پیروان بن الدن در افغانستان

تن جنگجو از جمهوری جدایی طالب و خواستار رسیدن    ۲۵۰۰افزون بر عرب ها و فلیپینی ها، همچنان  

تن بنیادگرای پاکستانی در   ۳۵۰۰به آزادی چچین در منطقه قفقاز روسیه، نیز وجود دارد. در ماه مارچ،  

تن پاکستانی، که همه دیپلمات ها و جنرال   ۳۱این کشور ) افغانستان ( بود و باش داشتند. در کل از شمار  

اوران در حکومت افراطی های اسالمی طالبان در کابل، در گزارش یادآوری شده  ها هستند به نام مش

پاکستانی  آمده است که در رهبری نظامی طالبان در داخل، شش تن  افزون بر آن، در گزارش  است. 

را به دوش داشتند. به ادامه گفته شده که یک قصر شاهی در جنوب غرب شهر     وظایف بلند و چشمگیر

ایگاه و قرارگاه مرکزی، در خدمت فرماندهان ارتش پاکستان در افغانستان گذاشته شده بود. کابل به نام پ
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فرا تر از آن پاکستان در شهر مزارشریف در شمال افغانستان، مرز های ترکمنستان و ازبیکستان را با 

ور جهان  ( زیر نگر داشت. پاکستان نخستین کشAwacsاستفاده از یک فروند هواپیمای جاسوسی آواکس )

است که در نخست حکومت طالبان را به رسمیت شناخته بود؛ ولی همشه از پشتیبانی نظامی خود از  

ملیشه ها ) طالبان ( انکار کرده است." ) برگرفته از کتاب دیجیتال:" گذر درکوچه های خون و آتس " 

 ج دوم(.

 

ت متحده ی آمریکا در پی آن برآمد همین که اتحاد بین المللی مبارزه با دهشت افگنی شکل گرفت، ایاال

که کشور های دارای نیروی اثر گذاری را به این همبستگی پیوند دهد. نخستین سازش با پاکستان کمک 

گر و پشتیبان طالبان و جایگاه اصلی پایگاه های مهم دهشت افگنی، صورت گرفت و پیمان بسته شد تا  

فغانستان نیز کوبیده شوند. ولی جمهوری اسالمی ایران  در حمله های هوایی، النه های هراس افگنان در ا 

به این خواست لبیک نگفت و با ایاالت متحده همسویی نشان نداد و از برنامه ی حمله نظامی آمریکا بر  

 افغانستان پشتیبانی نکرد. دلیل این موضع گیری ایران به کلی روشن بود.

ران، رابطه ی سیاسی بین دو کشور بسیار خراب پس از رویداد گروگان گیری در سفارت آمریکا در ته

شد و آمریکا نام ایران را در لیستی جا داد که از نگر واشنگتن از دهشت افگنی پشتیبانی می کند. با آن 

هم آخوند های ایران حمله های وحشتناک یازدهم سپتامبر را محکوم کردند و آمادگی نشان دادند که در 

 د، در مبارزه ی جهانی بر ضد تروریزم بین المللی همکاری می کنند. روشنی منشور سازمان ملل متح 

" یک هفته قبل از تهاجم هوایی امریکا به افغانستان حکمتیار آخرین تالش خود را برای مذاکره و تفاهم  

با طالبان انجام داد. وی با استفاده از ارتباطات شخصی خویش با بعضی حلقه ها در ایران خواستار آن 

هٔیتی از طرف امارت اسالمی به ایران برود و ظاهرا" با مقامات ایرانی به مذاکره بپردازد. این  شد تا  

هٔیت تحت ریاست مولوی عبدالرحمن زاهد، معین وزارت خارجه در ترکیب آن مولوی عبدالرقیب وزیر  

ت خارجه شامل  شهدا و معلولین و اینجانب ]وحید مژده[ به حیث مسٔول بخش شرق میانه و افریقا در وزار

بودیم. هٔیت پیامی به امضای مال محمد حسن معاون ریاست الوزرا باید به رٔیس جمهور ایران تقدیم می  

 کتاب درج است[.۱۷۱-۱۶۹نمود ]متن پیام در صص 

طالبان در این مورد نیز چندین روز وقت را ضایع کردند تا سرانجام دو روز قبل از آغاز حمله، زمینٔه 

یده، اما وقتی من ]وحید مژده[ با وزارت خارجهٔ  ایران در تماس شدم، معلوم شد وزارت سفر آماده گرد

امور خارجهٔ  ایران در جریان این سفر قرار ندارد. از طرف دیگر ضیاع وقت موجب افشای این خبر 

شد شد و رسانه های گروهی بین المللی از سفر یک هٔیت از طرف طالبان به ایران سخن گفتند که موجب  

تا وزارت خارجهٔ  ایران با این سفر موافقت ننماید." ) افغانستان و پنج سال سلطٔه طالبان، تألیف: وحید 

 (. ۱۷۱-۱۶۹، صص ۱۳۸۲مژده، ناشر: بنگاه نشراتی نی تهران، سال چاپ:  

 

های  ولی برعکس آنچه در پیام هیأت طالبان به رییس جمهوری ایران گفته شده بود، دو هفته پس از حمله  

یازدهم سپتامبر، سازمان القاعده از پایگاه مرکزی خود در کندهار اطالعیه پخش کرد و آن را در پاکستان 

به نشر رسانید. در اطالعیه که با دستخط مسؤول نظامی سازمان القاعده پخش شده بود، اسامه بن الدن  

هاد( دیگر آمادگی بگیرند و در کلیه مسلمانان جهان را به آن فرا خوانده بود که به یک جنگ مقدس ) ج

هر کجایی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها بود و باش دارند، هدف گرفته شوند. همچنان مال عمر رهبر  

ملیشه های طالبان، آمریکا را متهم به انجام اعمال وحشیانه بر ضد جهان اسالم کرده و تهدید کرد که 

های در پیش رو، نتیجه ی سیاست های خطا کارانه ی حکومت  آمریکایی ها ناگزیر اند تا بدانند که رویداد  

 خود شان است.

با تروریزم،  المللی مبارزه  بین  اتحاد  به  در روند تالش های آمریکا برای کشانیدن کشور های منطقه 

Colin Powell    وزیر خارجه ایاالت متحده وAdvani    وزیر داخله ی هند، پروتوکول همکاری مشترک

افگنی و تبهکاری های بین المللی، در دهلی جدید به امضا رسانیدند. این قرارداد زمینه را بر ضد دهشت  

ی آسان سازی همکاری ها را میان اداره های دادگستری هر دو طرف فراهم آورد و اجازه داد که سند 

 های ثبوتی را با هم رد و بدل کنند.

ن المللی مبارزه با دهشت افگنی، پیش از پیش جمهوری های آسیای میانه، بویژه ازبیکستان، در اتحاد بی

 در نزد ایاالت متحده به عنوان همکاران خوبی شمرده شدند. 

پیش از آغاز حمله های هوایی، حکومت ایاالت متحده از حکومت طالبان درخواست کرد که اسامه بن 

بندد؛ ولی رهبران طالبان الدن را به آمریکا تسلیم دهد و پایگاه های دهشت افگنی را در خاک افغانستان ب

 به خواسته های آمریکا توجه نکردند، بدین سبب حمله های سنگین نظامی دوری ناپذیر بود. 

رییس جمهوری بزرگ ترین قدرت نظامی جهان، دستور آغاز حمله بر پایگاه های آموزش و پرورش 

هفته، از پیامد حمله های  دهشت افگنان و قرارگاه ها و سنگر های نظامی طالبان را داد و در مدت هفت
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هوایی و زمینی، حکومت طالبان به زیر انداخته شد و رهبری این گروه و رهبران سازمان القاعده به 

 پاکستان فرار کردند و در آنجا پناهگاه یافتند.

در حمله های هوایی آمریکا در کندهار، هاتف ) محمد صبحی عبدالعزیز ابو سعته ابو حفض ( یکی از 

القاعده و مسؤول بخش نظامی آن،   بنیاد گذاران سازمان  از  افگنان جهان و یکی  مشهور ترین دهشت 

عضو کلیدی نیروی کوماندوهی شبکه ی بین المللی دهشت افگنی و همکار دست راست اسامه بن الدن 

ای سر تعیین در افغانستان و سودان، که ایاالت متحده برای بازداشت وی، پنج ملیون دالر جایزه و یا به

کرده بود، در چهل زینه کشته شد. همچنان جمعه بای نمنگانی رهبر دهشت افگنان ازبیکستان و فرمانده 

کل نیرو های خارجی در شمال افغانستان در بمباران های هوایی در نخست به سختی زخمی شد و پس 

 از آن در بیمارستان درگذشت.

ونین طالبان رهایی یافت و دهشت افگنان سازمان القاعده و پس از آن که شهر کابل از زیر پاشنه های خ

رهبران ملیشه های طالب، خانه های بود و باش خود را ترک گفته و پا به فرار نهادند، در روند بازرسی 

خانه ها، برگه هایی به دست آمد که از آن ها به نام رهنمون درسی برای ساختن جنگ ابزار های کشتار  

در یک    ۲۰۰۱/    ۱۱/    ۱۶تاریخ  Berliner Zeitungشد. در این باره در روزنامه  جمعی استفاده می  

  " تیتر  زیر  )   Timesنبشته  است  آمده  داشت"  اتمی  ابرار  جنگ  ساختن  برای  هایی  برنامه  القاعده   :

 برگردان(:

 

در یک پایگاه آموزشی شبکه ی تروریستی القاعده در افغانستان بنابر    :۲۰۰۱/    ۱۱/    ۱۵" لندن تاریخ  

گزارش های رسانه ای برگه های رهنمود دهنده برای ساختن جنگ ابزار های هسته ای و دیگر جنگ  

ابزار ها پیدا شده است. سند ها در یک خانه که در آن کسی بود و باش نمی کرد، در پایتخت در شهر 

ست. باشندگان خانه پس از واژگونی آن، آنجا را ترک گفته بودند، این سخن را به کابل به دست آمده ا

" گزارش داد. محتوای سند ها را به زبان های عربی، The Timesروز پنجشنبه روزنامه انگلیسی "  

  آلمانی و انگلیسی و همچنان به اردو، زبان دولتی پاکستان نوشته بودند ومتن آن با جزئیات آگاهی ها را 

درباره ی ]ساختن[ موشک، بمب ها و جنگ ابزار های اتمی به دست می دهد، این سخن را نیز نشریه 

 انگلیسی گزارش داده است.

بدین سبب جورج بوش رییس جمهوری ایاالت متحده و هم نخست وزیر بریتانیا تونی بلیر پیشتر تکرار 

ب که  هستند  باورمند  سخن  این  به  آنان  بودند:  گفته  تکرار  دارد.  در  ای  هسته  مواد  به  دسترس  الدن  ن 

اتمی سر می خورد که در سال    Timesکارشناسان به نشریه   به آن بمب  بر   ۱۹۴۵گفتند، برنامه ها 

ناگاساکی پرتاب شده بود. لیکن این یک کار بسیار پیچیده است که با استفاده از سند های به دست آمده 

 یک سر گلوله کارآمد را بتوان ساخت.

نگجویان القاعده در جایگاهی بوده باشند که سر گلوله اتمی بسازند، کارمندان مسلکی که به پرسش اینکه ج

پاسخ گفته اند، با بی گمانی به آن نگاه کردند. این کار به ماشین های ویژه نیاز دارد  Timesهای نشریه  

اتمی[ بدون دانشمندان با  که در افغانستان در هیچ جای پیدا نمی شود. افزون بر آن ] ساختن جنگ ابزار 

داشتن آموزش های دانشگاهی، ممکن نیست، آنگونه که سند های به دست آمده نیز این سخن را بازتاب  

با آن هم فکر می کند که    Timesمی دهد، در گزارش با شرح باال یادآوری شده است. گزارشگر نشریه  

 .فراریان توانستند " مواد انفجاری اصلی " را با خود ببرند

چهار طرف منطقه ی که سند ها به دست آمده است، ماین گذاری شده بود. این سخن نیز در گزارش 

نشریه ی تایمز آمده است. تالش صورت گرفته بود که سند ها را آتش بزنند؛ ولی بسیاری برگ ها )سند  

   ....ها( سالم باقی مانده است

 

باشندگان محل نیرو های تازه رسیده ی اتحاد شمال در کابل را متوجه یک خانه در کارته پروان کردند. 

بر بنیاد گفته های آنان، دو سال پیش در این خانه " شماری عرب ها و پاکستانی ها" مسکن گزیده بودند  

آگاهی Timesرشگر  تن زندگی می کردند"، این موضوع را یک همسایه به گزا  ۷۰تا    ۶۰" در اینجا  

القاعده راه به     داد. بن الدن در یک گفت و گو با حمید میر خبرنگار پاکستانی در هفته ی پسین گفت:

سوی ]دسترسی [ به جنگ ابزار هسته ای دارد. " من می خواهم به آگاهی برسانم، هر گاه آمریکا از 

با جنگ ابزار کیمیاوی و یا هسته ای به  جنگ ابزار کیمیاوی و یا هسته ای بر ضد ما استفاده کند، ما هم

 دفاع از خود پاسخ می دهیم.

ملیون مارک را در راه    ۲,۵بنابر آگاهی اجنت های سرویس خدمات مخفی غربی بایست القاعده باالتر از  

]تهیه[ مواد ضروری برای جنگ ابزار اتمی به مصرف رسانیده باشد. نشریه تایمز می خواهد بداند که 

این مواد از چشمه های پاکستان بوده است. لیکن نمی فهمد چه مقداری از آن در اختیار    یک بخشی از

تروریستان قرار گرفته است. برای ساختن یک بمب از گونه ی ناگاساکی، هشت کیلوگرام نیاز است. به 

 س داشتند.هر حال کارشناسان پاکستانی در گاهه ی زمانی دو سال پسین با طالبان و یا اعضای القاعده تما
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نقل قول می کند: " خود تروریست ها نمی توانند بمب    John Largeنشریه تایمز از یک کارشناس به نام  

 را بسازند، آنان با این اندیشه به بازی می نشینند که از ماده رادیواکتیف کاربگیرند."

می تواند که نور   ساختن یک بمب بر بنای اصل های تعریف شده در قرارداد های جهانی، پی برده شده

رادیواکتیف پلتونیم را در یک ساحت بزرگ پهن کند. در جای هایی که پر از مردم است و می توانند  

وجود   به  را  همگانی  پاچگی  دست  و  کند  ناپاک  را  بزرگی  فضای  و  محیط  بکشد،  را  بسیار  شمار 

 وم ((.)برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج دfrآورد.).

 

به مانند موضوعی که در باال از آن سخن گفته شد، چند مورد دیگر نیز وجود دارد، که باید پیرامون آنها 

 نگاشته شود: 

 

خبرنگار آلمانی از شهر کابل گزارشی را    Uwe Klußmannپس از سرنگونی حکومت طالبان،    -۱

 به نشر رسیده بود )برگردان(:  ۲۰۰۱سال  ۴۸شماره  Spiegelتهیه کرده بود،که در مجله ی هفتگی 

صفحه ای دارای تیتر " امنیت و ۱۰۰۰" در یک خانه، محل بود و باش اعضای القاعده، یک جلد کتاب 

ت آمده است. کنون یک مال در منبر مسجد این  " به دس  Sicherheit und Aufklärungواضح کردن  

کتاب را از عربی به پارسی ترجمه می کند. کتاب در پاکستان از سوی سازمان اسالمی جمعیت العلمای  

اسالم به چاپ رسیده است و در پیشگفتار آن از اسامه بن الدن به خاطر انبازی وی در جهاد، ستایش  

علیه ملحدان ( کرده اند. ناشر از دولت پاکستان به سبب اینکه    شایسته ) در جایگاه آغاز گر جنگ مقدس

به جهاد گران کمک رسانیده ، سپاسگزاری کرده است. با وجود پژوهش گسترده، اداره های ضد ترور 

در جهان غرب، موفق نشده اند که نویسنده ی کتاب را شناسایی کنند، نام آن را تنها خداوند می داند. این  

ب و محکم جلد کرده شده و در متن با رهنمایی جزوار از زندگی دهشت افگن سخن می کتاب بسیار خو

زند. با گفتن کلمه ها و با رسم ها آموزش می دهد که چگونه با در آمیختن اسیتون مواد انفجاری تولید و  

یستی  محکم بندی شود و با فلیته ی برقی انفجار داده شود. کسی که برای انجام دادن یک حمله ی ترور

وظیفه گرفته و به کابل می رود، آموخته است که چگونه از یک شانه ی موی به جای یک بمب استفاده 

کند. به چه شکل آدم از جیب کرتی خود با تفنگچه شلیک می کند و یا پس از اجرای وظیفه ی انفجار در 

باره ی کلیه روش های یک رستوران به کدام شیوه انسان خود را با اطمینان از صحنه بیرون بکشد. در

 آموزشی دهشت افگنی در این کتاب شرح داده شده است. کتاب با این درخواست پایان می یابد: 

 

 در روند اجرای یک وظیفه عملیاتی تنها با کلمه ها و جمله های شفری تماس بگیرید و آگاهی بدهید."

در مجله ی   Peter Gruberز قلم در بخشی از یک نوشته زیر عنوان "...همه ی شان نابود شوند " ا -۲

 آمده است ) برگردان(:  ۲۰۰۱دسامبر  ۴۹آلمان شماره  Focusهفتگی  

 

" بر بنیاد آگاهی دهی پنتاگون ارتش ایاالت متحده، در افغانستان مطبخ گاز ]دستگاه تولیدی گاز های 

ه ی نیرو های فرمانده سوق و ادار  Tommy Frankکشنده [ دهشت افگنان را پیدا کرده است.جنرال  

محل را شناسایی کردیم که در آنجا ها پیروان بن الدن   ۴۰آمریکایی در افغانستان گفته است: ما بیشتر از  

 ، آزمایش می کردند."ABCبا جنگ ابزار های کیمیاوی 

 

در یک یادداشت خبری زیر عنوان  ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۱۶تاریخ   ۲۴۰شماره   Rheinpfalzدر روزنامه    -۳

کسانی که برنامه ی ترور آنان از سوی طالبان، پیرنگ ریزی شده بود، به دست آمده است "  " لیست  

 نگاشته شده است) برگردان(:

 

: " Mainz  ( ap) 

تن از مخالفان طالبان درج است و   ۱۰۶اداره ی فدرال پولیس جنایی آلمان، لیستی را که در آن نام 

بر پایه گفته های رسانه  مورد بازرسی و ارزیابی قرار می دهد. می بایست از بین برده می شدند،

 ی

Südwestrundfunk (SWR) 

برای دریافت حقیقت و اطمینان یافتن به درست بودن آن،  که این سند را به نشر سپرده است، از  

تن آن در آلمان زندگی می کنند. لیست که در پای آن مال عمر رهبر طالبان  ۴تن،   ۱۰۶زمره ی 

امضا گذاشته است به آدرس سفارت و یا کنسولگری غیر قانونی حکومت طالبان گسیل شده بود. این 

نون ]پولیس آلمان آن را [ بسته است، به لیست از داخل نمایندگی طالبان در شهر فرانکفورت که ک 

این  نشانی شده است . بر بنیاد کاوش های  )کشته شده( انگلیسی واژهدست آمد. برخی نام ها با

  (رسانه
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باید شماری از کسانی که در لیست بودند، اندکی پیشتر از حمله های یازدهم سپتامبر، از بین برده شده 

تن مخالفان طالبان طرفداران محمد ظاهر، شاه پیشین، کمونیست ها و سوسیالیست  ۱۰۶باشند. در میان 

"     .ها و هوا خواهان اتحاد شمال، جا دارند  

                                     

 در پایان این بخش، کمال دلچسبی است که از سخنان رسانه ای اسامه بن الدن نیز چیز هایی آورده شود: 

( : اسامه بن الدن کسی که متهم به برنامه ریزی بمب گذاری در سفارتخانه های ایاالت  rtrپاریس )"  -۱

فته های خودش، در نیمه دهه ی نود از ایاالت متحده ی آمریکا و  متحده در شرق افریقا است، بنابر گ

این گفته را روزنامه ی فرانسوی   از مصاحبه ی   France Soirپاکستان کمک به دست آورده است. 

نا شده ی سال   ای چاپ  است:   ۱۹۹۵رسانه  گفته  این مصاحبه  در  قول کرده است. وی  نقل  بن الدن 

انستان علیه اتحاد شوروی، از طرف آمریکا و پاکستان آموزش داده  جنگجویان اسالمی او در جنگ افغ

شدند و آمریکا جنگ ابزار ها را در اختیار ما گذاشت. کمک های مالی از عربستان سعودی سرازیر می 

 (.۱۹۹۸/   ۸/  ۲۸تاریخ  Hannoversche Allgemeine Zeitungگردان از روزنامه -شد.") بر

تا بضد بی خدایان روسی و دنباله روان افغانی شان مقابله کنم. در پاکستان    عربستان مرا تعین نمود"    -۲

متصل سرحد افغانستان مسکن گزیدم. رضا کاران عربستانی و کشور های اسالمی را دور خود جمع  

کردم. اولین مرکز تربیوی را بکمک افسران نظامی پاکستان و آمریکا، احداث نمودم. سالح و مهمات از 

ا تهیه می گردید و پول از عربستان می رسید. بعد تر درک کردم که این کافی نیست در طرف آمریک 

داخل افغانستان جنگ کنیم، بلکه الزم است در تمام جبهات به مقابله بپردازیم. هم علیه کمونیست ها و هم 

 بضد سیستم جهان غرب."

 

) طالبان: اسالم، نفت و بازی بزرگ نو در آسیای میانه، تألیف: احمد رشید، ترجمه: عبدالودود ظفری، 

 (.۱۹۵، ص  ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷ناشر: بنگاه نشراتی میوند، سال چاپ: 

این دیگر به کلی روشن و یک سخن انکار ناپذیر است که حمله های هوایی و زمینی هفت هفته ای و کار 

با  های جاسوسی و است المللی مبارزه  اتحاد بین  انبازی  ایاالت متحده ی آمریکا و همکاری و  خباراتی 

تروریزم جهانی در این روند، پیروزی را به ارمغان نیاورد که هسته ی رهبری خشن و جنایت پیشه ی  

ز دو گروه دهشت افگن و افراطی ) طالبان و سازمان القاعده ( از بین برده شوند؛ تنها و تنها شماری ا

جنگجویان و پایگاه ها و سنگرهای آنها در افغانستان نابود کرده شدند. همین اشتباه نظامی و سیاسی سبب  

شد که پس از گذشت چند سال اندک، طالبان و سازمان القاعده به رهنمایی، کمک و پشتیبانی آی اس آی  

(  ۶آی ای( و انگلستان )ام آی  و برنامه های حکومت پاکستان، در توافق با ایاالت متحده ی آمریکا ) سی  

 و پیمان ناتو، دوباره جان بگیرند و فعال شوند.
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 فصل سیزدهم 

 

 کشت خشخاش، تولید و قاچاق مواد مخدر

 

( آن دسته از دارو های در هم آمیخته ی طبیعی و کیمیایی هستند که مصرف Narcotikمواد مخدر )  

 نظمی، نابسامانی و دگرگونی در فعالیت درست و عملکرد هوشیارانه مغز می شود.آنها سبب پیدایی بی 

مخدر ها " سستی زا ) آرامبخش(، توان افزا ) برانگیزاننده ( و توهم زا " ماده ی کرختی آور، ناتوان 

 کن و بیحس کننده بوده، که به کار بردن آنها در فعالیت و عملکرد دستگاه مرکزی عصب ) مغز( تغییر

 های غیر عادی و غیر طبیعی را به بار می آورد.

 

سال پیش از میالد برآورد  (  ۴۰۰۰" بر اساس برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود )

شده است. "پلین" دانشمند رومی قرن اول میالدی، اولین کسی است که شیره غلیظ خشخاش را به نام  

" به معنی شیره است که از کلمه " اهی پی نا"  Oposاپیوم عرضه کرد. " اپیوم " از ریشه "اپوس" "  

AHIPENA“  دیگر " افیون" یا "هیپون" خوانده می   از زبان سانسکریت گرفته شده و بنا به تلفظ های

 (. Www.beytoote.com   شود." ) برگرفته از شبکه ی جهانی انترنت 

 

تنباکو،   آور: خشخاش، شاهدانه، بنگ،  فراآورده های گیاهی خواب  با  آشنایی  آغاز  از همان  انسان ها 

ی ضد درد و تسکین دهنده کوکا... در کنار اینکه از شماری از آنها برای آرامش خود، به نام دارو ها

 استفاده می کردند؛ از زیان های بر باد دهنده و کشنده ی آنها نیز آهسته آهسته آگاه می شدند.

 ولی در سده ی سیزدهم ترسایی در نیم قاره هند، در آن هنگام که کمپانی هند شرقی

در بخش بازرگانی(    )در سرزمین های جنوب و جنوب شرقی آسیا( در غارتگری و چپاول دسترنج مردم )

حد و مرز را نمی شناخت؛ بریتانیایی های حاکم بر هند زیر رهبری نظام پادشاهی انگلستان برای رهایی 

از کمبود نقره در ذخایر خویش که کاهش آن در کشور آشکار شده می رفت؛ کشت خشخاش را گسترش  

چین ببرند و در ازای آن چای چینایی    دادند تا تریاک به دست آمده از آن را به نام کاال ی بازرگانی به

 خریداری کنند. در گذشته بازرگان های انگلیسی در برابر پول خرید چای، به چین نقره صادر می کردند.

به سبب اینکه مردم روز به روز به تریاک رو می آوردند و اندازه ی به کاربردن آن نیز باال می رفت و 

و سرانجام کلیه محموله    مامداران چینی آوردن تریاک را بند کردندبه جامعه آسیب می رسانید؛ بنابران ز

های تریاک را که بازرگان های انگلیسی قاچاقی از هند به چین می بردند، در بندر کانتون آتش زدند. 

لیکن دولت شاهی انگلیس به زور ماشین نظامی خود به عملکرد چینایی ها، واکنش نشان داده و با چین 

 ر آمد. از در جنگ د

چین شکست خورد و با دستینه شدن پیمان  (  ۱۸۴۲اگست۲۹-۱۸۳۹مارچ۱۸در جنگ نخست تریاک )  

نانجینک، بندرگاه های چین به روی بازرگان های انگلیسی باز شد و انگلیس ها امتیاز بیشتری،از جمله  

که آن (  ۱۸۶۰-۱۸۵۶پیوست شدن هانکانگ به پادشاهی بریتانیا، به دست آوردند. در جنگ دوم تریاک )

فرانسوی ها " نیز می گویند، به دلیل بازرسی -را " جنگ چین دوم"، " جنگ پیکان یا اردوکشی انگلو  

یک کشتی بریتانیایی، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری دوم فرانسه، جنگ را علیه چین به راه انداختند. 

تینه شدن پیمان تین تسین ) تیانجین(،  در این جنگ نابرابر بار دیگر چین بازنده شد و در نتیجه ی دس

 تجارت تریاک به چین شکل قانونی به خود گرفت و جنوب کولون به بریتانبا وابستگی پیدا کرد. 

بدین گونه دیده می شود که اروپایی ها، بویژه انگلیس ها و فرانسوی ها در بازرگانی قاچاقی تریاک در 

تایلند(   - الوس  - پیشینه درازی دارند و مثلث طالیی ) میانمار سرزمین های جنوب و جنوب شرق آسیا، 

 پاکستان ( نیز در مستعمره های پیشین آنها پدید آمدند.  -ایران  -و هالل طالیی ) افغانستان 

مشکل خوگر شدن به مواد مخدر از گذشته ها توجه ی دولت های جهان را به خود جلب کرده بود. نخستین  

ین ماده ی تباه کن، تشکیل مجمع بین المللی و تعیین هیأت تریاک بود، که در نشست  اقدام جهانی بر ضد ا

کشور، صورت گرفت. مجمع بین المللی تریاک به مردم جهان   ۱۳با انبازی    ۱۹۰۹شانگهای در فبروری  

درباره ی زیان ها و خطر های اجتماعی و بهداشتی فراآورد و قاچاق ، فروش و به کاربردن مواد مخدر  

 شدار داد و از حکومت ها خواست که برنامه بازرسی خود را بر این ماذه ی کشنده داشته باشند.ه

کنوانسیون بین المللی تریاک تشکیل و به کاربردن غیر    ۱۹۱۲سه سال پس از این رویداد، در جنوری  

 بهداشتی آن را نا جایز اعالم کردند.

خطر ها و ویرانی های باقیمانده از جنگ جهانی اول ) از آغاز تا پایان جنگ ( روند کشت خشخاش، فرا  

وشتن میثاق آن، زمینه آورد و قاچاق مواد مخدر را افزایش داد؛ لیکن با به وجود آمدن جامعه بین الملل و ن

جایگاه یک   در  الملل  بین  جامعه   ( فراهم شد  مواد مخدر  قاچاق  با  پیکار  در  المللی  بین  های همکاری 

بر بنیاد عهدنامه ی وارسا، ایجاد و فعالیت آن تا   ۱۹۲۰سازمان بین المللی میان دولتی در دهم جنوری  
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در سال  ۱۹۴۶ این مجمع جهانی  در چوکات  پیدا کرد(.  به هدف    ۱۹۲۱  دوام  تریاک  کمیته مشورتی 

 بررسی قاچاق آن، به وجود آمد. 

کشور جهان، همایش بین المللی در ژنیو سویس برگزار شد. در    ۳۶با انبازی نمایندگان    ۱۹۲۴در سال  

های  قاچاقچی  با  مبارزه  و  مواد مخدر  بازرگانی  های  نخ  دریافت سر  برای  هایی  راهکار  این نشست 

و یک نظام بین المللی برای گردآوری آگاهی ها درباره ی روند های فرا آورد و جهانی، پیش بینی شد  

 بازرگانی ) واردات و صادرات ( مواد مخدر،تعیین شد.

کشور جهان، کنوانسیون منع تولید و توزیع مواد  ۵۴در ژنیو با انبازی نمایندگان  ۱۹۳۱در نشست سال 

کنوانسیون سرکوب قاچاق و داد و ستد    ۱۹۳۶در سال  ماده به تصویب رسید. به دنبال آن    ۳۴مخدر در  

 غیر قانونی مواد خطرناک تصویب شد. 

سال از تصویب کنوانسیون سرکوب    ۲۵سی سال از تصویب کنوانسیون منع تولید و توزیع مواد مخدر و  

برخی از دولت ها به هدف جمع بندی    ۱۹۶۱قاچاق غیر قانونی مواد خطرناک، گذشته بود که در سال  

شدن  نت عملی  و چگونگی  گذشته  های  کنفرانس  در  شده  گرفته  های  تصمیم  از  آمده  دست  به  های  یجه 

کنوانسیون ها و پروتوکول های گذشته، نشست هایی را برگزار کردند که در فرجام از درون آن بسته 

 شدن کنوانسیون واحد مواد مخدر بیرون آمد و هیأت بین الملل بازرسی مواد مخدر تشکیل شد. 

کنوانسیون مواد توهم زا ) روانگردان( در شهر وین )اتریش ( به   ۱۹۷۱سال پس از این رویداد، در   ده

بیرون مانده بودند؛ ولی به (  ۱۹۶۱امضا رسید و کلیه مواد مخدری را که از بازرسی کنوانسیون واحد)

، پیوند نامه  ۱۹۴۷کاربردن آنها دوام داشت، زیر پوشش گرفت ) پیش از این پروتوکول مواد مخدر در  

، پروتوکول تعیین حد و کرانه ) تحدید( و تنظیم کشت خشخاش، تولید و تجارت عمده ۱۹۴۸پاریس در  

 به تصویب رسیده بودند(.  ۱۹۵۳ی بین المللی تریاک در 

 

اراده ی سیاسی، پیگیری و قاطع بودن کشور های جهان برای مبارزه ی سرسختانه با پدیده ی شوم و 

-۱۷خانمان سوز خوگر شدن به مواد مخدر و قاچاق آن در همایش بین المللی چند روزه وین ) از تاریخ 

شد که بیش  بازتاب روشن داده شد. در این نشست سندی در چهار فصل تنظیم و آماده  (  ۱۹۸۷جون    ۲۶

 مورد رویکرد های عملی را در بر می گرفت که مهمترین آنها این ها اند:  ۳۵از 

 

 ارزیابی کردن اندازه ی استفاده از مواد مخدر؛ -

 ریشه کن کردن کشت خشخاش؛ -

 نابود کردن شبکه های بزرگ و چشمگیر قاچاق مواد مخدر؛ -

 الیت های آموزشی؛پیشگیری از استفاده ی مواد مخدر از راه گسترش فع -

 بلند بردن نقش رسانه ها در تبلیغ بازگشت خو گرفتگان به زندگی عادی در  -

 جامعه و درمان آنان؛

 همکاری حقوقی بین دولت ها.... -

 

از سوی شرکت کنندگان نشست بین المللی تأیید شد و به   ۱۹۸۷جون    ۲۶این سند برنامه ای به تاریخ  

لروز تأیید و تصویب آن را به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، یاد اتفاق آرا به تصویب رسید که سا 

 می کنند. 

کنوانسیون علیه قاچاق مواد مخدر و مواد توهم زا ) روانگردان( مهمترین و با ارزش ترین کنوانسیون 

، به  جهانی است که همکاری و انبازی بین المللی را برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته

 گونه ی درست تنظیم کرده است.

بر کشت، فرا   در روشنی کنوانسیون های بین المللی، سازمان ملل متحد نیز نهاد های دیدبان و بازرسی

آورد و بخش کردن مواد مخدر و دفتر هماهنگی کار و تالش های جهانی در مبارزه با آنها را بنیاد نهاد  

به تصویب رسید، از کلیه کشور های جهان   ۱۹۹۰. برنامه ی اقدام جهانی سازمان ملل متحد که در سال  

درخواست کرد که در مبارزه با مواد مخدر و تأثیر های ویرانگر آن در جامعه، کوشش بیشتر کنند وبه 

 روند همکاری های بین المللی در این راه تکانه و شتاب دهند. 

مواد مخدر و جرم های   دفتر پیکار با  ۱۹۹۷افزون بر اقدام ها و تالش های جهانی در گذشته، در سال  

یافته   متحد  سازمان  ملل  اختصار United Nation Office an Drugs and Crime)سازمان  به   )

(UNODC  به هدف وارسی مواد مخدر، پیگیری از جرم و پیکار با دهشت افگنی جهانی بنیاد نهاده )

ت، دفتر مرکزی آن در شهر کشور را زیر پوشش خود قرار داده اس  ۱۵۰شد. این نهاد بین المللی بیش از  

 وین بوده و دارای دفتر های ویژه و کارشناسی و منطقه ای نیز است.

از آنچه گفته آمد، دیده می شود که جامعه انسانی از گذشته های دور تا به امروز ، تا کدام اندازه با مشکل 

ه در این فرایند مردم کشت خشخاش، تولید، توزیع، استفاده و قاچاق مواد مخدر دست به گریبان است ک
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سرزمین جنگ ها و درد ها و رنج ها ) افغانستان امروزی ( نیز از زیان های جانسوز آن بی درد و داغ  

نمانده است. ولی افغانستان از آغاز دهه ی هشتاد سده ی پسین بدین سو بدترین و دشوار ترین روز ها را  

 طرناک رنج می برد.پشت سر می گذارد و از پیامد های سوء این پدیده ی خ

، تمام جنگ ساالران، از پول درآمد تریاک بخود و در امور نظامی خود استفاده نموده  ۱۹۸۰" از سال  

اند، خانه، موتر، بزنس در پشاور خریده اند و حسابات بانکی در خارج باز نموده اند. هر یک از آنها 

ار نموده، مخالفین و رقبای خود را به آن متهم داشتن ارتباط را با معامله داران و قاچاق بران تریاک انک 

می کنند. مگر هیچ یک به تناسب طالبان جرات و صداقت اعتراف را نداشته اند. طالبان بصراحت اظهار  

داشتند که قصد ندارند جلو کشت کوکنار و قاچاق تریاک را بگیرند. به تخمین ملل متحد و آمریکا، در 

اسالم،   -زیر سیطره طالبان، حاصل می شود." ) کتاب: طالبان    در صد هروئین از ساحات  ۹۶حدود  

بنگاه   ناشر:  ظفری،  عبدالودود  ترجمه:  رشید،  احمد  تألیف:  میانه،  آسیای  در  نو  بزرگ  بازی  و  نفت 

 (. ۱۷۶،ص۲۰۰۸ -۱۳۸۷انتشارات میوند، تاریخ چاپ: 

 

در جایگاه بزرگ ترین تولید کننده ی تریاک جهان ثبت شد و در این دستاورد   ۱۹۹۲افغانستان پس از سال  

حضور نظامیان     ،۲۰۰۱)!( از میانمار )برما(، مکزیک و کلمبیا پیشی گرفت.پس از یازدهم سپتامبر  

ایاالت متحده آمریکا و انگلیس و نیرو های جهانی مبارزه با دهشت افگنی بین المللی زیر فرمان پیمان  

 و، سال به سال کشت کوکنار و تولید تریاک را در افغانستان افزایش داد و به باال ترین پهنای آن رسانید.نات

 

با آمدن گروه های جنگی به کابل و شکل گیری دولت اسالمی، بی سبب نبود که سید احمد گیالنی رهبر 

 تنظیم محاذ ملی گفته بود: 

 

بر کمونیسم شوروی آن هم به کمک ما، بیش از این   " )دیده می شود که جهان غرب پس از چیره شدن

به افغانستان عالقمند نیست(. این شیوه برخورد می تواند یک اشتباه ی فاجعه آمیز را به دنبال داشته باشد؛ 

زیرا امکان آن وجود دارد که این سرزمین به سوی لبنانی شدن به پیش رود: این جا مرکز بازرگانی مواد 

 ین المللی شده است."مخدر و تروریزم ب 

 

 ( ۱۹۹۲سال  ۲۹شماره  Spiegel) برگردان از مجله ی 

، بزرگ ترین صادر کننده ی غیرقانونی ) مرکز قاچاق ( مواد مخدر در  ۱۹۹۲اینکه افغانستان از سال  

جهان شد؛ بیشتر به دوام جنگ ها، نا امنی ها و ناپایداری سیاسی وابستگی پیدا می کند و گروه های  

 مافیایی از آن سود بردند و تا هنوز این سودجویی ادامه دارد. 

سخن دیگری که افغانستان را در هالل طالیی جا داد، این بود که جهاد گران، بازرگان ها و قاچاقچیان 

مواد مخدر، از دهه ی هشتاد آزمودگی و مهارت بردن تریاک را از افغانستان به پاکستان، داشتند. در آن  

ن های موتر، جنگ ابزار های آمریکایی، چینایی، مصری، اسرائیلی... را از بندر کراچی زمان کاروا

بارگیری و به پشاور و کویته بلوچستان می رسانیدند و سپس ابزار جنگی سهمیه بندی شده به تنظیم های 

افغانستان    جهادی با استفاده از امکان های گوناگون ) خر، اسپ، قاطر، موتر( به جبهه های جنگ به داخل

رسانیده می شد و در بازگشت تریاک خام را به پاکستان می آوردند و سران قبایل در ازای باز نگهداشتن 

 راه ها ، از سوی سی آی ای و آی اس آی پشتیبانی مالی می شدند.

 

در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " مواد مخدر در آسیا: کوشش کنید، خشخاش کشت کنید، مرکز مواد 

 در روزنامه  Gabriele Venzky جهان " هالل طالیی " افغانستان،]ایران[ و پاکستان " به قلم بانو   مخدر

Der Tagesspiegel  آمده است ) برگردان(۱۹۹۴/   ۱۱/  ۲تاریخ ، : 

 

"... بر بنیاد آمار نشر شده از سوی سازمان ملل متحد، برداشت فرا آورد تریاک در هالل طالیی، هیچگاه  

تن دیگر در پاکستان تولید ۱۰۰۰تن در افغانستان و  ۳۰۰۰نزدیک به    -به اندازه امسال، بسیار نبوده است  

 شده است.

تایلند(    -الوس   -ن در مثلث طالیی ) برمااین اندازه کم از کم دو چند تولید مواد مخدری است که تا کنو

تولید می شد و در اصل باید همین اکنون همه ی ناقوس های ]خطر[ در اروپا و ایاالت متحده آمریکا به 

در  را  مانند طوفان به صدا در آیند. لیکن فهمیده نشد که چرا چنین کاری رخ نداد ، بویژه این که اروپا  

خود پیچیده است. با این کار می گذارند که بی ثباتی سیاسی در پاکستان و بیشتر از همه در افغانستان به 

یک تهدید جدی به کل جهان مبدل شود. اینکه این تهدید کدام شکل ها را به خود می گیرد، در پاکستان  

ن، کشور همسایه پاکستان را پیش از پیش شناخته شده است. روند سرازیر شدن مواد مخدر از افغانستا

چنان بی ثبات کرده که درباره ی آینده ی آن می توان یک نشان پرسش گذاشت. چیز دیگری که انتظار  
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آن می رود و در این زمان در پیش چشم مردم در الجزایر و مصر بازتاب می یابد، توانایی و پیمانه ی 

ده شده از سوی مجاهدین افغانستان است. دهشت افگنی و بنیادگرایی، عرب های تعصب گر پرورش دا

افغانستان از گذشته ها به مرکز دهشت افگنان شماره یک در جهان مبدل شده بود، ایدون عنوان پایگاه  

 شماره یک مواد مخدر جهان به آن افزده شده است. 

افغانستان استان غربی ]شرقی[ ننگرهار   و  جای های اصلی کشت ]خشخاش [ برای تولید تریاک در 

نان   سبد  نام  به  زمانی  که  جایی  در جنوب هستند،  هلمند  استان  آن، همچنان  اطراف  های چهار  استان 

افغانستان شهرت داشت. کنون به سبب اینکه در زمین های آبی این کشور گندم و دیگر گیاه های کشاورزی 

د در صد زمین از رده ی مواد غذایی کشت نمی شود، جای آن را کشت خشخاش گرفته است و این هفتا

های هموار را در بر می گیرد. با وجود اینکه کشاورزان تنها شش در صد از بهای فروش تریاک را به  

دست می آورند، با آن هم کشت خشخاش و فرا آورد تریاک برای آنان سودمند است. یک دهقان می گوید:  

از هم دو برابر حاصل بر می  از کشت خشخاش ده برابر سود می برد، نسبت به این که گندم بکارد و ب

 دارد، نسبت به این که پیاز کشت کند، این گفته از تبلیغات سازمان ملل متحد بود.

کشت خشخاش را در افغانستان خطری تهدید نمی کند؛ زیرا نهاد های دولتی که به وارسی و پیگیری  

را که هزینه ی خیلی بلند   بپردازند، وجود ندارد و فرماندهان گروه های مجاهدین، بودجه ی جنگی خود

می طلبد، از چشمه ی دریافت پول فروش تریاک از آزمایشگاه ها، پر می کنند. این آزمایشگاه ها در  

شمال افغانستان در سرحد ها با جمهوری های آسیای میانه شوروی هستند که از آن جا ها هایدرید تیزاب  

 ک به هیروئین ناممکن است. سرکه تحویل داده می شود که بدون آن مبدل کردن تریا

تریاک و هیروئین افغانستان با هیچ بازرسی رو به رو نمی شود و با گذر از راه های آسیای میانه، در 

مدت یک هفته به اروپا می رسد. راه مطمئن دیگر دهلیز ایران به ترکبه است که در آنجا مواد خام زیر  

ان سالحدار[ کاروان بردن ]مواد مخدر [ را همراهی کار گرفته می شود. سران قبایل جنگجوی ]و تا دند

می کنند، هر گاه در راه کسی مزاحم آنها شود، با بی توجهی به مردم، از جنگ ابزار استفاده می کنند؛ 

لیکن بیشترین مواد مخدر سهمیه بندی شده به پاکستان می رود. در سایه جنگ در افغانستان، پاکستان به 

مواد مخدر جهان مبدل شده است. سه ملیون انسان خو گرفته، از آن زمره بزرگ ترین مصرف کننده  

تن  ۱۰۰۰ملیون آن عادت به گرفتن هیروئین دارند و هر سال ده درصد آمار آن افزایش می یابد.  ۱,۸

کم   دست  تواند.  نمی  کرده  برآورده  را  پاکستان  خود  ساالنه  نیاز  افغانستان    ۵۰۰تریاک  از  تریاک  تن 

ملیارد دالر از کشور به بیرون می رود و این    ۱,۵د. افزون بر آن، هیروئین به ارزش  خریداری می کن

 در صد مجموع صادرات پاکستان را در برمی گیرد.  ۲۰

با وجود دادن تعهد های کالن از سوی نخست وزیران پاکستان و آخرین آن بی نظیر بوتو، بر ضد مافیای 

دامی نکردند؛ زیرا موضوع بر سر یک معامله بازرگانی وحشتناک و قدرتمند مواد مخدر، هیچگونه اق

سود دو و یا سه ملیارد دالری سخن می گوید که از آن بخش بزرگی را سیاستمدار    می چرخد و از یک

ها، نیرو های ارتش و کارمندان دولتی به خود سوا کرده اند. در این محور قدرتمند، هیچ کدام از حکومت  

 داخل کرده نشده است."  های کمزور در اسالم آباد

 

 در پیوند به تولید تریاک و تجارت هیروئین در هالل طالیی، احمد رشید نگاشته است:

 

" انفجار در تولید هیروئین نه در افغانستان، بلکه در پاکستان صورت گرفت. پاکستان مولد عمده تریاک  

، بدوش ۱۹۹۸در صد تولید جهان را تا سال    ۷۰تن تریاک ساالنه،    ۸۰۰در دهه هشتاد بود که با تولید  

اس آی، به مجاهدین،   داشت. تولید تریاک پاکستان زیر چتر حمایت مشترک عملیات مخفی سی آی ای و آی

صورت گرفت. یک گزارش درباره ناکامی پالیسی مواد مخدر امریکا، درباره چنین بیان می دارد: " در 

جریان دهه هشتاد، اختالس، فساد و دهشت، عملیات سری و مخفی تریاک را خیلی مغلق و پیچیده گردانیده 

ت منطقوی و جنگ و ستیز جدا کرد" دستگاه بود که نمی شد آن را از موضوعات عمده حیاتی مانند، امنی

سی آی ای )سیا( که از تجارت و قاچاق تریاک ذریه قوای گوریالئی ضد کمونیست، چشم پوشی می 

نمود، ساخت و بافت مجاهدین افغانی را با قاچاق بران مواد مخدر و نظامیان پاکستانی، نادیده گرفت." ) 

سیای میانه، تألیف: احمد رشید، ترجمه: عبدالودود ظفری، طالبان: اسالم، نفت و بازی بزرگ نو در آ

 (. ۱۷۷، ص ۲۰۰۸-۱۳۸۷ناشر: بنگاه انتشارات میوند، تاریخ چاپ: 

قاچاق مواد مخدر از افغانستان، کشور های آسیای میانه شوروی را دچار دشواری های اجتماعی، بویژه  

پاالیشگاه های پاک کاری تریاک خام تولیدی افزایش روزمره در شمار استفاده کنندگان داخلی، کرده بود.  

افغانستان در پاکستان که پسان ها به افغانستان آورده شدند، رونق چشمگیری داشتند و هیروئین مصرفی 

 و قاچاقی را تولید می کردند و قاچاق بران فعال تر شده می رفتند.
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اد افغانستان: کشت پر از رونق  مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " سیمای دوگانه اقتص

، نگاشته است ۱۹۹۵/    ۹/   ۲۰تاریخ    Neue Züricher Zeitungو مرداب مواد مخدر " در روزنامه  

 ) برگردان(:

 

" در اصل زیر بنای اقتصاد جنگی ]حکومت در[کابل، کشت خشخاش است. در استان های جنوبی و  

در بدخشان در شمال شرق افغانستان، در اطراف  شرقی هر سال هزار ها تن مواد مخدر تولید می شود. 

شهرستان های واخان و درواز در زمین های پهناور تریاک کشت شده و به هیروئین مبدل می شود. 

مسؤولیت تولید و بردن مواد به جای های تعیین شده به دوش بصیر خالد فرمانده حزب بر سر اقتدار در  

تر ]مواد مخدر [ با استفاده از چهارپایان بارکش رسانیده  حکومت و شهردار فیض آباد، است. بخش بیش

می شود و از خط راه های شرقی به استان لغمان و با گذر از دره ی خیبر و کوه های دشوار گذر تا 

سرحد چین می رسد. در بدخشان مهاجران تاجیکستان که در پایگاه های نظامی حکومت افغانستان آموزش  

مخدر را تحویل گرفته به تاجیکستان قاچاق می کنند. بدین شکل مواد مخدر از  و پرورش می بینند، مواد 

 روسیه به اروپا راه پیدا می کند."

 

در دهه ی هشتاد و حتا پس از آن شماری از افسران ارتش و برخی کارمندان آی اس آی پاکستان در  

بردن  باال  بر  افزون  پاکستان،  در  مواد مخدر  قاچاق  و  تولید  داشتند. گسترش  مواد مخدر دست  قاچاق 

اق آنقدر بزرگ  شاخص بازار اقتصاد سیاه، به شمار خو گرفتگان داخلی نیز افزود، شبکه های تولید و قاچ

جهان به   ۱۹۹۲و نیرومند شدند که روند سیاسی را نیز زیر تأثیر خود در آورده بودند؛ لیکن پس از سال  

 این باور شد که در بازار جهانی، افغانستان در تولید و قاچاق مواد مخدر نقش تعیین کننده دارد.

 

Thomas Ruttig  افغانست ی  درباره  بحث   " تیتر  زیر  نوشته  یک  بر ضد در  متحد  ملل  سازمان  ان: 

دسامبر  Die Tageszeitung مواد مخدر و جنگ ابزار "، در روزنامه  حکومت کابل به خاطر تجارت

 :، نگاشته است )برگردان(۱۹۹۵

- 

افغانستان آنچه امروز است، حتا در زمان اشغال شوروی چنین نبود. هنگامی که نماینده ی    -" برلین  

سازمان ملل متحد، روان فرهادی در نشست عمومی، می خواست به آن دست دایمی ]حکومت [ کابل در  

یابد تا پاکستان کشور همسایه را به سبب مداخله در امور داخلی افغانستان محکوم کند به پیروزی نرسید؛ 

زیرا تنها هند، دشمن سرسخت پاکستان به آن مهر تأیید می گذاست؛ ]از این رو نماینده حکومت [ کابل  

 پیشنهادی خود را پس گرفت.  پیرنگ

نماینده افغانستان با این کار خود توانست تنها یک پیروزی به دست آورد و آن هم اینکه یک قطعنامه ی 

دولت دیگر، شب گذشته در نشست عمومی سازمان ملل متحد،   ۱۶پیشنهادی آلمان با تأیید     اندکی نرم تر،

افغ اینکه " حکومت  ابزار و مواد مخدر، به کنگاش گرفته شد. به جای  دلیل تجارت جنگ  انستان "به 

همچنان پشتیبانی از تروریزم بین المللی محکوم می گشت، کنون در آن این گونه تغییر آورده شده است:  

 از قلمرو افغانستان صورت می گیرد.... "

 

ه خوبی میزبانی  پاکستان در دهه ی هشتاد، از رهبران، فرماندهان و جنگجویان تنظیم های جهادی بسیار ب

کرد تا در روز مبادا به دردش بخورد؛ بنابران همین که در افغانستان دولت اسالمی اعالم شد و پس از 

پنج سال امارت اسالمی به وجود آمد، مقام های رهبری آن کشور روند تولید مواد مخدر را به برادران  

به سه ملیون خو گرفته داشت، وظیفه ی   خود سپردند و خود که تا این هنگام بر پایه آمار رسمی نزدیک

بردن و قاچاق هیروئین تولیدی در افغانستان را به بازار های جهانی به دوش گرفت. لیکن بخشی از 

تاجیکستان،   ( میانه  آسیای  های  جمهوری  با  مرزی  نقاط  در  را  مخدر  مواد  فروش  و  خرید  و  قاچاق 

ی افغانستان و مافیای مواد مخدر در منطقه به پیش می  ازبیکستان، ترکمنستان و قزاقستان( قاچاقچیان نام

 بردند.

 

مصطفی دانش در یک نبشته زیر عنوان " جنگ و هیروئین: در افغانستان گروه های با هم درگیر به 

  ۲۰تاریخ    Süddeutsche Zeitungکشت کوکنار و بازرگانی مواد مخدر اتکا می کنند" در روزنامه ی  

 برگردان(: نگاشته است ) ۱۹۹۶/  ۷ /

 

جنگ پایان ناپذیر در افغانستان ساختار های همگانی را در این کشور کوهی و    -" کابل: ماه جوالی  

دشتی در هندوکش، به کلی ویران کرده است، فناوری و کشاورزی به پیمانه زیاد نابود شده اند، همچنان  

پشت اقتصاد حنگی افغانستان    دیری ست از کمک های خارجی هم سخن در میان نیست. در این میان ستون
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را کشت کوکنار و بازرگانی مواد مخدر استوار کرده است، در پایان کار بخش بیشتر درآمد ها را در این 

 معامله بازرگانی، جنگ ساالران به دست می آورند.

ر از چند سال بدین سو، افغانستان در راه مبدل شدن به یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان هیرویین د

جهان، روان است، ساالنه چند هزار تن تریاک تولید می شود و سپس در داخل، در پاالیشگاه های پیشرفته 

 از آن هیروئین می سازند.

 

= واژه فرانسوی بوده، حکمفرمای آزاد را  Baron، ]  ["Drogenbaron" ]حاکمان آزاد مواد مخدر  

کرده اند. گلبدین حکمتیار نخست وزیر جدید تا آن  معنا می دهد [ خاک افغانستان را در بین خود بخش  

زمانی که از سوی طالبان اسالمی رانده نشده بود، در مناطق زیر اداره ی خود در جنوب کشور یک  

قلمرو مواد مخدر آباد کرده بود. هنوز هم بخش های از خاک افغانستان در جنوب شرق در زیر فرمان 

دولتی در درون دولت رشد یافته که همیشه کشت می کند و فرا آورد  او قرار دارد. مافیای مواد مخدر به 

آن از راه پاکستان صادر می شود. برادر قومی حکمتیار، رسول سیاف بازار داد و ستد مواد مخدر خود 

را در استان جنوبی پکتیا فعال نگهداشته است. ]سیاف[ متحد سیاسی حکومت کابل در آنجا در منطقه  

 گل کشت کوکنار و تولید هیروئین را در سطح باال به پیش می برد. خیبر، جدران و من

در زمان اشغال افغانستان از سوی شوروی، آمریکایی ها و شرکای غربی آنان در همه جا روند کشت  

کوکنار، تولید تریاک و هیروئین را می دیدند؛ لیکن در برابر آن بی تفاوت بودند و چشم پوشی می کردند 

امی را در پیش نمی گرفتند. در آن وقت مجاهدین برای غربی ها انسان های دارای قلب  و بر ضد آن اقد 

قوی و آماده قربانی بودند و به نام مبارزان آزادی یاد می شدند. ولی در همین تازگی ها که شماری از  

و سیاف  گروه های افغانستانی به هدف گفت و گو به ایاالت متحده ی آمریکا دعوت شده بودند، حکمتیار 

را دعوت نکرده بودند. آمریکایی ها گفتند: نمی خواهیم در این نشست بازرگان های مواد مخدر را با خود 

 داشته باشیم.

در بدخشان استان شمال شرقی در اطراف شهرستان های واخان و درواز شاه نه تنها زمین ها در یک 

خالد شهردار شهر فیض آباد و عضو    ساحه پهناور کوکنار کشت می شود؛ بلکه فرمانده نظامی بصیر

حزب حاکم به رهبری برهان الدین ربانی رییس دولت افغانستان، سر نخ های داد و ستد با مواد مخدر را  

نیز در دست دارد. حاجی محمد از زمره ی دست فروشان در خیابان های کابل که در وقت نجیب هللا  

ود، آگاهانه گزارش داد که در خود پایتخت که ]در رییس جمهوری کمونیستی)!( کارمند وزارت داخله ب

جنگ های میان گروهی [ به سان زمین لرزه به خاک برابر شد، تجارت تریاک و هیروئین رونق دارد.  

وی با خشم و تمسخر گفت: "با دالر می توانید در این جا هر اندازه هیروئین که خواسته باشید به دست 

می کند؟ همانا که حکومت ما "، " شما درباره ی این سخن که چرا   چه کسی آن را تجارت  - می آورید  

وزیران و فرماندهان در هر ماه تنها یک بار به کابل حضور می یابند، چه فکر می کنید؟ آنان در سرحد 

 با پاکستان از تولید هیروئین در مناطق زیر اداره ی خود وارسی می کنند." 

 

ارکش از راه های کوهستانی دشوار گذر از شرق افغانستان به بخش بزرگ مواد مخدر با چهارپایان ب

سوی شمال شرقی در فرجامین نقطه جدا شدن مرز ها، در جایی که افغانستان با پاکستان، هند، چین و 

آنجا حکومت کابل قرارگاه نظامی دارد و پناهنده های  تاجیکستان هم سرحد است، برده می شود. در 

د جنگیدن  برای  از  تاجیکستان  را  مخدر  مواد  اسالمی  شورشیان  این   . بینند  می  آموزش  خود  وطن  ر 

فرماندهان تسلیمی می گیرند و به تاجیکستان می رسانند. سپس مافیای روسی مواد مخدر که جز نیرو  

های نظامی روسی در تاجیکستان است، زمینه سازی می کنند که ماده ی نشه آور راه خود را از روسیه 

د. قوای روسی تا دندان آراسته با جنگ ابزار و شورشیان تاجیکستان ]روند بردن مواد به اروپا باز کن

 مخدر [ را دیدبانی می کنند. 

در کل، نیرو های روسی نقش دوگانه را بازی می کنند. آنها برای این در آنجا هستند که از حکومت  

مخالفانی که از پشتیبانی ربانی و حکومت  جمهوری تاجیکستان در برابر مخالفان بنیادگرا پاسبانی کنند،  

وی برخوردار اند. از سوی دیگر نظامیان روسی به حکومت کابل کمک می رسانند و جنگ ابزار تحویل 

می دهند. هرشب از مرز تاجیکستان ]با افغانستان [ چرخبال های روسی با بار سنگین به هوا بلند می 

آیند و بار شان تخلیه می شود. از آنجا کمک های نظامی  شوند و در شهر تالقان مرکز تخار فرود می  

روسی را با هواپیما های حکومت به کابل می رسانند.در راه بازگشت برخی پیلوت های چرخبال ها مواد 

 مخدر را که فرماندهان حکومت کابل در تاریکی شب به فرودگاه می آورند، تسلیمی می گیرند. 

ش قران"، طالبان از گذشته در داد و ستد مواد مخدر دست داشتند. همچنان " شاگردان مدرسه های آموز

زمانی که آنان جنوب کشور را اشغال کردند و در سپتامبر پارسال هرات را نیز اشغال کردند یک بخش 

چشمگیر صنایع تولیدی مواد نشه آور افغانستان در اختیار آنان قرار گرفت. اسماعیل خان استاندار هرات 

تریاک تولید می کرد.  Adabikarch، پشتون زرغون و Siaschenی، در شهرستان گذره، و متحد ربان
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در نزدیکی های گذره تولید می شد. در ترکمنستان جمهوری شوروی   Dadschanهیروئین در روستای 

و همسایه هرات، مافیای مواد مخدر روابط تنگاتنگ با مافیای روسی دارند و انتظار تسلیم گیری مواد 

 را می کشند." مخدر

 

بر بنیاد گزارش های دفتر مواد مخدر سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های جهانی، به سبب افزایش: کشت  

افغانستان و پاکستان در نظر مردم گیتی رسوا و بدنام شد . از     خشخاش، تولید تریاک و قاچاق هیروئین؛

افغانستان تا سرنگونی خونت بنیاد نهادن دولت اسالمی  ای طالبان؛ کدام برنامه ی ساخت و ساز، زمان 

ارائه خدمات) بهداشتی، آموزشی،   -اقتصادی    -آبادانی، کشت و کشاورزی، رشد سیاسی   اجتماعی و 

پرورشی...( وجود نداشت؛ بلکه نابود کردن ها، ویرانگری، چور و چپاول، دزدی و رهزنی بیداد می 

و اجتماعی با بازار های بازرگانی و قاچاق مواد کرد و تبهکاری های سازمان یافته سیاسی،اقتصادی  

مخدر گره خورد و با فراهم شدن زمینه های بیشتر برای تبهکاران؛ افغانستان در باال ترین مقام تولید 

 کننده ی تریاک و هیرویین جهان، جا یافت.

 

تن تریاک ساالنه تولید نموده بود   ۲۴۰۰تن تا  ۲۲۰۰، افغانستان از ۱۹۹۵و  ۱۹۹۲" در بین سال های 

تا   ۱۹۹۶و با کشور برما که بزرگ ترین مولد تریاک خام در جهان بود. رقابت کرد. افغانستان در سال  

، تنها ۱۹۹۶تن تریاک تولید نمود. مامورین پروگرام کنترول مواد مخدر آمریکا گفتند که در سال    ۲۲۵۰

کیلوگرام در هکتار " حاصل کرده بود. در   ۳۸ر زمین، " هکتا ۳۱۶۰تن تریاک از  ۱۳۰والیت قندهار 

کیلوگرام در هکتار" در "    ۳۰تن تریاک    ۷۹هکتار زمین محض    ۲۴۶۰، از  ۱۹۹۵حالی که در سال  

قندهار بدست آمده بود. این افزایش تولید در هر هکتار در یک سال برای مولدین بسیار تشویق کننده بود. 

بر کابل و شمال افغانستان گسترش داده شد، تولید تریاک هم در حدود   که تسلط طالبان  ۱۹۹۷در سال  

تن تریاک رسید. ده ها هزار مهاجر پشتون که به مناطق تحت تسلط    ۲۸۰۰در صد صعود نمود و به    ۲۵

طالبان عودت می کنند، از زمین های خود در کشت و تولید تریاک استفاده می نمایند." ) کتاب: طالبان: 

و بازی بزرگ نو در آسیای میانه، تألیف: احمد رشید، ترجمه: عبدالودود ظفری، ناشر: بنگاه    اسالم، نفت

 (. ۱۷۵،ص ۲۰۰۸-۱۳۸۷انتشارات میوند، تاریخ چاپ: 

 

 

 طالبان و مواد مخدر: 

 

با پیدایی گروه طالبان، کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان افزایش بی پیشینه پیدا کرد. هر چند 

طالبان در آغاز در کندهار و هلمند بر مردم منت گذاشتند که صلح و آرامی را با خود آورده اند؛ لیکن در 

عمل دیده شد که امنیت و آرامش طالبی به مفهوم برقراری صلح در گورستان بود؛ زیرا در روستا ها، 

خاش و تولید تریاک نسبت  شهرستان ها و شهر هایی که زیر اداره ی طالبان در آمدند، اندازه ی کشت خش

 به گذشته باال گرفت و جواز قانونی پیدا کرد. 

 

در بخشی از یک نوشته زیر   ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۷تاریخ    ۴۱)آلمان ( شماره    Focusدر مجله ی هفتگی  

 عنوان " قران و مخدرات " آمده است )برگردان(:

 

"... آنگونه که دیده می شود یک هدف راهبردی ایاالت متحده آمریکا برآورده شد. هدف دیگر چیست؟  

قاچاقچی مواد مخدر را به دار کشیدند. قرار   باید بند شود. طالبان چند تن  کشت و تجارت مواد مخدر 

بازار های اروپا و ملیارد دالر هیروئین از افغانستان به    ۷۵به ارزش    ۱۹۹۵برآورد کارشناسان در سال  

آمریکا سرازیر شده است. بخش بزرگ تریاک از کشتزار های زیر اداره ی طالبان به دست آمده که در 

 چنین اطمینان داد: Focusاین باره نماینده طالبان به 

گام های بایسته را بر ضد این مشکل بر می داریم." )برگرفته ازکتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های  

 ش" ج اول(.خون و آت

 

تا این هنگام، بازار های اروپای غربی ماالمال از مواد مخدر تولیدی در افغانستان شده بود که قاچاقچیان 

 از راه های گوناگون به محل های داد و ستد رسانیده بودند. 

نمایندگان دولت های اروپایی در دیدار با رهبران دست نخست طالبان، همیشه درباره ی مشکل مواد 

ر که از افغانستان به اروپا آورده می شد، صحبت می کردند و خواستار اقدام جدی در این مورد می مخد

 شدند. درخواست ها و فشار ها، رهبری طالبان را ناگزیر کرد که گامی برای کاهش کشت کوکنار بردارند. 
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کوکنار را نا جایز    مال عمر رهبر طالبان برای فریب دادن مردم جهان، یکی دو فرمان بیرون داد و کشت

دانست؛ لیکن پیش از بر آمدن این فرمان ها، به سبب تولید بی پیشینه ی تریاک، بهای فروش آن پایین  

آمده بود؛ بنابران به دستور رهبر طالبان، تریاک از تولید کنندگان به بهای ارزان خریداری شد و در گدام  

 ها به روز مبادا نگهداشته شد. 

کوکنار با برنامه ی پی ریزی شده کاهش گرفت، بهای تریاک باال رفت و طالبان   در آن هنگام که کشت

 از فروش مواد انبار کرده ی خود، سود فراوان به دست آوردند. 

فرمان های مال عمر تنها ریختن واژه ها در روی کاغذ بود و هیچ کاهشی را در تولید و قاچاق مواد  

 تره ی جهانی نیز سودی را برای طالبان به بار نیاورد.مخدر از افغانستان، رونما نکرد و در گس

 

مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " عملیات شاگردان قران به پیروزی نه انجامید " در 

 نگاشته است ) برگردان (: ۱۹۹۷/  ۶/  ۹تاریخ  Frankfurter Rundschauروزنامه 

 

که کشت خشخاش و داد و ستد با مواد مخدر را بند می کنند. با  " طالبان به آمریکایی ها تعهد سپرده اند  

وجود این تعهد، آنان امروز تریاک و هیروئین بیشتر نسبت به گذشته، تولید می کنند. " برای دهقانان 

ما به پول فروش آن نیاز داریم با همین پول مردم    -کشت خشخاش در یک سال دو بار حاصل می دهد  

یابند " این گفته را ]شیر محمد عباس[ ستانکزی در پیش روی ]ویلی[ ویمیر در از گرسنگی رهایی می  

پیوند به نقش افغانستان در جایگاه بزرگ ترین تولید کننده مواد مخدر در جهان، یادآور شد." ) برگرفته 

 از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

عملکرد طالبان به خوبی نشان داد که آنان اندک ترین اراده ای برای پایان دادن به کشت خشخاش، تولید 

تریاک و قاچاق هیروئین نداشتند؛ زیرا اهمیت اقتصادی مواد مخدر را می دانستند، از سوی دیگر گرفتن 

 گی طالبان بود.در صد مالیه از کشاورزان کوکنار، درشت ترین سرچشمه عایداتی اقتصاد جن ۲۰

" طالبان بر عالوه توسعه و ترویج کشت و تولید تریاک، راه های تجارت و قاچاق تریاک را بصورت 

قابل مالحظه انکشاف داده اند. هر ماه چندین کاروان مسلح و مجهز موتر های لند کروز تویوتا، هلمند را 

والنی ترک می کنند. بعضی از ین در صد تریاک افغانی را تولید می دارد، بمقصد یک سفر ط  ۵۰که  

کاروان ها به سوی جنوب بطرف بلوچستان در بندر آبی مکران، برخی بطرف غرب بسوی ایران بمقصد  

شرق ترکیه، سفر می نمایند. کاروان های دیگر بطرف شمال غرب بسوی هرات و ترکمنستان، رهسپار 

ا توسط طیاره از جالل آباد و قندهار به تریاک ر  ۱۹۹۷می گردند. قاچاق بران و تجار تریاک، از سال  

بنادر خلیج، مانند شارجه و دوبی می رسانند." ) کتاب، طالبان: اسالم، نفت و بازی بزرگ نو در آسیای  

-۱۳۸۷میانه، تألیف: احمد رشید، ترجمه: عبدالودود ظفری، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، تاریخ چاپ:  

 (. ۱۷۶، ص۲۰۰۸

 

این که کشور های جهان، نهاد های جهانی مبارزه با مواد مخدر و تأثیر های سوء آن، پیهم ولی، با وجود  

تأکید می کردند که در ناسازگاری با کنوانسیون های جهانی و برنامه های سازمان ملل متحد، ریکارد 

البان جهانی کشت کوکنار، تولید تریاک و قاچاق هیروئین را حکومت طالبان از آن خود کرده است؛ ط

ادعا کردند که کلیه سازمان های بین المللی دشمن آنان هستند و در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر در  

 قلمرو زیر اداره ی شان، دروغ می گویند.

 

صدای    ۱۹۹۷/    ۶/    ۲۶بر پایه ی خبر تاربخ    ۱۹۹۷/    ۶/    ۳۰در این باره، رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 کابل، این خبر را به نشر سپرد )برگردان(: شریعت ) به زبان پشتو( از 

 

" آیا مواد مخدری که به اروپا می رسد، از قلمرو دولت اسالمی افغانستان به دست آمده است و یا از مواد  

آژانس  تحلیلگر سیاسی  است.  یافته  بدانجا راه  فدراسیون روسیه،  و  ازبیکستان  تاجیکستان،  در  تولیدی 

 اطالعاتی باختر می نویسد:

 

ماری از حلقات در غرب ادعا دارند که مواد مخدر، بویژه هیروئین تولیدی در مناطق زیر اداره ی  ش

دولت اسالمی به شهر های اروپا راه یافته است. افزون بر آن، آنها گفته اند که کشت کوکنار نیز افزایش 

افوا هایی اند که از سوی    پیدا کرده است. این گونه اتهام ها از حقیقت بسیار به دور است. این گفته ها،

مخالفان دولت اسالمی به راه انداخته می شود تا حکومت افغانستان را در سراسر جهان بدنام کنند. آنچه 

به دولت اسالمی افغانستان ارتباط می گیرد، به کلی روشن است که پس از عملی کردن شریعت هیچ عمل 

این کار به خاطر ی رخ نمی دهد که خود حکومت بر آن حاکم خالف آن صورت گرفته نمی تواند و 

 است...."
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در رسانه های همگانی جهان، صد ها نوشته، گزارش و تحلیل علمی به نشر رسیده که به مشکل جهانی 

 مواد مخدر که از افغانستان زیر اداره ی طالبان به بازار های دنیا راه یافته بود، پرداخته است.

 

در بخشی هایی از یک نوشته زیر عنوان   ۱۹۹۷/    ۱۲/    ۱تاریخ    Süddeutsche Zeitungدر روزنامه  

 ، آمده است ) برگردان(:Peter Münch" یک شگوفه ی مرگ آور برای ملحدان " به قلم 

 

"... در جهان این ]جنگ[ به فراموشی سپرده شده است؛ لیکن این جنگ نیابتی ویرانگر را دنیای ثروتمند  

ر از نیم ، کل هیرویین در بازار جهانی، بر پایه داده های سازمان ملل غرب ]آغاز نهاده است [: باالت 

در صد خواست ها   ۸۰متحد از تریاک افغانستان به دست می آید. در اروپا هیروئین تولیدی در هندوکش  

 را برآورده می کند....

د. هیروئین  ملیون مارک سود آور  ۱۷۰... امسال برداشت فرا آورد تریاک به بازرگان ها نزدیک به  

ملیارد ۱۰۰تا    ۷۰تولیدی در افغانستان، بنابر سنجش های ملل متحد در بازار های کشور های غربی  

 مارک سود کمایی کرد. 

از آن زمانی که جنگ ها شدت گرفت و نظم دولتی در افغانستان از هم پاشید، داد و ستد مواد مخدر در 

کنار تجارت جنگ ابزار یگانه چیزی است که رونق بیشتر دارد. سال به سال برداشت فرا آورد باال می 

د مخدر چرب می  گیرد و همه گروه های جنگی از آن سود می برند و ماشین جنگ را از پول فروش موا

اداره ی بازرسی مواد   ۱۹۹۷کنند. کنون ملل متحد زنگ های خطر را به صدا در آورده است، در سال  

  ۲۸۰۰  برداشت فرا آورد ]تریاک [ را در افغانستان ثبت کرد:  ( ریکاردUNDCPسازمان ملل متحد )

ه در افغانستان به وجود آمده در صد بیشتر از سال گذشته است. از پاالیشگاه های ساده ک ۲۰تن تریاک، 

تن هیروئین    ۲۸۰است، به سان آزمایشگاه هایی که در پاکستان و یا در ترکیه وجود دارد؛ به اندازه ی  

 به دست آمده است.

در صد تریاک    ۹۶همین اکنون افغانستان در لیست تولید کنندگان مواد مخدر جای برما را گرفته است.  

است که طالبان بر آن حاکمیت دارند. مرکز جهانی تولید مواد مخدر کنون  جهان از مناطقی به دست آمده  

در جایی است که نوشیدن الکول و استفاده از مواد نشه آور به کلی بند شده و مردم به خاطر ترس از خدا  

لت و کوب می شوند و کوچک ترین کجروی، از آن زمره، دیدن برنامه های تلویزیونی گناه شمرده می 

 شود.

به عنوان یک گروه جنگی   ۱۹۹۴بسیاری مسایل از این سخن می گویند: طالبان که نخستین بار در سال 

حصه ی خاک کشور حاکم هستند ، از تریاک    ۴بر۳جدید به میدان های جنگ آمدند و همین اکنون بر  

ر، افغانستان  آنگونه سود می برند که در گذشته گروه های مجاهدین نصیب می شدند، طالبان با کاربرد زو

و کشتزار های کوکنار را از شر آنان خالص کردند. چنانچه طالبان پس از اشغال نخستین استان ]کندهار[ 

اکتوبر    ۲۲برداشت حاصل خشخاش را آتش زدند و سودا گران مواد مخدر را به دار آویختند. به تاریخ  

ند کردند؛ لیکن عملکرد چیز دیگری بود طالبان به شکل رسمی استفاده، تولید و بازرگانی مواد مخدر را ب

و نشان داد که برای پایان دادن به تولید تریاک هیچ گامی را بر نداشته اند. شماری بر این باور اند که 

طالبان با بند کردن تجارت مواد مخدر، می خواهند انحصار آن را در دست خود داشته باشند و در آینده 

ایتالیایی رییس جدید اداره ی بازرسی   Pino Arlacchiند... در همین سال  نیز آن را برای خود پایندانی کن

 مواد مخدر سازمان ملل متحد، گماشته شده بود." 

طالبان در بازی های شیطانی، شاگردان آموزش دیده ی استادان پاکستانی هستند که برای رسیدن به هدف  

پناه می بردند. این گروه بر سازمان ملل   های خود به دروغگویی و فریبکاری با ترفند های ریاکارانه

متحد اتهام زدند که نه حقیقت و نه واقعیت را در نظر می گیرد و به بهانه های گوناگون بر ضد امارت  

اسالمی افغانستان سخن می گوید و چوکی. افغانستان را در آن سازمان در اختیار حکومت پیشین گذاشته  

به گناه این که در امارت اسالمی، کشت کوکنار و تولید تریاک افزایش    است. آنان ادعا کردند که ملل متحد

یافته، تجارت و قاچاق مواد مخدر به خارج باال گرفته و گسترش پیدا کرده است؛ بنابران سازمان ملل 

 متحد، آنان را به رسمیت نمی شناسد.

ملل متحد پیشنهاد کرد که اگر  به سازمان[ ۱۹۹۸اکتوبر۶مال عمر رهبر طالبان با بیرون دادن اعالمیه ]

امارت اسالمی بدون کدام پیش شرط به رسمیت شناخته شود، آنان در سراسر افغانستان از کشت کوکنار،  

تولید تریاک و قاچاق هیروئین جلوگیری می کنند و به این مشکل پایان می دهند. این در حالی ست که  

 لمرو زیر اداره ی طالبان چنین کاری صورت نمی گیرد. پیشتراز این انکار می کردند و می گفتند که در ق

Erhard Haubold    در یک نبشته زیر تیتر " ریکارد برداشت فرا آورد تریاک از کشتزار های افغانستان

 (:، نگاشته است)برگردان۱۹۹۷/    ۷/    ۲۶تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitung "، در روزنامه
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بیدار  بارگی  به یک  آسیایی  پولیس  ببینند،  را  نایجریا  آنان یک شهروند  بنکاک، ماه جوالی: هر گاه   "

]هوشیار[ می شود؛ زیرا مردان تنومند از افریقا، قاچاقچیان ماهر مواد مخدر بین ترکیه و هند و چین، 

یاک و هیروئین به شمار میان " هالل طالیی " و " مثلث طالیی " پایگاه های رهبری کننده ی تولید تر

می آیند و آنان مواد مخدر را به بازار های اروپا و آمریکا و همچنان در خود بازار های آسیا می رسانند. 

در " وضعیت نا روشن " مرده است. در نتیجه    Stanley Gogoدر دهلی جدید یک تن نایجریایی به نام  

کیلوگرام هیرویین در آنها جابجا شده  ۱,۲قرص کپسول که    ۷۵ی بازرسی پزشکی پیکرش، از معده وی،  

(، که   Kondomeبود، پیدا شد. پس از آن یک همکار دیگر او به مرگ رسید؛ زیرا یکی از کوندوم ها)

 Gogoفرو برده بود، سوراخ بود. در پاکستان یک هموطن دیگر  با مواد مخدر پر بود و آنرا به شکم خود  

کیلو گرام هیروئین را در بسته های تار سه گرامه بسته بندی کند.   ۱۵۰بازداشت شد که می خواست  

ماشین ها از پیش آماده ی فعالیت و نیروی کار ارزان به اجرای وظیفه داوطلب شدند. در اینجا معامله بر  

دالر بود، در جاده های شهر نویارک  ۴۵۰۰۰۰رخید. در پاکستان ارزش هیروئین،  سر پول هنگفت می چ

از   متحد، ۷,۵بیشتر  ملل  از چشمه ی سازمان  ]آگاهی دهی[  بنیاد  بر  داد.  به دست می  را  دالر  ملیون 

ملیارد دالر را در سال پیموده است، یک ]نمودار[ باال رفتن   ۴۰۰بازرگانی جهانی با مواد مخدر، مرز  

ه در صد در پنج سال را می رساند و این ده بار بیشتر از تجارت بین المللی با جنگ ابزار، شش بار پنجا

 بیشتر از کمک های توسعه ای به شکل رسمی آن، است. 

دانند( را   از آن خیلی ناچیز می  این سوداگری ) بزرگران ساده در اصل  افزایش در  یک نقش رو به 

برما در لیست در جایگاه دومین تولید کننده تریاک قرار می گیرند. از   افغانستان دارد که امروز یکجا با

همچنان در ننگرهار در شرق کابل، امسال   زمین های )زراعتی( در استان کندهار و هلمند در جنوب و

تن تریاک خام  ۲۲۰۰ریکارد برداشت حاصل انتظار برده می شود. در سال گذشته در افغانستان در کل 

در   ۸۰تن هیروئین به دست می آید، تولید شده است. کم از کم    ۲۲۰ولید جهانی که از آن  در صد ت۴۰  -

صد هیرویین ضبط شده در اروپای غربی از همین مناطق سر بیرون آورده و بخش زیاد این ماده در زیر 

تان را  خاک افغانس  ۲/۳مدت یکسال بدین سو     نظر طالبان بنیادگرا فرا آورده می شود. ، آنهایی که از

اداره می کنند و مواد مخدر را غیر اسالمی " حرام" دانسته اند. ولی بزرگران از عالقمندی خود به کشت  

خشخاش پنهان کاری نمی کنند و این گیاه در مناطق سرحدی کندهار ]با پاکستان [ خوب نمو می کند و 

هد، یک درآمد بسیار خوب در به هر یک تولید کننده به شکل میانگین یک هزار دالر در سال سود می د

وضعیت ]اقتصادی کنونی در جامعه ی[ افغانستان پنداشته می شود. در کل نظر به سنجش سازمان ملل  

ملیون دالر در سال است. تنها پنج در صد تریاک با " کیفیت عالی " از استان های   ۶۰متحد این درآمد  

 شمال زیر اداره ی مخالفان ]طالبان [ به دست می آید.

تن تریاک در سال، افغانستان یک بازیگر کوچک در تجارت مواد مخدر   ۲۰۰با فراآورد    ۱۹۷۸در سال  

بود و این پس از بیرون شدن قوای شوروی بود که تولید تریاک بسیار سرسام آور باال گرفت. دلیل آن  

و پاکستان )آی  جنگ دوامدار و رخنه کردن بی اندازه ی سازمان های استخباراتی آمریکا )سی آی ای(  

اس آی( بود که بخش بزرگ نیازمندی به جنگ ابزار گروه های جنگی ]مجاهدین [ از چشمه ی قاچاق 

مواد مخدر تامین مالی می شد که چندین ملیون دالر در سال ]هزینه می طلبید[. امروز یکی از زارعان  

داشت فراآورد ها، به پول فروش  می گوید که سرک ها و شبکه های آبیاری ویران شده است؛ بنابران با بر

تریاک نیاز دارند تا بار دیگر به جمع کردن سرمایه بپردازند. و طالبان شاگردان ]مدرسه های آموزش[  

قران تعهد های خویش را در برابر حمایت گران خود در پاکستان و عربستان سعودی تا کنون برآورده 

نشان داده    Derek Fatchettوزارت خارجه ی بریتانیا  نکرده اند. با آنکه آنان به یک مامور عالیرتبه  

و تجارت مواد سود سرشار نصیب شان می شود و از این درآمد خریداری جنگ   شاند، با آن هم از فرو

ابزار خود را تامین مالی می کنند و با فریبکاری از این کار انکار می ورزند. آنان نمی خواهند دهقانان 

نیز کم است، تا زمانی که شمار زیادی از آنان در شمال باشند، از کشاورزان   فقیر شوند، امکان بازرسی

به نام مواد مخدر پول می گیرند و این در جامعه ی اسالمی " ذکات" نامیده می شود، یک مالیه زراعتی  

ملیون دالر به    ۵۰تا    ۲۰از ده در صد است. کارشناسان غربی تخمین می زنند که با همین شیوه ساالنه  

حساب ]صندوق پس انداز[ ملیشه ها سرازیر می شود. بدین سبب باید انسان عالقمندی واشنگتن را به  

بنیادگرایان ) همچنان به خاطر ضدیت شان با ایران همسایه شیعه مذهب ( پرسش برانگیز بداند. تعهد  

( در DEAمخدر )های سپاریده شده خویش را در برابر دیپلمات های آمریکایی و کارمندان پولیس مواد 

پیوند به کاهش چشمگیر تولید ماده ی هیروئین، طالبان تا کنون برآورده نکرده اند. باید انتظار کشید که 

ملیون   ۱۶آیا برنامه ی ملل متحد تأیید شده از سوی بنیادگرایان تحقق پیدا می کند یا خیر؟ با هزینه کردن  

دالر در چهار سال آینده باید آزمایش شود تا دهقانان استان های کندهار و ننگرهار را از کشت خشخاش 

باز نگهداشت و به آنان امکان دریافت درآمد های دیگری را از فروش ) نخود، پیاز و میوه ها( فراهم 

 آورد.
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ست آورد که در توپ های فوتبال و  در سیالکوت پاکستان در این تازگی ها پولیس دو تن چرس را به د

توپ های پزشکی دوخته شده بود که باید در کانتینر ها به آلمان برده می شد. به کنابیس دارای کیفیت  

درجه اول )"افغان سیاه"( در ]بازار های[ اروپا بهای بلندی پرداخت می شود، قاچاق آن افزایش یافته و 

از راه    گ هیرویین را از آن راه ها ترانسپورت می کنند:از گذرگاه هایی برده می شود که بخش بزر

 ترکمنستان، ازبیکستان، قرغزیستان و تاجیکستان به سوی مسکو و از آنجا به سرحد پولند می رسانند. 

" در اصل هیچ بازرسی صورت نمی گیرد "، یک کارمند ]اداره ی پولیس [ جنایی آلمان این سخن را  

و بردن با قطار ]خط آهن[ و موتر های باربری از گذرگاه های جمهوری  شرح داد و گفت که بارگیری  

های شوروی بازرسی نمی شود. پنج در صد موتر های باربری " مواد مخدر بارگیری " می کنند و  

داد و ستد  بازار چرس یک  باشند. در عمل  داشته  بارنامه می  کانتینر ها"  در  نام " کشمش  به  همیشه 

می ماند، تنها از راه ]تجارت[ هیروئین می شود " بسیار پول کمایی کرد" این سخن   بازرگانی نیابتی باقی

آلمان یادآور شد. در قاچاق مواد مخدر به اروپا نقش مرکزی را  را نیز کارمند اداره ی پولیس جنایی 

یختن ماده ترکیه بازی می کند. نه تنها در آنجا پاالیشگاه موجود است؛ بلکه در آنجا در نتیجه ی در هم آم

شماری از این گونه تهکاوی های پاالیش کننده ) دستگاه    -ی کیمیاوی با تریاک هیروئین به دست می آید  

های شستشوی( در مناطق سرحدی پاکستان وجود دارد و دسترسی پولیس به این جا ها بسیار مشکل به 

عملیات" با یک نیروی تشکیل    نظر می رسد و این در منطقه ی قبایلی " خیبر اجنسی" است. در واپسین "

شده از پنج هزار تن سرباز، شش تن تریاک از پانزده پاالیشگاه به دست آمد، این گفته ها، از گزارش 

یک جنرال پاکستانی بود. برخی از این دستگاه های پختن مواد را می توان هنگام خطر از یک جا به 

کل استحکام های کوچک بنا یافته اند. و به طور روز محل دیگر به آسانی برد و باقیمانده دستگاه ها به ش 

 افزون این چنین دستگاه ها در مرز های افغانستان ساخته می شود.

همچنان هر چند پاکستان از گذشته یک کشور صادر کننده ی مواد مخدر شمرده می شد؛ لیکن انسان باید 

صادی در نگر داشته باشد. قاچاق تنها  در تجارت هیروئین پاکستان و افغانستان را در یک گستره ی اقت

تریاک و هیروئین را در بر نمی گیرد؛ بلکه همیشه موتر های باربری که به پاکستان می رسند، تایر های 

شان تبدیل می شود یک پنهان گاه مطمئن برای کاال های قاچاقی. محصول گمرکی قصدی باال تعیین می 

همیشه از راه افغانستان به پشاور با جاذبه باقی بماند. قاچاق و   شود تا بواسطه ی آن قاچاق کلیه کاال ها،

بازرگانی با هیروئین بزرگتر از اقتصاد ملی رسمی بوده و می گویند " بدون هیروئین پاکستان در حقیقت  

به گندیدگی می رود = گندیده می شود "، این گفته ها را کارمندان مواد مخدر یادآور شد. آنان و همکاران 

ی شان به این موضوع اشاره می کنند که در هالل طالیی هیروئین تولید شده در پیش چشمان طالبان غرب

بنیادگرا به بازار های اروپا می رسد و مرز ها در جمهوری های آسیای میانه به کلی باز و آسان گذر 

زیت روزانه ی  ملیون نفوس، تران  ۱۷است. از قزاقستان ، کشوری با بزرگی پنج برابر فرانسه دارای  

تریاک خام تا یکصد کیلوگرام آگاهی داده شده است. ولی بازجو کنندگان خطر های ناشی از آن را تنها  

متوجه جوانان اروپا نمی بینند؛ بلکه بیشتر این خطر ]جوانان[ کشور های تولید کننده را نیز تهدید می 

نه را به افزایش خو گرفتن به مواد کند، در جا هایی که فقر، گرسنگی و دیگر سختی های زندگی زمی

مخدر هموار می کند، چنانچه در یک گزارش سازمان ملل متحد در مورد افغانستان ]پیرامون این موضوع 

 [ خواندیم. 

-در هندوستان هیچگاهی بدون انگیزه ی شادی درباره ی زیان از سوی بیگانه ها و در مورد " فرهنگ 

ود، چیزی که همسایه ی شرقی، پاکستان آنرا به دوش کشید.در کالشنیکوف و هیروئین " صحبت نمی ش 

عمل این کشور )پاکستان ( بهای سنگین را به خاطر اجرای وظیفه ی پل پیوند دهنده ]تحویل دهی جنگ  

 ابزار های آمریکایی[ در جنگ بر ضد شوروی اشغالگر می پردازد. 

" کالشنیکوف " موجود باشد، افزون بر آن در پاکستان باید امروز سه ملیون قبضه )میل( تفنگ هجومی  

نزدیک به پنج صد فیر موشک استینگر نیز باقیمانده است. سخن تشویش آور به هند، افزود بر این ها، 

موضوع خود آگاهی اسالمی بوده که در افغانستان و پاکستان از زمان جنگ مقدس موفقیت آمیز "جهاد" 

دو ابر قدرت را شکست )!( دادند و کنون در برابر ابر قدرت بدین سو گسترش می یابد. " آنان یکی از  

باقیمانده می جنگند" این سخن را دیپلمات های آمریکایی گفتند. به همین سبب رمزی یوسف کسی که 

( در شهر نویارک  World Trade Centreمسؤولیت انفجار بمب در مرکز بزرگ بازرگانی جهانی )

( کسی که دو تن کارمند سی آی ای را  Mir Amal Kansiکانسی)  را به دوش دارد و همچنان میر امل

باید به قتل رسانیده باشد و در یک عملیه شگفت انگیزی از افغانستان به واشنگتن "برده" شد، بایست هر 

دو کس از طرف خود اداره ی سی آی ای در هنگام جنگ افغانستان پرورش یافته باشند. کارشناسان 

  Ambivalenzenدی درباره ی نشان دادن واکنش های ناهمگون با نمایش شبیه "  غربی با دیدگاه انتقا

]دارای ارزش دو چند[ " توسط آمریکا در مبارزه با مواد مخدر برخورد می کنند. " از زمان جنگ ویتنام  

سی آی ای و غیره با ورق های نشانی شده بازی کردند، نقش آنها در -سازمان های استخباراتی آمریکا  
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د بازرگانی با مواد مخدر در آسیا چشمگیر بود " این سخن را یک دیدبان از فرانسه یادآور شد." ) رش

 برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(.

 

غوغای افزایش تولید مواد مخدر در مناطق زیر اداره ی طالبان و قاچاق آن به بیرون از مرز ها، گوش  

کرده بود؛ لیکن خود طالبان از جا نمی جنبیدند و با خاطر آرام به وحشیگری علیه مردم فلک را کر  

 افغانستان ادامه می دادند و در بی ثباتی و نا آرام کردن منطقه می کوشیدند. 

سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس کشور های اسالمی، ایاالت متحده ی آمریکا، اتحادیه اروپا از پیش  

تبهکاری های طالبان با بی تفاوتی گذر می کردند و تنها با بیرون دادن قطعنامه های بی تأثیر و  روی  

ابراز نگرانی ها و درخواست کاهش و جلوگیری از کشت خشخاش و تولید تریاک، رفع مسؤولیت می 

خواست و حکومت پاکستان را باز گذاشته بودند که هر چه دل شان می شد و می     کردند و دست طالبان

 ، در حق مردم افغانستان روا دارند.

( بر بنیاد خبر هایی از نویارک، در فاصله پنج dpaدو خبر را که آژانس خبرگزاری آلمان )   کنون باید

به نشر رسانید است، آورد. خبر ها بر سخن های باال صحه می گذارند و نشان می دهند     روز از یکدیگر

 د: بودکشت کوکنار، تولید تریاک و قاچاق هیروئین طالبان چقدر درمانده  که جهان در پیکار با برنامه های  

 

 خبری با این سرخط به نشر رسید )برگردان(: ۲۰۰۰/   ۲/  ۲۸به تاریخ  -۱

 

 " سازمان ملل متحد به سبب تولید تریاک در افغانستان بسیار نگران است: 

بسیار نا آرام کننده "    افغانستان بنابر پژوهش های نهاد های ملل متحد، تولید تریاک را " در یک پهنای

تن تریاک را به    ۴۶۰۰گسترش داده است. در سال گذشته این کشور که دچار جنگ شهروندی است،  

زمان یافته ی  مدیر دفتر پیکار با مواد مخدر و جرم های سا  Pino Arlecchiبازار ها سرازیر کرد.  

در صد تولید غیر قانونی مواد مخدر    ۷۵( به آگاهی رسانید که این مقدار،  UNODCسازمان ملل متحد )

 در سراسر جهان بوده است.

 

Arlecchi  تن تریاک برابر است با    ۴۶۰۰  که  در دفتر سازمان ملل متحد در شهر نویارک، یادآور شد

 .در جنوب آسیا، اروپای غربی و ایاالت متحده آمریکا۱۹۹۹دو چند استفاده از مواد مخدر در سال 

Arlecchi  های کشور  نمایندگان  نشست  تاجیکستان،ازبیکستان، ]  ۲+۶در  چین،  افغانستان،پاکستان، 

ترکمنستان، همچنان ایاالت متحده آمریکا و فدراتیف روسیه [ سخن می زد و درخواست کرد که یک "  

در اطراف افغانستان افراز شود. بدین گونه می توان از تولید تریاک و بازرگانی با مواد    کمربند امنیتی "

 ."؛مخدر جلوگیری کرد

 

 خبری با این سرخط به نشر سپرده شد )برگردان(: ۲۰۰۰/   ۳/  ۱به تاریخ  -۲

 

" سرازیر شدن سیل آسای هیروئین از افغانستان به آسیای میانه: تولید آزادانه ی تریاک و هیروئین در 

مواد  افغانستان بنابر راپور کارشناسان سازمان ملل متحد ، دلیل اصلی افزایش در شمار خو گرفتگان به  

مخدر در آسیای میانه است. هیروئین افغانستان در سراسر منطقه پیدا می شود. کارشناسان در گزارش 

 خود هشدار دادند که شمار دچار شدگان در آسیای میانه نسبت به اروپای غربی بیشتر است. 

ت جدول قرار  افغانستان نه تنها به عنوان بزرگ ترین تولید کننده ی تریاک در آسیا، در شماره ی نخس

گرفته است؛ بلکه در تولید هیروئین نیز به طرف باال رفتن راه می پیماید. این سخن در گزارش دفتر 

پیکار با مواد مخدر و جرم های سازمان یافته ی سازمان ملل متحد که به نشست کشور های شش به عالوه 

کجایی را به خاطر جلوگیری از  دو در شهر نویارک ارائه شد، آمده است. آنها می خواهند گام های ی

سرازیر شدن هیروئین از کشور های جنگ زده به جا های دیگر آزمایش کنند.... " ) برگردان از نشریه 

اپریل   ۵۰، شماره Pressespiegelشعبه ی افغانستان:  -معلوماتی دفتر سازمان عفو بین الملل در آلمان 

 (.۳۵و ۳۴، صص  ۲۰۰۰

 

ت تولید  افزایش  )  پیامد های  از راه کشور های همسایه  هیروئین  قاچاق  و  افغانستان، تجارت  در  ریاک 

پاکستان و ایران ( و از مرز های شمالی در یک رقم درشت و تکان دهنده، در رسانه های همگانی جهان  

بازتاب گسترده داشت. از سوی دیگر در داخل افغانستان وضعیت هر روز بدتر شده می رفت و دهشت 

از سراسر جهان در کنار طالبان علیه مردم می جنگیدند، شهروندان را به نام های گوناگون    افگنان اسالمی

 می کشتند، روستا ها و شهرستان ها و شهر ها را ویران می کردند و یا آتش می زدند. 
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آمریکا و   ایاالت متحده ی  پیشاپیش همه  در  ناتو و  پیمان  اتحادیه اروپا،  با  سازمان ملل متحد،  بریتانیا 

سیاست های دو روی و کجدار و مریز در برابر طالبان و همکاران و پشتیبان های آنان، با سرنوشت و  

زندگی ملیون ها انسان بازی می کردند که این روش آنها ریشه در گذشته داشت و از سال های پایانی  

ز آن در سیمای طالبان در جایگاه  دهه ی هفتاد اغاز و تا پایان دهه ی هشتاد ترسایی ادامه یافت و پس ا

وارث نیرو های واپسگرای آموزش دیده و پرورش یافته از سوی ارتجاع جهانی و امپریالیسم بین المللی  

جلوه گر شد. هدف و برنامه این بود که بواسطه لشکر جهل، همچشمان شناخته شده را در کلیه بخش ها، 

در عمل پیاده کنند. این تنها رویداد بمب گذاری و انفجار سر جایش بنشانند و نقشه های راهبردی خود را  

در سفارتخانه های آمریکا در کینیا و تانزانیا ) نایروبی و داراسالم ( بود که معادله را تغییر داد و دهشت 

 افگنان بین المللی، از جمله طالبان زیر فشار قرار گرفتند. 

 

  "  ( عنوان  زیر  نوشته  یک  در  طاهری  روزنامهاحمد  در   ) طالبان  سیاه"   Frankfurter طالی 

Allgemeine Zeitun   نگاشته است )برگردان(۲۰۰۰/   ۸/  ۵تاریخ، : 

 

" در پیش روی چپری ] از چوب و شاخه های درخت ساخته می شود و آنرا با خار و علف می پوشانند  

بر)طول و عرض( خشت های سنگی  [ کشاورزان در روستا ها، پلیت های سیاه ) رنگ ( به درازی و  

سر به سر چیده اند. برداشت حاصل تریاک امسال افغانستان در این روز ها آماده ی فروش است. در  

بازار ها، سوداگران و ]بازرگان ها[ انتظار کاال را می کشند. کار دشوار، مهارت و تجربه ی ]الزم[ را 

ن بزرگران در چند هفته هر روز پیش از آفتاب برآمد " طالی سیاه" افغانستان می طلبد. در آغاز تابستا

در کشتزار های خشخاش کمر خم کرده، با کارد )چاقو( کوچک کپسول ]کوکنار[ های سبز را نشتر می  

زنند. از جای نشتر زدگی یک شیره ی شیر مانند ]عصاره[ فوران می کند که در یک کاسه جمع آوری 

 می شود.

و به یک ماده ی تیره و نرم ) مایع نهایت ستبر( تبدیل می شود. این ماده   مایع ستبر در آفتاب خشک شده

را جوش می دهند و صاف می کنند، به شکل خشت در می آورند و بار دیگر خشک می کنند. تالش ها 

دالر می پردازند، یک پول بسیار به یک   ۵۰ثمر بخش است. در برابر یک کیلوگرام تریاک، خریداران،  

فغانستان. از کشت گندم و دیگر غله ها ) حبوب ها( کمتر از نیم برداشت حاصل به دست می دهقان فقیر ا

 آید، در سنجش به آنچه که یک دهقان از تریاک خام پول به دست می آورد.

تن تریاک، ریکارد برداشت فراآورد تریاک را بسته کرد. برما در   ۴۶۰۰با  ۱۹۹۹افغانستان در سال  

ریاک با وجود داشتن پیشینه بزرگ ترین تولید کننده تریاک جهان، در رده ی تن ت  ۱۲۰۰همین سال با  

دوم قرار گرفت. دهقانان افغانستانی دلیل این پیروزی ) برداشت حاصل خوب( را در )بودن ( افراطی  

های اسالمی طالبان در قدرت می دانند و از آنان سپاسگزار اند. از هنگامی که در بخش بزرگ کشور  

قرار است، در ماه می گل های سرخ آتشی ]بوته های کوکنار[ موج می زنند، چنان که تو آرامش بر

در سویس[، لندن و    Zürichگویی، کشتزار ها را شعله های آتش گرفته باشد. هیروئینی که در سوریش ]

 یا برلین تزریق می شود، فراآوردی است از چشمه ی تریاک افغانستان.

از پاکستان به افغانستان سرازیر شدند، ]در برخی مناطق[ بر کشتزار   ۱۹۹۴زمانی که طالبان در سال  

های کوکنار و گیاهان روغنی به افتخار پیغمبر ) خدا( آتش افروختند. کشور باید از اعمال شیطان پاک 

رس، ماده ی نشه شود، در آغاز نظر شاگردان ]مدرسه های آموزش[ قران همین گونه بود. بر خالف چ

قانونی اعالم شده است، طالبان کشت   از آن غیر  افغانستان که کشت و استفاده  آور دوست داشتنی در 

خشخاش را به خاطر دادن اولویت به فعال بودن دولت در بخش های نظری و عملی، تحمل می کنند. این 

به   امکان  از  بمانند،  گیر  مواد مخدر  دام  در  افغانستان  مواد که شهروندان  از  استفاده  زیرا  دور است؛ 

شفابخش دارای تریاک در نزد بیشتر مردم افغانستان، بویژه پشتون ها دشمنی ]مضر[ پنداشته می شود. 

تریاک و هیروئین جرٔات جنگی را کاهش می دهد و بدتر از این قوه ی مردی را فلج می کند. تنها در بین  

ر نزدیکی سرحد با چین تریاک را دود و یا قرت می کنند.  ترکمن ها در شمال و یا در کوه های بدخشان د

گاه گاهی انسان در شهر های بزرگ پیش از همه در کابل با خو گرفتگان هیروئین سر می خورد؛ لیکن  

 آنان آوارگانی هستند که از ایران و یا پاکستان به وطن بازگشته اند.

طالبان مذهبی توجه به خرج می دهند، ] به   تریاک افغانستان برای خارج ویژه شده است. به چه چیزی

هیچ و خود را ناگزیر هم نمی دانند [ هر گاه ملحدان در غرب خود را در نتیجه ی استفاده از مواد مخدر، 

تا سرحد مرگ برسانند. بویژه که داد و ستد با مواد مخدر به " امارت اسالمی افغانستان " آنگونه که  

حکومت خود را گذاشته اند، ]پول هنگفت[ اسعاری را به دست می دهد.  طالبان در این تازگی ها نام  

تریاک یک چشمه درآمد همیشگی اسعاری بوده که کمبود آن در این کشور آسیای میانه ) افغانستان ( به  

ملیون دالر را طالبان در جنگ با مخالفان خویش، اتحاد شمال خرج کردند] این   ۸۰شدت دیده می شود.  

بوده است [. بخش زیاد بودجه ی جنگی را درآمد مالیات تریاک پر می کند    ۲۰۰۰سال    پول تنها در
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کشتکاران باید از ده حصه ی برداشت حاصل خود یک بخش آنرا، طوری که اسالم در نظر گرفته، به  

 دولت بپردازند.

کار بازرسی   کمیسیون سازمان ملل متحد در۲۰۰۰به مناسبت روز جهانی ]مبارزه[ با مواد مخدر در جون  

مواد مخدر از قدرتمندان در کابل درخواست کرد که از کشت خشخاش جلوگیری کنند. این چنین درخواست 

ها در پایتخت افغانستان با گوش های ناشنوا رو به رو می شود. " غربی ها" یک کارمند عالیرتبه ی 

شفابخش دارای تریاک را در   کمیته ی بازرسی مواد مخدر در افغانستان چنین گفت: " باید خرید مواد

کشور های خود بند کنند، به عوض اینکه از ما می خواهند که کشت کوکنار را ایست دهیم. دهاتیان ما به 

در صد زمین های زیر کشت، خشخاش کشت می شود؛   ۲,۶پول نیاز دارند." همین اکنون تنها در پهنای  

ستان این میالن می تواند افزایش یابد، کارشناسان به ولی با در نظرگرفتن عالقمندی ها به مواد خام افغان

 نتیجه گیری یاد شده رسیده اند. 

] در این داد و ستد [ پول بیشتر را افغانستانی ها به دست نمی آورند؛ بلکه مافیای تجارت مواد مخدر در  

ی که پولیس  پاکستان، صاحب پول هنگفت می شوند. در مناطق آزاد قبایلی در سرحد با افغانستان، جای

پاکستان چیزی برای ثبت کردن ندارد، شمار زیاد پاالیشگاه ها آراسته با وسایل موجود است. در اینجا از  

" به دست می آید و آن به Diacetylmorphinتریاک افغانستان در یک کارکرد بسیار ساده، ماده ی "  

آلمان در اختراع جدید   Bayerازی هیروئین شهرت یافته است. ] این نام را صد سال پیش کمپنی دارو س

در پاالیشگاه )شخصی( خویش Felix Hoffmannخود به کار برد. ؛ زیرا این پودر قهرمان )دلیر( را  

در آمیخته بود و ماده ی شگفت انگیز دیگری برای درمان بی حالی ها از پیامد برانشیت و یا سرطان تا 

" نیمفومانی آنگونه که یک پزشک )  Nymphomonieمرز های چیره شدن بر " بیماری درمان ناپذیر"

Gynäkologie ].دوکتور والدی و نسایی( در شهر وین ) اتریش( آشکار کرده، به دست آورد = 

آلمان ها، افریدی شخص  بخش بزرگ بازار ) تجارت( را بر بنای آگاهی های به دست آمده از سوی 

نگهداشته است، افریدی ها ) مردمان( جنگی   قدرتمند از قبایل پشتون در دره ی خیبر، در دست خود

استعمار بریتانیا، به برکت ماده ی خطرناک مخدر، افراد سرسخت سنگ گونه ی قرن     شجاع بر ضد

بیستم شده اند. سردار هیروئین، عجب خان افریدی که کاخ بود و باش او در دره ی خیبر با دیوار های  

ه او صورت نگیرد، از جمله ی ثروتمند ترین باشندگان در  بلند احاطه شده تا حمله های تروریستی علی

پاکستان شمرده می شود. لشکر شخصی او در جنگ با سربازان پاکستانی که تنها عضالت خود را به  

نمایش می گذارند، درگیری های خونین را به پیش برده است به سان رفقای قبایلی خود در افغانستان،  

ها در خاک پاکستان به همین نام یاد می شوند، از این ابزار شیطان ]مواد پتان ها همان گونه که پشتون  

مخدر [ استفاده نمی کنند؛ ولی در مناطق دیگر پاکستان استفاده از " مرگ سفید" رواج دارد. در شهر 

های بزرگ چون کراچی و یا الهور بسیار کم پیش می آید که رانندگان تکسی در هنگام سفر یک سگرت  

ا پودر زرد سفید رنگ را دود نکنند و با احترام یک دانه از آنرا به مهمان )سواری( خود تعارف پر شده ب

 ندارند.

ولی بخش زیاد مواد مخدر، پیش از همه هیروئین به غرب می رود. راه اصلی بردن مواد مخدر جمهوری  

با افغانستان و پاکستان کیلومتری  ۱۲۰۰اسالمی ایران است. قلمرو زیر حاکمیت آیت هللا ها سرحد مشترک  

دارد. بلوچ ها که در هر دو طرف سرحد بود و باش دارند، سازماندهی بردن مواد را به دوش گرفته اند. 

در ساعت های )نیمه( شب موتر های باربری و یا کاروان های شتر از سرحد می گذرند. پس از اینجا  

ور های حوزه ی خلیج ]فارس[، جمهوری  باند های مافیایی مسؤولیت ترانسپورت مواد را به سوی کش

های آسیای میانه و نخست از همه از راه ترکیه به سوی کشور های غربی؛ به عهده می گیرند. از چندین 

سال است که ایرانی ها تالش به خرج می دهند تا قاچاقچیان را که با جنگ ابزار های پیشرفته آراسته  

ث طالیی " جدید، ایران، افغانستان و پاکستان شعله های آتش هستند، از سر راه خود بردارند. در " مثل

یک جنگ خونین تریاک زبانه می کشد. سه هزار تن نگهبان های سرحدی ایرانی بر پایه ی گزارش های  

رسمی تا کنون جان باخته اند، دو برابر این قربانی باید در بین سوداگران مواد مخدر رخ داده باشد." )  

 دیجیتال: گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.برگرفته از کتاب 

همه پژوهشگران، تحلیل گران) سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ( و سیاستمداران جهان، همچنان اجنت 

های فعال سی آی ای در افغانستان، به یک نظر بودند که طالبان هزینه ی برنامه های پر از وحشت،  

حتا تا درون خانه های    -وستا ها، شهرستان ها و شهر ها  دهشت و خشونت خود را در جنگ ها ) در ر

مردم و به رگبار بستن اعضای خانواده ها (؛ از سرچشمه ی کمک های سخاوت مندانه ی عربستان 

سعودی، پاکستان ) حکومت، آی اس آی و حزب های مذهبی افراطی ( و شیخ های حوزه خلیج و بخش  

 ، تامین می کردند. بیشتر آن را از درآمد تجارت مواد مخدر

طالبان در کار داد و ستد با مواد مخدر و رسانیدن آن به بازار های جهان، نه تنها قاچاقچیان و مافیای 

فروش هیروئین را در کنار خود داشتند؛ بلکه سوداگران، شبکه ی ترابری، بازرگان های خرید جنگ  
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گذشته در شهر های هم سرحد با افغانستان  ابزار و مواد سوخت نیز در خدمت آنان در آمده بودند که در  

 و ایران فعال بودند.

مافیای پاکستانی راه های رسانیدن مواد مخدر را به کشور های جهان، از دهه ی هشتاد سده ی پیشین بلد  

پاکستان -بودند؛ ولی در دهه ی نود " راه تاریخی ابریشم " که از قلمروهای" هالل طالیی "، ) افغانستان  

( و کشور های آسیای میانه ) تاجیکستان، ازبیکستان، قرغزیستان، ترکمنستان و قزاقستان ( می   ایران -

گذرد، اهمیت بیشتر پیدا کرد؛ زیرا مواد مخدر از این دهلیز به روسیه و اروپای شرقی راه یافت و به 

به اروپای غربی    اروپای غربی رسید و سنگینی بار ترکیه که قاچاقچیان مواد مخدر را از حوزه بالکان

 و مرکزی می رسانیدند، سبک شد.

کارشناسان سیاسی و اقتصادی در جهان غرب که تغییر وضعیت را در افغانستان دنبال می کردند، بویژه  

القاعده به رهبری اسامه بن الدن را زیر نظر داشتند، به این نتیجه رسیده بودند که بخشی از   سازمان 

ز سرچشمه ی بازرگانی با مواد مخدر به دست آمده بود. در رسانه های دارایی ملیارد دالری اسامه ا

جمعی بار بار بازتاب داده شد که بن الدن در سوداگری پر از گند مواد مخدر دست داشت و از این راه 

 پول زیادی را به جیب می زد؛ لیکن برخی ها به آن به دیده ی دو دله بودن می نگریستند. 

 

Friedrich Schneider  پروفیسور رشته ی اقتصاد از شهر Linz   اتریش گفته بود که رهبر سازمان

 .تروریستی القاعده، اسامه بن الدن باالتر از پنج ملیارد دالر در اختیار دارد

 

Schneider   در یک سمپوزیم اداره ی فدرال خدمات اطالعات اتریش، پیرامون شستشوی پول یادآور

ملیون دالر واگذار می شود. سرچشمه با اعتماد   ۳۰تا    ۲۰ده یک بودجه ساالنه از  شد: برای سازمان القاع

در صد پول مورد نیاز را تامین می کرد. پول  ۴۰تا  ۳۰درآمد، سوداگری مواد مخدر بود که نزدیک به 

های دیگر را حکومت ها، نهاد های اسالمی و صاحبان سرمایه بخششی می دادند، باج گیری های مالی 

   Die Rheinpfalz روزنامه  )به آن افزوده می شد  و درآمد ها از راه اعمال جنایی ) دزدی، رهگیری(

 ۰( ۲۰۰۱/   ۱۰/   ۲۶تاریخ ۲۴۹  شماره

، حلقه ی زندگی سیاسی بر امارت اسالمی طالبان، ۲۰۰۱پس از حمله های دهشت افگنانه یازدهم سپتامبر  

همچنان بر فعالیت و زندگی اسامه و دیگر دهشت افگنان سازمان القاعده تنگ و تنگتر شد. طالبان در  

رای براندازی آنان، تالش آن شدند که پیش از آغاز عملیات نظامی ایاالت متحده ی آمریکا و انگلیس ب

 گدام های مواد مخدر خود را به فروش برسانند و پول کمایی کنند.

 

زیر    ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۵تاریخ    ۲۳۱شماره    Die Rheinpfalzدر روزنامه    Gabriele Venzkyبانو  

 عنوان " در افغانستان تریاک به بهای پایین تر از ارزش خود وجود دارد " نگاشته است )برگردان(:

 

" مبارزان اروپایی ]جلوگیری از قاچاق و استفاده از مواد مخدر [ می گویند که در آینده ی نزدیک با  

کاهش بیشتر بهای تریاک خام روند سرازیر شدن هیروئین رو به رو خواهند شد. دلیل اصلی این پندار ها  

در بازار های افغانستان است؛ زیرا در ظاهر امر کشاورزان و همچنان باند های تبهکار در افغانستان  

 آمادگی می گیرند که به زودی پس از حمله های ایاالت متحده ی آمریکا ذخایر خود را به فروش برسانند. 

در صد پایین آمده است. دفتر بازرسی   ۸۰غانستان تا  از یازدهم سپتامبر بدین سوی، بهای تریاک در اف

مواد مخدر سازمان ملل متحد در شهر وین چنین می انگارد: " بزرگران که می خواهند فرار کنند و یا  

تا به یک جای امن  اند، مواد خود را می فروشند  آنانی که بر سر ذخایر گردآوری کرده خود نشسته 

 برسند"

 

طالبان به آگاهی رسانیدند که آنان از سوداگری سودآور و موفقیت آمیز دست می کشند و  در سال گذشته  

کشت خشخاش را بند می کنند. از شیره ی کوکنار تریاک خام تولید می شود و در پاالیشگاه ها در مرز 

پاکستان، پیش از همه در    - های افغانستان که به مانند رشته ی) تار( مهره های گردنبند بنا یافته است  

این ماده،ده  از آن پودر مورفین به دست می آورند. به هدف تولید یک کیلوگرام  ایران،  تاجیکستان و 

کیلوگرام تریاک خام نیاز است. بند کردن رسمی کشت خشخاش که می بایستی چهره ی طالبان را در  

 پوشانیدن بود. دیدگاه همگانی روشن و شفاف نمایش می داد، روی هم رفته تنها یک شیوه ی رو 

سرانجام طالبان، بنابر باور کارشناسان با این گام خود، تالش کردند که پیش از هر چیز دیگری قیمت ها  

تن را در اختیار دارند. در عمل آنان به این هدف   ۳۰۰۰را باال ببرند؛ زیرا آنان یک ذخیره ی نزدیک به  

  ۳۰افغانستانی که بزرگر کوکنار است،  خود دست یافتند. پیش از بند کردن کشت خشخاش یک دهقان  

  ۷۰۰دالر در برابر یک کیلوگرام تریاک خام به دست می آورد؛ لیکن پس از آن به یکبارگی بهای آن تا  

 ۶۰دالر افزایش یافت و از این کار طالبان سود جستند. تنها درآمد آنان از سوداگری مواد مخدر باالتر از  
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ملیارد دالر را در بر   ۵۰۰حالی که در بازرگانی جهانی این ماده،  ملیون دالر سنجش زده می شود، در  

 گیرد.

دالر بها دارد، در  ۱۰۰۰۰در پاالیشگاه ها در تاجیکستان و پاکستان یک کیلوگرام هیروئین نزدیک به  

امتداد شاهراه  افغانستان بهای یک کیلوگرام آن به ده چند می رسد. در  اروپا، بازار مرکزی هیروئین 

ملیون انسان دچار    ۱,۵اچاق مواد مخدر بیشترین خو گرفتگان جهان بوده و به تنهایی در پاکستان  اصلی ق

 استفاده از مواد مخدر هستند. 

صاحبنظران مطمئن نیستند که در صورت واژگونی امارت طالبان چه تأثیری بر بازار مواد مخدر به 

  ۳۰۰۰تولید. افغانستان با حاصل برداری    وجود می آید. دو چیز ممکن است رخ دهد: کاهش و یا افزایش

 تن در سال همین اکنون بزرگ ترین تولید کننده تریاک در جهان است.

Marion Caspers–Merk   مسؤول مسایل مواد مخدر در حکومت فدرال آلمان به همین سبب درخواست

جد و جهد بیشتر و با اعالم  کرد که باید از فرصت به وجود آمده استفاده شود و مبارزه با تروریزم را با  

جنگ با کشت و استفاده از مواد مخدر ، هماهنگ کرد ؛ زیرا کنون اشکار شده است: در سراسر جهان 

 .در همه جا یک پیوند محکم میان سازمان های دهشت افگن و بازرگانی با مواد مخدر برقرار است

گ ابزار هایی که امروز طالبان خریداری  به روشنی یادآور شد: " جن  Tony Blair  -نخست وزیر بریتانیا  

می کنند، بهای آن به بهای زندگی انسان های جوان پرداخته می شود، آن هایی که در جاده ها مواد مخدر 

 را خرید می کنند. ما ناگزیریم آنان را در نظر گیریم، همچنان بخشی از حاکمیت طالبان را نابود کنیم." 

 

القاعده در برخی آمریکایی ها پس از یک رشته حم آدمکشان سازمان  افگنانه از سوی  له های دهشت 

کشور های جهان که برنامه ی اجرای آنها در افغانستان در زیر نظر امارت طالبان پی ریزی شده بود، 

راهکار هایی را سر دست گرفتند که به بازداشت اسامه بن الدن بانجامد. از شمار راهکار ها، یکی هم 

با دفتر های مبارزه با مواد مخدر بود. " سی آی ای و ادارٔه مبارزه با مواد مخدر   برقراری تماس ها 

آمریکا با پولیس پاکستان در مورد مسایل مربوط به مواد مخدر در تماس بودند. آن ها به بحث پرداختند 

د." ) کتاب: " که آیا امکان آن وجود داشت تا با استفاده از این تماس ها برای دستگیری بن الدن اقدام شو

؛ لیکن این تالش و کوشش  (۶۲۴جنگ اشباح "، تألیف: ستیو کول، ترجمه: مهندس محمد اسحاق، ص

 بی نتیجه ماند.   نیز

حکومت پاکستان در گذشته از هر امکان و از هر ابزار استفاده کرد تا آمریکایی ها را قانع کند که طالبان 

د تریاک در افغانستان گام گذاشته و در پی آن اند که آن ها  در پایین آوردن اندازه ی کشت کوکنار و تولی

را هر چه بیشتر کاهش دهند. ملیحه لودی سفیر پاکستان در آمریکا با البی گری برای وحشت طالبان، 

خواست که مقام های آمریکایی، از جمله کان دولیزرایس را باورمند کند که طالبان به خاطر نابودی کشت 

این که حمله ی  کوکنار گام های ع تا  افتیدند  این همه مکارگی ها کار ساز نمی  اند؛ ولی  ملی برداشته 

نظامی آمریکا و بر اندازی حکومت طالبان حتمی شد و باید گدام های مواد مخدر از سوی فرزندان ناز  

 دانه ی حکومت پاکستان، بویژه آی اس آی، به کلی به فروش رسانیده شود. 

 

، در یک نوشته زیر تیتر " مواد مخدر در  ۲۰۰۱/    ۱۰/   ۷و۶تاریخ    Neue Westfälischeدر نشریه  

 ، آمده است ) برگردان(:Thomas Seibert]مرحله ی[ پایانی فروش" به قلم 

 

" استانبول: پس از انفجار های تروریستی در ایاالت متحده ی آمریکا حرکت بهمن )برف کوچ( قدرتمند 

وی اروپا باال گرفته است، دفتر های امنیتی غربی به این سخن باور دارند؛ هیروئین از افغانستان به س

زیرا طالبان با در نظر گرفتن تهدید جنگ نیاز فوری به پول دارند و گدام های تریاک در افغانستان سر 

وقت، پیش از حمله های نظامی غربی ها باید تهی شوند، عرضه ی مواد در بازار های جهان در هفته 

 سین پیش از پیش چهار برابر شده است.های پ

ترکیه که مهمترین جای برای پاالیش مواد خام از افغانستان و کشور ترانزیت آن است، کنون مرز ها و 

اداره های گمرکی خود را در وضعیت آماده باش در آورده است تا در برابر طوفان رسیدن مواد مخدر 

 که در انتظار آن است، ایستادگی کنند. 

ت متحده ی آمریکا و بریتانیا کبیر در برنامه ریزی حمله های نظامی خود بر افغانستان می سنجند تا  ایاال

شرارت خانمانسوز را از ریشه برچینند و در حمله بر گدام های تریاک همه ی آنها را جابجا ویران کنند. 

ته و دست پاچه کرده است." " رخ دادن یک حمله ی ایاالت متحده باند های مواد مخدر را در هراس انداخ

یک سخنگوی اداره ی گمرک ترکیه دلیل بازرسی سخت مرز ها را از سوی دفتر های گمرک به همین 

 موضوع پیوند داد. " طالبان می خواهند ذخایر خود را تهی کنند، تا آن وقتی که توانایی آنرا داشته باشند." 

آگاهی های   اند: بنابر  این ذخایر بسیار پر  با DEAدفتر مبارزه با مواد مخدر آمریکا )و  افغانستان   ،)

در صد در بازار های ) خرید و فروش( در سراسر جهان، رهبری تولید تریاک را به    ۷۰پیشکش کردن  
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تن بود، به    ۴۶۰۰دوش دارد که از آن هیروئین تهیه می شود. برداشت حاصل تریاک در دوسال پیش،  

طالبان کشت خشخاش   ۲۰۰۰تن تریاک به دست آمد. در جون    ۳۶۰۰سبب آب و هوای خراب، پارسال  

را بند کردند که شیره ی زهر آلود آن تریاک است و این کار ناخرسندی دهقانان فقیر را برانگیخت. به 

شکل رسمی طالبان کشت مواد مخدر را " غیر اسالمی" دانستند، غیر رسمی آنان به سویی گام گذاشتند  

ن( کمک های پولی سازمان ملل متحد باز کند. در اساس، ناقدان به این باور اند که راه را برای ) ریخت

که طالبان می خواهند با این کار، تنها بهای آن را در بازار های جهان باال ببرند و انبار های تریاک خود 

متحد،   را به فروش برسانند. در عمل بهای یک کیلوگرام تریاک خام بنابر گزارش های دیدبان های ملل

 دالر باال رفته است.  ۷۰۰دالر نظر به زمان تا به   ۳۰پیش از بند کردن کشت خشخاش از 

تن تریاک در افغانستان در گدام ها موجود است، این مقدار را دستگاه های خدمات   ۳۰۰۰ایدون کم از کم  

تن    ۳۰۰،  (Acetylen)اطالعات غربی تخمین می زنند. با انجام دادن کار های پاالیش گری بر استلین  

این کافی ست که بازار های اروپا را با داشتن یک و نیم ملیون خو گرفته تا    -هیروئین به دست می آید  

سال های دیگر تامین کند. و بردن آن به اروپا از پیش آغاز شده است. بنابر بررسی دفتر های آمریکایی  

س از حمله های تروریستی یازدهم سپتامبر چهار مبارزه با مواد مخدر، سوداگری تریاک از افغانستان پ

برابر باال گرفته است. دفتر های امنیتی ترکیه در مرز های کشور، چند روز می شود که حمله های ضد  

هیروئین ]ضبط و جلوگیری از قاچاق آن[ را یکی پی دیگر در پیش گرفته اند. و اداره ها در پاکستان 

کیلو گرام ماده ی خام در سرحد با افغانستان در دو هفته ی گذشته   دیدند ] تشخیص کردند[ که بهای یک

دالر دستیاب می   ۴۶۰پایین آمده است . کنون یک کیلوگرام تریاک خام در آنجا با پرداخت  ۱/۳برابر بر  

 شود.

" بازرگان های مواد مخدر با خریطه های پر از تریاک از سرحد می گذرند تا ذخایر خود را در این وقت 

امن هر چه زودتر پول نقد کنند "، این سخن را یک سخنگوی نظامی پاکستانی گفت. " افزون بر آن  نا  

این سوداگران می خواهند گدام های خود را تهی بکنند؛ زیرا با سرنگونی فوری طالبان لحظه شماری 

دهقانان آرزو  می دارند، هر گاه حکومت تا زمان تخم افشانی در ماه اکتوبر از قدرت بر انداخته شود،  

 می کنند، پس از آن نمی توانند دوباره خشخاش بکارند." 

 

اینکه سیالب مواد مخدر به این آسانی در بازار های جهانی با عرضه و تقاضا همخوانی پیدا می کند،  

کشور های غربی می خواهند آنرا باور کنند. حکومت بریتانیا به تأیید از آگاهی های خدمات دولتی خود 

بیند که در پشت فروش تریاک طالبان، حتا خود بن الدن افراطی قرار دارد. " بن الدن به شکل   چنین می

تنگاتنگ در داد و ستد مواد مخدر افغانستان داخل است و به قاچاقچیان در گذشته جرأت داد که اروپا و  

یک سخنگوی حکومت  ایاالت متحده ی آمریکا را با هیروئین لبریز کنند تا بی ثبات شوند " این سخن را 

 در لندن گفت.

طالبان از مدت ها است که از درآمد تجارت مواد مخدر تامین مالی می شوند. همچنان دفتر مواد مخدر  

آمریکا می خواهد ثبوت باور کردنی را درباره ی پیوند طالبان با تجارت مواد مخدر داشته باشد، آنگونه  

به کانگرس گزارش داد. افزون بر آن، نشانه ها گواهی   در این هفته  Asa Hutchinsonکه رییس اداره،  

" Super Heroinمی دهند که بن الدن از سال ها بر سر تولید یک نمونه ی هیروئین با کیفیت عالی "  

کار می کند تا مشکل مواد مخدر را در میتروپول های غربی بیشتر کند، این سخن را نشریه آمریکایی 

New York Times  از گفته ها( ی رییس اداره یDEA .نقل قول کرد ) 

ملل متحد نیز پیش از انفجار ها در ایاالت متحده ی آمریکا، این موضوع را زیر نگر داشت و می دید که  

تامین مالی می کنند. " دهشت    طالبان با برداشت حاصل تریاک، پایگاه های آموزشی را برای تروریستان

چنین می گوید:   Hutchinson،  (DEA)ند دارند." رییس دفتر  افگنی و سوداگری مواد مخدر با هم پیو

" به یکی پول ابزار زحمت فراهم می آورد و آن دیگری به پول نیاز دارد، هر دوی شان بی اندازه سرگرم 

 زورگویی هستند؛ ولی به یکدیگر خود احتیاج دارند."

( از PKKب کارگران کردستان  این آزمایش را ترکیه نیز در جنگ چندین ساله با شورشیان کرد ) حز

هزینه ی جنگ های خود را از درآمد تجارت هیروئین پرداخت کرده    PKKسر گذرانیده است: اینکه  

است )!(، چیز تضمین شده شمرده می شود )!(؛ لیکن بدگمانی تنها در این است که آیا نیرو های گوریالیی  

 یا خیر؟در حمله بر ضد دولت از همین چشمه ها سود برده است و 

از آن سال ها، زیر ساخت هایی ساخته شده که ترکیه از آنها برای پاالیش مواد مخدر افغانستان کار می  

تریاک   از  استانبول  در  و  کشور  این  جنوب شرق  در  مخدر  مواد  کردن  پخته  های  کارخانه  در  گیرد. 

تر های باربری و افغانستان که از گذرگاه های ایران رسانیده می شود هیروئین تولید می کنند و در مو

ملیارد   ۱۰۰بارجامه های کشتی، طالی سفید از آنجا به سوی اروپای غربی برده می شود. دست کم  

مارک در سال از داد و ستد مواد مخدر به تنهایی نصیب بازرگان ها ترکی می شود که در استانبول  

ه با خطر رو به رو هستند  زندگی پر سر و صدا و با عیش و نوش دارند، در حالی که کارمندان گمرک ک
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از پیامد های انفالسیون و پایین آمدن ارزش ها، از درآمد ]ماهوار[ خود به مشکل شکم فرزندان خود را  

 سیر کرده می توانند. 

افزایش )  پایداری در برابر خطر رو به  قدرت های غربی به گمرک ترکیه اعتماد نمی کنند، هر گاه 

در نظر باشد. در واشنگتن و لندن صحبت از آن است، که اگر حمله ی    ترافیک( مواد مخدر از افغانستان

نظامی بر ضد بن الدن، همچنان علیه پایگاه های تولید مواد مخدر در افغانستان،صورت گیرد، باید گدام 

های تریاک در جالل آباد و در اطراف پایگاه های ]نظامی [ بن الدن، نیز از بین برده شوند. این سخن 

گزارش داد که    Newsweekامه های بریتانیایی به آگاهی رسانیدند. مجله ی خبری آمریکایی  را روزن

حمله های هوایی بر گدام های مواد مخدر در برنامه است. هر دو حکومت نخواستند رسمی این موضوع  

نیست. هر گاه در حمله های نظامی اراده ی خود دست بردار  از  لندن  لیکن، بویژه  تأیید کنند؛  بر   را 

افغانستان، سوداگری مواد مخدر نیز نابود کرده شود " پس از آن هیچکس اشک نمی ریزد " این سخن  

را یک سخنگوی حکومت در پیوند به گزارش، یادآور شد: ما خواستار پایان دادن به تولید تریاک در 

 دوم(. افغانستان هستیم." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج

لقب بزرگ ترین تولید کننده ی تریاک   ۱۹۹۲آنگونه که از آغاز این بخش گفته آمد، افغانستان پس از سال  

جهان را از آن خود کرد. با به زیر انداخته شدن خونتای طالبان ، نه تنها به کشت خشخاش و تولید تریاک  

به سال روند آن افزایش چشمگیر به    و بازرگانی سودآور مرگ سفید پایان داده نشد؛ بلکه بر عکس سال

 خود گرفت.

گر چه در عقدنامه ی بن ) بخش پنجم جز سوم ( به اداره ی گذرا وظیفه سپرده شده بود که در مبارزه با  

به آخر، دولت  تا  اداره گذرا  از تشکیل  لیکن  تروریزم و مواد مخدر، گام های عملی و مؤثر بردارد؛ 

 دارد و در هر دو وظیفه به کلی ناکام بود و بی نتیجه حیات به سر برد.افغانستان، نمره منفی زیر صفر  

جامعه ی جهانی کمک گر و پشتیبان دولت، پس از نشست بن، برای هماهنگ کردن اقدام های بین المللی  

در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، نمایندگان حکومت بریتانیا را تعیین کرد؛ ولی این چه نیرنگ بود، 

جایی که ) استان هلمند( نیرو های نظامی انگلیس لنگر انداخت، کشت خشخاش و تولید تریاک ریکارد   در

جهانی را برقرار کرد و قاچاق مواد مخدر به باال ترین پهنای خود رسید و بازار های جهان از تولید  

قاچاقچیان مواد مخدر ریخته تریاک افغانستان ماالمال شد و ملیارد ها دالر به کیسه ی مافیای بین المللی و  

 شد؟ 
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 فصل چهاردهم 

 

 ی انسانی ) تراژدی بشری(   فاجعه

 

  ( مصیبت  یا  و  فاجعه  سیاسی،  مفهوم  و  واژگانی  معنای  نگر  مسایل Katastrophe = disasteاز   )

آور ) طبیعی و غیر طبیعی(  فراگیرنده و گسترده تری را در بر می گیرد. پیشامد آنی رویداد های زیان  

سنگین، توان فرسا، بر افتیدن ناگهانی نظم اداره و فروپاشی نظام سیاسی در لجن زار با پیامد هایی از 

گونه ی هرج و مرج بیرون از توانایی در زیر اداره در آوردن آن، همراه با بحران های اجتماعی ) 

نسان ها در گرداب رخداد های فلک زدگی را در سیاسی و اقتصادی ( که گیر ماندن زندگی و سرنوشت ا

 پی داشته باشد، به آن فاجعه می گویند. 

با در نظر گرفتن سخن باال، در افغانستان فاجعه انسانی در پهنای گسترده تر آن به دوام ناخشنودی های 

آغازید؛ زیرا همزمان گذشته پس از آن که گروه های سالحدار سیاسی تنظیمی به قدرت دولتی رسیدند،  

با تشکیل دولت جهادی ها، در سراسر افغانستان وضعیت بی قانونی و پراگندگی و بی نظمی سیاسی و  

اقتصادی به وجود آمد. دولتمردان جدید کلیه نهاد های دولتی، دادگاه و دادستانی، بنیاد های حقوقی، ارتش 

چور وچپاول، تجاوز، کشتار، آدم ربایی، شکنجه، و پولیس را با زورگویی و زورآزمایی آمیخته با ترور،  

آزار و اذیت... اشغال کردند. بدین سان نظم همگانی از هم فرو پاشید، گروه های جنگی با وحشت و  

خشونت، شهروندان بیگناه را هدف عملکرد های تبهکارانه خود قرار دادند و حمله های نظامی خانمانسوز  

جای های بود و باش گروه های قومی و پیروان مذهب ها و دین ها   را بر جای های رهایشی، بویژه بر

 ی دیگر در پیش گرفتند. 

 

در یک نوشته زیرعنوان " آنچه تا   ۱۹۹۵/    ۱۲/    ۸تاریخ    Frankfurter Rundschauدر روزنامه  

 Peter   اندازه ی بیشتر از سوی جهان فراموش شده: فاجعه افغانستان است " نویسنده با تلخی دیدگاه

Iseli   ( سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخIKRK  را در کابل این گونه آورده است: " ما شاهدان )

همچنان هستیم."  جهان  این  در  انسانی  فاجعه  یک  کورنیلو سوماروگوا     عینی  هشدار  نوشته  همین  در 

(Cornelio Sommarguaرییس کمیته )   این  صلیب سرخ، پیرامون وضعیت در افغانستان، با    جهانی

سخنان آمده است: " دشمنی ها و ]درگیری ها[ همانند افغانستان را می توان یک وحشیگری بی چون و 

 چرا در این گاهه ی زمانی شمرد. "

 

پس از پایان جنگ جهانی دوم، با وجود به تصویب رسیدن اعالمیه جهانی حقوق بشر، رویداد های خونبار  

ده است که فاجعه انسانی شمرده می شوند: جنگ های چندین بی شماری در گوشه و کنار این جهان رخ دا

ساله آمریکا در ویتنام، خشونت های ویرانگر و کشتار های وحشیانه رژیم پولپت در کمپوچا، جنگ های 

میان گروهی در ) انگوال، موزنبیق، کانگو، الیبریا...( نقش و اندازه ی کمک های نیرو های مداخله گر 

ها، برخورد های مرزی بین ایتوپیا ) حبشه( و سومالی با برنامه ریزی و پشتیبانی  خارجی دراین درگیری  

حکومت   فلیپن، وحشت  در  مارکوس  فردینان  های حکومت  تبهکاری  جهانی،  افروز  جنگ  های  نیرو 

جنرال سوهارتو در اندونیزیا، برقراری خونتای فاشیستی در چیلی از پی کودتای خونین جنرال اگستو 

آمریکا بر ضد حکومت سلوادور آالندی، بیرحمی های خونین در نیکاراگوا )سموزا( و    پنچه به کمک

پاکستان و ایران ) در زمان سلطنت رضا شاه   -السلوادور، ستمگری حکومت های سرکوبگر در عراق  

پهلوی و در حکومت والیت فقیه آخوندی( ، درگیری های نظامی و فرقه ای در لبنان، بیدادگری نژادی  

نژادپرست افریقای جنوبی، جنگ ها و کشتار های گروهی و نابود کردن سازمان یافته ی گروه   رژیم

های قومی و نژادی در روندا و یوگوسالویا، جنگ و زورگویی نیابتی تا مرز کشیده شدن پای نیرو های 

 نظامی خارجی به افغانستان... . 

انداخته نگاه  افغانستان  در  به تراژدی بشری،  آشکار می شود که ژرفای    ولی هر گاه  با خوبی   ، شود 

فاجعه، گسترش و شیوه ی دامنگیر شدن مردم به آن با رویداد های یکسان در دیگر نقاط جهان همخوانی  

دارد. شوربختانه مدافعان دروغی آزادی و دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی بنابر عالقمندی 

دراز   های  بویژه هدف  اقتصادی،  و  رنج  های سیاسی  و  درد  به  منطقه  در  ژیوپولتیک  نظامی و  مدت 

شهروندان افغانستان کمتر توجه نشان دادند و بیشتر زمینه های الزم را برای پیشبرد و دوام آن فراهم  

( ، گفته های پیتر adpخبرنگار آژانس خبرگزاری آلمان )  Heinz – Rudolf Othmerdingآوردند.  

( رییس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل را چنین آورده    Peter Stockerاشتوکر )  

( همسان   Sarajevoاست: " آنچه ] امروز [ در کابل رخ می دهد، می توان آنرا با بی خردی در سرایوه )

 دانست؛ لیکن دیده می شود که جهان افغانستان را به فراموشی سپرده است."
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انستان از آغاز دهه ی هفتاد ، به گونه ی آشکار بیشتر به میدان همچشمی های  همگان آگاهی دارند که افغ

ناسالم ابر قدرت ها با انبازی و همکاری متحدان منطقه ای آنها، مبدل شد و هرکدام عالقمندی های ویژه  

یدن ژیوپولتیک خود را به این سرزمین داشتند. ولی در دهه ی نود، با به قدرت رس  -اقتصادی    -ی سیاسی  

گروه های جنگی و پیدایی و حکمرانی گروه وحشی، جاهل و جهل پرست طالبان؛ در فرایند درگیری 

های خونین نظامی محقق شد که بازندگان اصلی در بازی های سیاسی و نظامی درونی ها و بیرونی ها، 

ما رفت، خانه ها مردم بیگناه افغانستان بودند که از پیامد جنگ های تبهکارانه، هست و بود شان به یغ

ویران و هزارها انسان کشته شد، ملیون های دیگر در داخل و بیرون از مرز ها به جمع آوارگان و بیجا  

شدگان جهان پیوستند، آینده زندگی مردم تیره وتار شد، به عزت، آبرو، هویت، زبان، ادب و فرهنگ و  

 صورت گرفت.گنجینه های تاریخی شهروندان افغانستان دست درازی و دستبرد 

 

در گزارش ویژه سازمان عفو بین الملل زیر عنوان " بحران سیاسی و آوارگان " در بخش " بحران 

 سیاسی در افغانستان " آمده است ) برگردان(:

 

و تشکیل دولت اسالمی افغانستان   ۱۹۹۲" با واژگون شدن حکومت رییس جمهوری نجیب هللا در اپریل 

داخلی در افغانستان تغییر کرد و سر از نو موجب آوارگی گروه های  به جای آن، شکل و ماهیت جنگ  

ساله میان حکومت پیشین و گروه های   ۱۴مردم شد. کابل و دیگر شهر های بزرگ که در جنگ های  

جنگی مجاهدین که با هم در همچشمی بودند، تا اندازه ی زیاد آباد باقی مانده بودند؛ به میدان جنگ های 

کرده اند. زمانی که تنظیم های مجاهدین به درگیری های نظامی به خاطر برقراری    تنظیمی چهره عوض

 فرمانروایی خود بر نهاد های دولتی و غیر دولتی آغاز کردند. 

اندکی پس از بر افتیده شدن رژیم گذشته، افغانستان در بی قانونی فرو رفت و بخش های بزرگ شهروندان 

( قرار گرفتند، آن Warlordهدف حمله های تبهکارانه و زورگویانه ی جنگ ساالران تنظیمی )  الکیم

حزب سیاسی وابسته به خود و رهبر -فرماندهانی که در پی به دست آوردن بخش بیشتر قدرت برای خود  

 خویش بر آمدند. 

خیابان های ]کوچک[    حکومت گذرا که چرخ های نظام را به مدت دو ماه چرخانید، تنها بر شماری از

در شهر کابل حاکمیت داشت. دولت گذرا که جانشین آن شد نیز در آن جایگاه و دارای آن توانایی نبود که 

 بتواند پهنای حکمفرمایی خود را گسترش دهد.

در کابل با وحشت و زورگویی، جنگ های سختی میان گروه های تنظیمی رخ داد که رنگ قومی و  

داشت. برخورد   از سوی گروه های درگیر، مذهبی  به عمد شهروندان  های نظامی سبب زندانی شدن 

همچنان هجوم بردن به خانه های مردم و ]چپاول هستی آنان [ و دست درازی و تجاوز جنسی بر زنان 

 و ]دختران و پسران جوان [ شد. 

همزمان با این عملکرد ها، دشمنی دیرینه میان دو گروه بزرگ مجاهدین، جمعیت اسالمی به رهبری 

ی  زمینه  حکمتیار،  گلبدین  وزیر  نخست  رهبری  به  اسالمی  و حزب  ربانی  الدین  برهان  دولت  رییس 

ی های  بمباران دلخواه ]جای های رهایشی[ شهروندان ملکی را فراهم آورد. هواپیما های حکومتی بر جا

زیر اداره ی حکمتیار بمب می ریختند و نیروهای وفادار به حکمتیار، ساختمان نهاد های خدمات همگانی  

 International، آموزشگاه ها، بیمارستان ها را با شلیک صدها موشک می بستند." ) برگردان از:  

Secretariat ‚ 1Eastonstr. ‚ London wc1X8DJ,Dist: SC/CO ,AI Index: ASA 

 (. ۱۹۹۳, سپتامبر 11.01.93

 

دلیل این همه ناروایی ها روشن بود: رهبران و فرماندهان قدرتمند تنظیم های هفتگانه پشاوری و نه گانه 

تهرانی، با بی پروایی در برابر سرنوشت ملیون ها شهروند افغانستان، بدون داشتن یک برنامه ی درست 

و به وجود آوردن فضای اعتماد میان مردم و ساختار   حکومت داری که توانایی برقراری نظم و آرامش

های دولتی باشد، همراه با دوستان خارجی خود داخل افغانستان شدند. جنگجویان تنظیمی که در درازای  

زمان جهاد)!( خود به جز جنگ، کشتن، بستن، چور وچپاول، زورگویی،رهزنی، تبهکاری و ویرانی  

همان روز نخست دولت مجاهدین، هیچ چیزی را در سراسر کشور  چیز دیگری را نیاموخته بودند، از  

 از دستبرد در امان نماندند.

 

در یک نوشته زیر عنوان " نبود راه بیرون رفت به قربانیان جنگ داخلی در   Gabriele Venzkyبانو 

 Sotiriosگفته های    ۱۹۹۴/    ۱/    ۱۹تاریخ    Hannoverische Allgemeineافغانستان " در روزنامه  

Mousouris   ،معاون سردبیر ملل متحد که برنامه های آن سازمان را در افغانستان رهبری می کرد

 چنین آورده است )برگردان(:
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 " مجاهدین نشان دادند که در جایگاهی نیستند که بر میهن خود حکومت کنند."

دختران    -بر زنان    نخستین تحفه ی دولت اسالمی به مردم افغانستان: ترورسنجش ناپذیر، تجاوز جنسی

و پسران جوان، ربودن ها و ناپدید کردن شهروندان،به زندان انداختن ها، شکنجه دادن های وحشیانه، 

زورگویی های آمیخته با شقاوت و سنگدلی، ویران کردن شهر ها و مناطق رهایشی مردم... بود که همه 

ای سازمان عفو بین الملل و دیگر  و همه زیر نام دین و مذهب اسالم صورت گرفت. در کلیه گزارش ه

نهاد های جهانی مدافع حقوق بشر به روشنی یادآوری شده است که مخالفان حکومت تنظیمی، از رده ی  

فرزندان مردم ) کارمندان و کارکنان دولت پیشین، زنان و دختران آموزش دیده، دانشمندان، پژوهشگران، 

تادان دانشگاه ها و نهاد های آموزشی، نمایندگان ملیت نویسندگان، خبرنگاران، پزشکان، فرهنگیان، اس

دیگر شهروندان بی دفاع ملکی( را جبری واداشتند که از وظیفه ی خود دست   ها و گروه های مذهبی و

 بکشند و برخی از آنان با حسرت ناگزیر به ترک وطن شدند. 

دادن و تجاوز وکشتار مردم؛ در کابل در زمره ی ده ها مرکز و قرارگاه برای توهین کردن، شکنجه  

که شهروندان شریف    آموزشگاه ابولقاسم فردوسی در مکروریان سوم به مانند دوزخ در آورده شده بود

و پاک نهاد افغانستان، در شب های سیاه در شعله های آتش خشم فرماندهان و چریک های مجاهدین می 

های جنگی تنظیمی آنان را ربوده بودند،  سوختند. از سرنوشت صد ها انسان بی دفاع ملکی که گروه  

کوچک ترین آگاهی به دست نیامد. ده ها دانشمند و فرهنگی افغانستان پس از ربوده شدن و به گروگان 

 در آمدن در میان سرپنجه های خون آلود حزب های جهادی کشته شدند.

 

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان "    ۱۹۹۲سال    ۱۹آلمان ، شماره    Der Spiegelدر مجله هفتگی  

 یک تجمع از جوالگک های شیطان " آمده است ) برگردان (:

 

" تنها در یک منطقه ی شهر به خاطر تحکیم موضع ها در باالحصار کهنه که میدان نبرد های تلخ و  

مجید    سنگین بود، پنج صد تن شهروند غیر نظامی قربانی درگیری ها میان گروه های مجاهدین شدند.

ساله کارمند در یکی از هوتل ها، در سوگ کشته شدن خواهر، کاکا و پسر کاکای   ۲۷رشید یک جوان  

خود نشسته است که از پیامد انفجار یک مرمی توپ بر بام خانه ی شان همراه با چهارده تن از همسایه 

ا بیزاری داشتیم، کنون  رین خود را از دست دادند. رشید می گوید: زمانی تنها از روس هیها جان های ش

 از مجاهدین نیز بیزاری داریم. این ها شیطان های کالشینکف دار هستند "

 

در پیوند به قربانی های بیدادگری پس از نشستن جهادی ها بر اریکه ی قدرت، نوشته ها و گزارش های 

، می شود در کل ، تکان دهنده در رسانه های همگانی جهان، به نشر رسیده است. با برگزیدن چند نمونه

آفتابی شدن   با  تنها  نیز  آینده  اندازه ی قساوت و سنگدلی گروه های جهادی را سنجش کرد. نسل های 

 واقعیت ها می توانند بر عملکرد جهادی ها داوری درست کنند:

عبدالکریم شادان رییس دادگاه عالی دولت جمهوری افغانستان را در تاریکی شب از خانه بیرون آوردند 

نامردانه با شلیک چند گلوله ی کالشینکف، بیرحمانه کشتند ) پیرامون این رویداد تبهکارانه در بخش  و  

 آینده آگاهی بیشتر داده می شود (.

جنرال عبدالحق علومی شخصیت سرشناس سیاسی و نظامی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک  

خلق افغانستان، انسان با تهذیب، نمونه ی اخالق، صداقت و پاکی در نخستین روز های سرازیر شدن  

 نامیمون گروه های جنگی به کابل، شلیک گلوله آدمکشان حرفه ای و نامردان تاریخ، به زندگیش پایان 

(  INFO/ Pressespiegel، آیینه ی مطبوعات ) ۱۹۹۳داد ) گزارش ساالنه سازمان عفو بین الملل سال  

 (. ۵، ص ۱۹۹۴اکتوبر 

 

در گزارش ویژه ی سازمان عفو بین الملل زیر عنوان " بحران سیاسی و آوارگان " در بخش هفتم " 

 کارمندان حکومت گذشته " آمده است ) برگردان(:

 

ها، بایست در استان تاریخی غزنی، ده ها تن عضو حزب وطن ]حزب دموکراتیک   " بر اساس گزارش

، از سوی استاندار ۱۹۹۲خلق افغانستان [ کارمندان حکومت گذشته بدون بر پایی دادگاه پس از اپریل  

]بیرحم و آدمکش[ به نام قاری بابا عضو حزب حرکت انقالب اسالمی مولوی محمد نبی محمدی، گلوله  

حزب وطن ]حزب دموکراتیک خلق افغانستان [ در جوالی    تن عضو جناح پرچم  ۲۴ه باشند.  باران شد

 از سوی مردان سالحدار ) چریک های ( قاری بابا تیرباران شدند.  ۱۹۹۳

گزارش دیگری اتکا به یک دادگاه اسالمی می کند که از کشته شدن شماری از اعضای جناح خلق حزب  

نستان [ خبر می دهد. این کشتار ها در استان هلمند که در زیر اداره  وطن ]حزب دموکراتیک خلق افغا
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انقالب اسالمی مولوی محمد نبی محمدی بود،  [ آخوند زاده عضو حزب حرکت  ی مولوی ]نقیب هللا 

 صورت گرفته است.

مجاهدین  سوی  از  ستمکاری  با  شهروندان  که  دادند  گزارش  افغانستانی  آوارگان  ها  تازگی  همین  در 

شت می شوند و در جاده ها مورد شکنجه قرار می گیرند؛ زیرا آنان را طرفداران حکومت گذشته بازدا

می شمارند. بر پایه یکی از این گزارش ها، مجاهدین سالحدار یک تن را به نام آزاد، در یکی از خیابان  

بازداشت کردند، دست ها و پاهایش را با ریسمان   ۱۹۹۳و آغار سال    ۱۹۹۲های شهر کابل در پایان سال  

فرمانده  هرات،  استاندار  به  تحفه"   " رسم  به  این شخص  که  گفتند  در صحنه  حاضران  به  آنان  بستند. 

اسماعیل خان داده می شود و یادآور شدند که استاندار خرسند خواهد شد، هر گاه با این آدم، شخصی 

 تصفیه حساب کند. 

نیرو های یکجایی اسماعیل خان و مولوی نقیب هللا آخوند زاده، هر دو همدست    ۱۹۹۳در نیمه ی سال  

رییس جمهوری ربانی از جمعیت اسالمی، استان هلمند را اشغال کردند که در آن زمان از سوی اعضای  

جناح خلق حکومت گذشته اداره می شد. آنان بایست دو صد تن خلقی را زندانی و پس از آن بدون بر پایی 

 دگاه تیرباران کرده باشند. دا

... ده ها تن دیگر در استان های کنر و کندهار به دستور و به اشاره ی فرماندهان محلی بدون حکم دادگاه 

  ( اند.   : International Secretaiat , 1 Eastonstr.,London,Wc 1 x8 DJ Distrاعدام شده 

Sc/Co , AI Index :ASA 11.01.93  ۱۹۹۳سپتامبر .) 

 

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " جنگ پایان ناپذیر " در هفته نامه ی   Gabriele Venzkyو  بان

Die Zeit  نگاشته است ) برگردان(: ۱۹۹۴/   ۱۱/  ۱۸تاریخ 

 

"... در هرات تنها نیرو های امنیتی جنگ ابزار به دست دارند. در اینجا همه به شکل یکجایی کار می 

ساله بود. ) لیکن حقیقت چیز دیگری را بازگویی می کند ( بدین  (  ۴۸ن )کنند. این سخنان اسماعیل خا

معنا: زمانی که اسماعیل خان شهر را به تصرف خود در آورد، مخالفان را با ستمکاری و بیرحمی از 

بین برد، ارتش پیشین را به مانند جنگجویان حزب اسالمی حکمتیار که دشمن اسماعیل خان هستند، تار 

 .."و مار کرد..

است   آمده   " بشر  حقوق  فاجعه  افغانستان،  زنان   " تیتر  زیر  الملل  بین  عفو  سازمان  ویژه  گزارش  در 

 )برگردان(:

" اتحاد ها و وجود دشمنی میان حزب هایی که جنگ را به پیش می برند، پیوند به پیمان وفاداری های  

سیاسی، دارد. شماری از این نگریستن شخصی، وابستگی های زبانی، قومی و یا همگرایی در باور های  

ها تاکتیکی بوده، به مدت کوتاه دوام می کند. گروه های سیاسی بسیار به آسانی، به سوی کلیه کسانی که 

زیر رهبری یک فرمانده قرار دارند و یا باشندگان یک شهر و روستا که با یک گروه دیگر همکاری می 

گاه می کنند و حمله های نظامی خود را انجام می دهند، حتا اگر  کنند و یا متحد می شوند، به چشم دشمن ن

 شهروند ملکی هم باشد.... 

 

هزار ها زن بیگناه از پیامد حمله های توپخانه ای مجاهدین که بسیار آگاهانه بر مناطق رهایشی صورت 

انفجار موشک و  می گیرد، کشته شدند. بیشتر زنان در کابل با مرگ رو به رو شده اند. آنان در نتیجه ی

انتظار آمدن سرویس   ایستگاه ها در  یا در  یا شلیک گلوله های تفنگ در جاده ها پارچه پارچه شده و 

شهری بودند و یا در خانه کار های روزمره را به پیش می بردند و یا در ساختمان های بزرگ ]دولتی و  

جد ها، آموزشگاه ها، بیمارستان ها، شخصی[ پناهگاه می پالیدند. شمار زیاد زنان در هنگامی که بر مس

روان بود، جان خود را از دست دادند و یا زخم خوردند. حمله های هم مانند بر جای     انداخت توپخانه

 های رهایشی در سراسر کشور نیز رخ داده است.

آنان    زنان افغانستان در جنگ ها انبازی نداشتند؛ لیکن با آن هم خانه ها و چهار طرف محل بود و باش

اکتوبر   بانو که در  کابل را ترک گفته بود، یادآور شد که شاهد    ۱۹۹۴همیشه بمباران شده است. یک 

  ۷۰رویداد باالتر از  انفجار یک بمب در یک محفل عروسی در کابل در قلعه فتح هللا خان بوده و در این

تن جان باختند. او دیده است که برادر و خواهر داماد اعضای بدن کشته شدگان را از روی زمین گرد  

می آوردند. از چند مدتی در این جاده کدام جنگی ]میان گروه های با هم دشمن [ رخ نداده بود، و هم در  

 وجود نداشت.  آنجا کدام قرارگاه نظامی

دین این گونه حمله ها را به این دلیلی درست و بر حق می دانند که منطقه ی مورد هدف  گروه های مجاه

در قلمرو حاکمیت شخص و یا گروه مخالف آنان قرار دارد. واقعیت این است که شمار زیادی از این  

دفاع ملکی نشانه گرفته می شد.  بر فرق شهروندان بی  حمله ها در جای های رهایشی قصدی بود و 
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قت به شهروندان ملکی که خانه های آنان را به آتش توپخانه می بستند، پیش از پیش هشدار داده  هیچو

 نمی شد.

بنابر آگاهی ها، شماری از گروه های مجاهدین، پیروزی های نظامی خود را در جای های رهایشی مردم 

شدن ]زن و مرد، جشن می گرفتند و از ویران کردن خانه ها، از کشتن شهروندان ملکی و از زخمی  

 جوانان و کودکان[ هرگز از خود تأثر و پشیمانی ]عذاب وجدان [ نشان نمی دادند....

یا در برابر ربوده شدن خود   آنان بودند و  بانوانی که گروه های مجاهدین در جست و جوی شوهران 

نگجویان  پایداری می کردند و یا در برابر ]نیت شوم دست درازی [ و عمل تجاوز جنسی از سوی ج

تنظیمی از خود واکنش سختی نشان می دادند، عمدی و با ستمکاری به قتل رسیدند. گاهی چنین رخ داده 

 که زنان در پیش چشمان اعضای خانواده های خود کشته شده اند.

شمار زیادی از زنان افغانستانی از بیچارگی دست به خودکشی زدند تا از شر تجاوز جنسی ]جنگجویان 

ر امان بمانند. بسیاری از پدران ]سوگ مندانه [ دختران ]جگر گوشه های [ خود را با دستان تنظیمی [ د

 خود به قتل رسانیدند تا به عفت و ]پاکدامنی [ آنان دست درازی و تجاوز صورت نگیرد.... 

شان  به خانه ی    ۱۹۹۲ناهید دختر شانزده ساله ]دانش آموز [ باشنده مکروریان که مجاهدین در نیمه سال  

هجوم بردند و می خواستند او را با خود ببرند؛ ولی پدر و دیگر اعضای خانواده ی ناهید در برابر این ]  

نیت غیر اخالقی و غیر انسانی تفنگداران [ پایداری کردند ]لیکن سودی نبخشید [. ناهید ] پاک و بیگناه  

ها خود را به پایین انداخت و جابجا    از سر ناگزیری[ به منزل پنجم ]رفت[ و از ایوان یکی از اپارتمان

هالک شد ] و با مرگ خود نام پر آوازه ای را در رده ی جان باختگان راه عزت و شرافت آدمی از آن  

 خود کرد و مهر لکه ی ننگ را بر جبین دشمنان انسان بودن و تجاوز گران به شرافت آدمی کوبید[....

جنگجویان به یک خانه هجوم بردند. در آغاز به دختر  در منطقه ی چهل ستون ]کابل[    ۱۹۹۴در مارچ  

ساله ی خانواده تجاوز جنسی کردند ، پس از آن پدر او را ]با شلیک گلوله [ از پا در آوردند؛ زیرا   ۱۵

به دختر خود اجازه داده بود که به آموزشگاه برود و ]به درس های خود ادامه دهد[.... " ) برگردان از  

 AI Index: ASA 11 .05. 95 ،۱۹۹۵بین الملل ، ماه می نشریه: سازمان عفو 

بدین سان نمونه های دیگری از تبهکاری های وحشتناک، ضد انسانی و نابخشودنی جنگجویان گروه های 

تنظیمی وجود دارد که تماشای صحنه های آن در رسانه های دیداری و نوار های ثبت شده ی ویدئوی و 

 جریده ها و روزنامه ها، موی را بر تن انسان راست ایستاده می کند.یا خواندن آنها در ستون 

 

در بخشی از یک نوشته   ۱۹۹۵  ۱۲/  ۱۲تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungدر روزنامه  

 زیر عنوان " بر افتیدن افغانستان به چندین دولت..." به قلم مصطفی دانش آمده است ) برگردان(:

 

ه نام [ زمان، با دریغ و درد ناگزیر بود مشاهده کند که به چه شکلی یک دختر "... ] یک افغانستانی ب

ساله از پل باغ عمومی در مرکز شهر گذر می کرد، دستمال   ۱۸]جوان[ با ستمکاری کشته شد. دختر  

)چادر( سرش اندکی بیجا شده و پشت سرش افتیده بود و موهایش نمایان می شد . یک فرمانده وابسته به 

اد اسالمی" حزب عبدالرسول سیاف، متحد امروزی ]برهان الدین [ ربانی رییس دولت ، با سخنان " اتح

رکیک چون فاحشه و بد اخالق به او ناسزا گفت؛ زیرا چادرش را درست در سر نداشت و چهره ی خود 

ت ] شاید  را آرایش کرده بود. فرمانده سالحدار دختر را از سر پل به موج های سرکش دریای کابل انداخ

آغاز فصل بهار بوده باشد که از پیامد آب شدن برف در کوه ها، آب در دریای کابل روان بود [ پس از 

آن به ]موتر [ جیب خود سوار شده، بدون اینکه از سوی حاضران در آنجا که خود هراسان شده بودند، 

این فاجعه شرم آور [ مردم پیکر  برایش بندش به وجود آمده باشد، محل را ترک گفت. ]پس از پایان یافتن  

 بی نفس دختر را از دریا بیرون آوردند."

 

کارنامه های سیاه، عملکرد های ننگین، وحشت، خشونت و زورگویی فرماندهان و چریک های گروه 

های جهادی تازه به دوران رسیده آنقدر زیاد است که دشوار است، همه ی آنها را به رشته ی نگارش در 

وشه هایی از تبهکاری های تکان دهنده آنان که از سوی سازمان های بین المللی مدافع حقوق  آورد؛ ولی گ

بشر گزارش داده شده، تصویر کلی را از رفتار و کردار آنان در اختیار می گذارد. از جمله، وضعیت  

الملل بررسی کرده و در بخشی از گزار۱۹۹۳بشری را در افغانستان در سال   ش ، سازمان عفو بین 

 ساالنه آمده است ) برگردان(:

 

"... به گونه ی نمونه در ماه فبروری در افشار کابل، قوای رییس دولت ربانی به اشتراک جنگجویان  

حزب اتحاد اسالمی ]سیاف[ بر شهروندان اهل تشیع به شکل ناگهانی هجوم بردند، به چور و چپاولگری 

ان حمله هایی بوده  دست زدند. چنان معلوم می شود که این اقدام یک عملکرد انتقام جویانه به خاطر جبر

که در گذشته از سوی هزاره ها بر پشتون ها و تاجیک ها صورت گرفته بود و در روند آن شماری از 
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مردم کشته شدند. در این هجوم ]وحشیانه [ مرد های هزاره را در پیش دیدگان دیگر اعضای خانواده به  

کردند. در روز های پس از آن به زنان شیوه ی غیر انسانی تیرباران کردند، زنان و کودکان را زندانی  

تجاوز جنسی روا داشتند و شماری از خانه های رهایشی را به آتش کشیدند." ) برگردان از: آیینه ی 

، نشریه سه ماهه عفو بین الملل، بخش افغانستان، ۶-۵، ص۱۹۹۴(، اکتوبر    Pressespiegelمطبوعات )  

 شهر هامبورگ(. 

ها ، پس از به پادشاهی رسیدن امیر غضبناک عبدالرحمان خان با بدترین   مردم افغانستان، بویژه هزاره

دشواری های روزگار دست وپنجه نرم کرده اند. محمد نادر خان به نوبه ی خود در ناسازگاری با ملیت  

های ساکن در افغانستان از شهرت زشتی برخوردار است. در زمان حکومت های خود رأی خاندانی ) 

اده ( نیز تبهکاری های بی شماری علیه مردم از جمله هزاره ها صورت گرفته است. عمو ها و عمو ز

کارنامه های سیاه هاشم جالد و ددمنشی های محمد گل خان مهمند برای همیشه در سینه ی تاریخ باقی 

 خواهد ماند.

ریشه در  دوزخی را که سیاف وهابی و جنگجویان اتحاد اسالمی در مناطق هزاره نشین بر پا کردند،  

تاریخ تبهکاری های تعصب آمیز قومی عبدالرحمان خان و حبیب هللا خان و پس از آن، داشت. تنها انبازی 

و همراهی قوای برهان الدین ربانی و نیرو های شورای نظار در حمله های خونین انتقام جویانه بر ضد 

 هزاره ها شگفتی آور بود. 

 

) به معنای تعقیب و پیگرد گروهی از مردم، پیگرد دگر اندیشان   Pogramدر مجله ی ) نشریه سه ماهه (  

و اختناق نژادی، است( در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " هزاره ها خود مختاری می خواهند" به قلم  

Andreas Selmeci :)آمده است ) برگردان 

 

ده ی هجده برای شاهان پشتون ناگزیر به پرداخت جریمه ]باج[  " با وجود اینکه مردم هزاره پس از س

بودند، با آن هم به پیشوایی خان های محلی ]اربابان محلی[ خود تا اندازه ی بدون آزار و اذیت زندگی را 

عبدالرحمان خان در هزارستان به بیدادگری و تبهکاری آغاز کرد.    ۱۸۹۳به پیش می بردند. در سال  

ردم هزاره کشته شدند و شمار زیادی از مردان و زنان به کنیزی و بردگی در آمدند.زمین هزار ها تن از م

های ]زراعتی و علفچر های [ آنان به کوچی های پشتون به نام چراگاه های تابستانی بخشش داده شد " ) 

Pogram  ماه دسامبر 

ماه اپریل   ۴۲( شماره    Pressespiegelآیینه مطبوعات )    ۳۱، نوشته در صفحه  ۱۹۹۸فبروری  -  ۱۹۹۷

 سازمان عفو بین الملل به نشر رسیده است (.  ۱۹۹۸

از نخستین روز های آغاز به کار حکومت تنظیمی، دانشمندان و فرهنگیان افغانستان به سان دیگر الیه 

های مردم، در اعتراض به عملکرد جهادی ها )!( متحمل سنگین ترین حمله ها شدند و در واکنش با  

اقتصادی ( و   -زی آنان مرگ را به نقد جان خریدند. نبود برنامه ی رشد اجتماعی ) سیاسی  فرهنگ ستی

دیدگاه های تیره و تار قرون وسطایی گروه های جنگی در برابر پدیده فرهنگ و نوآوری های هنری، 

یت،  امید به آینده را در میان روشنفکران نا روشن تر کرد. بنابران در جو حاکم بودن یک چنین وضع

 شماری به ترک جانسوز وطن تن در دادند و برخی هم به دستور فرماندهان مقتدر به قتل رسیدند.

 

مستی ]نشه ی [ زورگویی در افغانستان " در     مصطفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر عنوان "

 ، نگاشته است ) برگردان(: ۱۹۹۸/  ۸/   ۲۲تاریخ  Neue Züricher Zeitungروزنامه 

 

تن روشنفکر ) در آغاز ( ربوده شده و ) پس از آن ( سر به نیست    ۴۰۰بیشتر از    ۱۹۹۴"... در سال  

شدند: استادان، پروفیسوران، هنرپیشگان، فیلم سازان که مسعود آنان را متهم به همکاری با دشمن می 

مند تلویزیون ) خبرنگار بخش فرهنگی( ، تنها  تن همکاران مردینه فریدون کار  ۹۰دانست. از جمله ی  

زن که در یک زمانی در تلویزیون افغانستان برنامه ها را به پیش می بردند،   ۳۰سه تن باقیمانده است.  

ناپدید شده اند. یک روز مجاهدین می خواستند مطلبی را به گویندگی یک زن به نشر بسپارند، هر چه در  

د، هیچ بانو ای را ]از رده ی کارمندان پیشین [ پیدا کرده نتوانستند که جست و جوی یک گوینده بر آمدن

 به اجرای این کار آماده باشد.... 

یک نماینده از نسل ]تازه به دوران رسیده ی مجاهدین[ که زندگی انسان ها را از نزد شان می رباید و به 

مت، فرمانده قوای جنگی حکومت، با  گورستان سوق می دهد، نور هللا نام دارد. این مرد خشن و بلند قا

افتخار درباره ی همسر چهارم خود گزار ش داد که با دختر ده ساله ازدواج کرده است. او می گوید که 

عالقمندی ویژه به "زنان" دارد و آغاز به گفتن ماجرای )سرگذشت ( پیشینه ی خود کرد که با یک دختر  

گ مقدس" بر ضد شوروی روزی یکجا با چریک های ساله صورت گرفته بود: در زمان جهاد " جن  ۹

خود به یک دهکده رفتند. در پیش روی یک خانه دخترک خوشگل خرد سال را در حال بازی ]کودکانه[  
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دید و دلداده ی او شد و خواست ]آن کودک بیگناه و لطیف[ را از آن خود کند. موافقت پدر و مادر دخترک 

مالی روستا رفت و او را حاضر کرد. مال امام رسم عقد نکاح را    را به دست آورد، با شتاب به دنبال

برپا و آن دو را زن و شوهر خواند. چند روز پس از این ازدواج، دخترک ] نگون بخت[ با زندگی بدرود 

 گفت. نور هللا بدون بردن عذاب وجدان و شرمندگی و بدون نشان دادن پشیمانی به سخنان خود پایان داد. 

ت بنیاد حکم چه کسی می  بر  [؛ زیرا  بداند؟ ] هیچ کس  تبهکاری  به  [ را متهم  نورهللا  وانست ]فرمانده 

 شریعت عقد نکاح قانونی بود...."

وحشیگری، آزار ، اهانت شهروندان، خونریزی، بستن و کشتن مردم بیگناه پس از به قدرت رسیدن تنظیم  

مرکز های آموزشی و پایگاه های پرورش   ها حد و مرز را نمی شناخت. جنگجویان آنها چیزی را که در

نظامی در آن طرف مرز های افغانستان، در سال های جنگ اعالم نا شده آموخته بودند، در زمان حکومت  

 خود به اجرا گذاشتند.

 

 Frankfurter مصطفی دانش در یک نبشته زیر عنوان " کشور ویران شده در هندوکش " در روزنامه

Allgemeine Zeitung  (:، نگاشته است ) برگردان۱۹۹۶/   ۲/  ۲تاریخ 

 

 } "... بشیر حسینی کارمند تلویزیون ]افغانستان [ با تلخی این سخنان را بر زبان آورد: 

آنچه را که   لیکن  دانستند؛  " مجاهدین کمونیست ها را متهم به خاین بودن به سرزمین پدری خود می 

هند، زشت تر و بدتر از آن است." پس از به قدرت رسیدن قدرتمندان امروزی در برابر مردم انجام می د

، بشیر در وظیفه ی خود در تلویزیون افغانستان باقی ماند و همیشه با این آرزو  ۱۹۹۲مجاهدین در اپریل  

روز ها را به سر می برد که صلح و آرامش وعده داده شده به زودی در سراسر کشور باز آید؛ ولی در  

داد. " این باندید ها همه قلمرو افغانستان را دارایی شخصی خود می دانند و به عمل بر عکس آن رخ  

مردم به دیده ی برده می نگرند و ما را بیرحمانه استثمار می کنند. خانواده های خود را به خارج فرستاده 

نفوس  زندگی کنند. کابل که در گذشته دارای سه ملیون    ( in Saus und Braus )اند تا پرزرق و برق

بود، امروز یک ویرانه است. همین اکنون هر شب صد ها کودک زندگی را در سردی هوا می گذرانند؛ 

ولی فرماندهان مجاهدین در خانه های لوکس در بستر های گرم خوابیده اند." سخنان باال گفته های بشیر  

، سرانجام توانایی را از  بود. او پس از یک و نیم سال اجرای وظیفه در حکومت قدرتمندان جدید در کابل

دست داد و ناگزیر به ترک وطن شد. ]بشیر به سخنانش چنین ادامه داد [: " چندی پیش بر بنیاد آگاهی 

دهی مردم همراه با یک دسته ی تلویزیونی به جنوب شهر ]کابل[ رفتیم. صحن بیمارستان "نور" کشتزاری 

درست کار گذاری نکرده بودند. در این کشتزار   از ماین بود که حتا این ]تلک مرگ [ را نیز در زمین

 کالبد دیده می شد که سگ های ایله گرد از گوشت آنها شکم خود را سیر کرده بودند  ۱۵ماین بیشتر از  

" 

شب ها صدای عوعو سگ ها فضا را پر می کند که از خوردن گوشت مرده های شکم سیر می شوند ] 

ریک شدن هوا و فرا رسیدن شب به بیرون بر آید و به گشت و  و به مستی می آیند [. هر کسی که با تا

 گذار بپردازد، مورد حمله ی سگ های ولگرد و مست قرار می گیرد.

این تنها بمب و موشک طالبان نیست که مردم از پی انفجار آنها از بین می رود؛ بلکه دستگاه حقوقی نام 

ردم می افزاید [: مجاهدین مخالفان خود را نهاد مجاهدین ]یک مشکل دیگر است که به مصیبت های م

فوری می کشند و در روی جاده ]کوچه ها و سرک ها[ می اندازند. باشندگان یک محله در غرب کابل  

که زمانی در آنجا هفت صد هزار شهروند زندگی می کرد، دسته ی تلویزیونی بشیر را نزد خود خواستند.  

، متوجه شدند که در زیر خاک توده، پا های انسان ها دیده  در هنگامی که گزارش گران به محل رسیدند

  ۲۰می شود. بشیر با دستان خود زمین را کاوید و خاک را به یک طرف انداخت و در یک گور گروهی  

 .بودپیکر را پیدا کرد؛ ولی روشن کردن و شناسایی هویت قربانیان از امکان به دور 

در جنوب کابل در آموزشگاه حبیبه، چهار دختر جوان پس از تجاوز جنسی به آنان، کشته شده بودند و  

پیکر های شان در یک چقری پر از آب پرتاب شده بود. بشیر با صدای ]پر از خوف[ چنین گفت: " ما  

اد وحشتناک این کالبد ها را از چقری پر از آب به بیرون آوردیم و به خاک سپردیم..." دیدن این روید

ساله را بسیار خسته ساخته و نشانه های پیری پیش از وقت در چهره ی او مشاهده می شود. در   ۳۹مرد  

هنگام بدرود گفتن این سخنان را یادآور شد: " جامعه بین المللی ما را به فراموشی سپرده است، دست کم 

د های تبهکارانه ی این جنگجویان تنظیم  به شهروندان افغانستان که در غربت زندگی می کنند از عملکر

 های جهادی، گزارش بدهید."{

 

گروه های جنگی در افغانستان برای تمرکز قدرت یکه تازانه ی خود، با سفاکی و درنده خویی ، انجام  

هر گونه عمل زشت را در برابر مردم روا می دانستند. در جنگ های میان گروهی، تنظیم های با هم 

های ذلت بار  دشمن که نتوانستند در برخورد های رویاروی با یکدیگر حساب پاک کنند، انتقام شکست  
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خود را از شهروندان بیگناه و بی دفاع ملکی در شهر ها و شهرستان ها و روستا ها می گرفتند. شیوه  

های رایج انتقام گیری رهبران و فرماندهان جهادی را از مردم: آتش زدن و ویران کردن خانه ها، بیشتر  

شت، خشونت، زورگویی و  کردن خونریزی و اشغال مناطق با در پیش گرفتن روش های وحشت، ده

سال   گزارش  در  باره  این  در  گرفت.  می  بر  در  )   ۱۹۹۶ویرانی  است  آمده  الملل  بین  عفو  سازمان 

 برگردان(:

 

"... در ماه مارچ نیرو های رییس دولت، ربانی به پشتیبانی نیرو های هوایی حمله ی بزرگ را بر ضد 

می رسید که عمل انتقام جویانه باشد ؛ زیرا پیشتر    اهل تشیع در کارته سه کابل آغاز کردند. چنان به نظر

از آن جنگجویان حزب وحدت و طالبان کابل را با موشک و توپخانه بسته بودند. پس از آنکه حزب وحدت 

سنگر های دفاعی خود را ترک گفت و بر پایه گزارش ها از چشمه های جداگانه که همه با هم همخوانی 

یداری نظامی دیده نمی شد. سربازان رییس دولت، ربانی به سرک های داشتند، در محل دیگر کدام پا

کارته سه ریختند و بی نظمی را به وجود آوردند، خانه ها را غارت کردند، شهروندان بیگناه را کتک  

زدند و پس از آن به قتل رسانیدند. بر بنیاد آگاهی های دست داشته، نیرو های جنگی اسماعیل خان در  

ام جویانه در استان فراه، در آغاز ماه می بمب های خوشه ای را پرتاب کردند که از پیامد یک هجوم انتق

تن شهروند کشته شد. بدین معنا: پیش از ریخته شدن بمب های خوشه ای   ۲۵۰  -۲۲۰آن نزدیک به  

هیچگونه برخورد جنگی در آنجا صورت نگرفته بود ، همچنان هیچ فعالیت نظامی دیگر نیز دیده نمی  

 د....ش

در مدت تهیه گزارش ساالنه، ده ها گور گروهی پیدا شد. به همین شکل در نیمه ی ماه مارچ در یک 

تن به دست آمد. دست های قربانیان را از پشت بسته بودند و نشانه های   ۲۲کاریز در چهار آسیاب، پیکر  

ر شریف پیکر شماری از  از شلیک مرمی بر فرق آنان دیده می شد. در ماه می در مناطق مختلف در مزا

انسان ها به دست آمد که به اتکای گزارش ها پس از گروگان بردن، از سوی نیرو های جنرال دوستم به 

، جوالی ۳۵( شماره    INFO/ Pressespiegelقتل رسیده بودند." ) برگردان از : آیینه ی مطبوعات )  

 ، شهر هامبورگ(. ، نشریه سازمان عفو بین الملل، بخش افغانستان۷-۶، صص  ۱۹۹۶

 

 - ۱۹۹۳دسامبر    -  ۱۳۷۲جدی    -، ماه های قوس  ۳۵ماهنامه ی آیینه ی افغانستان ) شماره    ۶در صفحه ی  

چاپ آمریکا، با وجود اینکه از سراپای مدیر مسؤول ماهنامه بوی آلوده به زهر نفرت، (  ۱۹۹۴جنوری  

د، یحزبی و دولتی به مشام می رسکینه و دشمنی با حزب دموکراتیک خلق افغانستان و شخصیت های  

و  دربار  به  نزدیک  و  مند  اخالص  اشراف  و  اعیان  طلبان،  سلطنت  آن  قلمی  همکاران  و  گردانندگان 

و حتا در سیاست نشراتی خود در کارزار زشت گویی، دشنام   بودندکارمندان عالیرتبه رژیم های گذشته  

سخن، گامی فراتر از تنظیم های جهادی نهاده است دادن، تحقیر کردن و ترفند بستن به دور از عفت قلم و  

 روشن نیست که از سر کدام انگیزه ی انسانی)!( این سخنان گنجانیده شده است:  -

 

دهد که رژیم ربانی    ۲۷" بحوالٔه میوند ترست مورخ   از زبان شخص معتمدی اطالع می    -فبروری 

الن فوری برای اعدام کمونیست های پرچمی  مسعود بعد از آغاز حملٔه کودتای مثلث)!( در اول جنوری پ

تفریق کسانی که با   ببرک ]کارمل[ را سر دست گرفته لست های کمونیست های سابق به  پیرو جناح 

آنها   -دوستم و یا ربانی    -ببرک]کارمل[   مسعود همکار می باشند ساخته شده و ترتیبات اعدام جمعی 

نیز بمجرد دستگیری اعدام خواهند شد. در ماه جنوری گرفته شده، یک عده قبال" اعدام و تعداد دیگر  

نفر پرچمی در یک اپارتمان مکروریان   ۱۸مسعود خبر دادند که    -جریدٔه ) امید( و نشرات طرفدار ربانی  

مسعود   -خودکشی و انتحار نموده بودند. ولی آیینٔه افغانستان از منابع موثق اطالع حاصل داشته که ربانی 

نفر را در یک اپارتمان  ۱۸از خانه های شان توسط افراد شورای نظار دستگیر و  پرچمی ها را یکایک

نفر دیگر را در محل دیگر برای مدت یک هفته توقیف نمودند و در این مدت حتی برای آنها نان    ۱۳و  

داده نمی شد و چون تشناب ها و بدر رفت ها یخ زده و خراب بود قضای حاجت را نیز در عین اطاق 

گلبدین قرار گرفت و افراد شورای نظار قبل   -می دادند. تا اینکه موضع مذکور تحت حملٔه دوستم  انجام  

نفر در   ۱۸از تخلیه موضع مذکور و گریز از آنجا بامر قوماندان شیر بمبیرک پرچمی های مذکور را  

مید( و نشرات نفر در اطاق دیگر گلوله باران اعدام نمودند، خبر بی منطق و دروغین )ا   ۱۳یک اطاق و  

نفر در یک اطاق خود را کشته اند بمنطق برابر نمی آید زیرا اگر چنین  ۱۸مسعود که گویا  -اجیر ربانی

بوده باشد اینـها باید یکدیگر خود را کشته باشند در حالیکه یک چاقو هم نداشتند و آنقدر ریسمان دراز که 

ته نشده تا چه رسد بدستگاه های ریسمان بافی نفر خود را توسط آن غرغره کند تا حال در دنیا ساخ  ۱۸

کابل. آیینٔه افغانستان اعدام دسته جمعی گروه های افغان را مخالف نص قران و شریعت غرای محمدی و 

 یک عمل متضاد با عنعنات شریف افغانی )!( دانسته آنرا شدیدا" تقبیح می نماید...."

 



 دهه خونین 

395 
 

 

د از زمره کمیته بین المللی دفاع از حقوق بشر درباره ی  شماری از نهاد های وابسته به سازمان ملل متح

این عمل غیر انسانی و تبهکاری نابخشودنی تفنگداران شورای نظار، به کمیسیون کاری گزارش داده  

از   است و  نیز شده  این رویداد  به  اشاره ی  اسامبله عمومی  به  آن سازمان  در راپور ساالنه  بودند که 

در افغانستان  در  آنرا  زورمندان  و  بگذارند  ارج  ملکی،  به حق زندگی شهروندان  که  بود  خواست شده 

 پایندانی کنند. 

افغانستان در سال های حکومت خان خانی تنظیم ها، در درگیری های خونین میان گروهی برای   در 

رسیدن به اریکه قدرت، به دست آوردن پول و تحکیم موضع های جنگی؛ اندازه ی وحشت، خشونت،  

بیدادگری، سنگدلی، ددمنشی، درنده خویی و ناروایی های زورگویان سالحدار آنقدر بسیار است که حتا  

زبان در گفتن و قلم در نوشتن آنها عاجز می ماند. آنچه که گوشه هایی از تبهکاری های تکان دهنده در 

 انستان است.رسانه های جهانی بازتاب داده شده است، شمه ی از اندوه و درد بزرگ مردم افغ

 

از بازدید از کابل چشم دید های خود را در نبشته ای زیر عنوان   ( پسAhmed Taheriاحمد طاهری )

تاریخ   Die Tageszeitung" کابل به مانند کابوس وحشتناک معلوم می شود " در آورده و در روزنامه  

 به نشر سپرده که در بخشی از آن آمده است )برگردان(:  ۱۹۹۵/   ۴/  ۲۵

 

" شبح وحشتناکی چون رویداد های سال گذشته، در فضای کابل دور می زند. شیعه ها برفرق زندانیان 

تن زن پشتون پیدا شد که بر آنان    ۲۰میخ کوبیده اند. در یک خانه ملکیت هزاره ها پیکر های برهنه ی  

ابی [ آنگونه که تجاوز جنسی صورت گرفته بود. همچنان هزاره ها از عملکرد بیرحمانه ی ] سیاف وه

این مجاهد پشتون تبار آموزش دیده ی الهیات و ] رهبر حزب اتحاد اسالمی[ به همین نام یاد می شود، 

گزارش دادند. وهابی ها سینه ی زنان ] به گروگان برده ی [ اهل تشیع را بریده، کوچولو ها و کودکان 

ردند[. هشتاد در صد این گونه رویداد ها را در آتش سوزان انداخته ] از تماشای سوختن آنان لذت می ب

برآمده از شیوه ی بینش و کار خالقانه)!( و عالقمندی خود خواهانه ی ]رهبران و فرماندهان جهادی[ 

افغانستان است. این سخنان همه روزه در دفتر صلیب سرخ در کابل شنیده می شود. لیکن کشتار، چور  

 درگیر رخ داده است."و چپاول از سوی جنگجویان کلیه گروه های 

 

سازمان عفو بین الملل در یک رساله ی ویژه به نام " افغانستان: مسؤولیت بین المللی در برابر فاجعه  

حقوق بشر "، در بخش سوم زیر تیتر " کشتار های ظالمانه و عمدی"، " شهروندان ملکی هدف بمباران 

 ، پرده برداشته است ) برگردان (:ها " از عملکرد های وحشیانه و تبهکاری های تکان دهنده 

 

، مانند روز های دیگر، شماری از مردم کابل انتظار موتر سرویس  ۱۹۹۳در یک روز در سال        "

شهری را می کشیدند. در یک لحظه در آنجا حمام خون روان شد، زمانی که بمب ها در چهار طرف  

شد، سر یک مرد از بدنش جدا شده بود. در   ایستگاه فرود آمدند. در همه جا پیکر جان باختگان پراگنده 

 تن کشته و یا زخمی شدند. ۸۰چند ثانیه 

در بیشتر شهر های جهان، رخ دادن یک چنین حمام خون، انگیزه ی به شمار می آید که یک روز را به  

های  واقع جز رویداد  در  ها  این گونه صحنه  پیدایی  افغانستان  در  ولی  کنند؛  اعالم  ملی  ماتم    نام روز 

روزمره شمرده می شود. بر پایه گزارش ها ایستگاه سرویس شهری به خاطری هدف بمباران قرار گرفته 

بود که ] انجام دهندگان این تبهکاری [ فکر می کردند که شهروندان در این محل از گروه های مخالف 

 پشتیبانی می کنند. 

ه وظیفه داشتند و با بی تفاوتی و سنگدلی " عادی بودن " این رخداد در نزد سه تن شاهد عینی که در منطق

در برابر زندگی جان باختگان به سازمان عفو بین الملل گزارش دادند، مایه شگفتی گزارش گران این  

 سازمان شد.

اندکی پس از این رویداد خونین جنگجویان مجاهدین به محل آمدند و به بازرسی قربانیان پرداختند، پول  

دزدیدند. در کل شهروندان ملکی که در سه سال پسین در جای های رهایشی به  و اشیای قیمتی آنان را  

گونه عمدی از پیامد حمله های توپخانه ای کشته شدند، ده ها هزار تن را در بر می گیرد. از کشتار های  

انسان در کابل از بین رفته است. تلف   ۲۵۰۰۰همسان از سراسر کشور گزارش ها رسیده است. تنها  

سانی بودند که بودن آنان سبب تهدید کس دیگری نمی شد و هیچ خطری از سوی آنان به بار نمی  شدگان ک

آمد. این انسان های بیگناه در خیابان ها، در کوچه ها، در آموزشگاه ها، در مسجد ها و یا در خانه های  

 خود زمانی به هالکت رسیدند که برای پیدا کردن پناهگاهی سرگردان بودند.... 
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حمله ها بر شهر کابل نقطه اوج خود را پیمود. در ماه اگست سه بیمارستان، هدف ضربه    ۱۹۹۴در سال  

ها قرار گرفتند، بیش از سی تن بیمار داخل بستر جان باختند، سامان و لوازم پزشکی کمک سازمان 

  ۱۰/   ۱۲  -  ۱۹۹۴/    ۹/   ۱۲بهداشت جهانی و سازمان یونسیف از بین رفتند. در حمله های یک ماهه )  

  ۱۷۰۰انسان کشته و    ۸۰۰گروه های درگیر در جای های رهایشی در کابل بر بنیاد سنجش ها  (  ۱۹۹۴  /

انسان دیگر زخمی شدند. در روند حمله ها ] با استفاده از جنگ ابزار های سنگین و پرتاب موشک ها [ 

الفان سیاسی آنان پشتیبانی می  تنظیم های جنگی با هم دشمن به این باور بودند که باشندگان محل از مخ

از پیامد  ۱۹۹۴/   ۱۰/    ۲۴  -/  ۱۰/   ۲۱کنند. شمار بیشتر جان باختگان زنان و کودکان بودند. از تاریخ  

تن به هالکت    ۹۵بمباران جای های رهایشی که هیچ هدف نظامی در آنجا ها وجود نداشت، کم از کم  

توپخانه ای و نارنجک انداز در چهار طرف دانشگاه  . حمله های  ندتن زخمی شد  ۲۰۰و باالتر از    ندرسید

تن زخمی از خود به جا   ۱۵۰تن کشته و    ۴۵کابل، منطقه دهمزنگ و کوه تلویزیون در ماه اکتوبر،  

تن    ۱۰گذاشت. شاهدان عینی گزارش دادند که فرود آمدن یک بمب بر یک آموزشگاه سبب کشته شدن  

 پناهگاه استفاده می کردند.... شد. جان باختگان از این آموزشگاه به جای

 

 کشتار ها از سوی نیرو های جنگی ) فرماندهان و چریک های گروه های مجاهدین (: 

 

یک شاهد عینی دیده است که چگونه جنگجویان در پایان ماه اکتوبر، همسایه خانه ی او را به قتل رسانیدند  

تن سالحدار به خانه ی او آمدند. این شخص در گذشته افسر ارتش بود و    ۲۰و گزارش داد: " دست کم  

دار ها به او امر کردند  پس از بر افتیدن حکومت نجیب هللا، رانندگی می کرد. نیمه های شب بود. سالح

که اشیای قیمتی خود را به آنان بسپارد، پس از گرفتن دار و ندارش بر او شلیک کردند. آنان کالشینکف  

]به شانه [ داشتند." شاهد عینی به این باور بود که همسایه او به دلیل وابستگی و نزدیکی با دولت گذشته 

 در لیست قربانیان گرفته شده بود.

ای گروه های جنگی، بر هزار ها شهروند ملکی قصدی و به گونه ی ظالمانه از فاصله نزدیک  سالحدار ه

شلیک کرده و آنان را کشته اند. این کشتار ها با انگیزه های گوناگون صورت گرفته است. شماری از 

با انسان های    این قتل ها به دلیل دشمنی در برابر دسته بندی های قومی و مذهبی و یا داشتن کینه و بدبینی

دارای جهان بینی باز تر، افغانستانی های آموزش دیده و کار فهم و کارمندان نظام های پیشین، انجام شده  

است. برخی دیگر، صاف و ساده کشتار های انتقام جویانه در درگیری های ]میان گروهی[ و یا پس از  

 آن بوده است.

جلوگیری از تجاوز گری جنگجویان بر زنان و   شماری از مردم غیر نظامی در تالش شان به خاطر

دختران جوان و یا ممانعت از چپاول خانه های خود، از سوی سالحدار های تنظیمی کشته شدند. زنان و 

کودکانی که کوشش کردند که در برابر دست درازی ها و یا ربوده شدن ها از خود پایداری نشان دهند 

 برده شدند.  ]به گونه ی بسیار بیرحمانه [ از بین

کشتار های عمدی و ظالمانه ی کارمندان رژیم گذشته، اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، افسران  

ارتش و ]پولیس[ پس از واژگانی حکومت رییس جمهوری نجیب هللا به شدت بیشتر شد. در یک رویداد 

نظار به گناه عضویت   یک شهروند افغانستان در وزارت داخله از سوی جنگجویان شورای  ۱۹۹۲در می  

در حزب حاکم گذشته، بازداشت شد. شاهدان عینی گزارش دادند که یک سالحدار نظامی ] دست و پای  

[ او را بسته کرد و از زینه به پایین انداخت. در همین وقت یک مجاهد وابسته به حکومت جدید، گروگان 

گرفت و کم از کم ده مرمی بر او شلیک   را به زیرزمینی ساختمان برد و با قنداق تفنگ زیر لت و کوب

          کرد، پس از آن گردن وی را با شمشیر کند تشریفاتی از بدنش جدا کرد. 

                                                              

در هنگام    ۱۹۹۴ساله( در زمان حکومت نجیب هللا، سناتور بود. در پایان سال  ۵۰جمال الدین عمر )      

رفتن به مسجد در خیرخانه کابل، راننده ی یک موتر جیپ جاپانی، او را بازداشت کرد. یک روز پس از  

،  آن کالبدش از بیلر گند دانی در نزدیکی آن ساختمان بیرون آورده شد. کسانی که موتر جیپ را دیده بودند

 گفتند که ماشین از حکومت گذرا در کابل بود....

شماری از کشتار ها بنابر انگیزه های سیاسی بوده است که شخصیت های سرشناس افغانستان را در بر  

می گرفت. شاید زنده بودن این انسان ها خطری در سر راه هدف های گروه های سیاسی سالحدار، شمرده 

ناخته ترین این جان باختگان بود. این شخصیت ازبیک تبار در مقام می شد. نجم الدین مصلح یکی از ش

مشاور شخصی رییس دولت، ربانی کار می کرد و در پیش سیاستمداران از احترام بسیار برخوردار بود.  

استان های: تخار، غزنی و هرات[  استاندار در   [ دولتی  بلند  داوود وظایف  در زمان جمهوری محمد 

برای    ۱۹۹۳دسامبر    ۳۱، به تاریخ(۱۹۹۴از آغاز دور جدید جنگ ها ) اول جنوری  داشت. اندکی پیشتر  

پیشبرد گفت و گو نزد جنرال دوستم فرستاده شد. با وجود اینکه او پیامی را با خود می برد؛ ولی از سوی 

وشن نیرو های متحد با جنرال دوستم و گلبدین حکمتیار به حبس افتاد و محل بازداشت او تا به امروز ر
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نیست. اعضای اتحاد نظامی خستو شدند که او در حبسگاه آنان است؛ لیکن خانواده ی زندانی نتوانست از 

 او احوال بگیرد.

حزب   ۱۹۹۴نجم الدین مصلح را به نیرو های حزب وحدت ، در غرب کابل تسلیم داده بودند. در اپریل  

ی خواستار شده بود، به این انتظار که پول ملیون دالر آمریکای۵وحدت برای رهایی وی از خانواده ی او 

موضع های    ۱۹۹۵را حکومت ربانی می پردازد، لیکن چنین کاری صورت نگرفت. در آغاز مارچ  

حزب وحدت در غرب کابل در نخست از سوی طالبان اشغال شد و پس از آن به اشغال قوای ربانی رییس  

گروگان را در آنجا نگهداشته بودند. ۱۵۰۰ه شدند که  دولت در آمد. فاتحان تازه رسیده داخل یک بازداشتگا

هشت کالبد را پیدا کردند، پیکر بی نفس نجم الدین مصلح نیز در میان آنها بود، همه جان باختگان را با 

مارچ،   ۱۰شلیک گلوله از پا در آورده بودند. زندانیان پیشین تأیید کردند که مصلح و دیگران را به تاریخ  

 وحدت به قتل رسانیدند. تفنگداران حزب 

دوکتور صالح محمد زیری ]عضو   خانواده ی  دیگر، کشتار وحشیانه سه عضو  دهنده[  ]تکان  رویداد 

بود. دوکتور زیری سیاستمدار    ۱۹۹۵کنگره موسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان [ در آغاز سال  

عهده داشت. به خاطر اینکه وظایف مهم ]حزبی[ و دولتی را به  (  ۱۹۸۵-۱۹۷۸افغانستانی در سال های )

کابل را به قصد بود و باش در پشاور، ترک    ۱۹۹۴از تهدید شدن به مرگ رهایی یابد، در شروع سال  

تاریخ   به  گذاشت.  تنها  کابل  در  را  خرد سالش  فرزند  دو  و  همسر  کارمندان ۱۹۹۵فبروری  ۳گفت.   ،

ساله و ارسال پسر    ۸جمیله دختر  حکومت ربانی رییس دولت، پیکر های بی جان بانو هاجره )همسر(،  

ساله ی دوکتور زیری را در حالی پیدا کردند که ]آدمکشان بیرحم و نامرد [ گلوی هر سه ]انسان بی   ۱۲

دفاع و بیگناه را بریده بودند... در اصل ماموران حکومتی به مقصد بیرون راندن ]خانواده ی دوکتور  

آمده بودند؛ زیرا اپارتمان مکروریان ] خالف کلیه راه و زیری[ و تخلیه کردن خانه مکروریان به آنجا  

رسم انسانی و اخالقی [ برای واگذاری به یک عضو کابینه ]ضبط شده بود [. ]چه کسی می تواند گمان  

نبرد که این عمل وحشیانه و خالف ارزش های انسانی به دستور وزیر کابینه صورت نگرفته باشد تا مال 

 ه ملکیت او در آید و سد موجود از سر راه برداشته شود .[بی صاحب هر چه زودتر ب

از  ها  ژورنالیست  از  شماری  شدند.  تهدید  مرگ  به  هنرمندان  و  نویسندگان  خبرنگاران،  از  بسیاری 

ستمکاری فرماندهان گروه های جنگی جام زهر مرگ را نوشیدند. یک خبرنگار افغانستانی که چند بار 

انی شده بود، به سازمان عفو بین الملل چنین گزارش داد: " حزب ها ) از سوی جنگجویان مجاهدین زند

تنظیم ها( خبرنگاران را متهم به آن می دانند که با تنظیم های با هم دشمن همکاری می کنند. ] ایدون 

شیوه ی [ کار مسلکی ژورنالیت ها بسیار تغییر کرده است. هر تنظیم لیست نام نویس انسان هایی را در 

 ود دارد که همه باید به نوبت گلوله باران شوند. خبرنگاران نیز در این لیست هستند." نزد خ

خبرنگارانی که درباره ی ]ماهیت و چند و چون [ درگیری های ]کنونی[ در افغانستان به رسانه های 

 گروهی بین المللی گزارش می دهند، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. نام آنان همیشه در لیست

کسانی درج است که گروه های مجاهدین قصد تیرباران کردن آنان را دارند. به خبرنگاران هشدار داده  

شده است که در پیوند به دخیل بودن تنظیم ها در فرایند رسانیدن جنگ ابزار و یا سوداگری مواد مخدر، 

 گزارش ندهند؛ بنابران شماری ناگزیر شدند که میهن را ترک گویند. 

آن سالحدار های تنظیمی بر سر بخش های دیگری از مردم نیز هجوم برده اند. یک شاهد عینی افزون بر  

به مغازه ی همسایه او حمله   ۱۹۹۴به سازمان عفو بین الملل گزارش داد که چگونه جنگجویان در سال  

زه را به قتل کردند: " کم از کم هفت جنگجو با کالشینکف ها به خانه و مغازه ی او آمدند. آنان مالک مغا

 ساله وی را گروگان بردند، پول و قالین های او را دزدیدند."  ۲۲رسانیدند و پس 

همین سان یک کارمند پیشین حکومتی گزارش داد: " من چپاول کردن های زیادی را به چشم خود دیده 

بود. همسر و کودکان او را  (  ۱۹۹۴خانه ی یک پزشک چور شد، دو ماه پیش ) اگست     نمونه :   ام.

بیرحمانه لت و کوب کردند. خودش در خانه نبود. این آشکار بود که آنان آمده بودند تا خود پزشک را به  

ساله ی او را در پیش چشمانم   ۲۰قتل برسانند. آنان دارایی او را دزدیدند. من دیدم که چگونه پسر جوان 

 به گلوله بستند."

 

شماری از فرماندهان، شهروندان را گروگان می برند و مدت ها با خود نگه می دارند، پس از چپاول 

، سه تن بازرگان افغانستانی به نام های ۱۹۹۴کردن آنان را به قتل می رسانند. چنانچه در پایان جوالی  

های بازرگانی خود را محمد صدیق، عبدالجبار و محمد نسیم با این سرنوشت رو به رو شدند. آنان کاال  

در مزارشریف فروخته بودند و به جالل آباد باز می گشتند. ایشان را در دشت کیله گی در نزدیکی شهر  

پلخمری استان بغالن، یک فرمانده وابسته به یک گروه سیاسی سالحدار، ایست داده، پول های شان را  

نستانی [ راکشته بود و پیکر های آنان را در دزدیدند. بر پایه گزارش ها، فرمانده ]هر سه بازرگان افغا

 چاه انداخته بود. یک ماه پس از آن اعضای خانواده های جان باختگان، مرده ها را پیدا کردند....



 دهه خونین 

398 
 

در برخی رویداد ها، مردم در واقع به دستور رهبران حزب ها کشته شده اند. یک آواره از افغانستان به 

: " برادرم برایم گفت که یکی از رهبران مجاهدین در آغاز نوامبر سازمان عفو بین الملل گزارش داد

، یک فرمانده را به جاده ی میوند کابل فرستاد تا سر یک دکاندار را که زمانی با این رهبر جنگ  ۱۹۹۳

کرده بود، از تنش جدا کند. فرمانده به آنجا رفت و به اشتباه سر کس دیگری را بریده با خود نزد رهبر  

مگان می دانستند که فرمانده مجاهد سر شخص مورد نظر را نه؛ بلکه گلوی انسان دیگری را آورد. ه

بریده بود؛ ولی هیچکس ]از ترس جان جرأت نکرد [ که به فرمانده ]خشمگین و تشنه به خون [ بگوید  

 که غلط کرده است....

 

 گور های گروهی: 

 

عمدی و ستمکارانه، هرگز زیر پوشش خبری نیامده و  ] یادداشت: در افغانستان بسیاری از کشتار های  

از دید مقام های دولتی در همین گاهه ی زمانی به دور مانده است. تنها وابستگان، خویشاوندان و دوستان 

جان باختگان می توانند با دادن آگاهی به نهاد های ملی و بین المللی از روی بسا رویداد های دلخراش از  

ی پرده بردارند. کشانیدن تبهکاران جنگی به یک دادگاه عادالنه و بیطرف ) نه زمره گور های گروه

و ضد انسانی الهه در هالند(، بر بنیاد معیار های حقوقی فراگیر جهانی با    دادگاه فرمایشی عدالت ستیز

جویی   نگهداشت اصل داشتن حق دفاع قانونی و گزینش آزادانه ی وکیل مدافع، به دور از انگیزه ی انتقام

های شخصی و گروهی و نشان دادن کینه و بیزاری شخصی، گروهی، حزبی و عقیدتی در برابر انسان 

و جهان بینی پیشرو و منطق جامعه شناسی استوار بر دانش نوین، به دریافت    های دارای باور ها، اندیشه

 حقیقت کمک خواهد کرد.[

هرات و در نزدیکی های کابل در پلچرخی ، گور های گروهی در ۱۹۹۲پس از تغییر حکومت در سال 

پیدا شد. چون جنگ های میان گروهی به سختی روان بود؛ بنابران گور ها را به راحتی دوباره پوشانیدند،  

 بدون اینکه یک حکومت فعال و دارای توانایی رهبری، پیرامون آنها رسیدگی کرده باشد.

در چهار آسیاب  ۱۹۹۵گرفته است. در مارچ  پس از رویداد یاد شده، جست و جوی دیگری نیز صورت

پیکر   گروهی،  از سوی   ۲۲در یک گور  کردن گور  باز  هنگام  در  که  آمد. خبرنگارانی  به دست  تن 

حکومت ربانی، در آنجا بودند، خبر دادند که کالبد ها را در یک کاریز آبیاری یکی را بر سر دیگری 

متر فاصله دارد. بر  ۳۰۰آسیاب را به کابل وصل می کند، انداخته بودند. این کاریز از شاهراه که چهار 

پایه گزارش ]آژانس خبر رسانی [ رویترز، الشه ی قربانیان در وضعیت ناهمگون قرار داشتند. کشته  

شدگان همه مردینه بودند، دست های آنان به پشت بسته شده بود و با شلیک گلوله بر فرق شان، به قتل  

 تن آنان از ملیت هزاره بودند. ۲۰قربانیان رسیده بودند. از جمله ی 

پایان  در  تنظیم مجاهدین مسؤول کشتار ها است.  فهمیده شود، کدام  به نظر می رسد که  بسیار مشکل 

چهار آسیاب ]از زیر اداره ی حزب اسالمی حکمتیار بر آمد[ و طالبان در آنجا حاکم   ۱۹۹۵فبروری  

، نیرو های ۱۹۹۵ت بود. در روز های پایانی مارچ  شدند، پیش از آن حزب اسالمی متحد حزب وحد

 رییس دولت ربانی، طالبان را از چهار آسیاب رانده و آنجا را زیر اداره ی خود در آورده بودند.

 

تن زن و کودک در زیرزمینی دانشکده ی پزشکی دانشگاه کابل   ۲۵تا  ۲۰پیکر    ۱۹۹۵در آغاز اپریل  

پیدا شد. الشه ی قربانیان را در الماری یکی از آزمایشگاه ها گذاشته بودند. بر بنیاد گزارش ها کالبد ها 

پوسیده بودند و شناسایی آنها کار دشوار بود. در میان کشته شدگان یک جفت عروس و داماد با لباس ویژه  

 در تن دیده می شد. افزون بر آن یکی از قربانیان به احتمال بسیار باردار بود.  ی عروسی

در کارته سوم و کارته چهارم شهر کابل کالبد شماری از جان باختگان از چاه های  ۱۹۹۵در آغاز سال 

نه آب بیرون آورده شد؛ لیکن پیکر ها چنان فرسوده شده بودند که شناسایی آنها امکان نداشت. همین گو

الشه ی عده ی از ] انسان های درمانده، بیگناه و بی دفاع [ از کارگاه خشت پزی در غرب کابل به دست  

ترجمه از .  ۱۹۹۵آمد. " )برگردان از نشریه سازمان عفو بین الملل، بخش آلمان فدرال، شهر بن، نوامبر  

 ( AI Index : ASA/ 11.09.95انگلیسی به آلمانی: شعبه هماهنگی برای افغانستان، شهر هامبورگ. 

های   روز  نخستین  در  آنان  حقوق  نقض  و  زنان  بر  ستمگری  ماشین  های  تنظیمی، چرخ  در حکومت 

سرازیر شدن گروه های جنگی به کشور، به شیوه ی خشن و آمیخته با بدبینی به چرخیدن آغاز کرد. اولین  

 ت برخی خانواده ها بود.پیامد آن، دست زدن به عمل شرم آور تجاوز جنسی و دست درازی به عز

 

در بخشی از گزارش ویژه ی سازمان عفو بین الملل زیر عنوان " زنان در افغانستان: یک فاجعه حقوق 

 بشر، حقوق بشری برای زنان " آمده است ) برگردان(:
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  ۱۹۹۴} " یک خانواده ی آواره از افغانستان، درد و رنج یک زن را این گونه گزارش داد: در آغاز سال  

نزدیک ساعت ده ی شب یک مرد همسرش را به یکی از بیمارستان های کابل می برد. قیود شبگردی 

نیتی، موتر  نافذ شده بود، موتر های شخصی و تکسی اجازه ی گردش را نداشتند. جنگجویان پوسته ی ام

را به هدف بازرسی ایست دادند و به مرد گفتند که خانمش را کارمندان امنیتی به بیمارستان می برند و  

خودش را به خانه فرستادند. در روز آینده آن مرد ] نگونبخت [ به درمانگاه رفت تا از احوال همسرش  

به این بیمارستان نیاورده است. ] با  آگاهی به دست آورد؛ ولی پاسخ دریافت کرد که کسی زن باردار را  

پریشان حالی به پاسگاه امنیتی آمد [ و از جنگجویان پرسید که خانمش را به کجا برده اند؟ بر پایه گزارش 

های رسیده، جنگجویان تنظیمی پیکر آن زن و نوزاد بی جان را به او نشان دادند و برایش گفتند: " ما تا  

دئوی می دانستیم که یک مادر چگونه تولد می کند و نوزاد به دنیا می آورد، کنون تنها با تماشای فیلم وی

 ایدون خواستیم خود مان به چشم خود ببینیم که تولد یک نوزاد چگونه آغاز و انجام می یابد."

 

آواره های تازه رسیده از استان فراه به سازمان عفو بین الملل از سرنوشت نا روشن همسر زمان شوقی، 

، کشته شد، گزارش دادند: همسایه ی آنان به ۱۹۹۴آواز خوان شناخته شده ی افغانستان که در آغاز سال  

گجویان حزب وحدت، خاطر آورد: " یکی از دوستان ما آگاهی به دست آورد که زمان شوقی از سوی جن

بیرون از خانه ی خودش با شلیک یک فروند موشک بر بدنش نابود کرده شد. گروه سالحدار همسر او 

را که به بیرون از خانه بر آمده بود ]تا جویای احوال شوهرش شود [ بازداشت کرد و از او خواستار 

را با خود بردند [، همسر زمان شوقی   پرداخت کرده نمی توانست؛ بنابر آن او  پول شد. ] از اینکه پول را

ص   AI Index:ASA 11.03.95پس از همان روز ، ناپدید شد."{ ) برگردان از رساله ی ویژه زنان:

 ، نشریه ی سازمان عفو بین الملل (۶

 

 

 پیدایی گروه طالبان و فزون یابی فاجعه های انسانی: 

 

دست به کار شدن این گروه ی نو برآمد برای عملی با پیدایی گروه طالبان به دسته های جنگی دیگر و  

کردن برنامه های دستگاه های اطالعاتی جهانی و منطقه ای ) سی آی ای، انتجلنس سرویس، موساد، آی  

اس آی، استخبارات سعودی، استخبارات امارات متحده عربی...( و به قدرت رسیدن آن؛ اندازه و حد 

نی در افغانستان روز به روز باال گرفت و شیوه ی دست زدن به رخداد های پی در پی فاجعه های انسا

 تبهکاری های وحشتناک و تکان دهنده نیز گوناگون شد. 

رویداد ها نشان دادند که شکنجه گری و فاجعه آفرینی از سوی طالبان، ریشه در ستمکاری های تاریخی 

ی تیره و تبار خود، به میدانـهای جنگ  داشت و آنان با ترفند باز گردانیدن اقتدار سیاسی از دست رفته  

آورده شدند تا با وحشیگری هدف های سیاسی، اقتصادی و راهبردی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، پاکستان، 

عربستان سعودی و دیگر بازیگران جهانی و منطقه ای را برآورده کنند. هر آیینه با گذشت زمان همگان 

از آغاز پیدا انسان بودن سر دریافتند که گروه طالبان  انسان و  با  یش تا روز سرنگونی خونتای شان، 

 ناسازگاری داشت و در افغانستان به غیر از خود، به دیگران هرگز ارزش نمی داد.

المللی صلیب سرخ،   الملل، کمیسیون دیدبان حقوق بشر، کمیته بین  در گزارش های سازمان عفو بین 

دافع حقوق بشر در پیوند به رویداد های فاحعه ی انسانی سازمان پزشکان بدون مرز و کلیه نهاد های م

از سوی طالبان از آغاز تاخت و تاز های جنگی و اشغال گری این گروه تا واژگونی امارت اسالمی آنان، 

 سخن هایی گنجانیده شده است. 

از   ویژه،  های  دادن رساله  بیرون  با  و  های ساالنه  در گزارش  الملل  بین  عفو  تبهکاری  ولی سازمان 

قتل، کشتار، اعدام های صحرایی، سنگسار و سر به نیست شدن شهروندان افغانستان به دست طالبان    ها:

 بسیار شفاف و روشن آگاهی داده است.

 شماری از رساله های ویژه نشر شده از سوی سازمان عفو بین الملل ، اینها اند:

 

ش  - بر حریم  قانونی  غیر  های سنگین  نام مذهب  افغانستان: حمله  از  استفاده  با   AIخصی شهروندان 

Index: ASA 11 /12 / 96 

 AI Index : ASA 11 / 03 / 95زنان در افغانستان: یک فاجعه انسانی  -

 AI Index: ASA 11 / 02 / 95افغانستان: بحران حقوق بشری و آوارگان  -

 بیرحمانهافغانستان: اعدام ها، بریدن اعضای بدن و کشتار های عمدی و  -

AI Index :ASA 11 / 05 / 95 

 AI Index:ASA 11/05 / 97زنان در افغانستان: نقض حقوق بشر ادامه دارد  -

 افغانستان: باقی ماندن درد و رنج انسانی از یک جنگ فراموش شده -
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AI Index : ASA 11 / 11/ – 16 / 99 

 خنانی گفته شده است: افزون بر این در رسانه ها نیز در پیوند به فاجعه انسانی س

 

در یک یادداشت کوتاه زیر عنوان " پیدا   ۱۹۹۵/    ۴/    ۱تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه  

 شدن گور گروهی در اطراف کابل " آمده است ) برگردان (:

 

( سربازان حکومتی به روز پنجشنبه یک گور گروهی را در جنوب کابل پیدا  apمارچ. )  ۳۱کابل،     "

همشهری از سوی ملیشه های طالبان با شلیک گلوله هدف    ۲۲کردند. بر بنیاد گفته های ساکنان محل،  

گرفته شده بودند، ملیشه های طالبان را نیرو های دولتی در نیمه ی ماه مارچ از اطراف پایتخت بیرون  

دند. پیکر کشته شدگان را که دست های شان به پشت بسته شده بود و با شلیک گلوله بر سر آنان رانده بو

از بین برده شده بودند، از زیر خاک بیرون آوردند تا آمادگی به خاکسپاری رسمی برای آنان گرفته شود.  

 کشته شده ها شهروندان ملیت هزاره بودند."

 

زجر و شکنجه دادن و کشتن انسان ها، دشمنی خود را با زندگی و گروه طالبان تنها و تنها با بستن و  

سالمتی جسمی و روانی مردم نشان نمی دادند؛ بلکه در گشودن عقده های خود در برابر انسان بودن از 

 راه ها و روش های گوناگون استفاده می کردند. 

گذا و  حجاب  با  بدن  سراپای  پوشانیدن   " تیتر  زیر  نوشته  یک  از  بخشی  قلم در  به  دراز"  ریش  شتن 

Christian Kreutzer    در روزنامهFrankfurter Rundschau    آمده است ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۴تاریخ ،

 )برگردان (:

 

در اتاق پزشکان در بیمارستان نظامی ]بیمارستان چهار صد بستر[ در شرق شهر ]کابل[، در هنگامی     "

فرما شد. پزشکان را گوشزد کرده بودند  که خبرنگاران غربی داخل شدند، یک سکوت و خاموشی حکم

گفته را سردسته ی پزشکان تأیید کرد و با     رویداد های روز های گذشته سخن نزنند، این   که درباره ی

هراس به خاطر این که کسی متوجه آن نشود، نگاهی به دروازه ی درآمد که باز گذاشته شده بود، انداخت، 

ین طرف و آن طرف در رفت و آمد بودند. سرانجام یک پزشک  جایی که شماری از طالبان سالحدار ا

جوان با صدای آهسته شرح داد، بیمارستان نظامی نه تنها کارمندان زن را از دست داد؛ بلکه طالبان زنان  

تن زن، شماری از آنان    ۶۰نزدیک به    -بیمار را نیز در پایان هفته از اینجا بسیار بیرحمانه بیرون راندند  

ساله که در همان روز از عینک زانو باید عمل می   ۲۸خیلی بحرانی قرار داشتند. یک زن  در وضعیت  

شد، طالبان او را به جبر ناگزیر کردند که بیمارستان را ترک گوید. همچنان شمار زیاد زخمی ها را از 

دند و با  رده ی جنگجویان پنجشیر وابسته به مسعود از بستر بیماری از درمانگاه با بیرحمی بیرون کر

 خود بردند."

 

پس از اینکه طالبان به کابل هجوم آوردند و شهر را اشغال کردند ) چگونه هجوم آوردند، به کمک کی 

ها و چه شمار لشکر اجیر پاکستانی و عربی در روند اشغال انبازی کردند، در بخش جنگ ها شرح داده 

را در پیش گرفتند که بیشتر شباهت به گروگان گیری و بردن آنان به بازداشتگاه   یشده است ( کار های

های اجرای کار های شاقه در زمان حکومت نازی ها در آلمان داشت که سرانجام گروگان ها را دسته 

 دسته سر به نیست می کردند.

Willi Germund  د گروگان وضعیت جنگی  در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " شهروندان افغانستان نبای

 : ، نگاشته است ) برگردان(۱۹۹۷/  ۱/  ۲۲تاریخ   Frankfurter Rundschau شوند " در روزنامه

" ] نوربرت [ هول ]نماینده ی ویژه ی سازمان ملل متحد برای افغانستان [ بر بنیاد آمدن تغییر های تازه 

<< سخن   Konzentrationslager (KZ)در وضعیت از یک >> سیاست بازداشتگاه همگانی طالبان  

 گفت." 

 

از شهر ها و شهرستان   همان گونه که گروه طالبان به دستور باداران خود در کوچانیدن جبری شهروندان

ها و آواره کردن آنان، مرز بندی روشن میان انسان های بیگناه و جنگجویان میدان جنگ را نمی شناختند  

و هر سال با آغاز فصل درگیری های نظامی صد ها هزار انسان را از شهرستان های شمال کابل و 

شمال، شمال غربی و شمال شرقی آواره و استان های: پروان، کاپیسا، بامیان و پسان ها از استان های  

بی خانمان می کردند و مردم به ناکجا آباد ها سرگردان می شدند؛ به همین سان در از بین بردن مردم،  

قتل و کشتار های جمعی و انفرادی انسان ها با انگیزه های نفرت تباری، مذهبی و زبانی از هیچگونه  

 وحشیگری و ددمنشی دریغ نمی ورزیدند.
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در بخشی از یک نبشته زیر عنوان " سفر گروهی همراه با بانو از راه افغانستان " از احمد طاهری، در  

 ، آمده است ) برگردان(:۱۹۹۷/  ۳/  ۷تاریخ   Die Tageszeitungروزنامه 

 

از    ۱۹۹۵" رهبر هزاره ها حجت االسالم ]عبدالعلی[ مزاری که با تهران همکاری داشت، در مارچ  

سوی طالبان برای پیشبرد گفت و گو در نزدیکی های کابل، خواسته شده بود، زندانی شد و در هنگام 

 بردن وی به کندهار، یکجا با همراهانش کشته شد.

ای سعودی در مدرسه های قران در پاکستان، جایی که آنان در نفرت از شیعه ها را طالبان از وهابی ه

آنجا آموزش دیده اند، آموختند. به سبب اینکه وهابی ها مذهب شعیه را یک راه مذهبی نادرست می دانند، 

 طالبان نیز به پیروی از سعودی ها، چنین می نگرند."

 

وردن نظم و آرامش در جامعه توجیه پذیر  برخی ها بیرحمی ها و رفتار های وحشیانه ی طالبان را برای آ

می دانستند؛ ولی نمی گفتند که آرامش گورستان کدام درد مردم افغانستان را درمان کرد و چه دستاوردی 

 را در پی داشت؟ 

 

شماره   Pressespiegelسازمان عفو بین الملل ) آیینه ی مطبوعات:    ۱۹۹۷در بخشی از گزارش سال  

 آمده است ) برگردان (:( ۷-۶، صص ۱۹۹۷جوالی  ۳۹

 

تن شهروند را در هرات لت و کوب کردند؛ زیرا در   ۱۰"... در آغاز امسال ملیشه های طالبان کم از کم  

دیوار خانه های آنان شعار های تبلیغی دشمنانه را پیدا کرده بودند. بسیاری از زندانیان حکومت طالبان 

بایست از پیامد شکنجه های وحشیانه از بین رفته باشند و یا در جا هایی کشته شدند که ماین گذاری شده 

 ا ناگزیر کردند که در آنجا گور ها را باز کنند....بود و طالبان آنان ر

شهر کابل در زمان محاصره از سوی طالبان، در بیشترین روز های سال گاهی با سنگینی و زمانی کمتر  

بدون در نظر گرفتن محل های رهایشی، موشک باران می شد. در یک حمله ی موشکی طالبان به تاریخ 

د ملکی کشته شدند و شمار زیادی زخم خوردند. در نتیجه بمباران تن شهرون  ۹سپتامبر کم از کم    ۲۵

تن شهروند جان باختند که بیشتر آنان   ۲۰اکتوبر در شهرستان کلکان    ۲۴هواپیمای طالبان، به تاریخ  

 کودکان بودند.... 

 

 ساله را در مالی  ۱۸انسان در پیش چشم همگان اعدام شدند. در فبروری در هرات یک جوان    ۹دست کم  

پهره دار طالبان را کشته بود. بر بنیاد یادآوری شاهدان،    ۲عام کشتند؛ زیرا او بنابر گفته ی برخی ها،  

پیش از این که این جوان را بکشند، تا سر حد مرگ لت و کوب شده بود. بر بنای گزارش ها، طالبان این 

 شتاری موافقت کند...."مرد جوان را با جبر و فشار ناگزیر کرده بودند که به حکم کشتن خود نو

دشمنی گروه طالبان و پاکستانی های پشتیبان آن ، با زبان و فرهنگ دیرین پایه پارسی، بسیار آشکار بود  

و در هر تاخت و تاز و استیال گری، در هر جایی که پا می گذاشتند با وحشیگری ، بر ضد زبان و 

حق زندگی انسان، حقوق اساسی شهروندی   فرهنگ مردم نیز شمشیر می زدند که این عملکرد دشمنی به

 و اعالمیه جهانی حقوق بشر بود و پیامد های آن بسیار فاجعه بار بود.

 

ی  روزنامه  در   " غرب  شمال  در  فیصله   " عنوان  زیر  نبشته  یک  از  بخشی  در  دانش  مصطفی 

Frankfurter Rundschau  نگاشته است )برگردان(:۱۹۹۷/  ۴/   ۲۸تاریخ ، 

 

ترین پاکسازی تباری طالبان، به آنان ]به ازبیک ها در شمال غرب افغانستان [ حق می دهد ]که " تازه  

در برابر این گروه بی اعتماد باشند [. در شمال کابل در استان های: پروان و کاپیسا، " شاگردان مدرسه  

را از آنجا به  های آموزش قران " از زمان استیالی خود در آغاز سال، صد ها هزار شهروند تاجیک  

بیرون رانده و بیجا کرده اند، جوانان را قتل عام کردند و یا با خود بردند. یک ستمکاری پشتونیزه سازی 

در بخش فرهنگی نیز به راه انداخته شده است. : با ضربه های قمچین، هر کسی که به زبان پارسی ،  

 ، سخن بزند، جزا می بیند.زبان گویش تاجیک ها و یکی از زبان های رسمی دولت افغانستان

طالبان لت و کوب مردم را به " خواست هللا " در زمین انجام می دهند. در قلمرو " حاکمیت خدایی "  

 آنان، با انسان ها به سان چهارپای ها رفتار می شود...."

 

اد محاصره ی اقتصادی شهر ها و شهرستان ها به هدف گرسنه نگهداشتن مردم و جلوگیری از رسیدن مو

خوراکی کمک نهاد های جهانی به جا هایی که جنگ روان بود و تا هنوز زیر حاکمیت طالبان در نیامده  
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از آن برای پیشروی   MI6بود؛ یکی از ابزار های بود که این گروه به اشاره آی اس آی، سی آی ای و  

 های خود کار می گرفتند و فاجعه آفرینی می کردند.

 

Willi Germund    بخشی از یک نوشته زیر تیتر " ملیشه های طالبان می خواهند بازماندگان چنگیز  در

، نگاشته ۱۹۹۷/    ۱۱/    ۲۰اریخ  ت  Frankfurter Rundschauدر روزنامه"    خان را گرسنه نگهدارند

 (:است )برگردان

 

هدف های   اسالمی طالبان افغانستان در سال روان  -" با تفنگ ها و تانک های جنگی ملیشه های افراطی  

"     نظامی خود را به دست آورده نتوانستند. کنون در تالش اند که با استفاده از " راهبرد گرسنه نگهداشتن

نیرومند ترین دشمن خود را در جنگ شهروندی ضعیف و ناتوان کنند. از ماه اگست طالبان تحویل دهی  

عه حزب وحدت، بند کرده اند. تنها به  مواد خوراکی را در استان مرکزی بامیان، پایگاه نیرومند گروه شی

شهروند کفایت می کند. بسیاری خانواده ها تنها    ۳۰۰۰۰۰دو هفته ی دیگر ذخیره ی گندم در آنجا برای  

 یکبار در روز غذا می خورند....

تن غله از متحد خود، پاکستان به   ۶۰۰۰۰۰   [۱۹۹۷خود ملیشه های طالبان، در آغاز این ماه ]نوامبر  

دست آوردند، امید به آن دارند که با در پیشگیری سیاست گرسنه نگهداشتن یک دشمن را ضعیف کنند، 

که به آنان ) به طالبان ( در این سال شکست فاحشی را تحفه داد. در پایان ماه می جنگجویان حزب وحدت 

ا بیرون راندند و به هر طرف پراگنده کردند. کم از کم  از مزارشریف شهر شمالی افغانستان، طالبان ر

اسالمی کشته شدند. در خزان بار دیگر   -مرد جنگی با تجربه از رده ی، ملیشه های افراطی    ۳۰۰۰

جنگجویان خدا به دروازه های شهر در مرز با ازبیکستان رسیدند، این بار نیز هزاره ها حساب آنان را 

 کف دست شان گذاشتند.... 

 

نگجویان اتحاد شمال نیز مسؤول وضعیت دشوار کنونی هستند. در جنگ ها در ماه می کلیه گدام های  ج

( را در شهر مزار شریف   World Food Programmمواد خوراکی برنامه ی سازمان غذایی جهان )  

ران اتحاد چور کردند. پس از آن نمایندگی های سازمان ملل متحد در شمال بسیار بی اعتماد شده اند. رهب

شمال، کارمندان ملل متحد را متهم دانستند که با جنگجویان طالب همکاری می کنند و با آنان یکجایی به 

 تبهکاری دست می زنند. 

 این سخن تا اندازه ی درست است؛ زیرا وقتی که طالبان بدون توجه ]به وضعیت زندگی 

بر عکس به کلیه قلمرو زیر اداره ی ملیشه " راهبرد گرسنه نگهداشتن " را به کار می بندند،     مردم [

سازمان غذایی     اسالمی همیشه کمک های بین المللی رسانیده می شود. همچنان برنامه  -های افراطی  

جهان، به تازگی همین اکنون به وضعیت ناگوار " هزارجات" محل بود و باش هزاره ها توجه کرد.  

نشان دادن این فاجعه انجام داده می توانست؛ ] لیکن در   کاری را که این سازمان در هفته های پیش برای

 این کار غفلت کرد.["

 

ددمنشی طالبان در افغانستان در جا هایی که پس از هجوم های وحشیانه به اشغال خود در می آوردند، 

خاطره ی وحشیگری های اسقف ها را که از درون کلیسا های عیسوی در اروپا در سده های پیشین بر  

نیز رنگ و می خاست و تبهکاری های تکان دهنده ی خلفای اموی و عباسی و تخت نشینان پس از آنان  

ساله ) پسر و دختر   ۱۲و    ۱۰بوی آن را داشت، تازه کرد. شکستاندن استخوان دست ها و پا های کودکان  

( یکی از نمونه های آن است که طالبان در شمال افغانستان و در استان بامیان و دیگر شهر ها و شهرستان 

 و حتا روستا های هزاره نشین به آن دست زدند. 

تن    ۶۰۰بیشتر از   ۱۹۹۸/    ۱/    ۲-۱در شهرستان قیصار استان فاریاب، نیرو های طالبان به تاریخ های  

انسان دیگر شد. اندازه  ۲۰۰۰۰شهروند بیگناه ملکی را به گونه گروهی از بین بردند که سبب آواره شدن  

یک نامه ی سر گشاده به  ی تبهکاری طالبان آنقدر بزرگ بود که برهان الدین ربانی را وادار کرد تا در  

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد، توجه جهانیان را به این رویداد جلب کند؛ لیکن طالبان که از  

کمک و پشتیبانی آمریکا، انگلیس، عربستان سعودی، اسرائیل، برخی کشور های اتحادیه اروپا و پاکستان 

عملکرد تبهکارانه ی خود انکار ورزیدند و گناه را ) آی اس آی( برخوردار بودند، با دیده درایی از این 

 به گردن مخالفان خود انداختند. 

خود، پرده از روی تبهکاری های طالبان که در  ۱۹۹۸سازمان عفو بین الملل در گزارش ساالنه ی سال 

آتش   باال از آنها یادآوری شد، برداشت. در این گزارش حتا از پاشیدن بنزین به بدن اسیران و پس از آن

 زدن آنان سخن گفته شده است. 

 

ه                         
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هدر یک نبشته زیر عنوان " طالبان آنان را گرسنه نگه می دارند " در نشری  Andreas Selmeci 

- :نگاشته است )برگردان( ۱۹۹۸فبروری  -۱۹۹۷دسامبر   Pogrom 

 

از اگست     " آنجا زندگی می کنند،  افغانستان که مردم هزاره در  در محاصره ی   ۱۹۹۷استان بامیان 

اقتصادی ] جلوگیری از رسانیدن مواد خوراکی[ از سوی بنیادگرایان اسالمی طالبان قرار گرفته است. 

وجود دارد، در تابستان پس از آنکه در این استان کوهی و تنها با گذر از راه کوتل ها امکان رفتن به آنجا  

برداشت فرا آورد های کشاورزی ناچیز بود، گدام های ]مواد غذایی برای تامین [ دو صد هزار شهروند 

بسیار اندک است. با آمدن زمستان که در اینجا شش ماه دوام می کند، مردم محل با خطر گرسنگی رو به 

، طالبان فرودگاه هوایی بامیان را در آخرین رو هستند. به هدف بر هم زدن فعالیت پل هوایی ملل متحد

 شب سال بمباران کردند. 

طالبان اجرای این عمل ننگین خود را دلیل آوردند که ملیشه های هزاره حزب وحدت از تسلیم دهی کمک  

های ملل متحد بهره مند می شوند. در جایگاه سازمان رهبری کننده ی اهل تشیع، حزب وحدت که بیشتر  

ن با جنگ ابزار آراسته می شود و محل هایی را در شمال غرب در یک پهنای گسترده،  از سوی ایرا

اینکه از مردم استان بامیان در فصل خزان درخواست شد که به گونه  اداره می کند.  نزدیک به کابل 

ان گروهی محل را ترک گویند، باور ها به این است که طالبان توانستند زیربنا های ملکی مخالفان را ویر

 کنند. 

 ۲در صورت اشغال بامیان از سوی طالبان پدید آمدن رویداد های دلخراش پیش بینی می شود. به تاریخ 

بنا بر گزارش یک خبرنگار وابسته به سازمان دفاع از مردمان زیر تهدید، طالبان به طرف   ۱۹۹۸/    ۱  /

م هزاره را زخمی و ناتوان  تن از اهالی ملکی مرد  ۲۰ (Kuera– za )جنوب شهر ]بامیان[ در روستای  

کردند. آنگونه که از گزارش ها بر می آید، طالبان آله ی تناسلی مرد ها را بریدند، به زنان تجاوز جنسی 

تن   ۷۰طالبان در منطقه ی قزل آباد مزارشریف    ۱۹۹۷/    ۹/    ۱۴کردند و کودکان را سر زدند. به تاریخ  

شیانه به قتل رسانیدند. بر پایه گفته های شاهدان عینی، شهروند بیگناه، از زمره زنان و کودکان را وح

طالبان دست و پای بیشترین قربانیان را شکستانده و پس از آن بر آنان شلیک کردند و باقیمانده را از فرق  

سر پوست کشیدند. ]آدمکشان و تبهکاران طالب [ که این بیرحمی ها را انجام دادند،در میان مردم چیغ 

شعیه ها بی دین هستید " پس از این گزینش با شما ست که به زبان پارسی سخن می زنید   می زدند " شما

 و ]یا خیر؟[. 

طالبان در جنگ شهروندی افغانستان یا به وجود آورنده ی ستمکاری هستند و یا نخستین کسانی اند که 

وهی، نزدیک به دو  خود را بر شهروندان با گزینش بدی جا زده اند. در ماه دسامبر ملل متحد گور گر

از سوی نیرو های جنرال ملک ازبیک به گونه   ۱۹۹۷هزار اسیر جنگی طالبان را گشود که در می  

بیرحمانه قتل عام شده بودند. از وقتی که طالبان هشتاد در صد خاک کشور را اداره می کنند و حمله های  

دیده شود( جنگ برای  ۱۹۹۷-۱۹۹۶سال  ۱۲۹شماره  Pogromخود را در شمال آغاز کردند ) نشربه 

گرفتن قدرت به جنگ میان پشتون ها و دیگر ملیت های افغانستان تغییر شکل داده است. هنگامی که 

در تالش خود برای اشغال تونل سالنگ به استان های پروان و کاپیسا هجوم   ۱۹۹۷طالبان در جنوری  

روند تاجیک را از جای های بود و بردند، بر بنیاد گزارش ها از چشمه های خبری، صد ها هزار شه

باش ]تاریخی و همیشگی [ شان ]جبری و بیرحمانه[ بیرون راندند. واپسین رییس جمهوری انتخابی )؟(  

 متهم به جاری کردن حمام خون دانست. ۱۹۹۸افغانستان ربانی تاجیک تبار، طالبان را در جنوری 

شتونستان بزرگ " را می بینند، حتا اگر در زیر  همیشه و آشکارا فرماندهان طالبان خواب تشکیل یک " پ

نفوذ و تأثیر پشتون های پاکستانی برآورده شود. در جو یک چنین فضای ناسیونالیستی طالبان بود که  

 پیوستن شمار زیادی از افسران حکومت کمونیستی پیشین 

قلمرو زیر اداره ی طالبان ]خلقی های پشتون، بویژه وابسته به گروه شهنواز تنی[ تحقق پیدا کرد. در  

سخن زدن به زبان های دیگر ممنوع اعالم شده است. کسانی که از راه باور های مذهب سنی، از جمله  

از " پایه عقاید " مالی شان )مال عمر( کژ روی کنند، زیر پیگرد و بیدادگری قرار می گیرند. هزار ها 

 نی شده باشند.تن از مردم اهل تشیع بایست با استفاده از زور زندا

 غرور ملی افغانستانی ها که پس از بیرون شدن قوای شوروی در بین گروه های مجاهدین 

با هم درگیر محفوظ باقیمانده بود در روی پارچه های شیشه خوابیده است. برای اینکه جلو ویرانی کشور  

ی جنگ ابزار را ]به را بگیرند، شورای امنیت سازمان ملل متحد ناگزیر شد که تحریم کامل تسلیم ده

ایاالت   - طرف های با هم دشمن [ عملی کند. قدرت هایی که جنگ نیابتی را در هندوکش ادامه می دهند  

متحده ی آمریکا، روسیه و دولت های اسالمی همسایه می توانند راه را به سوی برگزاری یک نشست  

کشور آتش بس برقرار شود و محاصره صلح باز کنند. هر چه زودتر که امکان دارد؛ لیکن باید در شمال  

 Pressespiegelی اقتصادی ]رسانیدن مواد خوراکی [، علیه هزاره ها از بین رود " ) آیینه مطبوعات:  

 (.۳۰، ص  ۱۹۹۸اپریل  ۴۲شماره 



 دهه خونین 

404 
 

اسالمی طالبان یکجا با شماری از دهشت  -آنگونه که در سطر های باال یادآوری شد جنگجویان افراطی 

افگنان عربی و غیر عربی، بویژه پاکستانی ها که در رده های آنان می جنگیدند، به کمک کارمندان آی  

آمریکا   به همکاری و پشتیبانی  پاکستان و  آی  در  اسر  -عربستان سعودی    -انگلیس  -اس  می    ۱۹ائیل 

از هرات، کندهار و کابل به شهر مزارشریف ریختند که زمینه سازی آن در یک معامله پنهانی    ۱۹۹۷

این   بربنیاد  چند ملیون دالری با جنرال ملک، شده بود تا علیه جنرال عبدالرشید دوستم سرکشی شود. 

ن سوز زبانه کشید و صد ها معامله، در استان های شمال غربی افغانستان شعله های آتش جنگ خانما

 شهروند یا جان خود را از دست دادند و یا زخم های ژرفی خوردند و یا آواره و دربدر شدند.

ولی سازش و معامله گری جنرال ملک با آی اس آی و دستگاه استخبارات عربستان سعودی و توافق با 

  ۲۸های خونین را در پی داشت. در  طالبان شکسته شد و اعتبار خود را از دست داد که باز هم درگیری

پاکستانی و دفاع کنندگان مزارشریف، هزار    -در جنگ های سخت میان استیال گران طالبی    ۱۹۹۷می  

ها جنگجوی طالب و پاکستانی های همراه آنان کشته و در گور های گروهی دفن شدند. جنرال ملک بیش  

انه در دشت لیلی به قتل رسانید و الشه ی کشته تن اسیر جنگی طالبان را به شکل بسیار بیرحم۱۰۰۰از 

 شدگان را در چاه ها انداخت که این رویداد در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز آمده است. 

افغانستان و در استان    ۱۹۹۷همین گونه در ماه های می و جوالی   در جنگ های ویرانگر در شمال 

 ی از جنگجویان طرف های درگیر کشته و یا زخمی شدند.پروان تا نزدیکی های تونل سالنگ شمار

طالبان وحشی و همراهان دهشت افگن پاکستانی و عربی آنان، پس از شکست در پروان و شهرستان 

های شمال کابل، در روند عقب نشینی کاریز های آبرسانی، چاه ها و چشمه های آب آشامیدنی، جوی ها 

ردند و یا هم انفجار دادند تا شهروندان تاجیک به خانه های خود به و بند های آبیاری را یا زهر پاشی ک

 زودی برگشت کرده نتوانند.

مالی  پشتیبانی  و  به کمک  طالبان  افغانستان،  شمال  در  خود  پی  در  پی  های  جبران شکست  خاطر  به 

ات و از راه هر  ۱۹۹۸عربستان و پاکستان در صدد آغاز حمله های نظامی جدید بر آمدند. در جوالی  

بادغیس به سوی شمال هجوم آوردند و شهر میمنه را اشغال کردند و صد ها سرباز ازبیک را به رگبار 

شبرغان بر اندازی شد و طالبان سوار بر خودرو های پیکپ جاپانی هدیه    ۱۹۹۸بستند. در اول اگست  

به    ۱۹۹۸ت  اگس  ۸ترکی فیصل در دسته های منظم به طرف مزارشریف در حرکت افتیدند و به روز  

 آنجا رسیدند.

مزارشریف بار دیگر در آتش اشغال گری طالبان سوخت. سربازانی که از شهر دفاع می کردند به مانند  

برگ درخت بر زمین ریختند و قتل عام شدند . نسل کشی شهروندان هزاره در دست اجرا گرفته شد. 

رکت کننده را به گلوله از پا در می وحشت و درنده خویی طالبان سرحد را نمی شناخت، هر جنبنده و ح

آوردند؛ زن و مرد، پیر و جوان، نوزاد و کودک را به مانند گوسفند گردن می بریدند، پیکر کشته شدگان 

در سرک ها و در بازار ها افتیده باقی ماند، در سراسر شهر جوی خون روان    -روز ها در کوچه ها  

ها، ازبیک ها، هزاره ها و ترکمن ها آواره و بی خانمان بود، صد ها هزار شهروند افغانستان: تاجیک  

شدند، جنگجویان طالب به خانه های مردم هجوم برده اعضای خانواده ها را به شکل وحشیانه قتل عام  

کردند، هزار ها تن شهروند هزاره را اسیر گرفته و به زندان افگندند، برخی ها را در کانتینر ها انداختند 

وا از بین رفتند و شماری از زندانیان را در دشت لیلی به گونه گروهی کشتند، جنگجویان  و به سبب نبود ه

 طالب بر زنان هزاره تجاوز جنسی روا داشتند و یا شماری را ربوده به خود صیغه کردند.

مال دوست محمد فرمانده طالبان یکجا با جنگجویان سپاه صحابه ی پاکستان به ساختمان قنسلگری ایران  

در زیر خانه ی  در   و  بازداشت  را  ایرانی  و یک خبرنگار  ها  دیپلمات  برده،  شهر مزارشریف هجوم 

 قنسلگری زندانی کردند و به دستور مال عمر به قتل رسانیدند. 

از سه جهت به استان بامیان حمله کردند و به کشتار وحشیانه ی مردم   ۱۹۹۸سپتامبر    ۱۳طالبان در  

 مرد کهنسال را تیرباران کردند. ۵۰به مرکز بامیان  دست زدند و در یک روستا نزدیک

واکنش های جهانی در پیوند به رخداد های وحشتناک در شمال افغانستان و در استان بامیان، همچنان 

بازتاب گسترده ی رویداد ها در رسانه های همگانی، بسیار دلچسب است که نباید از نگر به دور انداخته 

 شود.

 

 این واکنش ها: چند نمونه از 

 

 موضع گیری ویلی ویمر عضو پارلمان آلمان و معاون جلسه ی پارلمانی سازمان  -１

 

 ، ) برگردان (: (۱۹۹۸/  ۸/  ۱۲امنیت و همکاری اروپا ) 

" پیرامون وضعیت ]رویداد های[ پسین در افغانستان و هجوم طالبان به شمال افغانستان ویلی ویمر معاون 

 ( یادآور شد:OSZEپارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا )رییس انجمن 
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افغانستان به باور بسیاری از دیدبان ها، دیگر وجود ندارد. کم از کم بیست سال جنگ، وضعیت درونی 

و بیرونی را آنگونه از بنیاد دگرگون کرده که ]رویداد های پسین [ ثبوت آن را نشان می دهد. پس اجازه 

فریب[ وحشتناک بود، چیزی که انسان می تواند آنرا به   -گفته شود که یک اشتباه ]خبط  است این سخن  

بایگانی پایان این سده بسپارد. در گذشته جنگ بر ضد شوروی در افغانستان روشن کرد که چه چیزی از  

سالم  ماده ی انفجاری، افغانستان به بیرون رخنه کرده توانست. یک قدرت جهانی از هم پاشید، جهان ا

توانایی دهشت افگنی خود را به وجود آورد که از کشمیر ]آغاز[ از مصر گذشته تا الجزایر، آدمکشان و  

آتش افروزان به کشور های اصلی خود باز می گردند ] آدمکشان و آتش افروزان که از سوی شماری از  

شده بودند، کنون وجود   دولت ها، پس از آموزش و پرورش نظامی برای خرابکاری به افغانستان فرستاده 

آنان به خود حکومت های کمک کننده درد سر شده است [. صد ها هزار کشته تا اکنون نشان خون ]خط  

خون[ هستند که جنگجویان پرورش یافته در افغانستان علیه شوروی، در وطن خود شان از خود بجا  

 گذاشته اند.

کمک گر و پشتیبان همیشگی طالبان و مجاهدین پاکستان، عربستان سعودی و ایاالت متحده آمریکا که  

پیشین بوده اند و هستند، به چه دلیل باید از بذر افشانی خود زیان نبینند، آن چیزی ]تخمی[ را که خود آنها 

در افغانستان پاشیدند ]بنیاد آنرا گذاشتند[؟ این ملیونر ]سعودی [ پناه یافته در نزد طالبان، بن الدن که از  

مریکا بیزاری دارد، ]در اجرای عملکرد های خود[ تنها نیست. او با طالبان و محیط آنان تا عربستان و ا

 ( ناگفته ]نا روشن [ را در گلو خود جا داده است.Klosاندازه ی بلد شده )عادت کرده( و یک پیام ) 

نه کردن پول  پیشروی طالبان به سوی شمال از پیامد پیروزی های نظامی نبوده است؛ بلکه بیشتر با هزی

]و  لطف  نخستین  ثباتی،  بی  عنوان یک شاخص  به  پیشامد  این  بود.  زمینه سازی شده  هنگفت، جبری 

مهربانی [ به کل منطقه است و می شود به گونه جدی امنیت ما را ]در اروپا [ نیز به خطر اندازد. کشور  

می نگرند. جنگجویان تفاله شده  های آسیای میانه، هند، چین، تأثیر ویرانی های طالبان را پیش از پیش  

]بی ارزش [ در هندوکش در فعالیت خود از سوی قدرت هایی پول به دست می آورند و با جنگ ابزار 

ها آراسته می شوند که خود با عالقمندی فراوان مبارزه بر ضد تروریزم بین المللی را در سرلوحه کار 

ین تروریزم می شمارند." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: خود نوشته اند و خود را پیکان تیز ] در برابر [ ا

 " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول (.

 

 ، ) برگردان (: (۱۹۹۸/  ۹/  ۱۱اطالعیه رسانه ای مجمع دفاع از خلق های زیر تهدید) -۲

سته است.  " ملل متحد کشتار مردم زیر تهدید را در افغانستان بدون نشان دادن کدام واکنشی به تماشا نش

مجمع دفاع از خلق های زیر تهدید، برای ملیت هزاره ی افغانستان، به وجود آمدن زون کمکی را در  

 چوکات سازمان ملل متحد درخواست می کند. 

مجمع دفاع از خلق های زیر تهدید به روز جمعه، سر دبیر ملل متحد، کوفی عنان را متهم به آن دانست 

غانستان بدون نشان دادن کدام واکنش به نظاره نشسته است. چند روز پس که کشتار ملیت هزاره را در اف

که در روند آن بنابر گزارش ها،   ۱۹۹۸   اگست  ۸از اشغال شهر مزارشریف از سوی طالبان به تاریخ  

چندین هزار تن از مردم هزاره قتل عام شدند، ملل متحد آخرین کارمند خود را از استان بامیان بیرون  

ین رویداد سازمان حقوق بشر نیز انتقاد کرد. بامیان در افغانستان مرکزی محل بود و باش  از ا  -کرد  

تاریخی هزاره های اهل تشیع است، مردم پارسی زبان از نژاد منگولیایی. آنان پانزده در صد از کل  

ایی که  جمعیت هجده ملیونی کشور هستند. همان گونه که پیشتر در هنگام کشتار های قومی در روندا، ج 

سردبیر ملل متحد مسؤول بیرون کردن قوای حافظ صلح شناخته می شود، کنون هزاره ها ]در افغانستان  

[ تنها ] و بدون پشتیبانی بین المللی [ به حال خود مانده اند. این سخن را رییس مجمع بین المللی دفاع از 

 یادآور شد.  Tilman Zülinخلق های زیر تهدید ، 

کمک کریم خلیلی دبیر عمومی سازمان هزاره ها ]حزب وحدت[ که به میانجیگری    به نامه ی خواهش

" که در پایان ماه اگست سپرده شده بود، Knightsbrigde Internationalسازمان خیریه امریکایی "  

عنان پاسخ ارائه نکرد. خلیلی در خواهش نامه ی خود هشدار داده بود، در صورتی که طالبان مرکز شهر 

ن را که در آن سه صد هزار انسان زندگی می کند، اشغال کنند، حمام خون وحشتناکی را در بین بامیا

شهروندان به وجود می آورند. ده ها هزار تن آواره در روز های گذشته در این شهر هزاره نشین سرازیر 

و این سازمان   شده اند. این سخن از سوی مجمع بین المللی دفاع از ملیت های زیر تهدید گزارش یافته

درخواست کرد تا هر چه زودتر بامیان نیز مانند زون کمکی کرد ها در شمال عراق به منطقه ی زیر  

 دیدبانی ملل متحد در آورده شود.

ملل متحد آشکارا زندگی صد ها هزار انسان را بازیچه ی دست طالبان می کند. همان گونه که در زمان  

به دست طالبان، ]ملل متحد [ تنها زمانی فرستادن   ۱۹۹۷خزان سال    محاصره ی اقتصادی استان بامیان در

و تسلیم دهی کمک ها را به مردم گرسنه در افغانستان مرکزی در دستور کار خود قرار داد که طالبان به  



 دهه خونین 

406 
 

اجرای آن موافقت کردند ]مجمع بین المللی دفاع از مردم زیر تهدید، سازمان ملل متحد را به این کوتاهی  

 می داند [. متهم 

رسید با وجود اینکه تامین شهر به  ۱۹۹۸آخرین قطار مواد کمکی به مردم نیازمند ] در بامیان [ در می 

محاصره کشیده شده ]از سوی طالبان [ از راه ]ترابری [ هوایی به کلی امکان پذیر بود " ) برگرفته از 

 کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.

 

 ، ) برگردان(: (۱۹۹۸  /   ۹/  ۱۸مه ی سرگشاده به نشانی وزیر خارجه آمریکا بانو مادلین البرایت )  نا  -۳

 " به پشتیبانی خود از طالبان پایان دهید!

 از کلیه گروه های مردم در افغانستان پشتیبانی کنید! 

پشتیبانی از حقوق بشر در بوزنین  نهاد بین المللی دفاع از مردمان زیر تهدید که در کشور شما در کار  

هرسیگووینا شهرت دارد، از این تصمیم تان که در روز دو شنبه آینده به همراهی وزیران خارجه کشور 

های دیگر درباره ی حل صلح آمیز جنگ داخلی)!( در افغانستان رایزنی می کنید، پذیرایی می کند؛ لیکن 

باشد که حکومت امریکا سیاست خود را در مورد افغانستان  یک چنین دیدار زمانی می تواند موفقیت آمیز  

سر از نو شناسایی کند . تا کنون ایاالت متحده آمریکا مسؤولیت این سخن را به دوش دارد که افراطی  

های اسالمی طالبان موفق شدند که دست کم در سراسر افغانستان یک حکومت خشن و ستمکار را به  

حاکمیت آنان انسان ها بیشتر از همه زنان و شهروندان غیر پشتون، همچنان وجود آوردند و در قلمرو زیر  

 گروه های مردم که اهل تسنن نیستند، زجر می کشند. 

نیرو های طالبان بر پایه گزارش   ۱۹۹۸مزارشریف در هشتم اگست    -با اشغال شهر شمالی افغانستان  

وابسته به ملیت هزاره اهل تشیع بیرحمانه  ها، چندین هزار شهروند غیر نظامی پارسی زبان را، بیشتر  

به قتل رسانیدند. همچنان دیپلمات های ایرانی، خبرنگار و کارمندان سازمان های کمک رسانی به قتل  

رسیده اند. آنگونه که در رسانه های همگانی غربی گزارش یافته، نیرو های ]نظامی [ پاکستان در حمله  

با وجود تعهد   ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۲ازاشغال استان بامیان به تاریخ  به شهر مزارشریف انبازی کردند. پس  

طالبان به خاطر نرسانیدن آسیب به باشندگان آن استان ]مردم هزاره[، مجمع بین المللی دفاع از مردمان 

زیر تهدید در تشویش است که طالبان تبهکاری های جدید را انجام نداده باشند؛ زیرا در همه جا های زیر 

 ان، همیشه و آشکارا حقوق بشری تبار ها و پیروان مذهب ها به سختی نقض می شود.حاکمیت آن

سفیر آنوقت امریکا    ۱۹۹۵و   ۱۹۹۴مجمع بین المللی دفاع از مردمان زیر تهدید به یاد دارد که در سال  

ه ( برنامه قرارداد کشیدن لوله های رسانیدن گاز ترکمنستان را از راJohn D . Monjoدر پاکستان )  

افغانستان به پاکستان، میان طالبان و شرکت نفتی امریکایی یونیکال و شرکت دلتای عربستان سعودی ) 

Cil سازماندهی کرد، پول و نفت ]پترول و دالر[ بود که به طالبان جرأت اشغال نظامی ]شهر ها [ را )

 داد و به ]زور [ همین ابزار ها، آنان در وضعیت موجود در آورده شدند.

 New( در محله ی  TSIشرکت دیگر امریکایی شبکه ی تلیفون بین المللی )  ۱۹۹۸/    ۹/    ۵به تاریخ  

Jersey Hackettown   ،یک قرارداد را با طالبان پیرامون لین کشی شبکه ی تیلفون بی سیم در افغانستان

 Gary Breshinsky،  (TSI )بسته است که باید کار آن در سال روان آغاز یابد، آنگونه که معاون شرکت  

داد، وزارت   San Francisco Chronicleبه آژانس خبر رسانی    ۱۹۹۸/    ۹/    ۱۶به تاریخ   آگاهی 

خارجه امریکا این قرارداد را تأیید کرده است. این سخن در نزد مجمع بین المللی دفاع از مردمان زیر 

امریکایی ها توانایی می یابند که   ستم به کلی بیگانه ] دور از انتظار [ دیده می شود که طالبان به کمک

حاکمیت خود را در افغانستان بیشتر تحکیم دهند. سازمان حقوق بشر وابسته به مجمع ما از حکومت شما  

خواهش می کند که یک چنین معامله با طالبان از راه های قانونی بلند شود، در غیر آن تحریم های برقرار  

که حقوق بشر را به سختی پایمال می کنند، کارا و اعتمادی شده از سوی آمریکا بر ضد حکومت هایی  

 بوده نمی تواند. 

مجمع بین المللی دفاع از مردمان زیر تهدید آگاهی یافته است که حکومت آمریکا در نظر گرفته تا اعضای  

کمیسیون بازرسی را به شهر شمالی افغانستان، مزارشریف بفرستد. ما از حکومت آمریکا خواهش می 

که برای روشن شدن اتهام ها نقش خود را ایفاکند و تالش به خرج دهد که در این ماموریت امکان   کنیم

انبازی ]نمایندگان[ سازمان های حقوق بشر غیر وابسته را فراهم آورد و از طالبان بخواهد تا اجازه ی 

زیاد هزار ها تن از  بازدید هیأت را از بازداشتگاه گروگان ها در شهر مزار شریف، بدهند که به گمان  

 شهروندان ملکی در این بازداشتگاه نگهداری می شوند. 

محترم بانو البرایت: بخش بزرگ مسؤولیت به دوش شما است که از این فاجعه ی انسانی جلوگیری کنید. 

لح  با صالحیتی که در اختیار دارید در این راه نقش خود را ایفا کنید تا به افغانستان ویران شده سرانجام ص

 باز گردد. ادامه ی جنگ نیابتی ]جنگ برای دیگران [ را از شانه های مردم افغانستان بر طرف کنید! 

( بین المللی از هر گامی که در این راستا برداشته شود، از شما سپاسگزاری   GfbVبه نمایندگی از نهاد )  

 ج اول (.می کنیم. " ) برگرفته از کتاب دیجیتال: گذر در کوچه های خون و آتش" 
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 کوچ بزرگ با کاروان خودرو ها در هندوکش:  -۴

 

Willi Germund  در روزنامه Frankfurter Rundschau    نگاشته است ۱۹۹۸/    ۹/    ۲۵تاریخ ،

 :)برگردان(

" همسرم تنها در مورد سرنوشت خودش هراس داشت، با یادآوری این سخنان به یکبارگی سیل اشک بر 

]زنی[ که سختی های ماه گذشته را پشت سر نهاده است. هنگامی که جنگجویان  رخسار لیلی روان شد،  

خدا، ملیشه های افراطی اسالمی طالبان خانه ی او را در مزارشریف بازرسی و یک دادگاه فرمایشی و 

چند دقیقه ای را برگزار کردند، ]این بانو [ بدون اینکه کاری کرده بتواند، ناگزیر بود مشاهده کند که 

ونه این مرد های پر از اشتیاق دو گلوله بر فرق شوهرش ، یک فرمانده نظامی اتحاد شمال، شلیک چگ 

کردند و با یک فیر دیگر سینه اش را شکافتند. در پایان سرش را بریدند، تو گویی که یک کشتار حالل 

همسرش [ دو برادر او  را انجام داده باشند. این گفته های لیلی مادر دو فرزند بود که طالبان ]افزون بر  

را نیز به قتل رسانیدند. یک ماه دوام کرد که لیلی با سه کودک خود توانست یکجا با هزار ها آواره ی 

دیگر، کاروان سفر را از مزارشریف از راه کوه های هندوکش به سوی پایتخت پاکستان، شهر اسالم آباد 

 بپیماید. 

با رسیدن آوارگان ]به پاکستان [ برای نخستین بار یک تصویر روشن از چگونگی اشغال شهر مزارشریف 

و واپسین رویداد ها در آنجا، به دست آمد. تصویری از وحشت   ۱۹۹۸اگست    ۸از سوی طالبان به تاریخ  

از انتظار [ از   که کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را به درخواست غیر عادی ]دور

کشور های همسایه ی افغانستان وادار کرد : " ما خواهش می کنیم که این کشور ها شیعه های افغانستان  

وابسته به ملیت هزاره را به داخل خاک خود پناه دهند." ] ملیشه های طالبان [ در شهر مزارشریف با 

اه  های  از هزاره  پی  در  پی  ها،  های مسجد  بلندگو  از  های استفاده  باور  باید  که  تشیع می خواستند  ل 

به  های طالبان  ملیشه  که  زمانی  آورند.  تسنن رو   ] ]مذهب  به  و  بگذارند  کنار  را  غلط خود  ]مذهبی[ 

بازرسی خانه های مردم پرداختند، در همان وقت مردینه ها را به گلوله بستند و یا برخی از آنان را در  

کردند. مرد های اسیر گرفته شده ناگزیر بودند که روز دراز را  کانتینر های از پیش آماده شده، زندانی  

 در کانتینر ها انتظار بکشند تا به جای نامعلوم و هدف نامعین برده شوند.

سازمان های خارجی شمار جان باختگان را در مزارشریف نزدیک به سه تا چهار هزار تن گمانه می 

زار تن قربانی بر زبان دارد. اجازه نیست نام اصلی  برند؛ ولی سازمان عفو بین الملل سخن از هفت ه

لیلی افشا شود؛ زیرا او به سان دیگر آوارگان به سبب تعقیب و پیگرد دفتر های پاکستانی در هراس است.  

" حمله های بسیار سنگین از سوی حزب اسالمی اجرا شد." این سخنان از زبان یک بیوه زن آواره به 

تازه رسیده به پاکستان، گزارش داده شد. جنگجویانی که زیر قومانده ی گلبدین    نام لیلی از شمار آوارگان

حکمتیار بودند، همه به طالبان پیویستند. حکمتیار که در دهه ی هشتاد از سوی ایاالت متحده آمریکا در 

 جنگ بر ضد شوروی پشتیبانی می شد، در این میان در ایران پناهگاه یافته است. 

وز چهار شنبه به یک نمایش ]نظامی[ با انبازی دو صد و پنجاه هزار سرباز در مرز  حکومت تهران به ر

با افغانستان آغاز نهاد و درخواست تسلیم دهی قاتالن هفت نفر دیپلمات ایرانی را کرد که پس از اشغال 

شهر مزارشریف به قتل رسیدند. رهبر طالبان مال محمد عمر ادعا کرد که " اعضای خودسر" مسؤول  

کشتن ]دیپلمات ها[ هستند؛ ولی آوارگانی که از شهر مزارشریف آمده اند، ]تحلیل ها [ و باور های دیگری 

دارند. به گفته شماری از باشندگان شهر مزارشریف، مسؤول کشتار دیپلمات ها یک فرمانده استخباراتی 

بان پنجابی " بودند. این سخن  ملیشه های طالبان بوده است. شمار دیگری به این نگر اند که قاتالن " طال

به معنای آن است که بودن جنگجویان پاکستانی را در رده ی ملیشه های افراطی اسالمی به قلمداد می 

 گیرد.

محمد عمر با یک حمله ی ]لفظی[ جوابی به این اتهام، با در پیش کشیدن اقامه ی دعوی بر ضد مخالفان، 

روند اشغال شهر ]مزارشریف[ کشته شده اند بسیار کم است،   چنین پاسخ گفت: " آمار انسان هایی که در

نسبت به شمار پیروان ) طرفداران( ما که یک سال پیشتر در مزارشریف به گونه ی گروهی به قتل  

برای چهار روز اشغال کرده بودند که [  ۱۹۹۷رسیدند." طالبان در گذشته نیز مزار شریف را ]در می  

ویان خدا، ناگزیر به ترک دوباره ی شهر شدند. هزار ها تن از سربازان  پس از یک قیام ]مردمی[، جنگج 

  ۸۰۰۰طالبان، در آن وقت کشته و یا پس از به اسارت در آمدن، کشته شدند.] گمان می رود [ که در کل  

تن به قتل رسیده باشد. ولی رسانه های جهانی ]در آن هنگام [ از شمار کشته شدگان در فرایند    ۹۰۰۰تا  

 ام ها، به کلی یادداشت نگرفته بودند.قتل ع

 

" افغانستان ] در لحظه ی کنونی [ خود را در یک خط پیچ در پیچ درگیری های قومی می یابد" پس از 

این رویداد، یک کارمند یکی از نهاد های کمک رسانی، باور های خود را با گفتن واژه های باال، ابراز  
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برای تشکیل یک    کرد. شگفتی آور نیست که درخواست کشور های همسایه از طالبان پشتون سنی مذهب،

از   انبازی دادن کلیه گروه های قومی، پاسخ رد دریافت کرد. " ما یک حکومت برخاسته  با  حکومت 

نمایندگان تمام مردم هستیم " این سخن ها را مال محمد عمر در آغاز هفته یادآور شد. کنون کدام موافقتی  

سفارت طالبان در اسالم آباد به گوش به خاطر دادن امتیاز به دیگران صورت نمی گیرد، این سخنان از  

می رسد. حکومت مال ها تا اکنون به غیر از پاکستان از سوی امارات متحده عربی و ]عربستان سعودی 

[ به رسمیت شناخته شده است. بدین سبب بیرق سفید " شاگردان اسالم"، بر نود در صد قلمرو افغانستان  

 در اهتزاز است. 

ی، در برابر ملیشه ها یک دشمنی خطرناک در جهان موج می زند. حتا  لیکن به عوض شناسایی سیاس

پاکستان که به دلیل کمک و پشتیبانی از طالبان، در منطقه منزوی شده، " بیطرفی کامل" خود را، هر گاه  

درگیری ]نظامی [ بین کابل و تهران رخ دهد، اعالم کرد. ملل متحد که در آغاز سال در سراسر جهان 

در    ۴۸ملیون دالر امریکایی به خاطر پیشبرد فعالیت های بشری بود، تنها    ۱۳۵جمع آوری  در تکاپوی  

از " واکنش ها" چنین بر می آید که سازمان های یاری رسانی    صد از کل پول ها را به دست آورده است

سازمان های    انسانی وابسته به اتحادیه اروپا می خواهند در پایان ماه اکتوبر پس از این پول در اختیار

( که کاال های خوراکی را  WFPکمک رسانی در افغانستان قرار ندهند. در سازمان مواد غذایی جهان ) 

به افغانستان تحویل می دهد، نشانه ی از تهی شدن ] گدام ها [ به چشم می خورد؛ زیرا به خاطر خرید 

آن جایی که ملل متحد خواهان روشن   کاال ها و پر کردن گدام ها پول دریافت نمی کند. دلیل آن چیست؟ از

بنابران قطار موتر های  است؛   ] افغانستان  در   [ از کارمندان خود  شدن چگونگی کشته شدن شماری 

 باربری نمی تواند از سوی خارجی ها بدرقه شود. 

[ عربستان سعودی که مال های افغانستان را تامین مال می کند، به روز سه شنبه کاردار ]نماینده سیاسی 

خود را از کابل فرا خواند و دلیل آنرا " عالقمندی های ملی" وانمود کرد. ولی نماینده سیاسی طالبان که  

هم زمان از عربستان سعودی بیرون رانده شد از دیدگاه خود مقبره ی دزدان نساخت: " این کار به گمان 

مانی سعودی از سوی ایاالت متحده  زیاد به اسامه بن الدن پیوند داده می شود " فرزند مالک دستگاه ساخت

ی آمریکا متهم به آن است که در سفارت های واشنگتن در نایروبی و دارالسالم بمب گذاری کرده است. 

اسامه خود را در افغانستان پنهان کرده و از پشتیبانی ملیشه های طالبان برخوردار است. رهبر طالبان 

ا است، تروریست نیست؛ ولی در داوری او عالقمندی مال عمر همیشه می گوید که بن الدن مهمان م

شخصی بازتاب می یابد. این مالی چهل ساله " رهبر مومنان" آنگونه که او خود را به این لقب، نام نهاده  

ساله ی اسامه بن الدن،    ۱۸است، چند هفته پیش، بر بنیاد گزارش ها در رسانه های پاکستانی، با دختر  

 گرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.ازدواج کرده است." )بر

 

، اعالمیه اتحادیه اروپا پیرامون وضعیت روان در  ۱۹۹۸/  ۱۰/    ۱۳خبری به تاریخ    Bulletinدر    -۵

 افغانستان، به نشر سپرده شده است ) برگردان(:

 

 : ۱۹۹۸/  ۹/  ۲۴" بروکسل تاریخ 

در پیوند به گزارش های بین المللی درباره ی قتل عام شهروندان اتحادی اروپا نگرانی ژرف خود را  

بیگناه ملکی و اعدام های گروهی اسیران جنگی در شمال کشور، همچنان در مورد حمله های هوایی و 

موشکی بر جای های رهایشی مردم، ابراز می کند، بویژه نگرانی پیرامون گزارش های رسیده از کشتار  

 ریف وجود دارد. ملیت هزاره در مزارش

اتحادیه اروپا از طالبان درخواست کرده تا تضمین های الزم امنیتی را برای هیأت بین المللی به خاطر 

 بررسی این تبهکاری، بدهد.

اتحادیه اروپا از همه طرف های درگیر می خواهد که حقوق انسانی ملیت ها و حقوق بشر را در سراسر 

از   همچنان  کنند،  رعایت  برای افغانستان  بامیان،  استان  در  بویژه  المللی،  بین  دیدبانی  هیأت  فرستادن 

بررسی چگونگی تطبیق، پیروی و نگهداشت معیار های حقوقی پذیرایی می کند. رعایت نشدن اصل های  

بنیادی حقوق ملیت ها در نا آرامی های منطقه نقش داشته است که آن را در به وجود آمدن تنش ها میان 

 به خوبی دیده می توانیم. ایران و طالبان 

اتحادیه اروپا از تالش های سازمان ملل متحد در راستای برقراری صلح و ثبات در افغانستان پشتیبانی  

می کند، همچنان از اقدام های بایسته ی شورای امنیت، در آینده، حمایت خواهد کرد. اتحادیه اروپا از 

هیأت برای معلوم کردن نیاز های بشری شهروندان   تصمیم ملل متحد در پیوند به تعیین و فرستادن یک

 ملکی در استان بامیان پذیرایی می کند.

اتحادیه اروپا افزون بر این از پیشنهاد سردبیر ملل متحد که نماینده ی ویژه خود اخضر ابراهیمی را به 

 هدف از سر گیری گفت و گو ها به منطقه می فرستد، خرسندی نشان می دهد. 
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پای مرکزی و شرقی که با اتحادیه اروپا یکجایی همکاری می کنند، همچنان قبرس و  کشور های ارو

اقتصادی اروپایی )   اتاق  اند " ) EFTAاعضای  ابزار کرده  این اعالمیه  از  ( پشتیبانی کامل خود را 

 برگرفته از کتاب دیجیتال:" گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(.

گسترده ی رویداد ها در رسانه های همگانی، بویژه گزارش ها درباره ی واکنش های جهانی و بازتاب  

نسل کشی و پاکسازی تباری در مزارشریف و استان بامیان، سازمان ملل متحد را نیز از خواب زمستانی  

بیدار کرد. این سازمان برای نخستین بار در یک موضع گیری با لحن تند از نقض حقوق بشر در افغانستان  

و افغانستان را در رده ی کشور هایی قرار داد که پیمال کردن سازمان یافته ی حقوق بشر   سخن گفت

 شامل برنامه های کاری روزانه ی زمامداران آن است.

  ۱۲کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد ابتکار عمل را در دست گرفت و یک کمیسیون را با انبازی  

ض حقوق بشر را در کلیه شهر های افغانستان مستند سازی  تن گزارشگر تشکیل داد تا رویداد های نق

تا   ۵۰۰۰،  ۱۹۹۸اگست    ۸کنند. در گزارش های پژوهشی این سازمان تأیید شده که در مزارشریف در  

 انسان بیگناه از سوی طالبان وحشی کشته شده اند. ۸۰۰۰

قض حقوق بشر را در  با لحن تند، ن  ۱۹۹۸دسامبر    ۸شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه ی  

افغانستان محکوم کرد و از طالبان خواست که پشتیبانی از دهشت افگنی و بازرگانی مواد مخدر دست 

 بردارند.

خود درباره ی رویداد ها در مزارشریف و بامیان و   ۱۹۹۹سازمان عفو بین الملل نیز در گزارش سال  

 شهرستان یکاولنگ، سخن گفته است.

بامیان نبود که طالبان نسل کشی و قتل عام مردم بیگناه را به راه انداخته بودند؛  این تنها مزارشریف و  

بلکه هیچ جایی از دست این آدم نما های خونخوار آرام نداشت. در خبری که آژانس خبررسانی افغانستان  

ن مخالفان در پاکستان ) وابسته به طالبان ( به نشر رسانیده است، گفته شده که طالبان در غرب افغانستا

خود را در مالی عام به دار کشیدند و پیکر برخی از آنان را در پایه های شبکه ی برق رسانی آویزان  

تن در شهر هرات به اتهام قیام علیه    ۵۰کردند. به نقل قول از امیر خان متقی وزیر اطالعات طالبان،  

ک ایران می خواستند در هرات اداره  به کم   حکومت، از بین برده شدند. به گفته ی طالبان بلوا کنندگان

های دولتی را به تصرف خود در آورند. جنگ ابزار های ایرانی به آنان داده شده بود که طالبان در یک 

،  ۱۹۹۹، جوالی ۴۷، شماره    Pressespiegelبلوا گر را از بین بردند ) آیینه مطبوعات:  ۵۰ضد حمله  

 (. ۱۵ص

شان اجیر پاکستانی و عربی در همراهی با افسران کار کشته ی آدمک  -در آن هنگام که جنگجویان طالب 

آی اس آی در نقش مشاوران نظامی، در استان های شمالی، شمال غربی و استان بامیان مصروف پیشبرد  

برنامه های پر از وحشت و دهشت، خونریزی، ویرانی و پاکسازی های قومی بودند؛ این گروه بار دیگر  

ابل و استان پروان هجوم بردند و به کوچاندن و بیرون راندن روستائیان و به شهرستان های شمال ک

شهرنشینان دست زدند، صد ها هزار انسان آواره شد، هزار ها شهروند با پا های پیاده به شهر کابل رفتند. 

زن و کودک و سالمندان را به گروگان گرفتند و در خودرو های باربری نخست به کابل    ۸۰۰۰طالبان  

س از آن به جالل آباد به کمپ سرشاهی بردند. بیش از دو صد و پنجاه هزار انسان به دره ی پنجشیر  و پ

 پناه آوردند و برخی دیگر به شمال کشور آواره شدند.

بازداشت های عمدی، کار های  ها،  کوچانیدن جبری شهروندان، ویران کردن قصدی خانه ها، اعدام 

نام سربازان جنگی، فرش گسترده ی ماین های زمینی و وضعیت اسف بار شافه، استفاده از کودکان به  

به   به کار شود و  ناگزیر کرد که دست  را  انگیز مردم، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد  و غم 

 کمیسیون حقوق بشر وظیفه بسپارد که تصویر روشنی از وضعیت ارائه کند.

به کمال   تا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد  آن سازمان وظیفه سپرد  حسین گزارشگر ویژه ی 

 درباره ی افغانستان گزارشی را آماده کند. 

کمال حسین حقوقدان بنگلدیشی برای انجام ماموریت به افغانستان رفت، از کابل و کندهار دیدن کرد و با  

 وشت.شماری از شهروندان که شاهدان عینی دست نخست بودند، صحبت کرد و گزارش همه جانبه ن

در گزارش کمال حسین از تبهکاری های ضد انسانی طالبان در وادی شمالی، کوچاندن و آواره کردن 

مردم، از جدا سازی اعضای خانواده ها، از به آتش کشیده شدن خرمن ها و حاصل سر درختی کشاورزان،  

بازار، سخن زده از بمباران هوایی دره ی پنجشیر و ریختن بمب های خوشه ای بر یک آموزشگاه و یک  

 شده است.

خود به مسایل جدی اشاره کرده که در گزارش کمال حسین   ۱۹۹۹سازمان عفو بین الملل در گزارش سال  

مال عمر سخن   ۱۹۹۹/    ۱۲/    ۱۲نیز از آنها یادآوری شده است. در گزارش این سازمان از فرمان تاریخ  

کار رسمی    ۱۹۸۹  -  ۱۹۷۹کارمندان دولتی که از  زده شده که در آن رهبر طالبان دستور داده بود که کلیه  

داشتند و از امکان های دولتی برخوردار بودند، شناسایی شوند؛ از این رو صد ها همشهری سرشناس 
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تن از بازداشت   ۱۲بازداشت و به زندان افگنده شدند و شکنجه و آزار دیدند که از پیامد آزار و اذیت  

 شدگان جان باختند.

کشتار های گروهی از سوی طالبان که در شهر ها و شهرستان ها و روستا ها صورت گرفته بود، از دید 

نهاد های جهانی پشتیبان و مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندی، پنهان نماند. هر چند ایاالت متحده ی 

مارات متحده عربی با ماست مالی بسیار تالش کردند که آمریکا، انگلیس، پاکستان، عربستان سعودی و ا

 این تبهکاری های طالبان آفتابی نشود.

، جنگجویان اجیر و اشغالگر را از  ۲۰۰۰نیرو های حزب وحدت در یک ضد حمله، در آخر دسامبر  

هجوم   ۲۰۰۱/    ۱/    ۷شهرستان یکاولنگ راندند و منطقه را آزاد کردند؛ ولی طالبان بار دیگر به تاریخ  

بردند و آنجا را در اشغال خود در آوردند. این گروه وحشی افرون به زندانی کردن شهروندان بیگناه،  

بنیاد گفته های   ۳۰۰ تن ) زن، مرد، کودک ، پیر، جوان ( را به گونه ی گروهی کشتند. همچنان بر 

کودک و مرد های تن زن و    ۷۳شاهدان عینی، طالبان بر یک مسجد دو موشک شلیک کردند که در آن  

سه روز به کسی اجازه داده نشد که از مسجد دیدن کند. قرار گزارش ها در این   کهنسال پناه برده بودند.

 حمله ی موشکی، تنها دو کودک زنده مانده بودند. 

 

 AI , Index: ASAسازمان عفو بین الملل چند و چون این تبهکاری طالبان را در یک گزارش ویژه )  

 ( به نشر سپرد.2001 / 08 / 11

همین گونه در یک رویداد دیگر، زمانی که طالبان از شهرستان خواجه غار استان تخار ناگزیر به عقب  

نشینی شدند، پیش از آن به تبهکاری های تکان دهنده دست زده بودند. در خواجه غار سه گور گروهی 

وندان بیگناه را به سبب وابستگی تباری و پیکر را بیرون آوردند. طالبان این شهر ۷۰پیدا شد که از آنها 

 زبانی به این سرنوشت رسانیده بودند.

 

بخش هایی از گزارش سازمان دیدبان  ۲۰۰۱/  ۲/  ۲۰به تاریخ  Neue Züricher Zeitungروزنامه 

( را به نشر سپرد که از روی دو کشتار گروهی از سوی طالبان، Human Rights Watchحقوق بشر )  

می بر  از    پرده  باالتر  به رویداد کشتار  گزارش  این  در  در   ۳۰۰داشت.  به دست طالبان  تن شهروند 

می   در  یکاولنگ  جنوری    ۲۰۰۰شهرستان  علیه    ۲۰۰۱و  جویانه  انتقام  عمل  از  که  است  شده  اشاره 

شهروندان هزاره سخن در میان است و سازمان عفو بین المللی نیز آنرا گزارش داده بود. افزون بر این 

در این گزارش از رخداد کوتل رباطک در سر حد بین استان های سمنگان و بغالن سخن گفته شده که 

ه و به گروگان گرفته بودند و پس از آن همه را به شکل وحشیانه شهروند را در آغاز ربود  ۳۱طالبان  

تن از این انسان های ببگناه شناسایی شده بود   ۲۶شکنجه داده و به گونه ی گروهی اعدام کردند. پیکر  

 که شهروندان هزاره بودند.

 

ی طالبان، فیلم   سازمان دیدبان حقوق بشر برای به ثبوت رسانیدن ادعای خود درباره ی رفتار تبهکارانه

 ویدئوی را در اختیار رسانه ها گذاشت که رویداد یکاولنگ و دو گور گروهی را در بر می گرفت.

تاخت و تاز پی در پی گروه طالبان به مناطقی که زیر اداره ی مخالفان آن قرار داشت، همیشه فاجعه 

  ۱۰۰۰۰تحد، از سنگینی جنگ ها  آفرین بود. چنانچه پس از بر افتیدن تالقان، پایتخت گذرای جبهه ی م

همشهری از شهرستان امام صاحب استان کندز، آواره شده و در جزیره های سواحل رودخانه پنج جای 

گرفتند. برای این بیجا شدگان راه برگشت به خانه های شان وجود نداشت و به پیش هم رفته نمی توانستند؛  

رگان جنگجویان سالحدار نیز جابجا شده بود، از پذیرش  زیرا حکومت تاجیکستان به دلیل اینکه در بین آوا

آنان ابا ورزید. هوای سرد، نبود آب آشامیدنی پاک و مواد خوراکی و دارویی زندگی آوارگان را به خطر  

انداخت و شماری از آنان از جمله کودکان جان های خود را از دست دادند تا اینکه کمیساری عالی سازمان 

( و چند نهاد کمک رسانی بین المللی دیگر به برخی از دشواری UNHCRپناهندگان )  ملل متحد در امور  

 های آنان رسیدگی کردند.

پس از پایان جنگ سرد، بحران آوارگان در افغانستان، بویژه در زمان خونتای فاشیستی طالبان، فاجعه  

بحران آوارگان به دور جدید خود پا گذاشت که به بهای جان و    ۲۰۰۱قرن خوانده شد. از آغاز سال  

( مرز های خود   زندگی صد ها انسان تمام شد؛ زیرا کشور های همسایه ) پاکستان، ایران و تاجیکستان

 را به روی هزار ها آواره ی سرگردان بستند.

سردی هوا، گرسنگی، بیماری و نبود امکان عرضه ی خدمات بهداشتی و دیگر کمک های اجتماعی بیداد  

می کرد و جان انسان های بی پناه از زمره کودکان و سالمندان را می گرفت؛ لیکن وجدان های به خواب 

تند. تنها بنابر درخواست پی در پی کمشنری عالی سازمان ملل متحد بود که پاکستان رفته پروای آنرا نداش

 آواره ی افغانستانی، اجازه ی گذر از مرز را بدهد  ۱۰۰۰۰آماده شد تا با برقرار کردن تدابیر ویژه به 
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برنامه   آواره در زیر خیمه ها در هرات، فاجعه بار بود. نماینده ی اداره ی  ۸۰۰۰۰وضعیت زندگی برای  

آگاهی داد که  (  ۲۰۰۱/    ۱/    ۱۲مواد خوراکی جهان وابسته به سازمان ملل متحد، در نشستی در ژنیو )  

 کودک به سبب سردی هوا، جان باختند.  ۲۲۰آواره، از زمره   ۴۸۰

 

Kenzo Oshima  هماهنگ کننده ی کمک های فوری سازمان ملل متحد که به افغانستان و پاکستان سفر

به آگاهی رسانید که جان  (  ۲۰۰۱/    ۲/    ۲۰کرده بود و از کمپ آوارگان دیدار کرد، در نشستی در ژنیو )  

و زندگی یک ملیون انسان را در افغانستان، خطر گرسنگی تهدید می کند. وی وضعیت زندگی برای 

بیجا شده ی دیگر در داخل افغانستان را " فقر و    ۵۰۰۰۰۰آواره ی تازه رسیده به پاکستان و    ۱۷۰۰۰۰

بین  نهاد های کمک رسانی  ارزیابی های  در  باور نکردنی" خواند. همچنان در رسانه ها و  بیچارگی 

 .المللی، کمپ آوارگان افغانستان در جلوزی پاکستان، " گورستان زنده ها" نام گذاری شد

 یادداشت:

زیر نام " جنایات دیروز، دادخواهی (  ۲۰۰۴غانستان ) اکتوبر  در گزارش آغازین پروژه دادخواهی اف

، نمونه های روشنی از فاجعه انسانی در این دهه ی خونین، نیز آورده شده ۴۹  - ۲۱امروز " در صص 

 است.

 

 تا  ۲۰۰۱فاجعه انسانی پس از رویداد یازده سپتامبر 

 واژگونی خونتای طالبان 

 

در شهر های نیویارک و واشنگتن، با پایان    ۲۰۰۱پس از حمله های دهشت افگنانه ی یازدهم سپتامبر  

گرفتن فعالیت های کشفی و استخباراتی پنهانی نیرو های ویژه ی ایاالت متحده آمریکا و انگلستان در 

" آغاز    Enduring Freedomداخل افغانستان، عملیات نظامی هفت هفته ای زیر نام " آزادی پایدار = 

شد و از پیامد بمباران های هوایی و حمله های موشکی، امارت طالبان از شمال افغانستان درز برداشت 

تا این که به کلی فرو ریخت. افراطی های اسالمی طالب و لشکر اجیر خارجی وابسته به سازمان القاعده 

د در استان کندهار، در جنوب و  پس از اندک پایداری جنگی و مبادله ی آتش، در واپسین پایگاه های خو

 شرق افغانستان و در سنگر های کوهی در توره بوره، شکست خوردند و به پاکستان فرار کردند.

بدین ترتیب حکمرانی پر از نفرت طالبان که در لحظه های پر از آشوب و درگیری، در زمان جنگ های 

برهنه ترین مداخله های بیگانگان در امور خونین و تبهکارانه ی میان گروه های تنظیمی و در موجی از  

داخلی افغانستان، همچنان در سیاه ترین روز هایی از چپاولکری ها، ویرانگری ها، بیرحمی ها، آدمکشی  

ها، آدم ربایی ها، گروگانگیری ها... به وجود آمده بود؛ با گذاشتن خط خون و آتش و سر به نیست و  

نستان و بر بادی و نابودی بخش های از گنجینه های تاریخی و  آواره کردن صد ها هزار شهروند افغا

نظمی های سیاسی   بی  از دشواری ها و  انبوهی  به جا ماندن  با  معنوی مردم،    -ارزش های مادی و 

 اجتماعی، از هم فرو پاشید.  -اقتصادی 

از آن، سازمان   پیش از آغاز عملیات نظامی ایاالت متحده ی امریکا و انگلیس بر ضد امارت طالبان و پس

از پیامد   الملل درباره ی بسیاری مسایل، از زمره بحران آوارگان و پشتیبانی از بیجا شدگان  عفو بین 

بمباران های هوایی و حمله های موشکی، رعایت معیار های حقوق بشر در عملیات نظامی هجومی، 

م گیری بر سرنوشت آینده  دوری گزینی از کشتار غیر نظامیان، آموختن از درس های گذشته در تصمی

ی افغانستان، پاسخگو بودن ائتالف بین المللی ضد دهشت افگنی در برابر رخداد های ناهنجار، پاسبانی  

از آن زمره  به نشانی نهاد های رسمی جهانی،  از شهروندان ملکی در عملیات نظامی... نوشته هایی 

 شورای امنیت سازمان ملل متحد، بیرون داد: 

 

- AI Index ASA 11 / 016 / 2001, Nr. 168 

– AI Index ASA 11 / 013 / 2001, Nr.178 

– AI Index EUR 11 / 016 / 2001 , Nr. 180 

– AI Index ASA 11 / 019 / 2001, Nr. 183 

– AI Index ASA 33 / 025 / 2001, Nr. 184 

–AI Index ASA 11 / 020 / 2001, Nr. 187 

– AI Index ASA 11 / 022 / 2001, Nr. 189 

– AI Index ASA 11 / 025 / 2001, Nr. 191 

– AI Index ASA 11 / 024 / 2001, Nr. 194 

– AI Index ASA 33 / 027 / 2001, Nr. 195 

– AI Index ASA 11 / 030 / 2001,Nr. 198 
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–AI Index ASA 11 / 032/ 2001, Nr. 207 

– AI Index ASA 11 / 033 / 2001, Nr. 208 

– AI Index ASA 11 / 035 / 2001, Nr. 211 

– AI Index ASA 11 / 043 / 2001, Nr. 216 

– AI Index ASA 11 / 044 / 2001, Nr. 217 

– AI Index ASA 33 / 030 / 2001, Nr. 222 

 

از پیامد یک  (  ۱۳۸۰شهریور / سنبله    ۱۸)    ۲۰۰۱/    ۱۹/    ۹پیش از رویداد یازدهم سپتامبر، به تاریخ  

توطئه ی خارجی که پاکستان و عربستان سعودی در آن نقش داشتند، فرمانده احمد شاه مسعود در یک 

 حمله ی دهشت افگنی به دست دو عرب عضو سازمان القاعده، در شهرستان خواجه بهاو الدین کشته شد. 

 م توزانی که عضویت سازمان القاعده دهشت افگنان عربی به نام های: کاسم باکلی و کری

را داشتند، دارای گذرنامه های بلژیکی ، با ویزای پاکستان ) در لندن صادر شده بود ( و ویزای امارات 

اسالمی طالبان ) در اسالم آباد صادر شده بود( بودند، از طرف عبدالرسول سیاف به هدف انجام مصاحبه 

 جبهه ی پایداری ضد طالبان معرفی شده بودند.  خبری با احمد شاه مسعود، به کارمندان

در اصل ترور فرمانده احمد شاه مسعود، افزون بر نقش محوری پاکستان و عربستان ، از سوی اسامه  

بن الدن و مقام های رهبری طالبان در کابل، سازماندهی شده بود؛ زیرا هدف این بود که افغانستان از  

عرب ها ، چچینی ها،   ان در آید. به همین خاطر جنگجویان القاعدهراه چیره شدن نظامی در اشغال طالب

تخار در خط جنگی برای پیروزی طالبان می  ازبیک ها، و ملیشه های پاکستانی در دشت قلعه در استان

 جنگیدند. 

همین گونه فرمانده عبدالحق یکی از جنگجویان وابسته به تنظیم یونس خالص که در دهه ی هشتاد در 

افغانستان علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان فعالیت داشت و از شهرستان سروبی کابل را با شرق  

موشک می بست و اعمال خرابکارانه را سازمان می داد، در هماهنگی با برنامه های امریکا به هدف  

د؛ لیکن در  دست زدن به اقدام های ضد حاکمیت طالبان، با چند تن از همکاران خود از پشاور به راه افتی

نتیجه ی آگاهی دهی یکی تن از همسفرانش به اداره ی استخبارات طالبان، در استان لوگر به چنگ در 

آمد و نتوانست با چرخبال آمریکایی در نیمه شب از افغانستان بیرون شود. در هنگام بازداشت عبدالحق 

داد که سبب زخمی شدن شماری در استان لوگر بین طالبان و سرنشینان چرخبال آمریکایی درگیری رخ 

کابل، در کنار سرک از سوی   -از هر دو طرف شد. عبدالحق و برادرزاده وی سید حامد در راه لوگر  

 طالبان به رگبار بسته شدند و جان باختند. 

طالبان  بر ضد  را  ها  پشتون  قیام  خواست  می  عبدالحق  های غربی،  رسانه  برخی  های  گزارش  بنابر 

تن طرفدارانش در محاصره گیر ماندند. طالبان ادعا کردند که در   ۵۰سازماندهی کند؛ ولی خودش و  

 د داشت.اسیر، کارمندان استخبارات و افرادی از نیرو های عملیات سریع آمریکا نیز وجو ۵۰میان این 

انجام    ۲۰۰۱/  ۱۱/    ۱۹به تاریخ   افغانستان کارمندان رسانه های خارجی به قتل رسیدند که  در شرق 

 دهندگان این کشتار وحشیانه شناسایی نشدند. 

 

 Harryبر بنیاد آگاهی دهی بنگاه خبری بی بی سی، کشته شدگان: دو گزارشگر آژانس خبری رویترز، 

Burton  ،عکسبردار حیدری  هللا  عزیز  و  استرالیا  تلویزیون  مین    Maria Grazia Cutuli کامره 

خبرنگار روزنامه ی   Julio Fuentes و   Corriere della Sera خبرنگار روزنامه ی ایتالیایی به نام

نام به  افغانستان  El Mundo اسپانیایی  در  سرخ  صلیب  نمایندگی  و    بودند.  خبرنگاران  شدن  کشته 

 (۲۰۰۱/  ۱۱/  ۲۰تاریخ  Die Tageszeitung روزنامه .)گر وعکسبردار را تأیید کردگزارش

 

ها   تا خشم غربی  نمایش ها زد  به  نیز دست  واپسین روز های حاکمیت سیاسی خود  در  گروه طالبان 

برانگیخته شود. رهبر این گروه در یک اقدام شتاب آلود با گسیل یک واحد نظامی ویژه به جالل آباد، امر 

بانو   با دو همکارش )     Sunday Expressگزارشگر نشریه    Yvonne Ridleyبازداشت  را همراه 

قانونی،  شهروندان افغانستان ( داد تا اتهام جاسوسی بر آنان بررسی شود. این خبرنگار انگلیسی غیر 

بدون داشتن گذرنامه با پوشیدن لباس محلی، داخل افغانستان شده بود؛ لیکن طالبان خالف انتظار بانو  

Ridley  گذرگاه مرزی به نظامیان پاکستانی تسلیم دادند. )   را پس از یک هفته از بند رها کردند و در

 ۱۰/    ۹تاریخ    Handelsblattو روزنامه  ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۴تاریخ    Frankfurter Rundschauروزنامه  

/ ۲۰۰۱ .) 

بنابر گزارش بنگاه خبری رویترز،    در همین حال در ریاست جنایی وزارت داخله، در وقت کار رسمی

کارمندان طالب زخمی شدند. اینکه در این انفجار بمب گذاری شده کسی از انفجار رخ داد که شماری از 

 بین رفته است یا خیر؟ آگاهی داده نشد.
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در یک یادداشت کوتاه زیر عنوان " بمب    ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۱۰تاریخ    Die Tageszeitungدر روزنامه  

 (:های ایاالت متحده یاری رسان های ملل متحد را کشت" آمده است ) برگردان 

 

" در یک حمله ی موشکی بر کابل چهار تن ماین روب کشته شدند. این سومین موج حمله ها بر هدف ها 

 در این منطقه بود.

 : taz/ رویترز /  afpکابل / واشنگتن آژانس خبری افغانستان 

ملل در یک حمله ی هوایی ایاالت متحده آمریکا در افغانستان، چهار کارمند یک سازمان که از سوی  

متحد تامین مالی می شدند، از بین رفتند. این سخن را یکی از سخنگویان ملل متحد، در اسالم آباد گزارش 

داد. موشک آمریکایی بر ساختمانی که سازمان در آن به نمایندگی از ملل متحد، کار ماین پاکی را به  

 پیش می برد، شلیک شد.

 

Donald Rumsfeld    رخ دادن تلفات در میان مردم ابراز تأسف کرد و گفت  وزیر دفاع آمریکا به سبب

از کم یک بمب بر یک پایگاه   آگاهی آمریکایی ها، کم  ارائه  بنیاد  این یک رویداد قصدی نبود. بر  که 

 ".آموزشی گروه دهشت افگن القاعده، فرود آمده است

 

قرارگاه های نظامی طالبان و در آغاز آمادگی ها برای در پیشگیری ضربه های هوایی و موشکی بر  

پایگاه های سازمان القاعده در افغانستان، پنتاگون هدف حمله های نظامی امریکا را ویران کردن ساختار  

های نظامی و آموزشی و پرورشی اداره ی طالبان و سازمان القاعده عنوان کرد. گدام های جنگ ابزار 

و کوچک و مرکز های جلب و جذب و سوق و اداره و مواد سوخت، گارنیزیون ها، فرودگاه های بزرگ  

نیز باید نابود شوند؛ لیکن در نخست تصمیم گرفتند که پیاده نظام طالبان و القاعده را از کارایی درمانده 

 کنند. 

شماری از جنگجویان طالب و هزار ها اجیر خارجی وابسته به سازمان القاعده، از شهر مزارشریف و  

ها در شمال و شمال شرق افغانستان به استان کندز سرازیر شدند و به طالبان   دیگر شهر ها و شهرستان

محل پیوستند تا واپسین پایداری را در برابر نیرو های نظامی آمریکا و انگلیس و قوای جنگی جبهه ی 

متحد به نمایش بگذارند که در نتیجه ی زد و خورد و بمباران هوایی بسیاری ها نیست و نابود و برخی  

 ا اسیر شدند .ه

در بخشی از یک نبشته زیر تیتر "  ۲۰۰۱/  ۱۱/  ۲۶تاریخ  ۴۸شماره   Der Spiegelدر مجله هفتگی 

 مرگ شهادت طلبانه در کندز " آمده است ) برگردان(:

 

" در پایان هفته ی گذشته، کندز، یکی از استان های افغانستان، در نزدیکی سرحد با تاجیکستان بار دیگر 

جن یک  را  شاهد  سخن  این   " شوند  می  کشته  مردم  از  شماری   " بود.  ساز  سرنوشت   Donaldگ 

Rumsfeld    وزیر دفاع ایاالت متحده با یک همدردی غضب آلود به آگاهی رسانید؛ زیرا در محکم بندی

های نظامی کندز چند هزار جنگجوی خدا، سالحدار های حکومت فرو پاشیده طالبان،، سنگر گرفته بودند  

مستحکم ]و خشن [ آنرا اسالم گرایان خارجی از واحد های جنگی القاعده وابسته به رهبر   که هسته ی

تروریستان، اسامه بن الدن که خود زیر پیگرد جهانی قرار دارد، در بر می گرفت. " آرزوی من این  

 با همین امیدواری می گوید: " آنان یا زندانی و یا کشته شوند." Rumsfeldاست "، 

 

ردند، گ" اجیران خارجی و داوطلبان که از سوی مجاهدین اتحاد شمال با حقارت یاد آوری می  " عرب ها  

 کندز را با حلقه ی محاصره ی خود به مانند یک گلو گیر آهنین نگهداری کرده اند. 

و طالبان افغان نیز می خواهند به نام تسلیمی و یا فراری واپسین ساعت ها را به خاطر زنده ماندن خود 

برای عرب ها چنین به نظر می رسد که تنها یک گزینه وجود دارد:    -با شفافیت در آرزو به سر برند  

ری در دریای کندز مرگ در آخرین زد و خورد ها و یا مرگ پس از آن با اعدام شدن. این که جنگ آخ

  ۲۰۰۰به یک حمام خون مبدل شد، هرگز اجتناب ناپذیر نبود. " ما به نام شهید می میریم "، این سخن را،  

اسالم گرای خارجی با استفاده از بلندگو که با سراسیمه گی یکجا با شهروندان از شهر فرار می کردند، 

عراده تانک برای تسخیر کردن قلعه ی   ۱۲۰جنگجوی اتحاد شمال با  ۱۰۰۰در راه می گفتند. دست کم  

 مستحکم جنگجویان خدا آمادگی گرفته اند.

در اطراف کندز وضعیت نا روشن و آشفته بود و در پایتخت بی نظمی روان بود. بمباران هوایی ایاالت  

متحده شماری کشته در میان شهروندان ملکی بجا گذاشت، آوارگان این سخن را گزارش دادند، در بین  

رب های ثابت قدم و طالبان آماده ی متارکه، جنگ خونین رخ داد. صد ها انسان که می خواستند فرار  ع
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کنند، از سوی خارجی ها ]جنگجویان القاعده [ به گلوله بسته شدند. بسیاری از اسالم گرایان خودکشی 

 چچینی خود را به دریا انداختند.... ۶۰کردند، 

 

موفق به فرار شدند، صد های دیگر خود را تسلیم کردند. گفت و گو    یک بخشی از طالبان تا روز شنبه

ها برای عقد متارکه به پیش برده شد و در عین زمان تعهد های داده شده ماهیت خود را از دست دادند.  

دولتمردان و سازمان های بین المللی از رهبران اتحاد شمال درخواست کردند که از قتل عام ها جلوگیری 

 گونه که در هفته ی پیش، پس از آزاد کردن شهر مزارشریف رخ داد....کنند، آن

تن دیگر از تالقان و   ۱۰۰۰تن عرب پس از بر افتیدن مزار]شریف[ خود را به کندز رسانیدند.    ۱۰۰۰

پلخمری آمده بودند که به شمار آنان افزود شد. بخش بیشتر این جنگجویان از کمپ بن الدن برخاسته اند:  

کشمیری ها، پاکستانی ها، یمنی ها، سعودی ها، ایغور های چینی، اندونیزیایی ها و جنگجویان    چچینی ها،

شمرده می   Luxorگردشگر در شهر    ۵۸مسؤول کشتن    ۱۹۹۷) الجماعه االسالمیه( مصر که در سال  

 .شوند

وفاداران بن الدن و مال عمر، واپسین بنیادگرایان اسالمی که در جنگ کندز کشانیده شده اند، در کنار  

...." ) برگرفته از کتاب دیجیتال:" گذر در کوچه های خون و آتش" ندنیرو های جنگی جمعه نمنگانی بود

 ج دوم(.

 

ولی بر بنیاد برخی گزارش ها، در کندز شماری از طالبان که آماده ی متارکه بودند، از سوی دوستان 

القاعده   سازمان  جنگجویان  شدند.  کشته  )    ۳۰۰خود  کردند  زمین  نقش  را  طالب   Frankfurterنفر 

Allgemeine Zeitung  ۲۰۰۱/  ۱۱/  ۲۰تاریخ.) 

طالب در قلعه جنگی در مزارششریف که برای سرکوب بلوا، نظامیان درباره ی شورش زندانیان القاعده و  

آمریکایی و انگلیسی می جنگیدند و رهبری سوق و اداره ی عملیات در دست آمریکایی ها بود، سخن  

 های زیادی وجود دارد. 

ی( پس از آنکه حاکمیت طالبان بر شهر مزارشریف پایان یافت، اسیران جنگی ) از آن زمره اجیران خارج

را به قلعه جنگی افگندند. زندانی ها در این قلعه ی تاریخی دست به شورش زدند و می خواستند انفجار 

تن آنان به هالکت    ۶۰۰ها را به راه اندازند که از پیامد ضربه های هوایی بمب افگن های آمریکایی،  

 ندز به مزار آورده بودند.تن پاکستانی بودند. این اسیران جنگی را از ک ۱۰۰رسیدند، که از آن میان 

، در دو نبشته ) یکی  ۲۰۰۱دسامبر  ۴۹شماره   Focusماجرای شورش قلعه جنگی، در مجله ی هفتگی  

گفت و گوی رسانه ای و دیگری تحلیل سیاسی ( بازتاب روشن یافته است . هر دو نبشته بسیار با اهمیت 

 است که نباید آنها را نادیده گرفت و برگردان نکرد:

 

 کلیه مسایل چگونه آغاز یافت؟    -۱" 

 

با استفاده از تیلفون    Alex Perryنوامبر    ۲۵چهار ساعت پس از رسیدن سربازان آمریکایی، به تاریخ  

]سردبیر[    John Flowersزتالیت از محکم بندی های قلعه ی جنگی در شهر مزارشریف به آمر خود  

ک درباره ی بلوای صد ها جنگجوی طالبان که در  " در شهر نویارTimeمجله ی هفتگی ایاالت متحده "  

 هنگام شورش هیچکسی از آنان جان به سالمت نبرده است، گزارش داد: 

 Flowers: همین اکنون از ]میدان[ درگیری ها چقدر فاصله دارید؟

متر ۲۰۰دست کم  .: Perry 

به چه شمار انسان ها در جنگ ها انبازیده اند؟:   Flowers 

تن ۸۰۰نزدیک به  .: Perry 

 Flowers: چقدر آمریکایی در میان آنها وجود دارد؟

: Perry 

تن. آنان با دو عراده   ۱۲در این جا آمریکایی ها و انگلیس ها می جنگند. یک مشت پر، می شود بگویم 

 جیپ آمده اند. بریتانیایی ها با لباس ملکی هستند، آمریکایی ها یونیفورم پوشیده اند 

 

تن نمی جنگند؟ ۸۰۰لیکن آنان بر ضد   Flowers 

:Perry 

بر عکس ) چرا نه (. به پشتیبانی و کمک اتحاد شمال؛ ولی آمریکایی ها رهبری ) سوق و اداره ( را در 

.دارنددست   

 Flowers: رهبری ) سوق و اداره ( چه معنا می دهد؟ :

 Perry: همین اکنون آمریکایی ها و بریتانیایی ها از محکم بندی های ]قلعه جنگی [
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بمباران را بر بخشی از ساختار ها هماهنگ می کنند. افزون بر آن، آنان به جنگجویان اتحاد ]شمال[ چراغ 

سبز دست زدن به حمله را نشان داده اند. آنان اینجا هستند؛ زیرا طالبان یک شماری از جنگ ابزار ها را  

]قلعه جنگی[ دو آمریکایی نیز   به دست آورده و آغاز به شلیک کردند. در آنجا در داخل محکم بندی های

" می نامیدند، خلع سالح کردند و کشته شده است و دیگرش دچار مشکل شده و Mikeبودند: یکی آنرا که " 

بدون جنگ ابزار است، تا حال کسی نمی داند که آیا به او آسیب رسیده است یا خیر؟ به هر صورت، این 

 وضعیت سبب عملیه نجات شد. 

 : Flowers 

کلیه رویداد ها چگونه آغاز شد؟ زندانیان در موتر های باربری برده می شدند. هیچکس آنان را به 

 خاطر داشتن جنگ ابرار بازرسی نکرده بود؟ 

: Perry 

کرده بود؛ ولی یک تن یک عدد نارنجک را بیرون کشید و خود را به واسطه آن انفجار داد. با این کار 

  خود، دو فرمانده را به قتل رسانید. در همین رویداد یک خبرنگار بریتانیایی زخم های خفیف خورد. در

ر با یک زندانی فاصله ی کوتاه جنگجویان طالبان از وقت استفاده کردند، لحظه ی که یک خبرنگا

تن  ۲۰مصاحبه می کرد آنان جنگ ابزار ها را از سربازان اتحاد شمال به غنیمت گرفتند و کم از کم 

. شان را کشتند. اتحاد ]شمال[ اداره بر محکم بندی ]قلعه جنگی [ را از دست داد  

 Flowers چه چیزی طالبان را به انجام این کار وا داشت؟ :

.آغاز شد. به آنان این کافی بود که یک آدم از جهان غرب را ببینند تمام سخنان با خبرنگار : Perry 

 :Flowers نتیجه چیست؟

: Perry 

طالب کشته شده است. ماموریت آمریکایی ها و بریتانیایی ها  ۴۰۰تا  ۳۰۰آنگونه که دیده می شود، 

ایدون این است که همه را نابود کنند . ") برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" 

 .ج دوم (

 

 همه ی شان نابود شوند:  -۲  "

 

گزارش داد: " شماری از کشته شدگان دست های شان بر پشت بسته شده   New York Timesنشریه  

 بود."

پایداری ]شورشیان [ زمانی آغاز شد که برخی از جنگجویان زندانی طالبان دربانان ]نگهبانان [ خود را 

" وضعیت را این  Timeاز رده ی اتحاد شمال، خلع سالح و اسیر کردند. گزارشگر مجله ی آمریکایی "  

" زندانی ها جنگ ابزار سربازان را به زور از آنان گرفتند و کم از کم بیست تن سرباز     بازتاب داد:گونه  

 را کشتند."

، Johnny (Mike) Spann در همین هنگام دو تن اجنت شعبه ی نظامی سی آی ای نیز در آنجا بودند،

می نامید، از اجیران بازداشت شده از رده ی  "Dave"ساله و همکارش که سی آی ای او را  ۳۲یک آدم  

طالبان بازجویی می کردند. آنان خواستار دریافت آگاهی درباره ی اسامه بن الدن و سازمان تروریستی  

 .القاعده بودند

Spannاو گرفت و دندان های ی    در آغاز بازپرسی کشته شد. یک طالب زندانی خیز انداخت، از گلو

 ." خود را بر آن فرو برد و با گفتن این واژه ها او را کشت: " من اینجا هستم تا ترا بکشم

 

این اجنت نخستین قربانی ایاالت متحده در جنگ افغانستان است که رو در رو در درگیری ها نابود شد. 

ستان درخواست کمک کرد: اتحاد شمال همکارش با استفاده از تیلفون زتالیت از سفارت آمریکا در ازبیک

 اداره ی ]وضعیت [ را از دست داده است.

با شتاب سربازان آمریکایی و بریتانیایی به حرکت افتیدند. جیت های نظامی کلیه محکم بندی های ]قلعه 

نزدیک  " که بمباران را از Timeگزارشگر نشریه "   Perryجنگی[ را زیر حمله های دوامدار گرفتند.  

" ماموریت آمریکایی ها و بریتانیایی ها این است که همه ی شان را به قتل     زیر نگر داشت، خبر داد:

 برسانند." 

وزیر دفاع ایاالت متحده ی آمریکا پشتوانه   Donald Rumsfeldاین ارزیابی با ابراز نظر های تازه ی  

گجویان القاعده را نابود کنند. ما آخر در جنگ می یابد: " سربازان ما در افغانستان هستند تا طالبان و جن

 قرار داریم." 

پنج تن سرباز آمریکایی نیز در سرکوب شورش زخمی شدند: نه از سوی طالبان؛ بلکه از پیامد ترکش  

(. این جنگ ابزار که با تخنیک عالی سیستم نشانه گیری رهبری می شود و  Precisionیک بمب دقیق )
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متری دورتر از محل جابجایی    ۲۰۰ست به هدف خود فرود نیامد و در  ( اTyp JDAMاز گونه ی )  

 یک گروه عملیات پر شتاب ایاالت متحده انفجار کرد.

بازرسی در مورد شورش و چگونگی فرو نشاندن آنرا، عفو بین الملل خواستار شد. سازمان حقوق بشر 

ژنیو در نظر گرفته شده بود یا خیر؟   می خواهد بداند که آیا در نابود کردن زندانیان رهنمود کنونسیون

هر گاه ]بگویند[ بلی، پس پرسش این است که آیا پیروزی خونین برشورش زندانیان در ناسازگاری به 

 حقوق بین المللی نبوده است؟ 

همچنان رسانه های همگانی و سیاست در انگلستان با برخورد انتقادی، سرگرم بررسی این پیشامد است. 

" افغانستان    Independent   روزنامه  در  ما   " تبصره کرد:  پنجشنبه  "به روز  وابسته  و غیر  آزاد   =

[ نخست وزیر بریتانیا به اتحاد شمال هشدار داد  Tony Blairتبهکاران جنگی شده ایم " در همین روز ]

ه آن وا  که با اسیران جنگی رفتار خوب کنند: " ما اتحاد ]شمال[ را ]با انبازی شانه به شانه با آنان [ ب 

 داشتیم که با همه یکسان و در کل با اسیران ]زندانیان] به گونه ی درست برخورد کنند " 

 

 Stufflebeem ایاالت متحده نیز به روشن شدن مسایل عالقمند است. دریادار ) جنرال قوای بحری (

سالح کنند و به می پرسد: " چگونه اجیران زر خرید طالبان توانستند که نگهبان های خود را خلع 

؟"چنگال خود در آورند؟"، " و چگونه می شود که در آینده از چنین رخداد ها جلوگیری کرد " 

از زمانی که سربازان آمریکایی در افغانستان به دنبال دستگیری اسامه بن الدن و رهبر طالبان مال عمر 

ت. جورج بوش رییس جمهوری  روان هستند، ترس از افزایش به قربانی رفتن سربازان، باال گرفته اس

آمریکا گوشزد کرد: " ما ناگزیریم با تلف شدن ها در رده ی خودی نیز شمار کنیم "، " جنگ به زمان  

 خطرناک خود رسیده است." 

 

سرنوشت   ی  گیرنده  بر  در  تنهایی  به  دهد[  می  معنا  را  دستور  و  قومانده  اینجا  در   [ درخواست  این 

سرباز قوای پیاده در بحریه ایاالت متحده می شود که در هفته ی گذشته به هدف انجام حمله های  ۱۱۰۰

زمینی به یک کشور بیگانه پرواز کردند. " یک بخش ) قلمرو ( افغانستان به ما تعلق دارد" این سخن را  

کیلومتری    ۸۰او در    با اطمینان ] به پیروزی [ در آنوقت که سربازان زیر قومانده  James Mattisجنرال  

 جنوب غرب شهر کندهار در یک قرارگاه، پایگاه حمله های خود را بنیاد نهادند، به آگاهی رسانیدند. 

نیرو های زمینی یک وظیفه زیانبار دارند. آنها باید شهر کندهار را پنهانی ] از چهار طرف [ محاصره 

 F–16رتگاه ببرند. هفته ی پیش بمب افگن های  کنند و واپسین سنگر طالبان و رهبران آنان را به لبه ی پ

بر یک پایگاه طالبان در نزدیکی کندهار بمب ریختند. " کسی که همیشه در آن    B– 1 Bو جیت های  

خانه بود: ] هر گاه زنده و سالمت باشد [ در آرزوی آن است که به او به گونه ی نگاه شود که او از 

با خشکی و خنکی سخنان  Rumsfeldندی ضربه های هوایی، اعجوبه ها بوده است "، درباره ی سودم

 باال را گفت. 

رهنمایی های سازنده از سوی واحد های گزمه ی زمینی ایاالت متحده، کرده شد. آنها پیلوت ها را به 

هشدار داد: " این بسیار دشوار و خطرناک است "، " نیرو های    Rumsfeldسوی هدف رهبری کردند.  

انفجار دهند و همراه با خود هر     دمی سر و کار دارند که آماده اند خود را با نارنجکما در آنجا با مر

 آنکه در نزدیکی شان است به هوا بپرانند." 

 

بوش نیز نگرانی خود را به نمایش گذاشت: " هیچ رییس جمهوری نمی خواهد که یک سرباز هم زندگی 

فهمند که یک جنگ دراز مدت در پیش روی  لیکن من باور دارم، همگان می     خود را از دست دهد؛

 ماست و می دانند که این جنگ به معنای به قربانی رفتن است."

 

] انیستیتوت پژوهشی برای آشکار کردن ،    Gallup   تازه ترین پرسش ها ] و پژوهش ها [ از سوی

پیشبرد پرسش ها است که بر اساس نام پژوهشگر و با  باور همگانی  دانشمند    تعیین و سنجش نظر و 

در ایاالت متحده آمریکا نامگذاری شده است [ به رییس جمهوری    ۱۹۳۵از سال   Gallupروزنامه ها ،  

در صد آمریکایی ها از جنگ در افغانستان طرفداری می  ۹۲حق می دهد: با تکیه بر آن به مانند گذشته 

 کنند. 

روانشناس    David Weberگویند.  کارشناسان از " اثر گذاری های همگانی یازدهم سپتامبر " سخن می  

به این باور است: " سوء قصد های انفجاری در نویارک و واشنگتن ما را تا ژرفا تکان داد "، " ما خود 

را دیگر در سرزمین خود مصون احساس نمی کنیم و در جست و جوی یک راه بیرون رفت هستیم تا  

 کل ها [ تنها یک چیز است: جنگ." تهدید ها را بند کنیم. در نزد بسیاری ها این ]حالل مش
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بر بنیاد آگاهی ها پنتاگون، ارتش ایاالت متحده در افغانستان، مطبخ گاز ) دستگاه تولید گاز های کشنده ( 

فرمانده سوق واداره ی نیرو های آمریکایی    Tommy Franksدهشت افگنان را پیدا کرده است. جنرال  

نجا ها پیروان بن الدن با جنگ  محل را نشانی کردیم که در آ ۴۰در افغانستان یاد آور شد: " ما باالتر از 

 آزمایش ها را به پیش برده اند"  ABCابزار های 

 

در پایان هفته ی گذشته پنتاگون بر اندازی کندهار را " تنها یک پرسش زمان " دانست: هدف اصلی در  

 لحظه ی کنونی اسامه بن الدن است.

متحده ی آمریکا می خواهد برای کسانی  اینکه او در کجا بود و باش دارد، روشن نیست؛ لیکن چرا ایاالت  

درباره ی  باور کردنی  آگاهی درست و  بدهد،  را  آمریکا  یا شهروندی  آمریکا و  که درخواست ویزای 

 تروریست های القاعده داشته باشد؟ 

" Iswestijaدر روسیه نیز در مورد محل بود و باش بن الدن سخن های گنگ زده می شود. ایزوستیا " 

حکومت به این گمان است که او در چچین مسکن گزیده است. حلقه های خدمات مخفی  نشریه نزدیک به

روسی راه فرار را از گذرگاه های ترکمنستان به طرف بحیره ی کسپین و از آنجا سوار بر کشتی به  

 آذربایجان و یا داغستان و پس از آن به سوی چچین ممکن می دانند.

تن از طرفداران خود در مغاره های کوهی در    ۲۰۰۰ید همراه با  بر پایه آگاهی سی آی ای، بن الدن با

کیلومتری جنوب جالل آباد گیر مانده باشد. این منطقه تنها با پیاده رفتن از کوره راه   ۵۰توره بوره، در  

 ها پیموده می شود. 

وتل " می  طالبان پیوسته در رده ی مخالفان ]تسلیم شده [ جای پنهان شدن بن الدن را " یک شکلی از ه

شمارند. در مجمع مغاره ها چندین اتاق بنا یافته و گرم نگهداشته می شد. یک پایه جنراتور، برق مورد  

 نیاز را تامین می کند. گدام های مواد غذایی، جنگ ابزار ها و مرمی ماه ها را کفایت می کند.

Rumsfeld    ماندن قربانی های بی شمار آماده وزیر دفاع، خود را برای یک جنگ دراز مدت با به جا

کرده است: " ما به این باور نیستیم که آنان به زودی از جنگ دست بکشند. آنان تا به پایان به جنگ خود 

 .دوام می دهند." ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتس "ج دوم (

چند روز پس از خاموش شدن شورش، کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه یافتند که از 

زندانی ثبت بود، صحبت کنند و کمک هایی )   ۲۵۰زندان قلعه جنگی دیدن و با زندانیان که در آنوقت 

یدا پیکر را پ ۶۰۰لباس، کمپل، صابون، کاغذ تشناب( را به آنان برسانند. کارمندان صلیب سرخ 

  کردند که در

Oliver Durrمسؤول کمیته بین المللی صلیب سرخ برای آسیای میانه  شورش جان باخته بودند؛  

   لیکن

و جنوب آسیا، در اسالم آباد به آگاهی رسانید که تا هنوز روشن نیست که زندانیان اعدام شده بودند و یا  

 در جنگ ها به هالکت رسیدند.

 

در یک نبشته زیر عنوان " شمار    ۲۰۰۱/    ۱۰/  ۱۴تاریخ    ۴۱شماره    Sonntag Aktuellدر نشریه  

 بیشتر کشته شدگان در میان شهروندان ملکی" آمده است ) برگردان (: 

 

= بنگاه خبری آلمان (: ایاالت متحده آمریکا ضربه زدن های هوایی را بر هدف ها در dpa" واشنگتن )  

ه سختی ادامه داد. یک فروند هواپیما ی جنگی به گونه ی گمراه  افغانستان، در شب یک شنبه بار دیگر ب

 کننده، محل رهایشی را بمباران کرد.

در این بمباران شماری از مردم کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا دیروز تأیید کرد که بمب افگن رهبری 

 فته است.شونده الیزری از هدف برنامه ریزی شده بر فرودگاه هوایی چرخبال ها، به خطا ر

، کابل و کندهار بود، جایی که CNNهدف آوردن ضربه های هوایی شبانه، بنابر آگاهی دهی تلویزیون  

مال محمد عمر رهبر طالبان در آنجا زندگی می کند. هواپیما های جنگی ایاالت متحده پایگاه های طالبان 

ی کابل یک روستای همجوار نیز را در شمال افغانستان نیز بمباران کردند. در حمله بر فرودگاه هوای

بمباران شد و چهار شهروند ملکی جان خود را از دست دادند. این سخن را آژانس خبری افغانستان )  

AIP    وابسته به طالبان( به آگاهی رسانید. بدین گونه به قربانی رفتن در میان شهروندان ملکی از آغاز

 تن رسیده است. ۳۰۰عملیات به 

رییس جمهوری آمریکا ) جورج بوش(، ایاالت متحده به هدف های خود در دور نخست    بر بنیاد گفته های

جنگ بر ضد تروریزم دست یافته است. بوش گفت: " ما شبکه ی تروریستی را در داخل افغانستان پارچه  

 پارچه کردیم."

تا از   یکر جان پ  ۱۶۰حکومت طالبان دیروز دسته های تلویزیونی غربی را به افغانستان دعوت کرد 

فرودگاه  ایاالت متحده بر  فیلمبرداری کنند که در شب پنجشنبه در یک حمله ی هوایی  باختگان ملکی 
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پاکستانی ها از سفر خبرنگاران به داخل     هوایی در جالل آباد افغانستان در یک روستا کشته شده بودند.

 افغانستان جلوگیری کردند." 

 

ایاالت متحده، بر پایه برنامه بر هدف هایی در افغانستان به سختی ادامه  در هنگامی که بمباران هوایی  

داشت، طالبان پیوسته درخواست پایان دادن به عملیات را می کردند. طالبان ادعا کردند که در استان  

پکتیا در نتیجه حمله های هوایی شماری از شهروندان ملکی، از زمره زنان و کودکان کشته شدند. این 

( در پاکستان، پوشش خبری می داد تا  AIPهر ادعای خود را از آژانس خبر رسانی افغانستان )گروه  

توجه سازمان های افراطی و بنیادگرای اسالمی را در کشور های عربی و دیگر نقاط جهان، جلب کند  

 که در آن زمان این ترفند ها چندان کار ساز نبودند.

=   Daisy Cuterکیلویی از گونه ی )  ۷۰۰نیرو های نظامی آمریکا در بمباران ساحه ای از بمب های 

( پرتاب می شد، استفاده کرد. B–52دروگر و یا نابود کننده ی گل ها و گیاهان دیگر ( که از جنگنده )  

دلیل توجیه پذیر   برد این بمب را به اینرکا  Peter Paceمعاون ستاد مرکزی نیرو های ارتش آمریکا  

 دانست:

  ۲۰۰۱/    ۱۱/    ۱۲تاریخ    ۴۶شماره    Focus" قصد این است که انسان ها کشته شوند." ) مجله ی هفتگی  

) 

ولی بمباران هوایی سبب آن شد که شماری از شهروندان افغانستان ناگزیر به ترک خانه و کاشانه ی خود 

امنی را جست و جو کنند. پیش از بمباران هوایی    به پاکستان بروند و برخی در داخل کشور محل   شوند و

وضعیت زندگی در افغانستان در زیر حاکمیت طالبان خیلی ها دردآور بود که حمله های هوایی آن را  

 خراب و خراب تر کرد.

بیچارگی آوارگان را نمی توان با نگارش چند واژه به تصویر کشید . برخورد غیر انسانی پولیس پاکستان 

مرز ها با پناهجویان افغانستان بسیار غم انگیز و دردآور بود که گاه گاهی زمینه ساز برخورد های در  

 فزیکی و سنگ پرانی می شد و سیم های خاردار بریده می شد.

 

در یک گزارش خبری زیر عنوان "    ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۲۵تاریخ    ۲۴۸شماره    Rheinpfalzدر روزنامه  

 گی شهروندان همه تهی از مردم شده است " آمده است ) برگردان(:شهر های افغانستان پس از آوار

 

(: ... هرات در غرب ، جالل آباد در شرق و کندهار در جنوب افغانستان از باشندگان afp" اسالم آباد )

تهی شده است. این سخن را یک سخنگوی سازمان ملل متحد در اسالم آباد پاکستان یادآور شد. این سخنگو  

طالبان را تأیید کرد که ایاالت متحده در حمله های هوایی به سهو یک مسجد را بمباران کرده گفته های  

است. مسجد در یک پایگاه نظامی طالبان در نزدیکی های شهرهرات واقع بود و در شب شنبه هدف قرار  

ه آمریکا  گرفت. در همین شب یک بیمارستان نیز در هرات بمباران شد که به روز سه شنبه ایاالت متحد

 آن را تأیید کرد.

تن کشته شده است. بنگاه های آزاد تا کنون این ادعای طالبان   ۱۰۰   بنابر گفته طالبان در این بیمارستان

از سوی  نیز  در نزدیکی مسجد یک روستا  اند.... سازمان ملل متحد صحه گذاشت که  تأیید نکرده  را 

 ای فرود آمده است (...." نظامیان آمریکایی بمباران شده است ) یک بمب خوشه

 

به فراموشی سپرده شد. هدف های راهبردی   ۱۹۹۲در اصل مردم افغانستان، بویژه آوارگان، پس از سال  

و سیاست های سود جویانه جهانی و منطقه ای دید چشمان کشور های پر قدرت جهان را از دیدن فاجعه  

های جنگی و نظامی و ریختن هزار ها تن بمب و    انسانی در افغانستان کور کرده بود تا اینکه با برنامه

شلیک ده ها هزار موشک و گلوله، حضور دوباره ی خود را در مصیبت دامنگیر شهروندان افغانستان  

 نمایان کردند. 

در یک نبشته زیر تیتر " در   ۲۰۰۱/    ۱۰/    ۲۶تاریخ    ۲۴۹شماره     Die Rheinpfalzدر روزنامه  

 برگردان(: جست و جوی حقیقت " آمده است )

 

" چهار کارمند ملکی سازمان ملل متحد نخستین قربانیان ملکی حمله های هوایی ایاالت متحده آمریکا بر  

میان  در  شدگان  کشته  شمار  اندازه  همان  به  آیند  می  فرود  ها  بمب  که  اندازه  هر  به  بودند؛  افغانستان 

اعتراف کند که دو بمب از هدف به     دشهروندان ملکی بلند می رود. به روز سه شنبه پنتاگون ناگزیر ش

 خطا رفته و سبب کشته شدن مردم ملکی شد.

دو فروند بمب افگن از سکوی کشتی هواپیما بردار به روز یکشنبه به پرواز آمدند و بمب های ریخته 

متر دورتر از هدف به زمین افتیدند.  ۸۰۰شده از هدف تعیین شده به خطا رفته، یکی صد متر و دیگری 

شد   می  نابود  طالبان  نظامی  وسایل  )    -باید  بمب  یک  ها  آمریکایی  ی  گفته  پوندی=  ۱۰۰۰۰بنابر 
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متری یک محل بود و باش کهن ساالن در شهر هرات در غرب افغانستان فرود   ۴۰کیلویی ( در  ۵۰۰۰

کیلویی دیگر در یک منطقه رهایشی در شمال غرب کابل به زمین خورد. بر بنیاد    ۲۵۰آمد و دو بمب  

زارش داد که در نظامی بود. حکومت طالبان گ   گفته ی سازمان ملل متحد، خانه کهن ساالن شفا خانه

 حمله بر بیمارستان، 

انسان در بمباران ها به هالکت   تا کنون باالتر از یک هزار  یکصد شهروندان ملکی کشته شده است. 

 رسیده است.

Vicktoria Clarke سخنگوی رسانه ای پنتاگون، ادعای طالبان را " مبالغه ی بیش از اندازه " دانست

ان را در اختیار نگذاشت، پنتاگون آگاهی دقیق از محل ندارد؛ لیکن  و آن را رد کرد؛ ولی آمار کشته شدگ

بخشی  یک  ابزار  جنگ  رهبری  سیستم  رفتن  خطا   " گفت:  چنین  و  شد  خستو  هدف  رفتن  خطا  به  از 

 ."ی آگاهی رسانی فناوری است  وظیفه  از

 

ا از به وجود آمدن مهم تر از هر چیز دیگری، شرح مسایل سیاسی بوده که با پیام ها داده می شود: " م

تلفات در میان شهروندان ملکی بسیار تأسف می کنیم. با تعیین کردن دقیق هدف ها، ما واپسین تالش ها 

 را به خرج می دهیم تا از کشته شدن شهروندان ملکی جلوگیری کرده باشیم " 

 

در پنتاگون، همچنان در کاخ سفید این باور وجود دارد که کشتن انسان های بیگناه ماموریت نگهداری 

وزیر دفاع از آغاز کار هشدار داده بود که هر   Rumsfeldاتحاد بین المللی را دشوار می کند. اینکه  

جزیره تصویر هایی جنگ به بهای جان انسان های بیگناه تمام می شود، در عمل ثبوت شد. تلویزیون ال

را از زخمی ها و کشته شدگان که اعضای بدن آنان در خریطه ها گردآوری شده بود، نشان داد، برخی 

 ها به این باور اند که شاید جهان اسالم را علیه ایاالت متحده آمریکا، بر انگیزد. 

 

 زیرا آمریکایی  این موضوع می تواند که افکار مردم را در خود آمریکا نیز زیر تأثر در آورد؛

ها آگاهی های خود را از راه رسانه ها به دست می آورند.... خوانندگان و بینندگان از آوارگان افغانستان، 

از جبهه ی متحد شمال، از چشمه های طالبان و از گزارش های تلویزیون الجزیره درباره ی وضعیت  

از اوضاع به دست نمی آورند و آگاهی دهی  آگاهی پیدا می کنند. بدین گونه آمریکایی ها یک تصویر کلی  

 ها از یک دست نیستند تا همه بدانند که واقعیت چیست؟ ار این رو حقیقت همیشه نا روشن باقی می ماند....

" با نگرانی به این باور است: " گمان می رود که این    New York Times"     رییس پیشین دفتر نشریه

 ت متحده آمریکا در زمان پسین باشد...."یک عملیات نظامی اسرار آمیز ایاال
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 فصل پانزدهم 

 

 وضعیت حقوق بشر 

 

ه داری ست که در زندگی اجتماعی امروزی، نشناخت حقوق بشر و پی بردن به مفهوم آن، گفتمان دام

 چیست؟ پهنای گسترده تری را در بر می گیرد؛ ولی پیش از همه باید دانست که حقوق بشر 

حقوق بشر بنیادی ترین و نخستین حق و حقوقی است که هر انسان بنابر انسان بودن خود باید بدون چون 

 حقوق الزمی، ذاتی واگذار ناپذیر انسان ها است. -و چرا از آن برخوردار شود و یا حقوق بشر 

 کرامت انسانی، پیروی از روش های داد گرانه، پاس داشتن بنیاد های عدالت، احترام به 

ارج گذاشتن به حق و حقوق دیگران و حرمت داشتن به شخصیت انسان ها مسایلی اند که نه امروز و نه 

به یکبارگی به میان آمده اند؛ بلکه در درازای هزاره ها و سده ها در دیدگاه ها و عملکرد های اجتماعی 

گر آن است که حقوق بشر ) نه به مفهوم  انسان ها وجود داشته و به کار می رفته است که این خود نشان 

امروزی و نه آنگونه که در سده ی پسین به آن سر و سامان دادند ( به شکل بسیار آغازین آن، بر سر 

 زبان ها بوده است. 

حقوق بشر در اصل از متن و مضمون حقوق طبیعی سر بلند کرده و جان مایه گرفته است. بدین معنا که  

الهام می گرفت، حقوق بشر، در قرون میا دلیل اینکه نهاد قانون گذار، بنیاد قانون را از طبیعت  نه به 

عصر    ( اروپایی  رنسانس  زمان  در  که  رفت  می  شمار  به  طبیعی  حقوق  سنتی  های  روش  از  بخشی 

(    John Lockeروشنگری پس از مارتین لوتر آلمانی در اروپا( از سوی دانشمندانی چون جان الک )

آ لیبرال و  )  فیلسوف  انگلیسی  اندیش  آزمایش برای (  ۱۷۰۴-۱۶۳۲زاد  آموزش و  بنیاد گذار مکتب  و 

  ( هاتچسون  فرانسیس  اسقف  فلسفه،  و  دانش  در  معرفت  فیلسوف   Francic Hutchesonشناخت   )

از زمره ی موسسان روشنگری در اسکاتلند، ژان ژاک بورالماکی  (  ۱۷۴۹-۱۶۹۴ایرلندی )    -اسکاتلندی  

 و مفهوم جدید تری پیدا کرد. حقوقدان سویسی، معنا

پسان ها، در هنگامی که در آمریکا انگیزه ی آزادی خواهی و رهایی از زیر ستمکاری استعماری بریتانیا،  

به پختگی خود رسیده بود، مجمع ویرجینیا، پیش زمینه های بایسته را برای اعالم رسمی آزادی آمریکا  

در   آماده کرد. مجمع  تا    ۱۷۷۶می    ۱۵از سوی کنگره،  ابالغ کرد  در کنگره،  نمایندگان ویرجینیا  به 

پیشنهاد رسمی ارائه کنند که مستعمره های متحد را آزاد و رها شده اعالم کند. پیش زمینه هایی که مجمع 

 ویرجینیا آماده کرده بود، دو سند بسیار مهم و با ارزش بودند: 

 . ۱۷۷۶ی توماس جفرسون در جون پیشنویس برای دیباچه قانون اساسی ویرجینیا از خامه  -

در نگارش اعالمیه )  ۱۷۷۶پیشنویس برای اعالمیه حقوق ویرجینیا از خامه جورج ماسون در جون    -

 آزادی آمریکا از محتوای هر دو سند استفاده شده است (. 

به  کنگره قاره ای اعالمیه آزادی ایاالت متحده آمریکا را که از سوی توماس جفرسون نگارش یافته بود،

مستعمره نشین را که با انگلستان در جنگ بودند،    ۱۳به تصویب رسانید و رهایی    ۱۷۷۶جوالی    ۴تاریخ  

 اعالم کرد. 

 

 در اعالمیه آزادی آمده است: 

 

" ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همٔه انسان ها برابر آفریده شده اند و آفریده گار شان حقوق سلب 

ا کرده است، که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جملٔه آن ها ست."  ناشدنی معینی به آنها اعط

، 

" از این عبارت اغلب برای احقاق حقوق گروه های به حاشیه رانده شده استفاده می شود و از تأثیر گذار 

 ترین و مهم ترین واژگان تاریخ آمریکا به شمار می آید." ) برگرفته از شبکه ی جهانی انترنت (. 

المیه آزادی یک سند بنیادین به خاطر فهم و پی بردن و تفسیر قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا که  اع

پس از یک دهه از بیرون دادن این اعالمیه، به تصویب رسید، شمرده می شود. جورج واشنگتن سیاستمدار 

رییس جمهوری  و جنرال نیرو های ارتش آمریکا در جنگ آزادی بر ضد انگلستان، همچنان نخستین  

دستور داد تا اعالمیه آزادی را برای سربازان ارتش،   ۱۷۷۶ایاالت متحده آمریکا، به تاریخ نهم جوالی  

 در شهر نویارک به خوانش بگیرند.

 

 ( ۱۷۹۹-۱۷۸۹سیزده سال پس از تصویب اعالمیه آزادی آمریکا، انقالب کبیر فرانسه ) 

ابری، برادری به خیابان ها ریختند. در روز چهارم اگست وقوع یافت و طرفداران آن با شعار: آزادی، بر

مجمع ملی این    ۱۷۸۹اگست    ۲۶اعالمیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه نوشته شد و به تاریخ    ۱۷۸۹
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سند تاریخی بسیار مهم و با اعتبار را به تصویب رسانید که بر پایه آن، آزادی یک حق طبیعی به شمار 

 ی بر بنای قانون رسمی شد.آمد و برابری حقوقی و سیاس

در سنکافالس نیویارک، نخستین همایش درباره ی حقوق زنان   ۱۸۴۸تنها همین نبود؛ بلکه در جوالی  

برگزار شد ) مسؤولیت برگزاری همایش را مارتانیت و جین هانت به عهده داشتند( و در پایان آن اشتراک 

برابری سیاسی و اجتماعی زنان با مردان از جمله  کنندگان با بیرون دادن " اعالمٔیه احساسات" خواهان  

 حق رأی، شدند. 

ولی نظریه حقوق بشر با بینش پیشرفته امروزی، پدیده ی نیمه دوم سده ی بیستم است. پس از پایان جنگ 

جهانی دوم، کشور های پیروز در این جنگ به خاطر پیگیری مسایل حقوق بشر، از پی چند دور رایزنی، 

( دستینه کردند. بدین منشور سازمان ملل را ) نماینده پنجاه کشور حاضر بود ۱۹۴۵اکتوبر  ۲۴به تاریخ 

دولت ) نماینده پولند در هنگام امضای منشور حاضر نبود(   ۵۱گونه این سازمان بنابر کوشش و تالش  

 رسمی بنیاد نهاده شد. 

منشور سازمان ملل متحد برای پاسداری از حقوق بشر بین المللی، همچنان نهادینه کردن و گسترش دادن  

به ناگزیری پای بندی به حقوق بنیادی بشر، حیثیت و ارزش انسانی  آن به تصویب رسید و در دیباچه آن 

 و برابری حقوق مرد و زن تأکید کردند.

سه سال پس از بنیاد گذاری سازمان ملل متحد، مجمع عمومی در پاسخ به تبهکاری هایی که در جنگ  

ر پاریس به تصویب  اعالمیه جهانی حقوق بشر را د  ۱۹۴۸دسامبر  ۱۰جهانی دوم رخ داده بود، به تاریخ  

رسانید که در آن حقوق بشر، بخشی از بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان، شناخته شد. در اعالمیه از 

کلیه کشور های عضو سازمان ملل خواسته شد تا برای نهادینه کردن معیار های حقوقی و قانونی رعایت 

، مدنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حقوق اساسی   حقوق بشر و گسترش نهاد های دیدبانی و دفاع از

 شهروندان کوشش و تالش بیشتر به خرج دهند.

 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر دارای دو میثاق بین المللی است:

 

 (.ICCPRمیثاق حقوق مدنی و سیاسی )   -

 (.ICESCRمیثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی )   -

این دو میثاق و یا پیمان نامه های بین المللی با واژه های حق مردم برای تعیین سرنوشت و حاکمیت بر  

در سازمان ملل متحد به تصویب رسیدند که    ۱۹۶۶چشمه های طبیعی خود شان آغاز می یابند و در سال  

های امضا کننده بر شالوده ی آن نگهداشتن حقوق درج شده در اعالمیه جهانی حقوق بشر برای کشور  

 الزام آور شد و حکومت ها به پی ریزی و تصویب قانون های وابسته به حقوق بشر پیمان بستند.

افرون بر این تصویب چند کنوانسیون ) مقاوله نامه ها: معاهده ای است که به هدف گردآوری قاعده های  

ه اعالمیه جهانی حقوق بشر نیروی  حقوقی بسیار مهم و با اهمیت، میان کشور ها تنظیم و بسته می شود( ب

 بیشتر بخشید: 

  ۱۹۶۹به تصویب رسید و در سال    ۱۹۶۶* کنوانسیون رفع همه گونه های تبعیض نژادی ) در سال  

 اجرایی شد(؛

به تصویب رسید و در سال   ۱۹۷۹* کنوانسیون از بین بردن کلیه گونه های تبعیض علیه زنان ) در سال  

 اجرایی شد(؛  ۱۹۸۱

 به تصویب رسید و هم اجرایی شد (؛ ۱۹۸۴* کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه )در سال 

 (؛ به تصویب رسید و هم اجرایی شد ۱۹۸۹* کنوانسیون حقوق کودک ) در سال 

انسان های دارای معلولیت ) در سال     ۲۰۰۸به تصویب رسید و در سال    ۲۰۰۶* کنوانسیون حقوق 

 اجرایی شد(؛

به تصویب   ۱۹۹۰* کنوانسیون پشتیبانی از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده ی شان ) در سال 

 اجرایی شد(. ۲۰۰۳رسید و در سال 

 مقاوله نامه های با اعتبار و با اهمیت جهانی، در کنار سازمان ملل متحد و بودن این همه 

شماری از سازمان های غیر دولتی ) سازمان عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، دیدبان 

با   المللی ( نیز وجود دارد که  آزادی، آزادی بین  حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه 

ض حقوق بشر، فرایند نگهداشت حقوق بشر را دیدبانی می کنند و گردآوری و دسته بندی خبر های نق

 گزارش های دقیق با اتکا به واقعیت های عینی تهیه و به نهاد های وابسته ارائه می دارند. 

کنوانسیون حقوق بشر اروپایی به تصویب رسید   ۱۹۵۰در اروپا در پرتو اعالمیه حقوق بشر، در سال  

ه شد. در این عهدنامه حقوق و آزادی های ویژه در زیر چتر حمایتی در  به اجرا گذاشت ۱۹۵۳و در سال 

وضعیت ویژه بین کشور های عضو اتحادیه اروپا، بازتاب یافته است. برای بازرسی از عملی شدن پیمان  
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دادگاه عالی حقوق بشر اروپایی به وجود   ۱۹۵۹ها و پایندانی از نگهداشت و اجرایی کردن آنها، در سال  

 دفتر آن در شهر اشتراسبورگ فرانسه است.آمد که 

ولی نقض حقوق بشر و پا گذاشتن بر اعالمیه جهانی حقوق بشر و دیگر قرار نامه های بین المللی، زمانی 

رخ می دهد که یک دولت و یا یک نهاد غیر دولتی برخی شهروندان را مورد سوء استفاده قرار دهد و یا 

ی،اجتماعی و اقتصادی ( آنان چشم پوشی و یا آن را نادیده بگیرد.  از حقوق اساسی ) مدنی، سیاس،فرهنگ 

همین گونه هر گاه از پیمان نامه های جهانی حقوق مدنی و سیاسی و یا دیگر حقوق بین المللی و حقوق  

بشر از سوی دولت ها و یا نهاد های غیر دولتی در مورد برخی شهروندان چشم پوشی شود، این پیشامد  

 گفته می شود.نقض حقوق بشر 

جنگ و تبهکاری های جنگی، بزه کاری علیه بشریت، نسل کشی، پایمال کردن و نادیده گرفتن قانون 

های بشر دوستانه، جدی ترین گونه های نقض حقوق بشر است؛ بنابران سازمان ملل متحد شورای امنیت  

مارچ   ۱۵صمیم گیری کند. در  را در جایگاه یگانه نهاد و دادگاه وظیفه داد تا در این بخش رسیدگی و ت

مجمع عمومی سازمان ملل به اتفاق آرا رأی داد که شورای حقوق بشر، جایگزین کمیسیون حقوق   ۲۰۰۶

 بشر شود و به بررسی رخداد های نقض حقوق بشر بپردازد.

گوناگونی نقض حقوق بشر، جهان گستر است. کشور های قدرتمند جهان که خود را بانی و ناجی و پیشتاز  

نگهداشت اصل های عالی حقوق بشری و اجرایی کردن قرار نامه های بین المللی می دانند، با دریغ و 

درد که بدترین و خشن ترین رفتار های صد بشری در برابر انسان های گیتی از سوی آنها رخ داده و 

 می دهد.

این استعمار نو، سیاست های استثمار گرانه و سردمداران نظم نوین لیبرالیسم   در واقع،  نیو  جهانی و 

هستند که به بهانه ی دفاع از حقوق بشر با کاربرد پیشرفته ترین جنگ ابزار ها و رونق دادن به بازار 

خرید و فروش آنها؛ استقالل ملی، تمامیت ارضی، آزادی و اراده ی خلق های جهان را در راه رشد و  

صادی جهان و پیداوار زیرزمینی، بویژه چشمه گسترش دموکراسی زیر تهدید گرفته تا نظام سیاسی و اقت

 های انرژیتکی ) نفت و گاز( را زیر اداره ی خود در آورند. 

سازمان های استخباراتی، دستگاه های بزرگ تولید جنگ ابزار های پیشرفته، بنگاه های انحصاری غول 

گرانه و استثمار جویانه ی پیکر و صد ها نهاد سرکوبگر دیگر در خدمت عملی کردن هدف های غارت 

سیاست خارجی کشور ها، سرنوشت امروزی    قدرت های خون آشام در آمده، با مداخله در امور داخلی و

و آینده ی مردم جهان را با دشواری ها رو به رو کرده از مزدوران و اجیران وابسته به خود پشتیبانی  

هی و توسط گماشتگان خود به پیروزی می رسانند؛ می کنند؛ کودتا های نظامی را برنامه ریزی و سازماند

مهره های مزدور و ستمگر را بر سر قدرت می آورند؛ آتش جنگ های شهروندی ) تباری، فرقه ای،  

مذهبی، زبانی( را با پشتیبانی مالی و نظامی از گروه های دلخواه خود شعله ور می کنند؛ تمامیت ارضی،  

صلح و ثبات داخلی دولت    -و پیشرفت سیاسی و اقتصادی، امنیت  خود گردانی و آزادی، رشد اجتماعی  

ها را در خطر می اندازند... که سرانجام این همه ناروایی ها نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی را در  

 پی دارد. 

ولی در افغانستان در این دهه ی خونین پر از وحشت و دهشت و شقاوت و سنگدلی، نقض حقوق بشر از  

 درگیر با یکدیگر، آگاهانه و سازماندهی شده رخ داده است: سوی گروه های

صد ها شهروند ملکی ) زن و مرد، پیر و جوان و کودک ( قصدی و بسیار بیرحمانه ازسوی فرماندهان   -

 و جنگجویان گروه های درگیر بنابر دشمنی ها کشته شدند؛

و یا هجوم بردن به خانه های شخصی هزار ها انسان از پیامد حمله های دلخواه بر جای های رهایشی   -

 آواره و بی خانمان و یا کشته شدند؛  مردم

صد ها انسان بیگناه اسیر، زندانی و شکنجه شدند و مدت ها را در زندان ها سپری کردند و برخی ها    -

 ناپدید شدند؛ 

 ده ها گروگان گیری و آدم ربایی تکان دهنده رخ داده است؛ -

 جوانان تجاوز جنسی شده است؛بر زنان، دختران و  -

بد رفتاری، تعقیب، پیگرد و بازداشت مردم با انگیزه ی وابستگی قومی و زبانی، به دلیل آموزش دیده   -

بودن ) دبیرستانی، دانشگاهی، مسلکی (، به سبب باور ها و دیدگاه های سیاسی و دینی و مذهبی، به 

 ار های تنظیمی سرگرمی لذت آفرین بود؛ خاطر خدمت کردن در حکومت های پیشین... به سالحد

  - زبانی  - های جبری گروهی مردم بر بنیاد وابستگی های قومی     کوچ دادن ها و بیجا و آواره کردن  -

 مذهبی به گونه ی سازمان داده شده در پیش گرفته شد....

شدن های    نقض خشن و غم انگیز حقوق بشر در افغانستان در این دهه ی خونین. بر می گردد به سبب

داخلی و خارجی وضعیت تیره و تار کشور که بیشتر ریشه در سرشت، ماهبت عملکرد ها و خواسته 

های نیرو های درونی و بیرونی داشت. افغانستان از نگر جغرافیایی دارای اهمیت راهبردی بوده؛ از این  
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یان ستمگر و استعمار  رو همیشه، بویژه در سه سده ی پسین در زیر پاشنه های تاخت و تاز جهان گشا

 گران غارتگر خرد و خمیر شده؛ ولی هیچکس نتوانست آنرا از نقشه جغرافیای جهان بزداید.

انگیزه ی خارجی پایمال شدن بیرحمانه حقوق بشر در افغانستان، در رویارویی منافع سیاسی و اقتصادی  

ن، به پیش برده می شد. دست قدرت های مداخله گر بازتاب می یافت که با عملکرد های آشکار و پنها

یافتن به چشمه های نفت و گاز در آسیای میانه و در شمال افغانستان و فراهم آوری زمینه برای رخنه 

کردن سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا و متحدان آن در منطقه، دلیل اصلی مداخله گری خارجی ها، 

، نقش فدراتیف روسیه را در کلیه بخش ها در کشور  در افغانستان بود. آنها تالش کردند که با این راهبرد

های آزاد دارای منافع مشترک ) جمهوری های آسیای میانه اتحاد سوروی ( به صفر برسانند و از مبدل  

 شدن ایران به یک قدرت چشمگیر در منطقه جلوگیری کنند. 

م ها، در بخشی از یک در پیوند به وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نخستین روز های حکومت تنظی

  Brigit Ceriaنوشته زیر عنوان " در پایتخت افغانستان زورگویی و بی نظمی حکمفرما ست" به قلم  

 آمده است ) برگردان(:  ۱۹۹۳/  ۲/   ۲۵تاریخ  ۸شماره   Die Weltدر روزنامه 

زای یک دهه " آوارگان که ]تازه [ از کابل ]آمده اند[ حکایت از شقاوت و بیرحمی می کنند. در درا

آن،  افغانستانی های مورد پشتیبانی  آوران و  با هجوم  اشغالگر و سیزده سال جنگ  ترور)؟( شوروی 

ستمکاری نبودند، آنگونه که در ماه گذشته    باشندگان پایتخت در کابل، شاهد رخ دادن این چنین وحشت و

 وقوع یافت. 

ژه ی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد ( گزارشگر وی  Felex Ermacoraپروفیسور فلیکس ارماکورا )  

برای افغانستان که خود از کشور کوهی در آسیای میانه ]افغانستان [ بازگشت کرده، یادآور شد: " وضعیت  

در شهر وحشت آور است." گفته ها و ]خاطره های[ او با آن گفت و گو هایی که با آوارگان تازه آمده از  

ه است، به کلی همخوانی دارد و با تکیه بر آگاهی های به دست پایتخت بدون ارتباط با دنیای خارج، شد

 آمده از نمایندگان سازمان های کمک رسانی بشری، بیشتر به حقیقت نزدیک می شود. 

هنگامی که احمد شاه مسعود رهبر مجاهدین پیشین و وزیر دفاع کنونی به تاریخ نزدهم فبروری ضربه  

بنابر سنجش     ر در جنگ به خاطر گرفتن قدرت درکابل، زدی کاری را بر همچشم خود گلبدین حکمتیا

ساله بنیادگرا    ۴۳انسان، بیشتر شهروندان ملکی کشته شدند. موشک های حکمتیار    ۵۰۰۰تا    ۳۰۰۰ها  

و جنگجوی خدا با شتاب بر شهر پرتاب می شد. پنج بیمارستان دیگر آن توانایی را ندارند که زخمی ها 

خانواده از شهر   ۵۰۰۰۰ارو به کلی موجود نیست. تنها در چهار هفته گذشته  را بپذیرند. افزون بر آن د 

کابل بیرون شدند. کسانی که در شهر باقی مانده اند به گفته ارماکورا در خانه های خود مرکز گرمی و 

جنگجوی حزب ۲۵۰۰۰هم بسیار کم موجود است. چون حکمتیار خود را با     آب مورد نیاز   برق ندارند و

آراسته با جنگ ابزار های پیشرفته در پشت کوه های اطراف کابل پنهان کرده، در ماه اگست با    اسالمی

شلیک پی در پی موشک به داخل شهر نزدیک به پنجاه هزار شهروند را ناگزیر به ترک میهن کرد. 

این    همچنان از ماه ها بدین سو با سیاست " محاصره ی اقتصادی " مردم ]بیگناه [ را ترور می کند.

محاصره ی اقتصادی سبب کمبود دارماتیک مواد غذایی و سوختی و دارویی شده و بهای کاال های ما  

 احتیاج مردم را به گونه ی سرسام آور بلند برده است که بیشتر شهروندان توان خرید آنها را ندارند....

 

سیاسی و قانونی کشور با این  در این میان ارماکورا ناراحتی ژرف خود را از نا روشن بودن وضعیت  

واژه ها بازتاب داد: " گروه های قومی و مذهبی در برابر خطر پیگرد خونین قرار دارند." با وجود اینکه  

با پایان حکومت نجیب هللا کشتار های گروهی رخ نداده است ] بر خالف این گفته، بر پایه گزارش های 

ی پشتیبان حقوق بشر و گزارش رسانه های همگانی، کشتار سازمان عفو بین الملل و دیگر نهاد های جهان

از   شماری  هم  آن  با   ،] است  داده  رخ  افغانستان،  های  استان  از  شماری  در  و  کابل  در  گروهی  های 

شهروندان از پیامد انتقام جویی های فردی به قتل رسیده اند. بر فرق برخی از قربانیان میخ کوبیده شده  

حیه کردن مخالفان با بریدن بینی و گوش ها به گونه ی گسترده در پیش  است. همچنان سیاست بی رو

گرفته شده و برخی کارمندان و کارکنان ]حکومت [ نجیب هللا ناپدید شده اند. شماری از بیگناهان زیر نام 

 عدالت اسالمی با بر پایی دادگاه های فرمایشی گنهکار دانسته شده و اعدام شده اند." 

 

 اب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش" ج اول(.) برگرفته از کت

 

نقض حقوق بشر در افغانستان برای ناقضان، هیچگونه پیگرد قانونی و جزای حقوقی را در پی نداشت؛ 

زیرا نظام حقوقی، نهاد های دادرسی و دادگری و دادگاهی و حقوقی فرو پاشیده بودند، پولیس دولتی 

و ناقضان حقوق بشر یا اعضای گروه های جهادی و یا فرماندهان محلی وجود نداشت. پایمال کنندگان  

بودند. هر چند گاه گاهی حکومت مجاهدین در کابل با عوام فریبی از به دادگاه کشانیدن و به کیفر رسانیدن 

تبهکاران سخن می زد؛ لیکن در عمل هرگز کدام کار اجرایی دیده نشده است. " گنهکاران بر بنیاد قانون  
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ی اسالمی جزای خود را می بینند! " این تنها یک شعار بود که به خورد مردم داده می شد. در دادگاه  ها

های شخصی سرنوشت انسان های بیگناه را تعیین و فرزندان مردم را با خوشحالی به دار می آویختند و  

 یا تیرباران می کردند . 

مجاهدین فاتح)!( در دفاع از حقوق شهروندان زجر  و چنین بود عملکرد اجرایی حاکمیت بی سر و پای  

 کشیده ی افغانستان! 

 

آنگونه که در برگ های گذشته یادآوری شد، دهه ی هفتاد و آغاز دهه ی هشتاد خورشیدی، یکی از سیاه 

ترین و وحشتناک ترین گاهه ی تاریخ افغانستان به شمار می رود. در این زمان شکل های ویژه ی وحشت  

ر ضد شهروندان بیگناه و بی دفاع روا دانسته شده که جانیان در بسا بیرحمی ها دستان تبهکاران و شقاوت ب

تاریخ چون امیر عبالرحمان خان خونخوار، محمد نادر خان غدار، محمد هاشم خان جالد و محمد گل خان 

 مهمند فاشیست و شیاد و کلیه شرکای آنان را از پشت بسته اند.

 

 بسیار با اهمیت سخنان درد آوری را بازگویی می کنند:دو گزارش 

 

عفو بین الملل جامعه    زیر عنوان "   سازمان عفو بین الملل(  ۱۹۹۴سال    ۲۷۹در گزارش شماره )     -۱

 جهانی را یک موجود کاهل می داند " آمده است ) برگردان(:

آوارگان افغانستان در پاکستان، با " کارمندان سازمان عفو بین الملل در همین تازگی ها از مرکز های  

های   کردن  زندانی  گروهی،  های  کشتار  ی  کننده  بازگو  که  اند  گشته  باز  دهنده  تکان  های  گزارش 

ستمکارانه، شکنجه دادن های ]جانکاه[ و تجاوز های جنسی بر زنان و کودکان است و نشان می دهد که  

 از سوی همه گروه های مجاهدین صورت گرفته است.

ه حقوق بشر در افغانستان به وحشت آور ترین مرز خود رسیده است؛ ولی دولت ها در سراسر "فاجع

 جهان به این غم و درد جانسوز مردم با بی تفاوتی نگاه می کنند ."

" شماری از حکومت های غربی در زمان جنگ سرد، سیلی از جنگ ابزار ها و ساز و برگ نظامی را 

و آی اس آی پاکستان آنها را در اختیار گروه های جهادگر قرار داد[ کنون  به افغانستان سرازیر کردند ] 

 همه با خموشی می بینند که با استفاده از آن جنگ ابزار ها شهروندان ملکی کشته می شوند ." 

 

" کشور های اسالمی که در برابر پایمال شدن حقوق بشر در بوزنین هرسیگوینا و بخش های دیگر جهان 

کنند؛ لیکن کمتر عالقه نشان می دهند که به کشتار و شکنجه دادن و تجاوز جنسی بر جوانان صدا بلند می  

 و دختران مسلمان در افغانستان پایان داده شود."

 

انسان ] نزدیک به هفتاد هزار تن[ تنها در کابل هالک شده است. صد ۱۵۰۰۰باالتر از  ۱۹۹۲از اپریل 

ها میان گروه های وحشی و خودسر و رشوه خوار مجاهدین از ها هزار بیجا شده ی داخلی در درگیری 

 یک محل بازرسی به محل دیگر سرگردان هستند. هزار های دیگر ناپدید شده اند.... 

 

بر بنیاد گزارش ها، اعضای گروه های سیاسی جنگی به ادامه به خانه های شخصی شهروندان ملکی در 

ن مرد های خانواده ها را می کشند که در برابر شان به کابل و دیگر مناطق کشور هجوم می برند. آنا

پایداری بر می خیزند. آنان دارایی های مردم را غصب می کنند، زنان و کودکان را لت و کوب کرده  

مورد تجاوز جنسی قرار می دهند. شماری از گروه های جنگی بایست کودکان را به خارجی هایی که 

 می کردند، به فروش رسانیده باشند....سفارش می دادند و فرمایش ارائه 

لت و کوب شهروندان ملکی به این اتهام که به گروه های قومی همچشم وابسته هستند، ادامه دارد. همه  

گروه های جنگی زندان ها را در اختیار دارند. بر بنیاد گزارش ها در بازداشتگاه های شخصی، زندانیان 

دادند که با قنداق تفنگ  مدت های دراز را همراه با شکنجه شدن سپری می کنند. زندانیان پیشین گزارش 

لت و کوب شده اند و روز ها در کنار الشه مرده ها ) جان باختگان ( به زنجیر بسته شده و ناگزیر کرده 

 /AI Index: ASA 11 / WU. 07شدند که گوشت انسان ها را بخورند...." ) سازمان عفو بین الملل 

94) 

 

 سازمان عفو بین الملل آمده است ) برگردان(: ( ۱۹۹۵در بخشی از گزارش ساالنه ) سال  -۲

"... بر پایه ی گزارش ها، کلیه گروه های جنگی، شهروندان را برای مدت های دراز در زندان های  

شخصی ، زندانی کرده و شکنجه داده اند. زندانیان پیشین گزارش کردند که با قنداق تفنگ لت و کوب  

خورده اند و چندین روز در کنار پیکر مرده ها بسته شده بودند تا گوشت آنها را بخورند. بر بنیاد گفته  

های کسانی که با زور و فشار وادار به این کار شدند، آنان گوشت انسان را خورده بودند. شماری از  
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ز رسیدن به مرگ پنجره های زندانیان تأیید کردند که شوک برقی دیده و به سختی شکنجه شده اند و تا مر

هوا به روی آنان بسته نگداشته شده بود، خصیه مرد ها را با انبور فشار می دادند. بنابر گزارش های 

موجود شماری از زندانیان در زیر شکنجه جان سپردند. زندانیانی که نتوانستند رهایی خود را از بند با  

 که قصدی و به گونه ظالمانه کشته شوند...." پرداخت پول بخرند، با این خطر رو به رو بودند

 

در آدم ربایی های بی سر و صدا ، گروگان گیری ها و زندانی کردن ها، سالحداران گروه های مجاهدین 

از خودرو های پجرو جاپانی و از تفنگ های ماشیندار و نارنجک های دستی استفاده می کردند. ربوده  

یا خانواده ها پول گزاف می دادند و جان و زندگی عزیزان خود را می   شدگان یا به کلی ناپدید می شدند و

 خریدند.

با تکیه بر گزارش های سازمان عفو بین الملل و آگاهی دهی خبرنگاران آزاد، نمونه های آشکار تبهکاری  

 علیه شهروندان برشمرده می شود:

 

ان : مسؤولیت بین المللی در برابر سازمان عفو بین الملل در یک رساله ی ویژه زیر عنوان " افغانست

 نمونه های زیرین را آفتابی کرده است ) برگردان(: ۱۹۹۵فاجعه حقوق بشر " نشر شده در نوامبر 

" عبدالکریم شادان وزیر دادگستری ] زنده یاد شادان رییس دادگاه عالی افغانستان بود[ حکومت جمهوری  

در کابل به   ۱۹۹۲/    ۵/    ۳بر پایه گزارش ها، در نخست ربوده شد، شکنجه دید و پس از آن به تاریخ  

دید، به این کار دست قتل رسید. قاتل ها بایست سالحداران مجاهدین بوده باشند که به دستور حکومت ج

 ( ۵۱زدند....) ص

 

شاه محمود دیدار، خبرنگاری که برای روزنامه حقیقت انقالب ثور روزنامه حکومت پیشین ] حقیقت  

انقالب ثور ارگان نشراتی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود[ کار می کرد، در سپتامبر  

از خانه ی خود به بیرون رفته بود، از سوی تفنگداران    به قتل رسید. او زمانی که  ۱۹۹۲و یا اکتوبر  

 (۵۵وظیفه دار در آموزشگاه ابوالقاسم فردوسی، ربوده شد....)ص

 

شخصیت های سرشناس که گفت و گو های صلح را به پیش می بردند از سوی گروه های جنگی ربوده 

دند که شخصیت هایی از این دست شدند تا فرایند صلح را خدشه دار کنند. شماری از گروه ها اعتراف کر

 را در زندان نگهداشته اند تا برای رهایی آنان پول پرداخته شود.

 

افغانستانی های دارای آموزش های عالی و مسلکی به سببی زندانی شدند که برخی گروه ها از دانش 

بودند. پزشکان در  مسلکی آنان استفاده کنند. این شهروندان افغانستان، پزشکان و نظامیان آموزش دیده  

قرارگاه مرکزی گروه ها باید زخمی ها را درمان می کردند و افسران ناگزیر بودند که تکنالوژی پیشرفته 

ی نظامی را به کار گیرند. در مورد محل نگهداری و زندان آنان ، خانواده ها و دوستان شان آگاهی به  

 دست آورده نتوانستند. 

 

ر آمدند و ناگزیر شدند که سنگر های جنگی را کندن کاری کنند، ماین  برخی شهروندان ملکی به اسارت د

پاکی کنند، جنگ ابزار ها و ساز و برگ نظامی را از یکجا به جای دیگری ببرند و یا در خدمت فرماندهان 

و چریک های آنان باشند. زنان و کودکان را زندانی کردند که بر آنان تجاوز جنسی کنند و یا به فحشا  

ده شوند و یا برای خودفروشی مانند کاال ها دست به دست گردند. به وابستگان آنان اجازه داده نمی  کشانی

 شد که با ایشان تماس برقرار کنند....

 

  ۱۹۹۴جوالی    ۲۹میرویس جلیل خبرنگار افغانستانی، کارمند بنگاه جهانی رادیو بی بی سی به تاریخ  

ره ی حزب اسالمی حکمتیار ربوده شده بود. او بار ها  زمانی کشته شد، که در یک منطقه ی زیر ادا

هشدار هایی با مضمون تهدید به مرگ از حزب های مجاهدین، از آن جمله حزب اسالمی، دریافت کرده  

این سرنوشت رو به رو شد....)  با گلبدین حکمتیار، به  از پایان مصاحبه  بود که در راه بازگشت پس 

 "   (۵۶ص

 (AI Index: ASA/ 11/ 09 / 95) 

 

سازمان عفو بین الملل در یک گزارش ویژه زیر عنوان " بازداشت های بدون داشتن ارتباط با بیرون از 

 چهار دیواری زندان و ناپدید شدن ها " آگاهی دهی کرده است ) برگردان(:
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دوامدار  "... کلیه گروه های مجاهدین و حکومت مرکزی ]در کابل[ مخالفان سیاسی خود را به گونه ی  

در زندان های شخصی در جای های نامعلوم مانند اسیر به زندان افگنده اند تا وابستگان زندانیان برای 

 رهایی آنان ناگزیر به پرداخت پول شوند....

 

ساله( از سوی نیرو های حکومتی، در ۳۲)  به ساعت یازده شب، اجمل سهاکـ  ۱۹۹۳می    ۱۹به تاریخ  

زداشت شد. او در گذشته افسر در گارد ریاست جمهوری بود؛ لیکن در منزلش در خیرخانه در کابل با 

وظیفه را در ارتش داوطلبانه رها کرده بود و در کابل یک دکان سبزی فروشی داشت و   ۱۹۹۱فبروری  

کدام فعالیت سیاسی نمی کرد. به همسر سهاک این امکان داده نشد که از سرنوشت شوهرش آگاهی به 

 دست آورد.

سه کودک یک خانواده هزاره در کارته سه، در کابل بازداشت شدند که تا کنون کسی   ۱۹۹۳در نوامبر  

از احوال آنان خبر ندارد . پدر کودکان اسد هللا وکیل زاده نجار بود، موبل سازی می کرد و با سفارتخانه 

خانه او از سوی سالحدار های وابسته به جمعیت اسالمی   ۱۹۹۳نوامبر    ۲۰ها قرارداد داشت. به تاریخ  

هنگامی که اسد هللا از خود پایداری نشان داد، لت و کوب خورد تا اینکه به بیهوشی رفت.    دزدی شد،

ساله او ربوده شده بود. دو روز پس از آن پسران دیگرش  ۱۵زمانی که به هوش آمد. رحمت هللا پسر  

ساله( نیز ربوده شدند. تالش ها برای رهایی کودکان بی نتیجه باقی   ۱۱)    ساله( و مصطفی۱۳احمد ضیا )

 ماند تا اینکه خانواده از کابل آواره شد. محل نگهداشت کودکان تا هنوز روشن نیست . 

فرزندان محمد ایاز گزارش دادند که پدر شان در گذشته افسر ارتش بود، شش برادر و خواهر که کوچک  

داشت  ۸ترین شان   این  سال  بودند.  ربوده شده  نیرو های حزب وحدت  از سوی  آنان   . شدند  زندانی   ،

در کابل رخ داده بود. این خانواده از زندانیان خود آگاهی به دست آورده   ۱۹۹۳تبهکاری در نیمه سال  

 نتوانست تا اینکه پس از چند روز کابل را ترک گفتند. 

های جمعیت اسالمی، در کابل زندانی شد. او  ضیا ناصری از سوی نیرو    ۱۹۹۲اکتوبر    ۱۲به تاریخ  

سال عمر داشت و از آمریکا دو بار به افغانستان آمده بود که به آوارگان    ۴۰خبرنگار بود و نزدیک به  

 داخلی کمک کند. خانواده ی او امکان آن را نیافت که از سرنوشتش با خبر شود."  

 ((AI Index: ASA 11 / 01 / 94 . 

هنگامی که حقوق بشر به سختی پایمال می شد، زندانی کردن های غیر قانونی و شکنجه دادن های  در آن  

بیرحمانه و وحشیانه بیداد می کرد، اعدام های خودسرانه و کشتار های بدون پرسان از سوی حکومت  

ان در مجاهدین و تنظیم های متحد آن و فرماندهان محلی تر و خشک را نمی شناخت، آوارگان افغانست

مرکز های گرد آمدن پناهندگان در ایران و پاکستان، نیز آرام نبودند؛ زیرا کمپ ها را گروه های مجاهدین 

یا   آموزش، درجه علمی و  پیشینه ی سیاسی، سطح  بنیاد  بر  آواره ها  با  این رو  از  ؛  اداره می کردند 

 وابستگی به قوم و زبان و مذهب، برخورد خشن می شد.

 

( با تکیه بر رسانه های گروهی اتحادیه اروپا درباره ی گزارش ،گزارشگر dpaآلمان)  آژانس خبرگزاری

ویژه سازمان ملل متحد در پیوند به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، این سخنان را به نشر رسانیده است 

 )برگردان (:

 

 " گزارشگر ملل متحد گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارائه کرد: 

سازمان ملل متحد، حکومت در کابل در آن جایگاه نیست که   ۱۹۹۴(: بر بنیاد گزارش سال  dpa)ژنیو  

وضعیت حقوق بشر را در افغانستان بهبود بخشد."، " هیچگونه احترامی به زندگی، حق مالکیت و یا  

 حرمت به زنان نمی شود " این سخنان را گزارشگر کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در گزارش خود که 

زندگی در کابل بسیار دشوار است، پیش از همه   "(EPبه روز سه شنبه در ژنیو ارائه کرد، نوشته است )

تن زن به دست آورده است که در یک اتاق زیرزمینی مورد   ۸۰برای زنان. او گزارش ها را پیرامون  

شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. گزارشگر ملل متحد در گزارش خود به یک راپور سازمان 

عفو بین الملل اتکا کرده که بر پایه آن گروه های سالحدار جنگی و سیاسی تکرار در تکرار در آغاز به 

برده، مرد ها را به قتل رسانیده، دارایی های آنان را غصب و با زنان و خانه های شخصی مردم هجوم  

 (EPکودکان بد رفتاری کرده و آنان را شکنجه داده اند. )

افزون بر این در شهر ها، در خانه های شخصی زندان هایی وجود دارد که از سوی گروه های جنگی  

اداره می شوند. همچنان کابل شاهد پیامد های بزرگ جنگ ها است. تنها از زمان زبانه کشیدن دوباره ی 

 / dpa/ hhانسان دیگر زخم خورده اند.   ۸۰۰۰انسان کشته شده و   ۸۰۰۰، ۱۹۹۴جنگ ها در جنوری 

hm / (QL)  :آیینه ی مطبوعات ( "Pressespiegel  اپریل   ۳۰، نشریه سازمان عفو بین الملل شماره

 (. ۶۵، ص ۱۹۹۵
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آنگونه که یادآوری شد، یکی از نمونه های وحشتناک نقض حقوق بشر در زمان حکومت تنظیم های 

ان ) زنان، کودکان و کهن  مجاهدین، وجود زندان های خوفناک و به زنجیر کشیدن شماری از شهروند

های کوچک و بزرگ، رسمی و شخصی، گذرا و دایمی،    ساالن ( بود. در همه ی زندان ها و بازداشتگاه

 مخفی و علنی در پایتخت و استان ها، همه گونه های شکنجه های وحشیانه داده می شد.

 

در   زورگویی  مستی   " عنوان  زیر  نوشته  یک  از  بخشی  در  دانش  درمصطفی   "  Neue افغانستان 

Züricher Zeitung  نگاشته است ) برگردان( ۱۹۹۶/  ۸/  ۲۲تاریخ : 

: 

به پایتخت افغانستان، شهر کابل هجوم آوردند، رییس    ۱۹۹۲" زمانی که مجاهدین پیروزمند در اپریل  

فرار   از  یعقوبی پس   [ به خودکشی زد  یعقوبی دست  فاروق   ] دولتی  امنیت  خدمات مخفی خاد] وزیر 

نافرجام نجیب هللا، دست به خودکشی زد[، پس از آن بازیگران عوض شدند؛ لیکن بازی همان که در 

باقی ماند. مجاهدین ساختا اداره خدمات مخفی  گذشته بود،  دولتی[ را گرفتند و  امنیت   [ ر دستگاه خاد 

جدیدی را به وجود آوردند. " امنیت دولتی". آنان در کنار پایگاه های ] بازداشت [ در دره ی پنجشیر ] 

در نشریه ویژه سازمان عفو بین الملل زیر عنوان " مسؤولیت بین المللی در برابر فاجعه حقوق بشر در  

از وجود زندان هایی در: سفید چهر، بازارک، دره عبد هللا، زندان مرکزی، پریان، دره هزاره   افغانستان "

در پنجشیر یادآوری شده است [ یک زندان مخفی را در کابل اداره می کنند و در آنجا زندانیان را در  

پیش که  بازداشتگاه و در " ریاست تحقیق" شکنجه می دهند، ریاست تحقیق در کابل است. یک سال  

مسعود و رییس جمهوری ربانی که گروه های مجاهدین مخالف دولت را از شهر به بیرون راندند و 

  ۵۰۰۰آرامش را در کابل باز گردانیدند، اداره ' امنیت ملی " بسیار گسترده شده است. در جاده های کابل  

 تن اجنت و جاسوس در گشت و گذار است.

یگر در بازداشتگاه در یک دخمه کوچک زیرزمینی، بدون دسترسی زندانی د  ۳۰روز همراه با    ۶۰غالم،  

به آب و خدمات بهداشتی رنج گرسنگی را کشید تا اینکه به مرکز کار های اجباری به دره پنجشیر برده  

شد. هفته ها چشم هایش بسته بود، لت و کوب می خورد، با گیوتین شکنجه می شد. غالم یادآور شد که 

 گوش طرف راستش از شنوایی باز مانده است.... "از پیامد ضربه ها، 

 

 Neue Züricher Zeitung مصطفی دانش در یک نوشته دیگر، نشر شده در همین شماره روز نامه ی

 

: نگاشته است ) برگردان( ۱۹۹۶/   ۸/  ۲۲تاریخ    

 

به     " امروزه روز هزار ها زندانی سیاسی  پایگاه های زندانیان،  در  پنجشیر،  دره  انجام کار های  در 

اجباری مشغول اند. در گرمای سوزان زندانیان سنگ های قیمتی) زمرد و الجورد ( را بیرون می آورند. 

صد ها ملیون دالر می شود، یک بخش آن به بودجه     پول به دست آمده از فروش سنگ ها در خارج که

 در کابل، واریز می شود...."   جنگ می ریزد و بخش باقیمانده ی آن به حساب شخصی مسعود فرد قدرتمند

 

مصطفی دانش فشرده صحبت خود را با ] محمد[ زمان یک افسر پولیس در حکومت پیشین که همزمان 

با حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکتیار روابط داشت و علیه دولت وقت دست به سبوتاژ می زد، در  

به نشر سپرده است که در آن   ۱۹۹۵/  ۹/  ۱۲تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitungروزنامه 

 از روی وضعیت زندان ها پرده بر می دارد ) برگردان(:

 

} " بلی من می دانم، امروز هر جعل کاری و هر بیرحمی زیر نام اسالم انجام داده می شود " ]این سخنان  

اند، با او در از زمان بود[ و او همین گونه فکر می کند. در مکروریان جایی که شوروی ها آباد کرده  

یک خانه فرو ریخته و بی آب و برق، دیدار کردم. بر سر میز لرزان دو عدد شمع می سوخت و یگانه  

چشمه ی روشنایی بود. در روشنی شمع، زمان رو به رویم نشست. وقتی آگاه شدم که زمان در حکومت  

د با شگفتی باور ناپذیر به نجیب هللا افسر پولیس بود و همزمان برای گروه مذهبی حکمتیار کار می کر

او نگاه انداختم. همین که زمان به من اطمینان داد که شخص تعصب گر نیست، آرامش خود را باز یافتم.  

زمان شرح داد که سال های زیادی ]به حزب اسالمی [ جنگ ابزار می فرستاد و سبوتاژ می کرد تا که  

پری کرد. " در حکومت نجیب هللا شکنجه نشده ماه را در زندان حکومت نجیب هللا س  ۸بازداشت شد و  

بودم. به اندازه ی الزم برای ما خوراک داده می شد، آب و دسترسی به خدمات بهداشتی داشتیم "؛ ولی 

دلیل   به  است. زمان  انسانی  دهد، همه غیر  می  ربانی رخ  و  های مسعود  زندان  در  امروز  که  چیزی 

در زندان حکومت امروزی سپری کرد. " بیشتر از شش   ماه را  ۲۱عضویت در حزب اسالمی حکمتیار،  

زندانی دیگر گذرانیدم. از شستن بدن و پاکی و    ۸۵متر مربع یکجا با    ۵۰ماه را در یک اتاق به بزرگی  
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نظافت هیچ گفتنی در میان نبود. بد بویی در سلول زندان ما را تا سرحد دیوانگی رسانیده بود. محیط آنقدر 

ماه را در یک سلول انفرادی در    ۹وبت خواب کرده می توانستیم." پس از آن،زمان  تنگ بود که ما به ن

تاریکی سپری کرده بود. نیازمندی رفتن به تشناب را ناگزیر بود در داخل سلول رفع کند. زمان به سختی 

الن شکنجه شده بود. دست هایش را در دروازه اتاق شکنجه داده بودند، با بسته کردن سیم در انگشتان ک

پا شوک برقی دیده بود. همیشه با چماق لت و کوب می خورد و بر کف پا هایش به چوب می زدند. در پا 

 های خود زخم ها و پوندیدگی ها دارد که به مشکل می تواند راه برود.

در چهار راهی صدارت در وسط شهر کابل، زندان تحقیق ] بازداشتگاه در ریاست تحقیق[ است و از 

بدنام و رسوا به اسم سران المشتاق، رهبری می شود. زمان به یاد می آورد: " در وقتی  سوی یک شخص  

که در آنجا در بازداشت بودم، همیشه فریاد و ناله زنان را می شنیدم که شکنجه می شدند. زنانی که چیزی 

ر داشتن جان نمی گفتند، مشتاق ناف آنان را با دندان های خود می گرفت. شماری از زنان به سبب زخم ب

خود را از دست دادند. این جالد در کابل به نام " مشتاق ناف کن " شهره است، به این مفهوم: شخصی 

که ناف انسان را از شکمش بیرون می کشد ) پاره می کند("، انقالب اسالمی )!( ]در افغانستان [، بویژه  

قدرت رسیدن مجاهد به  از  کند. پس  برخورد می  بیرحمی  با  زنان  نمی با  اسالمی  لباس  که  زنانی  ین، 

پوشیدند، به دریا غرق کرده می شدند. هزار ها زن و دختر را به قتل رسانیدند، بر آنان تجاوز جنسی 

 کردند و به زور کشان کشان ]به جا های نامعلوم [ برده شدند...."{

 

پیرامون زندان ها ادامه داده شود، ایدون که صحبت از بیرحمی و ستم بر زنان شد، پیش از این که سخن  

 خوب است از قاعده های زن ستیزانه نیز یادآوری شود:

مقرره ی جدید لباس پوشیدن زنان را تصویب و نافذ کرد.  ۱۹۹۳دادگاه عالی اسالمی افغانستان در سال 

بر بنای آن زنان نباید از خانه های خود بیرون می شدند و در شهر و بازار و خیابان ها گشت و گذار می  

 کردند؛ زیرا سبب برانگیخته شدن مرد ها می شوند .

شت و سد راه ادامه کار زنان شد که  دادگاه عالی این گام را زیر نام " حقوق زنان از نظر اسالم " بردا

در دولت: کارمند، کارکن، آموزگار، استاد دانشگاه، پزشک، پرستار، داور، دادرس ، افسر... بودند و 

دیگر نمی توانستند به بهانه پوشیدن لباس های عصری ضد اسالمی وظیفه خود را دنبال کنند و یا در 

رار نامه گنجانیده شده بود که اگر کسی در برابر فتوای شهر و بازار به گشت و گذار بروند. در این ق

علمای دین بی توجهی کند رانده شده از خط خدا است و یا اگر کسی آن را نپذیرد بی خدا و دعوت شده  

 به سوی شیطان است.

چون متن پارسی فتوای دادگاه عالی درباره ی پوشیدن لباس از سوی زنان، در اختیار قرار نداشت، ناچار 

اید آن را برگردان کرد. سازمان عفو بین الملل ) شعبه افغانستان در آلمان ( در نشریه آیینه مطبوعات: ب

Pressespiegel    این قرار نامه را بدون کم و کاست، به نشر سپرده (  ۳۸-۳۵، صص  ۱۹۹۴جوالی

 است ) برگردان (:

 

 

 

 قاعده های حقوقی اسالمی برای بانوان 

 

 اسالمی افغانستان دادگاه عالی دولت 

 

 قاعده های اسالمی )فتوا( تنظیم پوشیدن لباس اسالمی از سوی بانوان 

 

 ۱۹۹۳/   ۸/  ۲۷تاریخ: 

 

حکم علمای دین، تنظیم کنندگان حقوق اسالمی، بویژه دادگاه عالی دولت اسالمی افغانستان، با در نظر 

بانوان که در دفتر ها و آموزشگاه های رسمی گرفتن زمان کنونی، درباره ی شیوه ی لباس پوشیدن قشر 

 با لباس های امروزی و ضد اسالمی می آیند، چگونه است؟

آیا زنان می توانند با پوشیدن لباس های رایج امروزی همه روزه در آموزشگاه ها، همچنان در اداره های  

در شهر، در بازار، در  دولتی بیایند و کار کنند و زنان می توانند با این سر و صورت و طرز خرام  

خیابان ها و در دیگر مسایل رسمی اسالمی انباز شوند و در گشت و گذار باشند؟ ) پرشس ها از سوی 

 فرماندهان و قهرمانان جهاد اسالمی افغانستان ( 
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ما اعضای شعبه اطالعات و مطالعات اسالمی دادگاه عالی دولت اسالمی افغانستان در پیوند به موضوع    -

باال، اینک فتوای بر حق خود را بر اساس روایت کتاب های شناخته شده در نهاد متحد اسالمی و تبصره 

 های شایسته و صادقانه ی آنها به آگاهی می رسانیم.

ما آرزو می کنیم که به این فتوا از سوی رییس دولت توجه شایسته و بایسته شود تا به وسیله ی آن در  

نهاد های دولتی، پوشیدن لباس به یک نورم در آید. حجاب بانوان به اصول  کلیه دفتر های همگانی و  

اساسی اسالم وابسته است. کسی که به آن بی توجهی کند بی خدا است، کسی که پوشیدن آن را نمی پذیرد، 

 گناه بزرگی را به گردن خود می اندازد. 

در خانه های شان و در جای های   حجاب اسالمی نخستین حکم مذهبی ]دینی[ برای بانوان است که باید

کار آنان، سالم نگهداشته شود ]پوشیدن آن الزامی شود[ تا زیبایی بیرونی و درونی زنان از دید چشمان 

 آدم های بیگانه ]نامحرم [ پوشیده و از تعرض مصون بماند.

شده است، ج اول حدابه به تفصیل نوشته    ۱۱انورالمحمود جلد اول، همچنان در صفحه    ۱۱۷در صفحه  

که از خانه بیرون رفتن زن در آموزشگاه به بهانه آموزش مذهبی صاف و پوست کننده یک عمل خطا  

کارانه است. برای زنان مسلمان به این مفهوم است که بیرون شدن از خانه های شان به گونه ی گروهی 

ن مسلمان باشد و در  به هدف رفتن به آموزشگاه، نیز جایز نیست، تنها در یک صورت که آموزگار آنا

 این وظیفه نظم پوشیدن لباس اسالمی را رعایت کنند. 

تجربه نشان داده است که این کار تأثیر خراب و شرم آور بر اخالق زنان آورده و می آورد ] داشته و 

دارد[ و پیامد های آن به نوبه خود در ناسازگاری با خواسته ها و انتظار های اسالمی قرار می گیرد،  

 ان یک اخالق فاسد را ]در جامعه [ رواج می دهد.همچن

 شرح داده شده است:( ۶،ج۸۶در تبصره ها پیرامون رهنمود های اسالم ) صفحه 

" فراگیری دانش های پیچیده در آموزشگاه ها به کودکان، بویژه دختران، پیش از آموزش های دینی، بند  

ب روگردانی از فراگیری علوم مذهبی اسالم می نشان داده، که این سخن حتا سباست. تجربه پیش ازپیش

شود، ) بدین مفهوم: دختران را نگذارید که خواندن و نوشتن را یاد بگیرند( بر بنیاد همین رهنمود است 

که فراگیزی آموزش دختران بند و رد شده است، به این معنا: در کلیه اصول شرعی آموزش و با سواد  

هبی نا جایز )حرام( گفته شده است." تبصره ها با تکیه به حکم های کردن ]سواد آموزی[ زن از نگر مذ

 به جا مانده از میراث عبدهللا ابن مسعود به گونه ی زیرین استوار است:

" آموزش و سواد آموزی زنان در بسیاری مسایل نقطه آغاز گمراهی و فساد می شود؛ زیرا آنان، متن 

 حس شهوت ]عشق آتشین[ ناجایز خود می نویسند." های نامقدس و بیگانه را با در نظر گرفتن

 حقوق زن و وظایف و وجایب وی را به شرح زیر گفته می آید:( Ferghe Ali) ۵۵صفحه  ۴جلد 

تامین الزمی و واجبی کلیه چیز های نیاز زندگی و خواسته های زنان به دوش مردها است، پس هیچ 

ه خانه را ترک گویند، و سرانجام زن یک مکلفیت  نیازی دیده نمی شود که زنان به هدف اجرای وظیف

 دارد که در نظم و ترتیب دادن کار های خانه، در کنار همسر خود به عنوان کمک کننده بایستد. 

زن ها اجازه دارند تنها با در نظر گرفتن شانزده قید و شرط از خانه های خود بیرون شوند، تا بدین شیوه 

ر و حیا و عفت آنان محفوظ باقی بماند و دروازه ی راه رخنه کردن  شخصیت مادی) ؟( و معنوی، افتخا

 وسوسه ی نفس ] وسوسه شیطانی [ و ]تن دادن به [ فرومایگی ]بی عزتی [ به روی آنان بسته شود:

 این شانزده شرط چنین است:

رایش[ یک زن دیندار و مسلمان اجازه ندارد در همان وقتی که از خانه به بیرون می رود از عطر ]آ -１

 استفاده کند. 

２-  

 او اجازه ندارد لباس های خوش نما بپوشد.  -۲

 او اجازه ندارد لباس های نازک و شهوت برانگیز را به تن کند.  - ۳

 او اجازه ندارد لباس های چسب و برجستگی برآمده را بپوشد. -۴

 تمام بدن خود را ناگزیر است با حجاب بپوشاند.  -۵

 لباس مرد شباهت داشته باشد. اجازه نیست لباس زن با  -۶

 لباس زنان مسلمان جایز نیست شباهت لباس زن نا مسلمان را نشان دهد.  -۷

 زیور ها ]طالیی و نقره ای[ مانند پای زیب اجازه نیست سبب تولید صدا شوند. -۸

 زنان اجازه ندارند لباس های خش خش کننده را بپوشند. -۹

 رٔویایی غلو آمیز کند و با بی خودی افتخار بفروشد.زن اجازه ندارد خوشحالی   -۱۰

 زن اجازه ندارد در بخش میانه ی راه، حرکت کند ]راه برود[. -۱۱

 زن اجازه ندارد بدون توافق مرد ]بدون گرفتن اجازه از مرد[ خانه را ترک گوید. -۱۲

 هیچ مرد زن اجازه ندارد بدون دلیلی که او را ناگزیر به این کار کرده است، با  -۱۳

 بیگانه صحبت کند. 
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 اگر نیاز صحبت کردن بنابر مسایل مذهبی پیش آید، باید آن را به صدای آهسته  -۱۴

 و بدون خندیدن انجام دهد. 

 زن نباید به سوی مرد بیگانه نگاه کند.  -۱۵

 زن نباید با مرد بیگانه آمیزش و ارتباط داشته باشد.  -۱۶

 ی شود که با وی نکاح بستن جایز است .باید گفت که مرد بیگانه به کسی گفته م

... 

پس زن ها مکلفیت ندارند که در زندگی مشترک با همسران خود به خاطر تامین چیز های ضروری برای  

رفع نیازمندی روزمره ]خوراک، پوشاک و دیگر وسایل کارآمد خانه [ به کار های بیرونی مصروف 

 بیرون بروند.شوند، بدین سبب ضرورت ندارند که از خانه به 

بدین گونه با در دست داشتن ]به اتکای[ سخنان گفته شده در باال بسیار آشکار ثبوت شد، که بودن یکجایی  

مرد ها با زن ها در دفتر ها، در نهاد های آموزشی و در آموزشگاه ها، همچنان در شهر در تناقض با 

ها دانسته می شود و از نگاه مذهبی اصول شرعی اسالمی است، پیروی از غرب و نظم اجتماعی بی دین  

 به کلی نا جایز)حرام( است. 

صد سال جنگ سخت    ۱۴افغانستان یک ملت مسلمان دارد و تطبیق نظم پر بهای اسالمی و هدایت خدایی،  

صد سال جنگ سخت    ۱۴ابزاری را در بر گرفت ] برای به کرسی نشاندن اصول اسالمی در جامعه،  

 ت [.ابزاری به پیش برده شده اس

شماری از مردم در این راه جان باختند. به یاری خداوند کشور اسالمی ما از زیر حاکمیت ملحدان رهایی 

ماه به این سوی   ۱۶از     یافت و به دست مسلمان ها و مبارزان دینی افتید. جای بسیار تأسف است،که

اره رادیو و تلویزیون این هنوز هم زنان مسلمان در دفتر های حکومت اسالمی، در آموزشگاه ها، در اد

طرف و آن طرف می روند، همچنان آنان در بازار ها بدون حجاب گشت و گذار می کنند و هیچگونه  

تغییری نسبت به گذشته به نظر نمی رسد؛ ولی هر روز از رادیو شنیده می شود که در افغانستان هدایت 

 شده است.های خدایی، بویژه اصول پوشیدن لباس اسالمی در عمل پیاده 

از مسؤوالن در دولت و حکومت خواسته می شود،که کلیه حکم های خداوند، از جمله حکم پوشیدن حجاب 

زنان را بدون هدر دادن وقت، عملی کنند، زنان را از دفتر ها دور و آموزشگاه های زنانه را که در 

اداره رادیو و تلویزیون نیز   حقیقت مرکز زنا ]آبرو ریزی [ و تن فروشی هستند، بسته کنند. آنان را از

 دور کنند ]بیرون کنند[ و با این کار خود تأیید و ثبوت کنند که در عملی کردن هدایت خدایی کوشیده اند.

در فتوای دادگاه عالی از سوی اعضای بخش مسلکی، رهبری فاضل دادگاه عالی دولت اسالمی افغانستان،  

 به دست خود شان امضا گذاشته شد."

 

فتوای دادگاه عالی دولت اسالمی افغانستان بر می آید که حکومت مجاهدین به هیچ یک از قاعده  از این  

های حقوق بشر و حق شهروندی، شهروندان افغانستان پابند نبود و به آن ارج نمی گذاشت و کلیه میثاق  

حق و حقوق زنان های جهانی و قرارداد های حقوقی و اجتماعی بین المللی را زیر پا گذاشته بود؛ زیرا  

 در یک جامعه در پیوند محکم با حقوق بشری و حقوق شهروندی می تواند مطالعه شود. 

کشور هایی که در پای قطعنامه های بین المللی درباره ی حقوق بشر و حقوق شهروندی امضا گذاشته 

اجتماعی را که جایگاه  همه ی پیمان نامه ها، شرط نامه ها و قرارداد های حقوقی و     اند، تعهد کرده اند که

و   که زورگویی  زده  استبداد  های  در جامعه  لیکن  ؛  کنند  پیاده می  در عمل  و  ، رعایت  دارند  الزامی 

و   توانایی  آمادگی،  دانش،  و  فهم  از  قدرت  اربابان  و  باشد  قانونی حاکم  بی  و  و مرج  ستمگری، هرج 

نادیده گرفتن، نقض و لگد مال کردن  هنرمندی دولت داری و حکومت کردن فرسخ ها فاصله داشته باشند؛  

حقوق بشر و حقوق شهروندی، بویژه حق و حقوق آسیب پذیر ترین الیه های اجتماعی مردم ) زنان و 

کودکان ( یک کار پیش پا افتیده و حتا افتخار آمیز شمرده می شود و ناقضان حقوق شهروندان از عملکرد 

 خگوی رفتار و کردار خود نیز نمی دانند. های خود کوچکترین هراسی ندارند و خود را پاس

 

 سازمان عفو بین الملل آمده است ) برگردان(: ۱۹۹۶در بخشی از گزارش سال 

 

تن هیأت نمایندگی زنان افغانستان اجازه نداد که    ۱۲حکومت ]برهان الدین ربانی[ به    ۱۹۹۵" در اگست  

در چهارمین همایش جهانی زن، در پکن ]چین[ انبازند؛ زیرا ]به پندار دولت اسالمی افغانستان [، در  

آنجا بر سر مسایلی گفت و گو می شد که خالف رهنمود ها و قاعده های بنیادی اسالم بودند...." ) آیینه  

 (۶، ص  ۱۹۹۶، جوالی ۳۵شماره  Pressespiegelمطبوعات:

 

ولی این را روشن نکردند که انبازی زنان افغانستان در این نشست با کدام اصول اسالمی سازگار نبود و  

 در آنجا درباره ی چه چیزی صحبت می شد که اسالم را در خطر می انداخت؟
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) یونیسف( که در روزنامه مسؤول صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد    Tony Carterگفته های  

Süddeutsche Zeitung    بازتاب یافته است، در گوشه ای از آن آمده است   ۱۹۹۴/    ۱۰/    ۱۴تاریخ

 )برگردان(:

 

"... مرد ها یا در جبهه های جنگ می جنگند و یا زخمی و ناتوان شده اند؛ بنابران شماری از زنان، 

 نیازمندی زندگی روزانه خود را برآورده کنند.کودکان و بزرگساالن ناگزیر اند ]کار کنند[ تا  

زنان به خدمات بهداشتی دسترسی پیدا کرده نمی توانند؛ زیرا به دلیل های مذهبی اجازه ندارند از سوی 

پزشکان مرد درمان شوند؛ لیکن ]همین اکنون[ همه ی کارمندان بخش پزشکی، مرد ها هستند. یکی از 

 آب آشامیدنی پاک و بهداشتی است...." سبب های بیماری ها، کمبود و نبود

 

اتحادیه اروپا نیز درباره ی وضعیت زندگی زنان افغانستان و پایمال شدن حقوق انسانی و حقوق شهروندی 

اعالمیه   دادن  بیرون  با  و زورگویان،  دولت  از سوی  که    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۲۹آنان  گیری کرده  موضع 

 دربخشی از آن آمده است ) برگردان(: 

 

 : ۱۹۹۶/   ۱۰/  ۲۹ -سل " بروک

برای اتحادیه اروپا، بویژه نقض حقوق بشر در افغانستان، از آن زمره توهین و تحقیر زنان و دختران،  

شورای امنیت ]سازمان   ۱۹۹۶سال   ۱۰۷۶مایه نگرانی است. اتحادیه اروپا توجه را به قطعنامه شماره  

وق بشر در افغانستان،  ملل متحد [ جلب می دارد که در آن، این ستمگری و همه گونه های پایمال کردن حق

نکوهش شده است. اتحادیه اروپا کلیه رهبران گروه های درگیر در افغانستان را به آن فرا می خواند که 

اعالمیه جهانی حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و همه پیمان های حقوق بشر را که افغانستان در 

ارج آن  به  و  پیاده  عمل  در  است،  گذاشته  امضا  آنها  آیینه    پای   ( کنند."  رفتار  آنها  پایه  بر  و  بگذارند 

 ( ۱۴، ص ۱۹۹۷سال  ۳۷شماره  Pressespiegelمطبوعات: 

 

لیکن در این گاهه توهین و تحقیر کردن، دشنام دادن، زشت گفتن و دست درازی و تجاوز به مال و جان 

نه های تکان دهنده از این  مردم، یک کار بسیار پیش پا افتاده شمرده می شد که نهاد های بین المللی نمو

سازمان عفو بین الملل،یک (  ۱۹۹۷تبهکاری ها را گزارش کرده اند، از جمله در گزارش ساالنه )سال  

 نمونه آمده است ) برگردان(:

 

"... در یک رویداد در ماه جنوری، بر بنیاد گزارش ها پنج مرد وابسته به فرمانده مسعود یک پرستار  

پولی کلینیک زنانه شهر نو کابل را گروگان گرفتند و یک هفته نزد خود نگهداشتند و چندین بار بر این  

 (.۶، ص ۱۹۹۷، جوالی ۳۹شماره Pressespiegelزن تجاوز جنسی کردند." ) آیینه مطبوعات: 

در قلمرو های زیر اداره حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار، قاعده های اسالمی جدا از دولت 

می شد.  مقرره تصویب  و  داده می شد  بیرون  ها  اعالمیه  داد،  )!( می  نظم  را  اسالمی، زندگی مردم 

 شهروندان ناگزیر بودند که همه ی آنها را در نظر گیرند. 

  ۱۴رادیو پیام آزادی ) به زبان پشتو (، رادیو صدای آلمان به تاریخ  ۱۹۹۴/  ۱۲/  ۹بر پایه خبر تاریخ 

خبری را زیر تیتر درشت " حکمتیار رفتار ) غیر اسالمی ( را یک اصل به کیفر رسانیدن   ۱۹۹۴/    ۱۲  /

 می داند" به نشر رسانید ) برگردان(: 

 

ی افغانستان و بخش وابسته به سپاه نور: به آگاهی همه دکان داران،  " اعالمیه قرارگاه نظامی حزب اسالم

 صاحبان رستوران ها و مردم گرامی چهار آسیاب رسانیده می شود.

 دستور های زیرین که به کلی با اصول دین مقدس اسالم همخوانی دارد باید از آنها پیروی شود:

وران در بازار چهار آسیاب در وقت ادای نماز، کار همه دکان داران، صاحبان رستوران ها و پیشه    -۱

 های خود را کنار بگذارند و به مسجد ها برای خواندن نماز بروند.

 شنیدن موسیقی در هوتل ها، مغازه ها و خودرو ها نا جایز است. -۲

 جویند. مردم از استفاده از مواد مخدر مانند چرس و دیگر چیز های نشه آور به کلی دوری -۳

 همه خواهران مسلمان لباس اسالمی بپوشند. از گشت و گذار ]در بازار [ و رفت و -۴

 آمد های بی هدف بپرهیزند. 

زندگی می کنند، در   همه ی باشندگان و کسانی دیگری که در قلمرو زیر اداره شورای حزب اسالمی -۵

 استفاده نکنند. افغانگی۱۰۰۰۰و  ۵۰۰۰داد و ستد از اسکناس های 
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 Presse)آیینه مطبوعات:   الف این دستور ها رفتار کنند به آنان جزای سخت داده می شود. "کسانی که خ

Spiegel   4، ص 1995، جنوری  29شماره) 

* * * 

فتوای دادگاه عالی دولت اسالمی افغانستان و اعالمیه قرارگاه نظامی ) سپاه نور( حزب اسالمی به رهبری 

انسان را وادار می   به دوام سخنان گفته شده در برگ های پیشتر، بار دیگر  گلبدین حکمتیار،  کند که 

را در زندان ها ) بد رفتاری، آزار و شکنجه ( ، همچنان کوچ دادن     تبهکاری های گزارش کرده شده

 های اجباری و آواره و بیجا کردن های عمدی مردم را، به رخ شان بکشد ! 

 سازمان عفو بین الملل آمده است ) برگردان(: ۱۹۹۶در بخشی از گزارش سال 

در   بازداشتگاه  پنج  در  کم  از  کم  نظار  های شورای  نیرو  شدند.  های گوناگون می  زندانیان شکنجه   "

پنجشیر، زندانیان را برای مدت دراز در زندان نگهداری می کردند. زندانیان آزاد شده از این بندی خانه  

 شکنجه دادن ها همیشه در دستور روز بود. ها در گفت و گو یادآور شدند که

زن از یک بازداشتگاه حزب  ۱۵۰زندانی، از آن زمره ۱۵۰۰در ماه مارچ، بر پایه گزارش ها دست کم 

به زندان افگنده شد و زندانبان  ۱۹۹۴وحدت رها شدند. یک بانو تاجیک آزاد شده گفت که در پایان سال 

ردند. شماری از زندانیان به زور ناگزیر کرده شدند که غایط ها تکرار در تکرار بر او تجاوز جنسی ک

 خود را بخورند.

بر بنیاد گزارش ها، در زندان های حزب حرکت انقالب اسالمی به رهبری شیخ آصف محسنی، زندانیان 

 را در اتاق هایی که کف آن را نمناک می کردند، می انداختند و شکنجه می دادند. از خانواده های زندانیان 

 ]در ازای رهایی [ عزیزان شان به زور و جبر پول می خواستند.

بنابر آگاهی ها در بازداشتگاه های حزب اسالمی، دامنه شکنجه دادن ها بسیار گسترده بود که شماری از 

زندانی ها جان خود را از دست می دادند. زندانیان ناگزیر به کار های شاقه سنگر کندن و ماین پاکی می  

ماه اگست پولیس پاکستان به آگاهی رسانید که در یک خانه در شهر کراچی، یک بازداشتگاه ی  شدند. در  

غیر رسمی حزب اسالمی را شناسایی کرده است و در آنجا، پنج زندانی بسته به غل و زنجیر را پیدا  

دادگاه بر پا   کرده اند. بنابر گفته پولیس، در این خانه نمایندگان حزب اسالمی برای شهروندان افغانستان

داشته بودند که به گناه مسایل جنایی در بازداشت به سر می بردند. گزارش ها می رساند که زندانیان را 

 (.۹، ص  ۱۹۹۶جوالی ۳۵شماره   Pressespiegelشکنجه می دادند. " ) آیینه مطبوعات: 

 

المللی در برابر فاجعه  الملل در رساله ی ویژه زیر تیتر " افغانستان: مسؤولیت بین  سازمان عفو بین 

متن آلمانی( توضیح   ۹۰درباره ی وضعیت زندان ها ) ص    ۱۹۹۵حقوق بشر " نشر شده در نوامبر  

 بیشتر داده است ) برگردان (:

 

سالحدار زندان های پنهانی و فعال دارند.  " در شهر ها، روستا ها و مناطق کوهی، گروه های سیاسی  

شماری از این زندان ها در ساختمان های اداری حکومت گذشته است و شماری هم در سال های پسین 

قرارگاه  گذرا، زیرزمینی،  های رهایشی  خانه  به شکل  ها  زندان  این  از  بسیاری  است.  آباد شده  جدید 

 نمی کند، هستند.... صحرایی و یا یک خانه که کسی در آن بود و باش

در میان زندانیان، روستائیان صلح خواه و دیگر شهروندان ملکی نیز وجود دارند و گاهی هم همه اعضای  

یک خانواده به اتهام پشتیبانی از گروه های همچشم زندانی شده اند. همچنان کارمندان حکومت پیشین و  

بودند، در این زندان ها انداخته شده اند. اسیر شده  (  ۱۹۸۸-۱۹۸۰سپاهیان شوروی که در سال های )  

گمان می رود که شماری از زندانیان اندیشه ای که در بازداشتگاه های مجاهدین در پاکستان زندانی اند، 

مهاجران ربوده شده و یا کسان دیگری باشند که از زندان های گذرای مجاهدین در افغانستان، به این  

 زندان ها آورده شده اند.... 

مرکز استان ها و شهر های بزرگ، زندان ها در خدمت استاندار ها و فرماندهان به خاطری قرار می در  

گرفت که دشمنان خود را، از زمره زندانیان اندیشه ای را از آزادی محروم کنند. یک نمونه: در زندان 

شتر این زندانی هرات که از سوی نیرو های اسماعیل خان اداره می شد، صد ها زندانی وجود داشت. بی

 ها ازبیک های سالحدار بودند که از جنرال دوستم پشتیبانی می کردند....

بر بنیاد گزارش ها، حزب وحدت در منطقه افشار زندانیان را هفته ها در کانتینر های آهنی نگهداری می 

انیان نه تنها به  کرد. از این کانتینر ها در گذشته ارتش شوروی برای بردن کاال ها استفاده می کرد. زند

خدمات بهداشتی دسترسی نداشتند؛ بلکه وضعیت بد و نبود هوا برای تنفس، همچنان زجر گرمی و سردی 

 را نیز می کشیدند.

در     حزب حرکت انقالب اسالمی به رهبری شیخ آصف محسنی، زندان محمد وزیر را در مهتاب قلعه

نگهداری می شدند. به شکنجه گاه برده می شدند که اختیار داست. زندانیان در اتاق های تاریک و نمناک 

 در همان ساختمان بود....
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 حزب اسالمی ]به رهبری گلبدین حکمتیار[ زندان های گوناگون، از زمره ی آنها زندان 

) سپینه شگه( واقع در خاک پاکستان در مرز با افغانستان را در اختیار داشت. بر پایه گزارش ها این 

زندانی در آن در بند بودند. بیشتر زندانیان شهروندان آموزش ۲۰۰۰بوده که باالتر از    بزرگ ترین زندان

دیده افغانستان بودند که از سیاست های حزب اسالمی انتقاد می کردند. از این زندان هیچکس فرار کرده  

می گذاشتند. نمی توانست. لیست نام نویس زندانیان را ترتیب می دادند و به دسترس رهبران حزب اسالمی  

پهره داران ) سالحدار( برای زندان از میان داوطلبان از عربستان سعودی و یا کشور های عربی دیگر 

برادران   نام  به  این عرب ها اعضای گروه سیاسی عربی  از  داده می شد. شماری  گزینش و پرورش 

ماعت اسالمی ( اجیر  مسلمان ) اخوان مسلمین( بودند و شمار دیگر از حزب اسالم گرای پاکستان ) ج

 گرفته می شد.

) گلبدین حکمتیار( زندانیان در زیر    با تکیه بر گزارش ها در بسیاری از زندان های حزب اسالمی 

 شکنجه جان می دادند. زندانیان ناگزیر بودند که قران را از یاد حفظ کنند و کار های شاقه را انجام دهند.... 

بین کابل و جالل آباد ( یک مرکز بازجویی بود که زندانیان تازه زندان باغ رییس در سروبی ) در راه  

در بند کشیده را در آنجا شکنجه می دادند. زندانیان عذاب درد بی خوابی را می کشیدند و از دسترسی به 

خدمات بهداشتی محروم بودند و آنان را وادار می کردند که خود را از فعاالن سیاسی پیشین که بر ضد 

ی می جنگیدند به شمار آورند. روشن شده است که شماری از روشنفکران افغانستان زندگی  حزب اسالم

را در این زندان در وضعیت بسیار دشوار به سر بردند. در زندان باغ رییس نیز به مانند دیگر زندان 

پاکی  های حزب اسالمی، زندانیان ناگزیر می شدند که کار های شافه، سخت و خطرناک ، از جمله ماین  

آگاهی دارد، شورای نظار ] که در جنگ ها، حزب  الملل  آنجا که سازمان عفو بین  تا  انجام دهند.  را 

اسالمی را از منطقه راند [ تا کنون هیچگونه آگاهی را درباره ی شمار زندانیان، شهرت ) نام، محل تولد،  

نام ترین زندان حزب اسالمی بد  ۱۹۹۵سکونت...( و سرنوشت آنان به نشر نرسانیده است. تا آغاز سال  

این زندان در فبروری  اند.  آزاد شده  این زندان  از  اندکی از زندانیان  در چهار آسیاب بود. تنها شمار 

 به دست طالبان افتید و در مارچ همان سال به زیر اداره شورای نظار در آمد. ۱۹۹۵

شهرستان پغمان صد ها انسان زندانی در زندان مرکزی حزب اتحاد اسالمی به نام " قلعه حیدر خان " در  

و به اتهام پشتیبانی از حزب    اند. بر بنیاد گزارش ها، بسیاری از این زندانیان شهروندان ملکی هستند

پابو زندان دیگری    های مخالف در زندان به سر می بردند. بیشتر زندانیان به ملیت هزاره تعلق دارند.

کستان در نزدیکی های مرز با افغانستان در اختیار دارد و در آن ست که حزب اتحاد اسالمی در قلمرو پا

 زندانی نگهداری می شود.... ۳۰۰

نیرو های جنرال دوستم نیز زندان هایی را در تپه مرنجان و مکروریان کهنه، تا آن زمانی که این جا ها 

تان، زندانیان را در زندان  زیر اداره ی شان بود، در اختیار داشتند. افزون بر این آنان در شمال افغانس

های پیشین نگهداری می کنند ، شماری از فرماندهان جنرال دوستم، زندان های شخصی دارند. شکنجه 

 دادن و لت و کوب کردن در کلیه زندان ها گسترش پیدا کرده است....

گروه مهم  هفت   نیز وجود داشت. چنانچه سنجه ها می رساند ، ۱۹۹۲زندان های مجاهدین پیش از سال 

زندانی را در افغانستان و نزدیک   ۱۵۰۰،  ۱۹۹۱مجاهدین در پشاور و فرماندهان وابسته به آنها در سال  

زندانی دیگر را در مرز ها با پاکستان نگهداری می کردند. باور بر این است که از زندان های   ۱۰۰۰به  

الملل   بین   AI Index: ASA, Novemberیاد شده هنوز هم کار گرفته می شود." ) سازمان عفو 

1995) 

تنگاتنگ دارد، نباید  در اینجا پرسش بسیار با اهمیت را که به نقض خشن حقوق بشر در افغانستان پیوند  

 از یاد برد:

زمامداران آن کشور ها که در گذشته و در جنگ های دهه ی نود، ابزار جنگی و ساز و برگ نظامی را 

در اختیار گروه های جنگی طرف اعتماد خود قرار دادند؛ آیا از دید اخالق سیاسی و از نگر ارج گذاشتن 

با آسایش، وجدان آرام دارند؟ آیا کشتار های قصدی مردم  به خواست مردم برای داشتن یک زندگی آرام و  

از سوی گروه های جنگی، حمله های از پیش تعیین شده بر محل های بود و باش شهروندان، کشتن مرد 

جوان به دست تفنگداران گروه های جنگی، شکنجه دادن شهروندان بیگناه، لت و    -پیر    -کودک  -زن    -

ران... این سیاستمدار ها را شریک این تبهکاری ها به شمار نمی آورد؛  کوب کردن و بد رفتاری با اسی

زیرا آنان همیشه از پا بندی به پاسبانی و دفاع از اعالمیه حقوق بشر و قطعنامه های جهانی، سخن می 

 گویند! 

یکی از دردناک ترین پیامد آغاز حکومت داری جهاد گران، آواره شدن، آواره کردن و کوچ دادن های  

باری شهروندان از زادگاه و از محل های بود و باش اصلی شان بود. در سراسر افغانستان بیجا شدن اج

جبری آغاز شد. سیل آوارگان بی پناه با پذیرش دشواری های جانکاه و پیمودن راه های دور و دراز و  

اری از آنان در گذر از کوه ها و کوتل ها به کشور های همسایه ) پاکستان و ایران( سرازیر شد و شم
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پاکستان در کمپ ها و در دشت های سوزان در زیر خیمه ها که به دخمه های مرگ هم مانند بود، جای  

گرفتند. صد ها شهروند افغانستان در راه های دشوار گذر جان سپردند و از پیکر بی نفس آنان حیوان  

 های وحشی در کوه ها و دره ها، طعمه زندگی کردند. 

شهروندان آواره از راه های شمال افغانستان خود را به جمهوری های شوروی، بویژه  شمار دیگری از  

 ازبیکستان و تاجیکستان رسانیدند و از آنجا ها به فدراتیف روسیه و اوکراین رفتند.

اندازه ی درد و رنج و آسیب های جسمی و روانی را که آوارگان افغانستان دیده اند، کمتر می توان آن  

ه آمار سنجید و نشان داد. در این سرگردانی همگانی، کسانی که امکان و توانایی مالی داشتند و را با ارائ

یا از سوی اعضای خانواده، خویشاوندان و دوستان کمک شدند، توانستند به سواحل آرام و سرزمین های  

سند؛ لیکن با دریغ بی خطر در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و شیخ نشینی های حوزه ی خلیج فارس بر

و درد که با پایان جنگ سرد، وجدان برخی ها در بی تفاوتی در برابر سرنوشت دردناک آواره ها و  

 پناهجویان افغانستان، خوابیده بود.

این بار آوارگان و پناهجویان افغانستان در درون جامعه سرمایه داری پشت پا زدن به اعالمیه جهانی 

ملل متحد و کلیه قطعنامه ها و قرار نامه های جهان شمول پیرامون حقوق  حقوق بشر و منشور سازمان  

بشر و پشتیبانی از پناهجو را به چشم خود دیدند. آوارگان افغانستان به بهانه ی این که حکومت مجاهدین 

عفو عمومی اعالم کرده است؛ به دلیل اینکه در افغانستان جنگ داخلی ) بدون در نگر گرفتن مداخله ی  

رونی ها در آن ( روان است؛ با تکیه بر این سخن که در افغانستان حقوق بشر نقض نمی شود... با بی بی

مهری رو به رو شدند و هزار ها پناهجوی سیاسی را در اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا و روسیه خطر 

 بیرون راندن و بازگشت دادن به افغانستان تهدید می کرد.

 

Thomas Avenariusنمونه ی تفکر غربی و روزگار افغانستانی      نبخشی از یک نبشته زیر عنوا  در "

 :( نگاشته است ) برگردان ۱۹۹۷/    ۱/  ۲۴در تاریخ  Süddeutsche Zeitung روزنامه درها"

 

" ... هیچ گروهی در این جنگ توجه به پاسبانی از حقوق بشر نمی کند. هر گاه در افغانستان میان گروه 

بد تفاوت وجود داشته باشد، انسان می تواند بگوید: شریر ] خراب ها و ظالم ها [ را باید به های خوب و 

واسطه پایان دادن به هر گونه کمک، زیر فشار گرفت. لیکن در اینجا کاله ی شاپو پوشان سفید و یا سیاه  

جا تنها ملیشه ها هستند  وجود ندارد، در اینجا دیکتاتور اسالم و یا مخالفان دموکرات موجود نیست. در این

که همه ی شان بر اسالم تکیه کرده اند ]از اسالم سخن می زنند[ تا قدرت را به خود ویژه بدارند و از آن  

 به جای ابزار سرکوب ]مردم[ استفاده کنند."

 

در بخشی از یک نبشته زیر تیتر " در   ۱۹۹۴/  ۱۰/   ۱۴تاریخ  Süddeutsche Zeitungدر روزنامه 

 دم را [ وقوع یافتن یک فاجعه تهدید می کند " آمده است ) برگردان(:کابل ]مر

 

( نماینده    -(  epd" ژنیو  بنابر گفته های  افغانستان،  پایتخت  کابل،  در مناطق جنگی در شهر  وضعیت 

سازمان ملل متحد، روز به روز خراب تر شده می رود، هر گاه هر چه زودتر یک راه حل سیاسی پیدا 

مسؤول    Tony Carterرو یک فاجعه تهدید می کند. این سخن را    نشود، مردم را در زمستان در پیش

وق کودکان ملل متحد ) یونیسف ( در افغانستان، در ژنیو گفت. از شمار دو ملیون کابل نشینان، نیم صند

شهروند در آموزشگاه ها، مسجد ها و اداره های دولتی پناهگاه یافته  ۵۰۰۰۰آن از شهر بیرون شده اند. 

. بر بنای یک گزارش شهروند خانه به دوش دیگر در تالش اند که از جنگ ها نجات یابند  ۳۰۰۰۰۰اند.  

شهروند از آغاز جنگ های قدرت طلبی میان گروه های ۷۰۰۰۰سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به  

زخمی شده اند. کمیته بین المللی صلیب سرخ تهیه برخی نیازمندی ها را به    -مجاهدین در ماه جنوری  

ای شهر کابل ویران شده،  گزارش داد: بسیاری بخش ه  Carterآسیب دیدگان جنگ به دوش گرفته است.  

 آب آشامیدنی پاک وجود ندارد، مواد خوراکی و بنزین موجود نیست...."

، ماه ها کابل را در محاصره ی اقتصادی قرار داد و نگذاشت که کاال  ۱۹۹۴گلبدین حکمتیار در سال  

فت که به  سازمان ملل متحد بر پایه یک عهد نامه پذیر  ۱۹۹۴های خوراکی به کابل برسد. در دسامبر  

قلمرو زیر حاکمیت جمعیت اسالمی می رساند، به مرکز فرماندهی حزب  اندازه مواد خوراکی که به 

اسالمی در چهار آسیاب نیز برساند. حکمتیار درخواست کرد که کاروان مواد خوراکی نباید یکه راست 

از سوی اعضای حزب به مرکز های نیرو های برهان الدین ربانی برود. قطار موتر های باربری باید  

اسالمی بازرسی و آن را تا نقطه تسلیم دهی همراهی کنند، سازمان ملل متحد این شرط را نیز پذیرفت؛ 

شهر کابل دوباره زیر محاصره اقتصادی  ۱۹۹۵لیکن حکمتیار تعیین بازرس ها را رد کرد. از جنوری 

 گی و بی دارویی نکشیدند.حکمتیار در آمد و شهروندان چه درد و رنجی نبود که به سبب گرسن
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  Interfaxآژانس خبری    ۱۹۹۸/    ۶/    ۱۰بر بنیاد خبر تاریخ    ۱۹۹۸/    ۶/    ۱۲رادیو صدای آلمان به تاریخ  

 مسکو، خبری را به نشر رسانید که از وضعیت آوارگان در روسیه سخن می گوید ) برگردان(:

 

ستان در روسیه زندگی می کنند. باالتر  آواره ی غیر قانونی از افغان   ۱۵۰۰۰۰" همین اکنون نزدیک به  

 Wiktorتن آن در داخل و اطراف شهر مسکو بود و باش دارند. این آمار را ویکتور اندریف )   ۵۰۰۰۰از  

Andrejew نماینده کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در فدراتیف روسیه به روز چهار )

در صحبت میز گرد، ارائه کرد. او گفت: بیشتر شهروندان افغانستان که در روسیه   ۲۹۹۸/    ۶/  ۱۰شنبه  

ژگونی این  نجیب هللا، که دوست مسکو بود، پیوند دارند و پس از وا   زندگی می کنند، با حکومت پیشین

 ، آنان ناگزیر به ترک کشور شدند. ۱۹۹۲حکومت در سال 

از نگر ویکتور اندریف وضعیت این شهروندان افغانستان در روسیه بسیار وحشتناک است. آنان نمی 

دانند در کجا زندگی و کار کنند، در کجا به آموزش بپردازند و کمک های بهداشتی را از کجا ]و چگونه  

تا    ۱۹۹۳ز سال  [ به دست آورند؛ با وجود اینکه دولت روسیه در مورد سرنوشت آنان مسؤولیت دارد. ا

شهروند افغانستان حقوق پناهندگی دریافت کرده اند، باقیمانده حتا تا هنوز ثبت دفتر نشده   ۳۰۰ایدون تنها  

 که از دید پولیس همه ی آنان آوارگان غیر قانونی پنداشته می شوند.

ی گوید: جنرال غالم محمد، رییس اداره بازرگانی مرکزی ]شرکت بازرگانی[ افغانستان در روسیه، م

پس از بر افتیدن نجیب هللا ، کلیه دانشمندان افغانستان ناگزیر به ترک میهن خود شدند. نود در صد آنان  

که حکومت روسیه مشکل  نیستند  آن  افغانستان خواهان  آوارگان  دارند.  باش  و  بود  در روسیه  امروز 

نونی داریم، احتیاج زندگی روزانه ی  اقتصادی آنان را حل کند. " ما تنها نیاز به داشتن سند بود و باش قا

خود را خود ما از راه کار کردن، آماده می کنیم." جنرال به ادامه گفت: برگشت دادن ما به افغانستان  

و ارتش شوروی ]در افغانستان [ همکاری داشتند،    ممکن نیست؛ زیرا کسانی که با حکومت نجیب هللا

می  برده  بین  از  دادگاه  کدام  برگزاری  مطبوعات:   بدون  آینه  الملل،  بین  عفو  سازمان   ( شوند." 

Pressespiegel  ۴۴، ص ۱۹۹۸، جوالی ۴۳شماره ) 

 

که آوارگان دسته دسته به سوی مرز های کشور های همسایه راه گشودند و سختی ها و  ۱۹۹۲از اپریل 

پریشانی ها را برای نجات خود به جان خریدند، گفته می شود که در دو سال نخست، به سبب درگیری 

،  ۱۹۹۴ها بیش از یک ملیون شهروند افغانستان داخل خاک پاکستان و ایران شدند. همچنان تا نوامبر  

پاکستان مرز ها را   ۱۹۹۵هزار آواره در کمپ ها در شهر جالل آباد جابجا شدند. لیکن درجنوری    ۲۵۰

به روی آوارگان بست، شماری از مردم دوباره در داخل افغانستان سرگردان و بی سرنوشت به دنبال 

سازمان ملل  پیدا کردن پناهگاه زجر کشیدند. برای برخی از این آوارگان از سوی یک نهاد وابسته به  

( در شهر جالل آباد، دو مرکز بود و باش به وجود آمد و دو مرکز دیگر را شورای ننگرهار ICRCمتحد ) 

 برای جابجایی آنان بر پا کرد. 

 

 وضعیت حقوق بشر در امارت اسالمی طالبان: 

 

و انسان    طالبان در حقیقت از حقوق شهروندی، حقوق بشری و رفتار های انسانی و ارج گذاشتن به انسان

بودن و فرهنگ بشری، هیچگونه فهم، شناسایی و آگاهی نداشتند و ندارند. آنان غرق در جهان نادانی و 

راهبردی،  اقتصادی،  سیاسی،  نظامی،   ) نزدیک  و  )دور  های  هدف  شدن  عملی  برای  وحشیگری، 

آمریکا، عربستان جیوپولتیکی غارتگران بین المللی و ارتجاع جهانی و منطقه ای، بویژه ایاالت متحده  

سعودی، شیخ نشینان حوزه ی خلیج فارس و پاکستان به میدان های جنگ آورده شدند تا از آنان به عنوان  

 ابزار فشار استفاده صورت گیرد.

های  از مدرسه  قرون وسطایی  باورهای سخت خشن  و  تاریک  و  دیدگاه های خشک  با  که  این گروه 

برنامه های آی اس آی پاکستان سر بیرون آورد و با افکار یخ زده با دیوبندی در اکوره ختک بر بنیاد  

پیرامون و جهان نگاه کرد؛ با دید قشری مذهبی و قبیله ای با مردم و پدیده های اجتماعی برخورد محیط  

کرد؛ با رفتار و کردار جنون آمیز و آلوده به خون برای نابودی بنیادی ترین حق و حقوق زندگی مردم  

 ت و گام گذاشت؛ از این رو حقوق بشر را یک چیز فیشنکی و گمراه کننده شمرد.کمر بس 

طالبان برای پذیرانیدن جبری اراده ی شان بر مردم، همه گونه های شکنجه دادن و به کیفر رسانیدن را 

ر  با شریعت پیوند می زدند و با بر سر کار آوردن پولیس مذهبی، اسالمی کردن دوباره ی افغانستان را ب

پایه شریعت خود ساخته، در پیش گرفتند. در سرک ها، خیابان ها و کوچه ها رهگذران را ایستاد کرده، 

بیسواد ها از آنان آزمون می گرفتند که آیا قرائت قران، خواندن سوره های نماز و دیگر بنا های مسلمانی 

می خورد . زن ها و مرد ها را به    را یاد دارند و یا خیر؟ کسی که در این آزمون پیروز نمی شد ، تازیانه

خاطر در نظر نگرفتن شیوه ی لباس پوشیدن اسالمی، به پا داشتن بوت های پاشنه بلند، اصالح ریش و 
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بروت... جزا می دادند. پوشیدن لباس های مد امروزی را عمل ضد اسالمی گفتند و یکسره بند کردند، 

دشمنان داخلی اسالم دانسته می   -روش می پرداختند  دکان داران که در وقت نماز گذاردن به خرید و ف

 شدند که فساد اجتماعی را در جامعه رواج می دادند و به گناه این کار کیفر می دیدند. 

رفتن به سینما، تماشای تلویزیون ) بویژه برنامه های جهانی (، شنیدن موسیقی، گوش دادن به رادیو، 

ه های تفرج و سرگرمی خوشی آور از دید طالبان خالف اسالم کاغذ پران بازی، بازی فوتبال و همه گون

بود که جامعه را فاسد می کرد؛ بنابران تلویزیون ها، دستگاه های گیرنده ی برنامه های تلویزیونی ) دیش  

آنتن ها ( ، کست های موسیقی و فیلم های ویدئوی را بازداشت و در پیش چشم مردم به دار آویختند و یا 

 خاکستر شوند.  آتش زدند که

مال عمر رهبر طالبان در گفت و گو با خبرنگار رادیو بی بی سی و رادیو صدای آمریکا، " حدود و 

قصاص را قانون روشن قران گفت؛ از این رو اعتراض ها و انتقاد ها بر قانون های طالبان، انتقاد از 

د نمی  کسی  به  را  آن  ی  اجازه  ما  که  است  قران  خود  به  اعتراض  و  همین  قران  زیر  طالبان  هیم." 

) اعدام ، سنگسار، زنده به گور کردن، بریدن دست و پا و گوش     حقوق بشر را پشت پا می زدند   عنوان

و بینی، شالق زدن، شکنجه دادن به دور از بزرگواری انسان... حدود و قصاص مال عمر و کلیه پیرو  

 های او بود(.

ای را زیر نام قانون ها و اصل های اسالمی و حکم خدایی،   طالبان گندیده ترین و سخت ترین نگرش قبیله

بر زنان و دختران افغانستان به کار گرفتند. دروازه های آموزش و پرورش به روی دختران و پسران 

بسته شد، زنان و بسیاری نان آوران خانواده ها از قشر زن جبری خانه نشین شدند و کار خود را از دست  

نداشتند در نهاد های دولتی وظیفه اجرا کنند. امکان دسترسی به خدمات بهداشتی از  دادند و دیگر اجازه  

 نزد زنان گرفته شد.

 

قلم    Danutaدر بخشی از یک نوشته زیر عنوان " درماندگی ] فقر و بیچارگی[ زنان مسلمان " به 

Kaster  در روزنامه مالی و تجارتیHandelsblatt  آمده است ) برگردان(:  ۱۹۹۷/  ۱/  ۳۱تاریخ 

 

" طالبان پشتون بر بنیاد رسم و رواج و دیدگاه های اجتماعی قبیله ای خود " پشتونوالی" زندگی می کنند.  

آنان این دیدگاه قبیله ای خود را اسالمی می پندارند، با وجود اینکه این شیوه ی دید بسیار اندک با رهنمود  

انتقاد سخت دو ها و باز داشتن های قرانی وجه جامع د ارند. رفتار حکمرانان افغانستان ) طالبان ( با 

کشور مشهور اسالمی، ایران و عربستان سعودی که هر دو نمونه آشکار استثمار زنان هستند، رو به رو  

 شد.

" دختران              گفت:   بویژه مال های جمهوری ]اسالمی ایران[ این رفتار را محکوم کردند. آیت هللا جنتی

حقوق زنان را به نام اسالم    ز رفتن به آموزشگاه ها و کار زنان را بیرون از خانه بند کردن و در کل  را ا

آیت هللا خامنه ای    از بین بردن به مفهوم آن است که با مذهب ]دین[ خشونت ]جنگ و دعوا[ می شود."  

هر کسی که خواسته باشد    رهبر مذهبی یک کمی آشکار تر سخن زد: " طالبان از اسالم چیزی نمی دانند.

که عقب ماندگی دیدگاه، بدبینی مذهبی ]تعصب مذهبی[ و پایمال کردن حقوق بشر را نمونه بیاورد، نیاز 

 دارد که تنها و تنها نام طالبان را بر زبان راند."

 

به دست طالبان و رفتار زشت و   افتیدن کابل  بر  از  ایران، پس  این خامنه ای رهبر مذهبی  افزون بر 

حشیانه این گروه در برابر شهروندان، زمامداران اشغالگر را انتقاد کرد و گفت که تبهکاری هایی را و

 زیر نام اسالم انجام می دهند که با دین اسالم بیگانه بوده و هرگز پذیرفتنی نیست. 

بانوان را     گروه طالبان پس از اشغال هر شهر و شهرستان، روند آموزش و پرورش و کار و زندگی

بسیار بیرحمانه نشانه گرفتند و خیلی دشمنانه تیر های بد خواهی را به سوی آنها رها کردند. پولیس مذهبی 

و یا همان کارمندان اداره ی امر به معروف و نهی از منکر، با وحشیگری و روش های سادیستی آمیخته  

رهبران خود، با عقده  فرهنگی، برای عملی کردن رهنمود های ضد انسانی    -زبانی    - با تعصب قومی  

 گشایی ، مردم را شکنجه می دادند.

 

نشریه کمشنری عالی سازمان ملل متحد در (  ۱۴ص)  ۱۹۹۶دسامبر    ۴در یک نبشته نشر شده در شماره  

 امور پناهندگان آمده است ) برگردان(: 

 

( فعالیت خود را در هرات هنگامی  Save The Children" یک نهاد کمک رسانی جهانی بریتانیایی )

آمر برنامه   Angela Kearneyبند کرد که طالبان کار زنان و آموزش دختران را نا جایز دانستند. بانو  

Save The Children  :ما در یک وضعیت ناخوشایند قرار داریم "، "    برای افغانستان یادآور شد "
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دانستی این کشور را ترک گفتیم، می  آنجا به کمک های ما نیاز  زمانی که ما  م که زنان و دختران در 

 داشتند؛ لیکن چگونه می توانستیم در آنجا باقی بمانیم، آن گاهی که از پیوند ما با آنان جلوگیری می شد؟" 

 

طالبان بیرحم و شکنجه گر پس از اشغال هرات، به استان فراه و نیمروز هجوم بردند و خود را در آنجا  

ستین عملکرد آنان بستن دروازه های آموزشگاه ها به روی دختران و پسران و خانه  ها حاکم کردند. نخ

نشین کردن بانوان و بیرون راندن کلیه کارمندان زن از نهاد های دولتی بود. پس از آن به تعقیب و پیگرد  

دند شهروندان پیرو مذهب جعفری رفتند. این همشهری های عزیز ناگزیر به ترک روستا ها و شهر ها ش

و برخی ها را وادار کردند که جایداد های خود را به فروش برسانند و منطقه را ترک گویند. فرماندهان 

و سالحدار های طالب در نیمروز به بازرسی خانه های مردم پرداختند و در فراه پیر مرد ها و جوانان 

 را اسیر گرفتند و در ازای رهایی آنان از خانواده ها پول خواستند.

 

طفی دانش در بخشی از یک نوشته زیر تیتر " عملیات ) شاگردان قران( به پیروزی نه انجامید " در  مص

 نگاشته است ) برگردان(: ۱۹۹۷/  ۶/  ۹تاریخ  Frankfurter Rundschauروزنامه 

 

از دیکتاتوری نظامی مذهبی     " در داخل منطقه ی ]قلمرو زیر حاکمیت[ جنگجویان خدا، یک شکلی 

(Klerikalismus   حکمفرما ست، جایی که حقوق بشر را پیمال می کنند. با مردم از سوی ملیشه های )

ریشدار مانند حیوان ها برخورد می شود، با ضربه های قمچین آنان را از جاده ها می رانند. ستمگری  

هاد ها و ، طالبان در کابل نخست دولت را فلج کردند، کلیه ن۱۹۹۶سیستم دارد: پس از هجوم در سپتامبر  

 ساختار ها از وزارتخانه ها گرفته تا آموزشگاه ها و ترابری شهری ] بسته[ و تعطیل شدند.... 

 

" دو بار در روز ما مرد ها ناگزیریم به مسجد برویم در غیر آن گزمه ها ما را با قمچن لت و کوب می  

ابقه ی ما را به خانه فرستادند. کنند" این سخن را مختار که در گذشته آموزگار بود، گزارش داد. " مالی س

مالی نو می خواهد همه چیز را درباره ی ما بداند: چه کسی با ما زندگی می کند، در روز ما چه کاری 

را انجام می دهیم، درباره ی همسایه ها و دوستان از ما می پرسند " هر کسی که روزانه نامش در لیست 

" عاقب نا اندیشی کلی حکمفرما ست. در مسجد برای  حاضری مسجد درج نباشد، لت و کوب می خورد.  

ما تعیین تکلیف می کنند که چه کاری را انجام دهیم، چه پیشنویس های مذهبی جدید موجود است. افزون  

بر آن در برنامه های رادیویی نیز دوامدار رهنمایی ها پخس می شود " این سخنان را مختار قصه کرد. 

رگی گفته شد که شیشه ی کلکین خانه ها حتمی باید سیاه رنگ شود تا نگاه  " در همین تازگی ها به یکبا

 مرد ها، بانوان را در داخل خانه مزاحمت کرده نتواند. 

بازرسی مردم وظیفه گزمه های طالبان است، آنان " قانون جاده" را عملی می کنند. آنان می توانند آزادانه  

اجرا بگذارند. " محفل عروسی من بود "، زبیده دختر هجده  و حسب دلخواه فرمان دهند و فوری آن را به  

ساله گزارش داد. همراه با وابستگان خود به سوی خانه ی داماد می رفت. در زیر چادری ) برقع( لباس  

عروسی به تن داشت. " مادرم ناخن هایم را رنگ زده بود. دستم را بر کلکین موتر سرویس گذاشته بودم 

از زیر چادری معلوم شد. گزمه های ]طالبان [ آن را دیدند و مرا از داخل  که یک ناخن سرخ رنگ  

 سرویس به بیرون آوردند." در سر سرک انگشت دست دختر جوان را با تبرچه بریدند.

 

به هدایت   ( Inquisition)یک پولیس مذهبی مردم را زیر نگر داشت، یک بازرسی اسالمی سخت گیرانه

اداره امر به معروف و نهی از نکر " به شعبه ها می روند و با یک آله ]شیشه  مولوی ها. اعضای "  

ارکین[ ریش مرد ها را اندازه می کنند. هر کسی که به اندازه تعیین شده ریش دراز نداشت، از کار برکنار  

لباس عنعنه ای  لباس پوشیدن توجه می دارند. مرد ها  آنان به عملی کردن رهنمود شیوه ی  می شود. 

]پیراهن و تنبان[ می پوشند و بانوان با چادری ) برقع( که سراپا را می پوشاند، گشت و گذار می کنند."  

 ) برگرفته از کتاب دیجیتال: " گذر در کوچه های خون و آتش " ج اول(

 

ظلم و ستم طالبان بر زنان مرز را نمی شناخت. بانوان هجوم وحشیانه ی این گروه خونخوار را به حقوق 

یادی و بشری خود بیشتر یک عمل گروگان گیری و برده کردن می دانستند که نیمی از پیکر جامعه از بن

سوی یک دسته ی دجال و نابکار و جنگ طلب، جبری زندانی خانه شده بودند و حکم ستمگری بر آنان 

ها در خانه   در خانه های خود شان به اجرا گذاشته می شد: خانه نشینی و سیه رنگ کردن شیشه ی پنجره

هایی که زنان زندگی می کردند، به این مفهوم بود: در آمدن به اسارت با دیوارکشی میان زندگی حقیقی  

روزمره که هر انسان حق دارد شاد و خوشحال باشد و از آزادی لذت ببرد و فارغ از بیم و هراس از  

 فناوری( استفاده کند. خوبی ها و دستاورد های دانش ) سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
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ولی این تنها بانوان نبودند که این زهر تلخ را به زور و جبر باید سر می کشیدند ؛ بلکه امید زندگی مرد 

ها، کودکان، نوجوان ها و جوان ها نیز پایمال هوس های حیوانی و درنده خویی این گروه واپسگرا شده 

 بود.

 وحید مژده نگاشته است:

 

ر حکومت طالبان، شهریان کابل از یک خطر دیگر نیز در هراس بودند و آن اختطاف در سه سال اخی   "

اطفال بود. از اطفالی که در این مدت ناپدید شدند احصائیه ) آمار( دقیق در دست نیست، اما جسد بعضی 

ه این از اطفال در حالی یافت شد که گرده ) کلیه ها( و چشم های شان کشیده شده بود. شایعات این بود ک

کار به وسیلٔه پاکستانی ها و افراد با نفوذ در صف طالبان صورت می گیرد و اعضای بدن این اطفال به 

پاکستان غرض فروش انتقال می یابد، ولی در این رابطه نیز نقاط ابهام بسیار وجود داشت، زیرا بیرون 

نیاز به افراد متخصص    آوردن عضوی از بدن به وسیلٔه عمل جراحی غرض پیوند در بدن شخص دیگری

و شرایط خاص دارد و انتقال عضو به فاصلٔه دور با وسایل عادی غیر ممکن است. در این رابطه افرادی  

نیز دستگیر گردیدند و حتی این موضوع در رسانه های گروهی نیز منعکس شد. ولی نتیجه تحقیقات  

بود؟ " ) کتاب: " افغانستان و پنج سال  هیچگاه افشا نگردید که منظور از کشتن این قربانیان معصوم چه

 (. ۱۰۶سلطٔه طالبان، تالیف وحید مژده، ص 

 

" طالبان پس از اشغال کابل، مامورین ارشد و بلند پایه های ازبیک، تاحیک و هزاره را از وزارت ها 

در پست های خود بودند. سبک دوش ساختند و عوض آنها پشتون ها را که اهلیت و   ۱۹۹۲که از سال  

بلکه وزارت ها را  کفایت داشتند و یا نداشتند، تعین نمودند. این امر نه تنها امور را مغشوش تر کرد،  

یکسره عاطل ساخت." ) کتاب: " طالبان: اسالم، نفت و بازی بزرگ نو در آسیای میانه، تالیف: احمد 

 (. ۱۴۹، ص  ۲۰۰۸ - ۱۳۸۷رشید، ترجمه: عبدالودود نظری، ناشر: بنگاه انتشارات میوند، سال چاپ: 

 

دبان حقوق بشر، عفو بین الملل،  سازمان های جهانی ) سازمان کمک های انسانی ملل متحد، یونیسف، دی

کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، پزشکان بدون مرز، اداره ی ملل متحد 

در امور آوارگان، دفتر جهانی مبارزه با گرسنگی و ده ها نهاد دیگر ( گزارش دادند که ظلم و ستم طالبان 

دختران سبب شده که کمک های بین المللی به افغانستان کاهش بر شهروندان افغانستان، بویژه زنان و  

( از طالبان  Alfrdo Witschi– Cestoriیابد. سازمان کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان )

خواست که سیاست های خود را در برابر زنان تغییر دهند؛ زیرا کشور ها آماده نیستند که در وضعیت  

ملیون   ۲۶ملیون دالر نیاز بود که تنها    ۱۳۳به    ۱۹۹۷ند. یک نمونه: در سال  موجود به افغانستان کمک کن

 . بودبه بودجه این برنامه پرداخت شده 

 

رفتار غیر انسانی طالبان با شهروندان افغانستان، بویژه زنان و دختران و کودکان و نقض خشن و آشکار 

همگانی جهان غرب بود؛ ولی برای نکوهش و حقوق بشر و حقوق شهروندی، تیتر درشت رسانه های  

هشدار دادن های تأثیر گذار بر این گروه، سیاستمدار های حکومتی در کشور های سرمایه داری از جا 

 نمی جنبیدند. 

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان "    ۱۹۹۶/    ۱۰/    ۴تاریخ    Frankfurter Rundschauدر روزنامه  

 آمده است ) برگردان(: Christian Kreutzerبه قلم پوشانیدن تمام بدن و ریش مکمل" 

( در کابل به UNHCR( مدیر اداره ی ملل متحد در امور آوارگان )Terry Pitzner" تری پیتسنر )  

آواره در چند روز گذشته کابل را ترک گفته اند و این نزدیک   ۲۵۰۰۰۰تا   ۱۰۰۰۰۰این باور است که  

نظاره کرد که چگونه زنان در جاده ها لت و کوب می خوردند  در صد نفوس کشور است . او هم ۲۰به 

( کار می کردند، از پایان هفته بدین  UNHCRو به خانه روان می شدند. هشت بانو که تا کنون برای )  

سو به وظیفه نمی آیند. " کنون ما می توانیم تنها نظاره گر باشیم و به این فکر کنیم که چه طور باید به 

 این سخن را پیتسنر گفت و شانه های خود را از بیچارگی باال انداخت." پیش برویم " 

 

روزنامه   در  داد"  هشدار  طالبان  به  متحد  ملل  سازمان   " تیتر  زیر  نبشته  یک   Frankfurterدر 

Rundschau  آمده است ) برگردان(: ۱۹۹۶/   ۱۰/  ۵تاریخ ، 

 

 (:  dpa/sim/ afpاکتوبر )  ۱۴" اسالم آباد / ژنیو، 

ملیشه های رادیکال اسالمی طالبان به روز جمعه از سازمان ملل متحد درخواست کردند که آنان را در  

جایگاه حکومت افغانستان به رسمیت بشناسد. " این مشورت برای ملل متحد است تا قدرتمندان را در 

 The   نامه پاکستانیکابل به رسمیت بشناسد. این کار برای صلح در افغانستان مهم است" این گفته را روز
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News   از قول مال محمد غوث وزیر خارجه طالبان نقل کرده است. کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق

نگرانی ژرف خود را پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان،    Jose Ayala Lassaبشر در ژنیو

 ابراز کرد.

Ayala Lassa    طالبان آورد، که افغانستان بسیاری از پیمان نامه  در یک نامه به یاد مال محمد عمر رهبر

های بین المللی حقوق بشر را امضا و به تصویب رسانیده است که از نگر حقوقی مسؤولیت پیروی از 

همه ی آن را دارد، از زمره ی آن ها پابندی به کنوانسیون پیرامون از بین بردن خشونت و ستمگری بر  

طالبان خواست که به حق سرگرمی شغلی زنان و به حق آموزش   زنان است. کمشنر عالی از رهبری

 ".دختران، بدون تبعیض ارج بگذارند

 

Pierr Simonitsch    ابزار کار در جنگ به خاطر نفت " در در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " 

 :، نگاشته است ) برگردان(۱۹۹۶/  ۱۰/  ۹تاریخ  Frankfurter Rundschau روزنامه

 

افغانستان   در  به وضعیت  پیوند  در  امنیت سازمان ملل متحد زمانی موفق شدند که  " اعضای شورای 

بشر،   حقوق  برای  متحد  ملل  عالی  کمشنر  شد.  اندازی  بر  کابل  که  کنند  گیری   Jose Ayalaموضع 

Lasso  کنوانسیون بین المللی  ، تنها یک نوشته هشدار احترام آمیز را عنوانی رهبر طالبان ارائه کرد، تا

برابری حقوق زنان را در نظر گیرند. بودرس بودرس غالی دبیر کل سازمان ملل متحد تنها با این تهدید  

] به آدرس طالبان [ بسنده کرد که نهاد های کمک رسانی را از افغانستان بیرون می کشد . شماری از  

 ایل افغانستان و اطراف آن، درگیر شود.قدرت های بزرگ آشکارا نمی خواهند که این سازمان در مس

یک پیرنگ قطعنامه ی شورای امنیت پیرامون پایمال شدن دوامدار حقوق بشر در افغانستان، در هفته 

" مداخله در امور داخلی یک   گذشته به سبب ویتوی چین به تصویب نرسید. پیکن در برابر هر گونه

 دولت آزاد " ایستادگی می کند."

در یک نوشته با تیتر " اسیران   ۱۹۹۶/    ۶/    ۲۴تاریخ    ۴۴= ستاره " شماره    Stern"    در مجله هفتگی

 جنگجویان خدا" آمده است ) برگردان(: 

" از هفده سال بدین سو، جنگ در افغانستان ادامه دارد. در این مدت ، زنان توانستند خود را در یک  

بانو ماللی، زنان فکر می کنند که " زنده به کشور ویران، زنده نگهدارند. در حکومت طالبان، به گفته  

 گور " هستند. 

 

 زندگی در خرابه ها: 

 

 در جنگ میان گروه های مجاهدین شهر کابل تا سنگ تهداب ویران شده است.

 

 شاگردان بیرحم قران: 

 

طالبان دست دزدان را می برند، هر کسی که به زندگی یکجایی زنی و شوهری خیانت کند، سنگسار می 

 شود. آنان تماشای تلویزیون و دیدن بازی فوتبال را بند کردند.

فرا گیری دانش و اجرای کار مسلکی را اجازه    -زنان باید و جبری بدن و چهره های خود را بپوشانند  

 ندارند.

روز وقت داده شده   ۴۵... مرد ها باید و از سر ناگزیری " لباس اسالمی" به تن داشته باشند. به آنان  

است که ریش دراز بگذارند، کاله کندهاری و لنگی ) دستار( به سر کنند. ورزش از زمره بازی فوتبال  

عمل "غیر اسالمی" است و تماشای آن بند است. دیدن تلویزیون، شنیدن موسیقی، نمایش های تمثیلی )  

لبان که به آنان به عنوان اشغال گران تیاتر(، نوشیدن شراب و کشیدن سگرت اجازه نیست. ملیشه های طا

با دیده ی نفرت نگاه می شود، در آرزوی آن اند که در نقش آزاد کنندگان، سرانجام در کشور صلح را  

 بیاورند. 

 از قول ماللی ) پزشکی که نخواست نام اصلی اش آشکار شود( نگاشته اند: -

زیر بهداشت ]طالبان [ شکایت کرد؛ زیرا " او با زندگی خود بازی کرد ]و خطر را پذیرفت [ و به و

بهترین سامان و ابزار پزشکی گم شده، رییس درمانگاه همه ی آنها را در بازار سیاه به فروش رسانیده  

 است."

Terry Pitzner   مدیر دفتر کمشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در کابل، می گوید: " من هیچ

 ."آن حق کار کردن و فرا گیری دانش از زنان سلب شده باشد کشور اسالمی را نمی شناسم که در
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یک نوشته ی بسیار دلچسب زیر عنوان  ۱۹۹۸/    ۳/    ۲۷( تاریخ    Der Spiegelدر مجله هفتگی اشپیگل)

به نشر رسیده است. در اینجا تنها چند   Anuschka Roshaniیک زندگی بدون چهره" از خامه ی  "

 آن می توان از محتوای کل نوشته آگاه شد ) برگردان(: به سطر آن آورده می شود که با اتکا

 

 " برای چه زنان کلیه کشور ها ده ها سال پیکار کردند، طالبان همه ی آن را در چند روز به هیچ گرفتند.

ا گیری دانش باز داشتند، پیوسته زنان آن کشور در پی آن اند آنان زنان افغانستانی را از کار کردن و فر

 -که چگونه از بردگی رهایی یابند 

 و یا فرار.  راه رهایی: دست زدن به خودکشی

آموزش نادیده و بیرحم."، " آنان انسان ها را توهین   -جمیله گفت: " این مرد ها به مانند جانوران هستند

 و تحقیر می کنند."

 

 در یک نوشته زیر عنوان  ۱۹۹۷/  ۱۲/  ۳۰تاریخ  Die Tageszeitungدر روزنامه 

" طالبان ملل متحد را انتقاد کردند، ایستادگی و تالش سازمان ملل متحد برای زنان در افغانستان از سوی 

 اسالمیت ها رد شد" آمده است ) برگردان (:

 

افغانستان ایستادگی و تالش ملل متحد را برای  رهبر افراطی های اسالمی طالبان در    -(  Ap" کابل )

حقوق زنان در این کشور، انتقاد کرد. در یک پیام مال عمر که دیروز به گونه ی گسترده در کابل پخش 

شد، آمده است: سازمان ملل متحد یک سیاست بی دینی را به پیش می برد تا برای زنان " آزادی های 

مت ملل  از  او  شود.  داده   " طالبان نامناسب  برابر  در  را  بیطرفانه  گیری  یک موضع  پیشگیری  در  حد 

 خواستار شد.

ملل متحد و شماری از دولت های دیگر از آن زمره ایران از قدرتمندان در کابل خواستند که در عملی 

 کردن سخت گیرانه اصول اسالمی، فروکش کنند.... 

ره سبب بیشتر شدن برقراری تماس با  زنان در زندگی روزم   در پیام مال عمر گفته شده است: حضور

 مرد ها می شود که این کار بی شرمی و فساد اخالقی را به بار می آورد...."

 

در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " سفر   ۱۹۹۷/    ۳/    ۷تاریخ    Die Tageszeitumgدر روزنامه  

 گروهی همراه با بانو از راه افغانستان " به قلم احمد طاهری، آمده است ) برگردان(:

 

داد که رییس  آگاهی  نماینده وزارت خارجه طالبان  آلمان به کابل رسید،  " هنگامی که هیأت پارلمانی 

های سیاسی، به روز آینده به ساعت یازده  شورای حکومت، مال ربانی انتظار هیأت را برای صحبت  

 پیش از چاشت می کشد و در قصر ریاست جمهوری دعوت ترتیب داده می شود. 

مامور رسمی حکومت طالبان، پس از آن به آگاهی رسانید که بانوی عضو هیأت در صحبت های سیاسی  

 ر باشد.شرکت ورزیده نمی تواند؛ لیکن در برنامه ی خوردن غذا اجازه دارد که حاض 

می تواند در صحبت های سیاسی نیز شرکت کند    Rita Greißhaberدر روز دیگر آگاهی دادند که بانو  

 . از مال ربانی پرسیده شد که با حقوق بشر چگونه برخورد خواهد شد؟ 

پاسخ داد: " حقوق بشر حق خدا است، چیزی را که ما می توانیم انجام دهیم، تنها هدایت و اجازه ی خدایی 

 ست و بس." ا

 

 با زنان چگونه رفتار می کنید که نیم نفوس جامعه را در بر می گیرد؟

پاسخ: " زنان ما کلیه حقوق را دارند، تنها حکم شریعت کار آنان را در اداره های رسمی، جایی که آنان 

 با مرد ها در تماس می شوند، بند می کند."

 کرده اند؟ چرا طالبان آموزشگاه های دخترانه را بسته 

پاسخ: " پس از پایان جنگ ها می خواهیم آموزشگاه ها را باز کنیم. در وضعیت کنونی راه رفتن به 

 مکتب برای دختران ما بسیار خطرناک است." 

بنیاد و کلیشه ای را   این گونه سخنان بی  از آغاز تا واژگونی( شهروندان  در زمان حکومت طالبان ) 

افغانستان هر روز   شنیدند؛ ولی وضعیت حقوق بشر و فضای زندگی مردم، بویژه زنان و دوشیزگان 

 نسبت به روز پیشتر بدتر و بدتر شده می رفت.

 سازمان عفو بین الملل آمده است ) برگردان (: ۱۹۹۷در بخشی از گزارش سال 
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را گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد برای افغانستان یک گزارش    Paik"... در ماه اکتوبر پروفیسور  

به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد و در آن از همه گروه ها خواسته شده بود که پیش از هر  

 چیز دیگری به حق زندگی هر انسان توجه کنند. 

کلیه گروه های جنگی انسان ها را به سبب وابستگی تباری ، باور های د ینی و یا اندیشه های سیاسی 

اسیر شدگان، زندانیان سیاسی نیز بود. در استان هرات و فراه، در سال  گروگان می گیرند. در میان این  

روان، طالبان صد ها انسان را به زندان افگندند؛ زیرا آنان از فرمان های مذهبی پیروی نمی کردند و به  

، مخالفان طالبان عالقمندی نشان می دادند و یا به محض اتهام نهادن در اپوزیسیون بودن در برابر طالبان 

بازداشت شده بودند. دیده شده است که شماری از این زندانیان به نام گروگان نگهداری می شدند؛ برخی 

این زندانیان بدون داشتن پیوستگی با جهان بیرون از زندان،     از آنان با پرداحت پول رها شدند.بیشترین

پذیرش صد ها مشکل آگاهی به دست   در قید و بند بودند، چنانی که وابستگان از جای نگهداری آنان تنها با

می آوردند. بسیاری از آنان در زندان ها به سر می برند و برخی ها هم در کانتینر های ترانسپورتی  

 انداخته شده بودند.

در نخستین روز های اشغال کابل، طالبان صد ها و هزار ها شهروند ملکی را زندانی کردند، به این اتهام 

اکتوبر ملیشه   ۱۰قدرت افتیده، برهان الدین ربانی همکاری داشتند. به تاریخ    که با رییس جمهوری از

های طالبان به یک مسجد در شهر کابل هجوم بردند. بر بنباد گزارش ها شماری از مرد های جوان و 

ان  کهنسال ها را ربوده و به آنان گفتند که ناگزیر اند، بر ضد نیرو هایی بجنگند که هنوز هم در کنار رهبر

 حکومت از قدرت افتیده قرار دارند.....

در ماه اکتوبر دو تن پرستار ) نرس( افغانستانی از سوی یکی از ملیشه ی طالبان با شاخچه درخت لت  

و کوب خوردند؛ زیرا برقع نپوشیده بودند، هنگامی که یکی از این بانوان قصد فرار را کرد، ملیشه ی 

 هر دو پای خود محکم گرفت و پی در پی با تازیانه زد.... طالب اورا بر زمین انداخت، در میان

بسیاری شهروندان به سبب وابستگی به گروه های جنگی مخالف طالبان ، بیرحمانه کشته شدند. به تاریخ 

مرد جوان را از زندان شهر هرات بیرون آوردند و در یک برنامه ی پرسش و پاسخ    ۳۰جوالی    ۱۵

بر بنیاد گزارش ها ، هنوز هم در هرات اعدام های گروهی صورت می فوری، همه را اعدام کردند.  

گیرد. بنابر آگاهی دهی ها در آغاز اکتوبر در کابل یک شهروند، بسیار بیرحمانه از سوی طالبان کشته 

، ص ۱۹۹۷جوالی  ۳۹( شماره  Pressespiegelشد؛ زیرا به مسجد نرفته بود." ) آیینه ی مطبوعات )

۵-۶) 

آمده است ۱۹۹۷/    ۷/    ۲۸تاریخ    Frankfurter Rundschauدر روزنامه   ، در یک گزارش کوتاه 

 )برگردان(:

 

واحد های پولیس افراطی اسالمی طالبان به روز جمعه در یک  (:  ap / afp)    ۱۹۹۷/    ۷/    ۲۵" کابل،  

اتهام نهادن: بازرسی حیران کننده ی خانه ها، در پایتخت افغانستان صد ها انسان را بازداشت کردند.  

 طرفداری از گروه های مخالف و نشان دادن عالقمندی به آنها...."

 

 در یک نوشته زیر عنوان  ۱۹۹۷/   ۷/  ۲۸تاریخ  Die Tageszeitungدر روزنامه 

 " سازمان عفو بین الملل: طالبان باید زندانی های گروگان گرفته را رها کنند" آمده است ) برگردان(:

 

عفو بین الملل از ملیشه های افراطی اسالمی طالبان در افغانستان    -سازمان حقوق بشر    -(  AFPلندن )     "

شهروند ملکی را که در این تازگی ها بازداشت کرده اند، آزاد کنند. تاجیک  ۲۰۰۰خواست که نزدیک به  

ت ربوده شده و به زندان  ها و هزاره ها در بازرسی خانه ها از سوی جنگجویان در کابل و اطراف پایتخ

ها افگنده شدند. این سخن در یک پیام سازمان عفو بین الملل که در پایان هفته به نشر رسید، گنجانیده شده  

 است. بنابر گفته ها با این زندانی ها بد رفتاری شده است."

 

این خبر را به نشر    رادیو تهران ) به زبان پشتو(  ۱۹۹۸/    ۱/    ۲۰رادیو صدای آلمان بر بنیاد خبر تاریخ  

 سپرد ) برگردان(:

 

اسالمی  ملی  جبهه  رهبر  دوستم،  عبدالرشید  جنرال  ویژه  ی  فرستاده  ترکستانی،  عبدالباقی  مولوی   "

افغانستان ] رهبر حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان [، تا هنوز هم در بند طالبان افراطی است. بر پایه 

ی طالبان یادآوری کرد، ترکستانی تنها زمانی رها می شود، گزارش خبرنگار ما در اسالم آباد، سخنگو

( ۱۹۹۸/    ۱/    ۱۹تن اسیر باقیمانده طالبان را آزاد کند. یک روزنامه پاکستانی دیروز )    ۸۰که دوستم،  

است.  برده شده  نامعلومی  به جای  نگهداری می شود،  اسیر  نام  به  کندهار  در  ترکستانی  داد،  گزارش 

د دوستم به کندهار فرستاده بود که با طالبان درباره ی مبادله زندانیان صحبت کند، ترکستانی را عبدالرشی
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یک و نیم ماه پیش از سوی طالبان اسیر گرفته شد. طالبان درخواست کردند، که دوستم پنج تن پیلوت آنان 

 را آزاد کند، با وجود اینکه این کار صورت گرفت؛ لیکن ترکستانی را رها نکردند."

در بخشی از یک نوشته   ۱۹۹۸/    ۲/    ۲۵تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungامه  در روزن

زیر عنوان " گروه های جنگی افغانستان با هم گفت و گو می کنند" به یک رخداد اشاره شده است ) 

 برگردان(:

 

فرانسوی وابسته به یک " بنابر گفته ی امیر خان متقی وزیر اطالعات ]طالبان [، در کابل دو کارمند  

سازمان کمک رسانی و چهار کارمند محلی هنوز هم در زندان به سر می برند. آنان در روز شنبه در 

دفتر سازمان " عملیات بر ضد گرسنگی " بازداشت شدند، جایی که شب پیشتر، شماری از کارمندان زن  

بودند. به مرد ها بنابر گفته طالبان اتهام   در این گروه عملیاتی به دو تن کارمند زن افغانستانی غذا داده

 رفتار غیر اخالقی نهاده شده است."

 

یک نمونه ی دیگر برخورد خشن و غیر اخالقی طالبان را در برابر خبرنگاران خارجی، سازمان عفو  

 برجسته کرده است ) برگردان(:۱۹۹۷بین الملل در گزارش سال  

 

رجنتاین یکجا با ترجمان و راننده ی شان ) دو تن کارمند محلی( " در ماه اکتوبر دو خبرنگار تلویزیون ا

ها، گزارش  پایه  در    ۲۴بر  گران  گزارش  روی  پیش  در  آنان  شدند.  نگهداشته  بازداشتگاه  در  ساعت 

از بازداشتگاه ،   بونیسایرس یادآوری کردند که از سوی طالبان بدون داشتن پیوستگی با جهان بیرون 

تفنگ لت و کوب خوردند، ابزار کاری و شناسنامه ی آنان را دزدیدند. آنگونه  نگهداری شدند، با قنداق  

که گفته شد، دو خبرنگار از پی صحبت ها میان کارمندان سازمان ملل متحد و طالبان، رها شدند. ترجمان 

 Pressespiegelو راننده تا زمان ارائه این گزارش، هنوز هم در بازداشتگاه بودند." ) آیینه مطبوعات: 

 (.۶، ص۱۹۹۷جوالی  ۳۹شماره 

 

Willi Germund  در بخشی از یک نوشته زیر عنوان " شهروندان افغانستان نباید اسیر انگیزه جنگیدن

 :نگاشته است ) برگردان( ۱۹۹۷/  ۱/  ۲۲تاریخ  Frankfurter Rundschau شوند" در روزنامه

 

دیگر، اعدام شدند، پس از آن که هواپیما های جنگی " در کابل شهروندان از شمال افغانستان از تبار های  

احمد    -]وزیر دفاع [ حکومت گذشته     " اتحاد شمال" مربوط جنرال عبدارشید دوستم ازبیک و آمر نظامی

 شاه مسعود هدف هایی را در کابل بمباران کردند.

ازی تباری"، تاجیک ها  در حمله های واپسین در استان کاپیسا در شمال کابل، طالبان به گونه ی " پاکس

ملیون باشنده دارد،  ۱٬۲را از محل بود و باش شان بیرون کردند. آنان جبری وادار شدند که به کابل که  

کوچ کنند. حاجی فدا محمد فرمانده طالبان گفت: " ما می خواهیم چهار اطراف را از وجود مردم پاک 

ی خواهیم غلطی ماه اکتوبر را دوباره تکرار کنیم و پس از آن به پیشروی خود ادامه دهیم "، " ما نم

کنیم." در آنوقت طالبان ناگزیر شدند که از منطقه عقب نشینی کنند؛ زیرا سربازان تاجیک به مسعود و 

 دوستم کمک کردند."

 

Erhard Haubold   در بخشی از یک نوشته با تیتر " طالبان می خواهند تا تابستان سراسر افغانستان را

نگاشته است )  ۱۹۹۷/   ۱/   ۲۱تاریخ  Frankfurter Allgemeine Zeitung کنند در روزنامهاشغال 

 :برگردان(

 

" ]طالبان [ در جای هایی که تازه اشغال کرده اند: فرودگاه بگرام و شهر چهاریکار، همچنان در استان 

به جای دیگری می کاپیسا به آهستگی به پیش می روند و با کاربرد زور و جبر بخش بزرگ مردم را  

 برند، آنانی را که پشتون نیستند؛ بلکه تاجیک اند." 

Willi Germund   در یک نوشته زیر تیتر " مال ها در یک احساس خوشی پیروزی پر از غلو " در

ملیشه های  ۱۹۹۷/    ۳/    ۲۸تاریخ    Frankfurter Rundschau روزنامه بد رفتاری  نمونه ی  ، یک 

 (: شهروندان خارجی در کابل برجسته کرده است )برگردانطالبان را با 

 

" هفت زن از یک خودرو وابسته به یک سازمان کمک رسانی خارجی به زور پایین آورده شدند و ملیشه 

ها با آنان به نام تن فروش جنگ لفظی کردند و آنان لت و کوب خوردند، و یک موتر با بلندگو خبر این 

 جنگجویان خدا را چهار اطراف شهر پخش کرد.عمل قهرمانانه ی 
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جلو این گونه پیشامد ها را نه پاکستان و نه عربستان سعودی گرفتند، هر دو کشور در سه سال گذشته، 

ملیشه های افراطی اسالمی را تامبن مالی کردند و کمک های نظامی دادند و آماده شدند حکومت مال ها 

 یروزمندانه روز های پسین، به رسمیت بشناسند." ) طالبان ( را پس از پیشروی های پ

یکی از کارنامه های دور از انتظار طالبان برای اتحادیه اروپا، برخورد بسیار نابخردانه آنان با بانو ایما 

بنینو کمشنر حقوق بشر و سازمانده کمک های بشر خواهانه ی اتحادیه اروپا به مردم افغانستان، بود. 

انو بنینو و هیأت همراهانش سبب نگرانی سیاستمدار های جهان شد و واکنش های بازداشت کوتاه مدت ب

 سختی را در پی داشت.

قرار گزارش ها، پس از آن که طالبان جالل آباد و کابل را اشغال کردند، اتحادیه اروپا برای رفع مشکل 

ملیون مارک را   ۶۴  گرسنگی شهروندان، کمیسیون حقوق بشر و کمک های بشر خواهانه اتحادیه اروپا،

در اختیار گذاشت تا در یک ماموریت رسمی که خصلت سیاسی نداشته باشد، در پروژه های کمک های 

 بشر خواهانه در افغانستان هزینه شود. برای اجرایی شدن این برنامه بانو ایما بنینو وظیفه گرفته بود.

 

در روزنامه   کوتاه  یادداشت  است ۱۹۹۷/    ۹/    ۳۰یخ  تار  Süddeutschen Zeitungدر یک  آمده   ،

 )برگردان(:

 

" ایما بنینو و هیٔات همراهانش که از سوی ملیشه های طالبان بازداشت شده بودند به آنان اتهام زدند که 

در هنگام بازدید از یک بیمارستان زنانه، از زنان فرتور برداری کرده اند که بر بنیاد هدایت های اسالمی 

 به کلی نا جایز است. 

آمریکا یادآور شد که با کالشینکف تهدید شده و   CNNساله ]شهروند ایتالیا[ در تلویزیون    ۴۹. بنینو  ..

 شماری از اعضای هیأت سازمان های بین المللی کمک رسانی، لت و کوب خوردند. 

 

 کالوس کینکل وزیر خارجه ی پیشین آلمان در این مورد موضع گیری کرد و گفت: 

 

اجازه ندارد از زنان عکس برداری کند، پذیرفتنی نیست و یک وضعیت بیشرمی را " دلیلی که هیأت  

نشان می دهد، این پیشامد نشانه ی آن است که فهم طالبان از نقش زنان در جامعه تا چه اندازه ناقص 

 است."

، در یک نوشته زیر عنوان " نفت و حقوق  ۱۹۹۸/    ۳/    ۹تاریخ    Die Tageszeitungدر روزنامه  

سخن های جالبی وجود دارد که در بر گیرنده ی یک صدا شدن فعاالن حقوق بشر و حقوق زنان    "  زنان

 در ناسازگاری با سیاست های طالبان است. برگردان بخش هایی از این نوشته:

" بسیاری از زنان افغانستان در بیرون از کشور، از بانو ایما بنینو سپاسگزار اند. این کمشنر اتحادیه 

روز بین المللی زنان به نام " یک شاخه گل برای زنان  (  ۱۹۹۸با کمپاین خود پیروز شد که امسال )اروپا  

کابل" یاد شود و از این راه توجه جهانیان را به وضعیت رفقای همجنس خود در قلمرو زیر حاکمیت  

 طالبان ، جلب کند.

  ۴۹ا بلند کردن صدای خود، امضای  کمشنر اتحادیه اروپا در مسایل بشر خواهانه و حقوق زنان توانست ب

تن از مشهور ترین زنان جهان را به دست آورد: شش زن برنده ی جایزه نوبل، چها زن کمشنر اتحادیه 

 اروپا، وزیران زن.... 

 

و سازمان   Feminist Majortyدر ایاالت متحده آمریکا سازمان های با اعتبار زنان، چون سازمان  

Womens Environment and Development   ایستاده ای  با برنامه  ناسازگاری  در  نیرومندی  با 

پروتوکول  شدند، که بر بنای آن شرکت نفتی ]اونیکال[ با پشتیبانی سیاسی بخشی از اداره ی ]بیل [ کلینتن  

کار پروژه ی لوله کشی نفت و گاز را با طالبان امضا می کرد و درخواست مالی آنان را می پذیرفت. 

سازمان های زنان، حکومت را تهدید کردند که حزب دموکرات با از دادن زنان، گروهی از رأی دهندگان 

 را با خود به همراه دارد:را از خود دور می کند. اگر جلو این کار گرفته نشود ، پیامد های منفی 

 

پایان سال   آمریکا،    ۱۹۹۸در  بدون رأی زنان  افتد،  به راه می  انتخابات کانگرس  از    Algoreبخشی 

به جای بیل کلینتن بر کرسی ریاست جمهوری    ۲۰۰۱معاون رییس جمهوری، نخواهد توانست که در سال  

 بنشیند.

رییس جمهوری، به خوبی می دانند. جمهوری  وضعیت زنان را در افغانستان، مخالفان سیاست داخلی  

 خواهان بسیار سرشناس به کمپاین زنان آمریکا در مورد افغانستان، پیوسته اند."
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آنگونه که همه ی آگاهان سیاسی و تحلیل گران و اهل پژوهش آگاهی دارند، سازمان عفو بین الملل از  

رسیدن این گروه، به کمک ایاالت متحده آمریکا،  آغاز حکومت مجاهدین و پیدایی طالبان و به قدرت  

هر سال پیرامون وضعیت حقوق بشر در   -انگلیس، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی  

المللی پشتیبان و مدافع حقوق بشر، از زمره به  افغانستان، گزارش ساالنه را آماده و به نهاد های بین 

ین سازمان با سر هم بندی جز وار و برجسته کردن نقض خشن حقوق  سازمان ملل متحد ارائه می کرد. ا

بشر در افغانستان، توجه جهانیان را در پیوند به اندوه روز افزون مردم جلب کرد، همچنان از کشور های 

جهان و نهاد های تأثیر گذار خواست که بر نقض کنندگان حقوق بشر در افغانستان، فشار های سیاسی 

 آورده شود.

 

 آمده است)برگردان(:  سازمان عفو بین الملل ۱۹۹۹بخشی از گزارش سال  در

 

" تنها در ماه جوالی، گزمه های طالبان در اطراف جالل آباد، صد ها شهروند را بازداشت کرده اند،  

آنانی را که به طرف پاکستان روان بودند و شماری از مرد های وابسته به تبار های تاجیک، هزاره، 

 چنان به نام پنجشیری ها، به بازداشتگاه بردند که در بین آنان کودکان دوازده ساله نیز بودند. ازبیک، هم

شماری از بازداشت شدگان را به نام " آدم های مهم " رده بندی کردند و به کندهار بردند، جایی که بر 

مرد ها با پرداخت    زبنیاد گزارش ها هزار ها زندانی از این دست، در زندان به سر می برند. شماری ا

پول رها شدند. کهنسال ها، زنان و کودکان از خانواده های غیر پشتون به مرکز هایی در نزدیکی شهر 

 جالل آباد به شکل گروگانگیری برده شدند که به کمک های مادی دسترسی ندارند....

که مخالفان آنجا را دوباره زیر در ماه اکتوبر طالبان در شهر تالقان در زیستگاه تاجیکان، بی توجه به این  

زندانی    اداره ی خود آورده باشند، بسیاری از شهروندان ملکی را، بیشتر از میان قشر آموزش دیده ،

 (. ۴، ص ۱۹۹۹جوالی   ۴۷شماره  Pressespiegelکردند." ) آیینه مطبوعات: 

 

گزارش های سازمان عفو بین الملل، اطالعیه های رسانه ای شعبه های این سازمان در کشور های جهان، 

در شهر بن آلمان زیر تیتر درشت " افغانستان:   ۱۹۹۹/    ۱۱/    ۳از آن زمره اطالعیه رسانه ای تاریخ  

بانو   این  م  Barbara Lochbihlerزنان کاالی حرکت کننده در گرو جنگ قدرت " که در آن  سوول 

سازمان تصویر دلخراشی از وضعیت حقوق بشر در حکومت طالبان در افغانستان ارائه کرده بود؛ توجه 

سازمان ملل متحد را به درد و رنج دوامدار شهروندان افغانستان جلب کرد و دستگاه رهبری آن را از  

عتراض نهاد های جهانی  خواب غفلت بیدار و پنبه را از درون گوش های آنان بیرون آورد تا صدای ا

پشتیبان و مدافع حقوق بشر را بشنوند و از جا بجنبند. همان بود که دبیر کل سازمان ملل متحد لب گشود 

 و سخن هایی را در این باره گفت.

 

در یک یادداشت کوتاه آمده ۱۹۹۹/    ۱۲/    ۱تاریخ    Frankfurter Allgemeine Zeitungدر روزنامه  

 است ) برگردان(:

 

کوفی[ عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در هنگام ارائه گزارش (: ]AP)   ۱۹۹۹/    ۱۱/    ۳۰" نویارک  

 ساالنه پیرامون افغانستان، از ملیشه های طالبان به سختی انتقاد کرد.

عنان در این گزارش از نقض حقوق بشر با برنامه ریزی ها، بزرگ ترین تولید کننده ی تریاک در جهان 

ز دهشت افگنی بین المللی یادآوری کرد. افزون بر آن کوفی عنان بی توجهی کلی به زندگی و پشتیبانی ا

و بهداشت شهروندان افغانستان را به انتقاد گرفت. اعدام زنان و کودکان، کوچاندن جبری مردم و چپاول 

 بود...."خانه ها و آتش زدن کشتزار ها در حمله های گوناگون طالبان در سال روان، جز این گزارش 

 

بیل کلینتن رییس جمهوری آمریکا که اداره ی وی یکی از کمک کنندگان و پشتیبان سرسخت طالبان بود، 

 با عوام فریبی سخنان جالبی را در پیوند با نقض حقوق بشر در افغانستان، بر زبان رانده است ) برگردان(: 

 

 زنان دست به کار شد=(: کلینتن در پشتیبانی از Reutersاکتوبر )  ۲۷ -" واشنگتن 

ایاالت متحده آمریکا، بیل کلینتن به روز سه شنبه برای بهتر شدن وضعیت زنان در   رییس جمهوری 

افغانستان، سخن گفت. همین اکنون دشوار ترین محل ]زندگی [ برای زنان در جهان، افغانستان است. این  

 Annie Leibovitzفل پذیرایی از  گفته را رییس جمهوری آمریکا در دفتر ریاست جمهوری در یک مح

 نویسنده، یادآور شد. Susan Sontagعکاس آمریکایی و بانو 

بدین سو بر بخش بیشتر قلمرو   ۱۹۹۶سازمان ملل متحد جنبش بنیادگرای اسالمی طالبان را که از سال  

افغانستان حاکمیت دارند، متهم کرد که زنان را از نگر حق دسترسی به خدمات بهداشتی، حق کار و  
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آموزش، حق گشت و گذار آزادانه و داشتن امنیت محروم کرده است. رییس جمهوری آرزو کرد که با 

ر ایاالت متحده آمریکا به هر امکانی که شود،  آوردن فشار بر طالبان و پذیرش بیشتر زنان از افغانستان د

یک روزی تغییری را در وضعیت به وجود خواهد آورد. هیچکس نباید پس از این شاهد آن باشد، چیزی 

را برای آموزش زنان  آمریکا پشتیبانی خود  ایاالت متحده  آن را تحمل می کنند.  این زنان درد  را که 

به طالبان گفته شده است که اگر به این شیوه ی برخورد با زنان پناهجوی افغانستان بیشتر کرده است.  

المللی آنان می شود." ) آیینه مطبوعات:   ۴۹شماره    Pressespiegelادامه دهند، سد راه شناسایی بین 

 (. ۷۱، ص ۲۰۰۰جنوری 

 

از سوی دیگر، یکی از گزارش گران ویژه ی کمیسیون حقوق بشر خواستار تحریم ها بر ضد طالبان 

 فغانستان به سبب ستمکاری بر زنان، شد ) برگردان(:ا

 

، به سبب ستمگری برنامه ریزی شده بر زنان در افغانستان، یک کارشناس (dpa)  ۲۰۰۰/    ۴/    ۱۰" ژنیو  

المللی بر ضد حکومت طالبان در کابل، شد. گزارشگر ویژه ی  حقوق بشر، خواستار تحریم های بین 

، به روز دو Radhika Coomaraswamyویی علیه زنان " بانو  کمیسیون حقوق بشر در بخش " زورگ

شنبه در ژنیو گفت: وضعیت زنان در افغانستان وجدان انسان را سخت تکان می دهد: " هیچ رژیمی ]در 

جهان [ با زنان این چنین برخورد نمی کند، آنگونه که طالبان می کنند. آیا این حکومت اجازه دارد جای  

در کمیسیون   Radhika Coomaraswamyجهانی داشته باشد؟" این سخن را بانو    پایی در میان جامعه

حقوق بشر، بر زبان راند. " جامعه جهانی ناگزیر است همه توانایی ها را به کار ببندد تا حکومت را در  

 افغانستان وادار کند که دست کم از معیار های پایینی حقوق بشری در مورد زنان، پیروی کند." 

 

از بجلک پای زنان معلوم شود که جراب های سفید به پا کرده اند و یا با صدای بلند بخندند ، در   هر گاه

آیینه مطبوعات:    ( آنان، حمله می شود...."  بر  با چوب  ها  جوالی   ۵۱شماره    Pressespiegelجاده 

 (.۱۸، ص ۲۰۰۰

 

) نظام نامه( طالبان برای   درباره ی دستور نامه ۲۰۰/   ۸/  ۴تاریخ  Die Tageszeitungدر روزنامه 

 زنان سخن گفته شده که در بخشی از آن آمده است )برگردان(:

 

کنون آنان رسمی نگاشتند. نهاد های کمک های بشری و سازمان های غیر دولتی در افغانستان   -taz" کابل  

که زنان بومی را به وظیفه می گمارند، فساد اخالقی را به وجود آورده و یا " تن فروشی" را رواج می 

در کابل به    دفتر ویژه طالبان که به سازمان های کمک رسانی  ۸دهند. این سخن در دستور نامه شماره  

روز دو شنبه فرستاده شده است، گاهه ی جدید انقالب فرهنگی )!( بنیادگرایان اسالمی را در افغانستان  

نشانی کرده است این فرمان را " مال محمد عمر مجاهد خدمتگار اسالم " دستینه کرده است، رهبر مذهبی 

 طالبان، بر خود همین نام رسمی را داده است.... 

شهروند هالند، دو بار در  Eric de Mulهای بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان،  سازمانده کمک

کابل و کندهار کوشش کرد که این فرمان را به عقب بگرداند ؛ ولی موفق نشد. او با یک دیدگاه خوشبینانه 

جهت گیری، در  گفت که امید می کند که مانند گذشته موفقیت به دست آید. در گذشته جامعه بین المللی در  

یک مورد در برابر طالبان، پیروز شد، زمانی که طالبان خواستند سازمان های کمکی را به یک جای 

 بمباران شده ] جابجایی سازمان ها در دانشگاه پولی تخنیک [ کوچ دهند...."

حقوق   آزادی اندیشه، باور های سیاسی و اجتماعی، گزینش راه و روش های اعتقادی، بر بنیاد اعالمیه

بشر و دیگر پیمان نامه های حقوق بشری، جز حقوق بنیادی انسان ها شمرده شده است؛ ولی رهبر طالبان 

با داشتن مال قلم الدین در مقام وزیر امر به معروف و نهی از منکر ) اداره ی پولیس مذهبی( با این حق 

 ها به گونه ی دیگری تصفیه حساب کرد.

 

درباره ی فرمان جدید مال عمر، نگاشته    ۲۰۰۱/    ۱/    ۹تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه  

 شده است ) برگردان(:

 

رهبر مذهبی طالبان در افغانستان همه ی شهروندان را تهدید به   -(  Reuters)    ۲۰۰۱/  ۱/    ۸" کابل،  

دیگری را تبلیغ کنند. مرگ کرد، هر گاه از اسالم به یک باور دینی دیگر روی آورند و یا باور مذهبی  

مال عمر به روز دو شنبه آشکارا از دین عیسایی و یهودی یادآوری کرد. عمر هشدار داد که هر کسی با  

نوشته ها و چیز هایی که اسالم را کم بزند و با آن مخالف باشد، تماس بگیرد و یا تبلیغ دعوت به یک 

ی شود. رهبر طالبان گفت: دشمنان اسالم کوشش  مذهب دیگر کند، برای مدت پنج سال به زندان انداخته م
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می کنند که باور مندان دینی را با دادن پول و چیز های دیگر به دین عیسایی و یهودی بکشانند. یک 

سخنگوی طالبان گفت: فرمان به همین خاطر نگارش یافت و بیرون داده شد؛ زیرا گزارش ها وجود 

ان افغانستان در خارج به اجرای این کار، ماموریت گرفته داشت که خارجی ها در افغانستان و شهروند

 اند. در فرمان دین عیسایی " مذهب غیر اخالقی" دانسته شده است."

 

 سازمان عفو بین الملل، آمده است ) برگردان(: ۲۰۰۱در بخشی از گزارش سال 

 

نیاد گزارش ها، گزمه های " در جای هایی که در شمال ]افغانستان [ به اشغال طالبان در آمده بود، بر ب 

طالبان زنان جوان را ربوده و خالف رضا مندی آنان، فرماندهان طالبان این زنان را به نکاح خود در 

آوردند. به خانواده های زنان جوان از این رفتار طالبان آگاهی داده نشد. شماری از ربوده شدگان از یک 

پیام پنهانی به خانواده ی خود از این عملکرد طالبان   راه نه از یک راه دست یافتند که با فرستادن یک

 آگاهی دهند، که در کجا در بند هستند "

 

تبهکاری طالبان در کار توهین و تحقیر و خرد و خمیر کردن شهروندان از حد و اندازه گذشته بود. از 

تأثیر مثبتی بر سوی دیگر اعتراض ها، فشار های نهاد های بین المللی و برخی کشور های جهان، هیچ  

آنان نمی گذاشت. کنون اهل هنود و سیک های افغانستان ناگزیر اند در کنار دیگر ستمکاری ها یک ستم 

 ناروای دیگر را نیز بپذیرند و درد و رنجش را تحمل کنند .

 

در یک یادداشت زیر عنوان " اعتراض    ۲۰۰۱/    ۵/    ۲۵تاریخ    Neue Züricher Zeitungدر روزنامه  

 ضد فرمان طالبان " نگاشته شده است ) برگردان(:سخت بر 

 

فرمان حکومت طالبان افغانستان،   Reuters" نشانه گذاری برای برخی شهروندان، یک نابرابری ظالمانه  

کلیه شهروندان غیر مسلمان در کشور به داشتن یک نشانه ]شناخت[ ناگزیر شدند ، خشم    که بر اساس آن

جهانیان را برانگیخت. دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی عنان، بواسطه ی یکی از سخنگویان خود در  

این حکم شم آشکار کرد:  نابرابر و نویارک، موضع گیری خود را  آور،  تأسف  از " رفتار های  اری 

ظالمانه را در تاریخ " دوباره به میدان آورد. طالبان باید این فرمان خود را پس بگیرند و به عوض آن به  

افغانستان رسیدگی کنند.   سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در    Richard Boucherدرد و رنج مردم 

ان آخرین گام در خط دراز ستمگری های بزرگ گذشته است. این نیز در این باره گفت: این فرم واشنگتن

 .هدایت نشانه گیری و به انزوا کشانیدن است و هرگز آن را عملی کرده نمی توانید

حکومت هند گفته است: فرمان طالبان خاطره های سیاست نژادپرستی نازی ها را بیدار کرد. نازی ها 

اره ی زرد را در لباس خود) پیراهن، کرتی، باالپوش( نشاخته یهود ها را ناگزیر کردند که یک نشان ست

 کنند. حکومت طالبان به روز سه شنبه بر بنیاد یک فرمان مذهبی، داشتن یک نشان را جبری کرد.

شهروندان غیر مسلمان، پیشتر از همه اهل هنود و سیک ها، به خاطر این که از مسلمان ها فرق شوند،  

 د را در لباس خود داشته باشند...."باید یک نشانی از تکه زر

 

الهام گرفتن و پیروی از کدام  ایدون باید دید که این اعجوبه های روزگار و این وحشی های زمانه با 

 ستمگرو با کدام انگیزه، این فرمان را بیرون داده بودند: 

 

ابرک زده نپوشند و برقع باید " امیر حبیب هللا خان در اوایل پادشاهی خود امر کرد که زنان برقع سفید  

برنگی خاکی و عاری از هر گونه زینتی باشد. زنان بدون امر ضروری از خانه بدر نشوند و در کوچه 

 و بازار در نظر مردم نیایند ورنه مجازات خواهند شد....

 

این تنها نبود، امیر امر کرد که هندو های افغانستان مجبورند دستار زرد ببندند و زنان شان برقع زرد  

بپوشند تا از دیگران متمایز باشند...." ) افغانستان در مسیر تاریخ، تالیف: میر غالم محمد غبار، ج اول،  

 (. ۷۰۰ص 

 

افغانستان مردم  حق  در  طالبان  های  تبهکاری  از  بسیاری  امیر ولی  ی  وحشیانه  رفتار  در  ریشه   ،

عبدالرحمان خان دارد. وحشت و ستمگری که این دست نشانده انگلیس برای محکم بندی پایه های سلطنت  

استبدادی و خونین خود بر مردم افغانستان روا دانسته بود ، پس از مرگش پاره ی از آن دست نا خورده 

وحشیگری پی گرفته شد. طالبان با پیروی از راه و روش این به امیر حبیب هللا خان به میراث ماند که با 
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با شهروندان وحشیانه تر از این دژخیمان تاریخ، برخورد    هر دو ، در بسا مسایل سیاسی و اجتماعی

 کردند.

اگر به کتاب سراج التواریخ، اثر ماندگار مال فیض محمد کاتب نگاه انداخته شود، به خوبی به نگر می  

ان سیاه امیر حبیب هللا خان چه تبهکاری هایی نبود که در حق شهروندان غیر افغان ] در  رسد که در زم

این کتاب تاریخ از آغاز تا پایان، واژه افغان برابر به پشتون، آورده شده و به کار رفته است [ صورت 

ن سلطنت  نگرفته است. در اینجا نمونه های از کارنامه های ضد حقوق بشری و حقوق شهروندی در زما

 امیر حبیب هللا خان، آورده می شود:

 

از    - نامی  الدین  داده شده که شمس  " نشان  به هزارگان  نسبت  افغان  " کردار مهاجرین  تیتر  در زیر 

مهاجرین قوم اچکزایی با جمعی از مهاجرین ، بر مردم هزاره سکنه عالقٔه چوره، چه روز و روزگاری 

جه دادند و زمین های شان را غصب و دارایی هایی آنان را چور را آورده بودند و چگونه مردم را شکن

و چپاول کردند و به سبب رسیدگی نشدن به تعصب و بازخواست نکردن از چپاول گران، هزاره ها درد  

 ؛ (۳۷بخش نخست، ص  - ۴قتل و غارت را کشیدند و زنده در آتش سوختند. ) ج 

 

افغان  - اسالم نمودن  به  تیتر " مجبور  قریه  در زیر  افغانان  تن  دیده می شود که دو  اهل هنود را"  ان، 

خاالخیل با مکر و حیله به نام روغن فروش، سابا سنگ شهروند اهل هنود را با سنگ و چوب لت و کوب  

کردند و پول نقد او را قاپیدند و" دعوی اسالم آوردن و کلمٔه طیبه خواندن بر او کرده نزد قاضی بردند و  

بوس شد. و آن دو تن پانزده نفر از افغانان خاالخیل را بر کیش اسالم پذیرفتن او گواه او انکار آورده مح

گذرانیدند و او بر کفر و انکار خود راسخ و ثابت قدم و مستحکم شده، قاضی ماجرا معروض داشته، از  

ل ترغیب حضور واال فرمان رفت که: قرار شرع انور، تا سه روز او را ترغیب به دین اسالم کرده از قت

نماید و اگر چنانچه بر ارتداد خود استوار باشد، به قتل رساند. چنانچه بر ارتداد خویش ثبات ورزیده رجم  

 ؛(۵۳، بخش نخست، ص۴شد .") ج

 

در زیر تیتر " صدور حکم واال در دادن امالک مردم هزاره به افغان " در عالقه چوره ) تتمٔه ج سوم،    -

افغان، حصٔه  (  ۳۵۵و در تتمٔه ج سوم، ص  (  ۳۰۱ص   آمده است " دوست محمد سرپرست مهاجرین 

تن از مردم اچکزایی با پنج حجر آسیاب و حصٔه (  ۷۵۰جنوبی جلگاه چوره از امالک مردم هزاره را به )

 نفر گرجی زایی، تقسیم نمود "؛( ۱۱۰۰شمالی را با سه حجر آسیاب به )

 

لتی آمده است: " از این امضا قرارداد شد که از  در امضای عدم دخالت مردم شیعه در امور بزرگ دو  -

مردم شعیه در سپاه نظام و خدمت ملک و دفتر و دیوان بایست سرکرده و صاحب نبوده، اگر به ایشان  

حاجت و احتیاج افتد، به زیر دستی سرکردگان اهل سنت و جماعت مامور کار و خدمات چاکرانه شوند." 

 - ( ۷۲۰، بخش دوم، ص ۴) ج 

) سراج التواریخ، تألیف و نگاش: مال فیض محمد کاتب، ناشر: انتشارات امیری، سال چاپ: چاپ اول 

 خ(. ۱۳۹۰

تبهکاری های نابخشودنی امیر حبیب هللا خان به پیروی از میراث باقیمانده از پدرش در پیوند به چور و  

لتی ، بویژه غصب زمین ها، کشتزار چپاول زورگویانه ی دارایی های مردم با استفاده نا جایز از قدرت دو

ها و علفچر های شهروندان افغانستان و بخشیدن آنها به ناقلین؛ از سوی امیر و شاهان پس از او نیز با  

 تصویب نظامنامه ی ناقلین، پی گیری شد.

در زمان حکمرانی محمد نادر و سلطنت محمد ظاهر و در وقت نخست وزیری اعضای خاندان سلطنتی  

عظمت خواه و خونخوار مشهور در خوان قدرت،    -برتری طلب    -کردن محمد گل مومند فاشیست  و انباز  

چه تبهکاری های تکان دهنده ی نبود که به خاطر خواهی و پشتیبانی یک بخش مردم و منطقه خاص، در 

 حق دیگر شهروندان کشور روا دانسته نشد.

همه ی تبهکاری هایی که در گذشته صورت گرفته بود، نعل به نعل  ۱۹۹۵طالبان وحشی پس از سال  

ث شوم و ننگین به حامد کرزی و ا، این میر۲۰۰۱الگوی خود قرار دادند که با واژگونی امارت آنان در 

" تکمیل فصل ناتمام..." سریال   اشرف غنی احمدزی و دار و دسته ی فاشیستی آنان رسید و زیر نام

 مه داده شد.وحشت و تبهکاری ادا

 

 

 

 

 



 دهه خونین 

448 
 

 پایان سخن: 

 

در شهر های نویارک و واشنگتن که فروپاشی امارت    ۲۰۰۱حمله های دهشت افگنانه یازدهم سپتامبر  

)خونتای( طالبان و اشغال افغانستان را از سوی بیش از چهل و پنج کشور جهان به رهبری ایاالت متحده  

ی آمریکا، انگلستان و دیگر اعضای پیمان ناتو، در پی داشت؛ افغانستان را به میدان دور جدیدی از  

 و نظامی میان قدرت های بزرگ و شرکای آنها، مبدل کرد.همچشمی های سیاسی، راهبردی 

بر بنیاد داده های تحلیل گران سیاسی و دریافت پژوهشگران مسایل جنگ و صلح، آمریکا از گذشته ها 

هدف حضور نظامی در افغانستان را در برنامه های جهانی خود داشت، که حمله های دهشتناک یازدهم 

جامه ی عمل پوشانید و منافع دراز مدت ژاندام بین المللی را در جنوب  سپتامبر به این آرزوی ناپاک  

 آسیا، پایندانی کرد. 

  ۱۳۷۲و    ۱۳۶۸شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به حمله های یازدهم سپتامبر، قطعنامه های  

را بیرون داد، که در هیچ یک از آن اجازه ی فعالیت نظامی و حمله به افغانستان داده نشده بود؛ بلکه  

، شورای امنیت دهشت ۱۳۷۳بیشتر رویداد های تروریستی را عملکرد زشت خوانده بود. در قطعنامه ی  

 افگنی را یک مشکل جهانی شمرد و بر پشتیبانی از افغانستان تأکید کرد. 

 

با وجود اینکه جواز رسمی حمله ی نظامی بر افغانستان و اشغال آن در دست نبود؛ لیکن ایاالت متحده و  

انگلستان که نیرو های جنگی ویژه ی آنها پیش از پیش داخل افغانستان شده بودند، به روز هفتم اکتوبر  

له های زمینی را آغاز  اکتوبر حم  ۱۹، شب هنگام حمله های نظامی را در پیش گرفتند و به روز  ۲۰۰۱

 کردند.

 Operation Enduringایاالت متحده حمله ی نظامی و اشغال افغانستان را " عملیات آزادی پایدار =  

Freedom    نامید. عملیات آزادی بلند مدت، یا جنگ افغانستان، کار یکجایی آمریکا، بریتانیا و افغانستان "

برده شد. پیامد نخست " عملیات آزادی بلند مدت " آن بود  ( به پیش  ISAFبود و سوا از فعالیت ایساف ) 

اکتوبر،    ۲۱که نیرو های جنگی جبهه ی پایداری ضد طالبان ) جبهه ی متحد شمال ( توانستند به روز  

پس از پنج سال دوری از قدرت، دوباره خود را به کابل برسانند. پیامد دومی حمله ها، شکل گیری یک  

که کشور های عضو پیمان ناتو و غیر ناتو را گرد هم آورد و حضور نظامی بیش  ائتالف بین المللی بود 

 دولت را در افغانستان رقم زد و فرایند اشغال را چوکات بندی کرد. ۴۵از 

 

پس از سرنگونی امارت اسالمی طالبان تبهکار و بمباران شدن پایگاه های آموزش و پرورش سازمان 

بیشتر رهبرا القاعده،  افگن  فرار  دهشت  پاکستان  به  واپسگرا  این دو گروه  فرماندهان و جنگجویان  ن، 

 کردند و در آنجا پناهگاه امنی یافتند. 

 

فرو ریزی کاخ بیدادگری طالبان و سازمان القاعده، اگر از یک سو نظامیان، سیاستمداران ملکی و تیکه 

کرانه ی خلیج را در سوگ نشاند داران مذهبی پاکستان ، دم و دستگاه سلطنت خاندان سعود، نفت ساالران  

و همه ی آنان گریه سر دادند؛ از سوی دیگر تحلیل گران، اندیشه پردازان، سیاست گران، پژوهشگران، 

با یک خوشبینی آمیخته با شگفتی    -جامعه شناسان و بیشتر از همه زمامداران دولتی جهان سرمایه داری  

ش کر کننده را سر دادند که کنون افغانستان نسبت  و داوری های پیش هنگام، بانگ های دلخراش و گو

به هر زمان دیگری به شکل گیری سیاسی با سر و سامان نزدیک شده است. بر بنیاد یک چنین پندار  

خام، امید بیهوده و سنجش نادرست بود که نماینده ی ویژه ی دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان  

ده ایاالت متحده آمریکا و هم پیمان های آن، با یک ژست نمایشی پر از  با تکیه بر برنامه ی پی ریزی ش 

شادی و با یک بینش آلوده به دروغ و آگنده به کژروی؛ شماری از شهروندان شناخته شده و ناشناخته  

شده، سیاسی و غیر سیاسی و نمایندگان گروه های جنگی و سیاسی ) سوای طالبان و حزب اسالمی به 

کمتیار( را یکجا با کارکشته های کارزار سیاست در بیرون از افغانستان، بدون انباز رهبری گلبدین ح

در   راستین مردم،  نمایندگان  پیترزبرگ   ۲۰۰۱نوامبر    ۲۵کردن  در قصر  المللی  بین  در یک نشست 

(Petersberg   در شهر بن آلمان، میزبانی کرد تا در پشت میز گفت و گو ها پیرامون سرنوشت مردم )

 ده ی سیاسی افغانستان تصمیم سازنده و شایسته بگیرند و فیصله های سودمندی بدهند. و آین

 

پیش از این که درباره ی نشست " بن" به سخن در آمد، بایسته است که دیدگاه اندیشه پردازان در پیوند 

 به آن، بازتاب داده شود: 
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Jonathan Eyal  امور نظامی در بریتانیا، در گفت و گو با خبرنگار مجله ی هفتگی اشپیگل  کارشناس

" چه انتظاری از نشست بن در مورد   :در برابر این پرسش(  ۲۰۰۱/    ۱۱/    ۲۶  -  ۴۸آلمان ) شماره  

 افغانستان دارید؟ " چنین پاسخ داد:

 

 فیصله می یابد." " نه چیز بیشتر. در آنجا تعیین یک رهبر مهم و با نفوذ پشتون 

 

در نشست "بن" نمایندگان جبهه ی پایداری بر ضد طالبان ) اتحاد شمال( با انبازی فرستاده های سه گروه 

آینده سیاسی   افغانستانی های بیرون از کشور، پس از سه روز گفت و گو ها و رایزنی ها درباره ی 

و دردآور؛ برای آشتی ملی کار کنند؛  افغانستان، سرانجام سازگاری کردند که به درگیری های خونین  

نظم و آرامش، ثبات و امنیت را به افغانستان باز گردانند؛ جنگ ابزار های سبک و    -صلح همیشگی  

/   ۵سنگین را از دست جنگجویان گروه های جنگی گردآوری کنند؛ به حقوق بشر ارج بگذارند. به روز 

مضا رسید، برخی ها گفتند که با این کار سنگ پایه سازش نامه ی پیترزبرگ میان آنان به ا  ۲۰۰۱/    ۱۲

، قدرت ۲۰۰۱/    ۱۲/    ۲۲ی نظم نوین سیاسی در افغانستان گذاشته شد. بر بنیاد این پیمان نامه به روز  

 به رییس حکومت جدید به گونه ی رسمی واگذاری شد و اداره ی موقت به کار خود آغاز کرد.

 

دروغین افغانستان در تصمیم گیری ها در نشست " بن" در گام نخست  هدف از شتاب ورزی دوستان  

جابجایی مهره های دلخواه و فرمانبردار در چوکی های کلیدی اداره ی گذرا )موقت( بود. با این دلیل  

بلند دولتی در نظام سیاسی جدید، کمک های  آنان در مقام های  آوردن فریبنده که می توان با گماشتن 

و فرا آورد های فناوری را به افغانستان سرازیر کرد و به روند بازسازی و نوسازی  بزرگ اقتصادی  

 ویرانه ها تکانه ی بیشتر داد.

در پیمان نامه ی "بن" به مردم رنج کشیده و داغدیده ی افغانستان وعده داده شده بود که به خاطر گذار  

پایدار با سازماندهی و رهبری خردمندانه آبرومندانه به دوره ی انتقالی و پایه گذاری یک نظام سیاسی  

اجتماعی در افغانستان کار های   -اقتصادی    -امور کشوری و لشکری ، برای بهبود وضعیت سیاسی  

 پیگیر و دلسوزانه انجام می یابد. به این معنا: 

 

ری به نظام سیاسی شایسته ساالری، قانون گستر، توانمند در تصمیم گیری ها و برخوردار از توانایی کا

وجود می آید و کمک های وافر از جامعه جهانی به دست می آورد. لیکن این خیالپردازی ها از همان 

آغاز کار با گزینش چهره های پرسش برانگیز، بویژه جنگ ساالران، آدمکشان حرفه ای، تبهکاران،  

نان سیاست بازان پایمال کنندگان حقوق بشر و سرکرده های دسته های تولید و قاچاق مواد مخدر، همچ

در رهبری ساختار های حکومتی بیهودگی خود را به     مکار و عوام فریب زیر نام " تکنوکرات ها"

و  اراده  با  آزاد،  نظام سیاسی  افغانستان یک  در  هیچگاه  و  آنان هرگز  در وجود  زیرا  گذاشت؛  نمایش 

ه یک حکومت فاسد، ضعیف، پاسخگوی در برابر مردم تشکیل شده نمی توانست. در اینجا تالش کردند ک

ناپایدار، دست نگر و وابسته به کمک های با قید و شرط بیگانگان آزمند بر سر کار آید تا به سادگی و  

بدون جنجال و بی درد سر، خواست ها و هدف های سیاسی، اقتصادی، نظامی و رهبردی ارتجاع جهانی  

 و امپریالیسم بین المللی در جنوب آسیا به کرسی بنشیند. 

 

سیاست گران غربی در هنگام پی ریزی و تعیین خط های کاری دولت نو بنیاد، بر خالف شگرد های  

پذیرفته شده ی جهانی در سیاست خارجی، یک اصل خیلی ها مهم و با اهمیت را بسیار آگاهانه از نگر  

 انداختند :

ر جنگ زده و در وضعیت  کارمندان عالیرتبه که برای اجرای یک وظیفه ی بسیار مهم دولتی در یک کشو

بحرانی، گماریده می شوند؛ آیا آنان آمادگی بایسته برای عملی کردن فیصله های زندگی ساز را دارند و 

یا خیر؟ آیا در وجود آنان توانایی، شایستگی، کاردانی و دانش سیاسی حکومت داری، همچنان اراده ی  

 پذیرش نو گرایی و نو اندیشی دیده می شود و یا خیر؟ 

نچه در نشست " بن" در پیوند به سرنوشت مردم افغانستان تصمیم گرفته شد، پاسخ به پرسش های باال، آ

 نه است! زیرا:

رهبران و فرماندهان و جنگجویان گروه های جنگی هفتگانه و هشتگانه، در دهه ی نود در دولت اسالمی 

بسی آزمایش  این  از  و  بودند  شده  آزمون  طالبان  امارت  و  شدند. افغانستان  بیرون  زشت  و  کاره  نا  ار 

طرفداران و اطرافیان محمد ظاهر، شاه پیشین افغانستان که در این فرایند انبازی کردند؛ خواب برگشت  

به نظام پادشاهی را می دیدند، افزون بر این که در دهه ی هشتاد برای پیروزی گروه های جهادی و در  

ی و رجز خوانی می کردند. همین گروه ها بودند که با دهه ی نود برای امارت اسالمی طالبان البی گر

میزبانی نماینده سازمان ملل برای افغانستان به خاطر عملی کردن برنامه های آمریکا، در پشت میز گفت  
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ملی   های  نیرو  راستین مردم،  نمایندگان  نه  زدند؛  رقم  را  افغانستان  آینده سیاسی  و  نشستند  ها    - و گو 

 و روشنفکران آگاه و غیر وابسته.  دموکراتیک و وطن پرست

 

گزینش حامد کرزی به مقام رییس اداره ی گذرا نیز انتخاب قصر سفید بود. حتا نمایندگان گروه های 

 انبازیده در این نشست در تعیین وی کدام نقش برازنده نداشتند؛ ولی این گزینش هدفی را در پی داشت.

رکت نفتی یونیکال پا در هوا شد؛ لیکن جایگاه راهبردی پس از سرنگونی امارت طالبان، برنامه های ش

و جغرافیایی افغانستان در نقش پل ارتباطی به سوی آسیای میانه و همزمان به آن در همسایگی با جمهوری  

 آخوندی ایران هیچگاهی از نگر به دور نبوده است. 

 

Michael Moore    سرسخت مخالف  و  هالیوود  ی  آوازه  پر  ساز  فیلمفیلم  در  بوش،  دبلیو   جورج 

Fahrenheit 9/11   نشان داد که زلمی خلیلزاد و حامد کرزی، مشاور شرکت یونیکال بودند و با کارمندان

بلند پایه دولت آمریکا، از آن زمره جورج بوش )پسر( و رهبر کمپنی یونیکال روابط نزدیک داشتند؛ از 

 .های را دنبال می کرداین رو گماریدن آنان به وظایف در افغانستان هدف 

از سوی دیگر، حامد کرزی از آغاز دهه ی هشتاد سده ی بیستم، پیش از رسیدن به مقام معاون وزیر 

خارجه در حکومت تنظیم ها و کارمند در امارت طالبان ) تا زمان کشته شدن پدرش به دست دهشت 

ه رهبری صبغت هللا مجددی بود. افگنان در کویته(؛ وظیفه دار ستاد نظامی تنظیم جبهه ی نجات ملی ب

سی آی ای وی را آموزش و پرورش داد و با جنگ ابزار ها آراسته کردتا حمله های نظامی را بر ضد 

جمهوری دموکراتیک افغانستان ، پس از برنامه ریزی در خاک پاکستان، در پیش گیرد. کرزی چند روز 

یکایی در استان ارزگان پیاده شده بود و شانه به پیشتر از سرنگونی طالبان، سوار بر چرخبال توپدار آمر

 شانه با کوماندو های ویژه ارتش آمریکا و کارمندان سی آی ای در " عملیات آزادی پایدار" انبازید.

 

در نشست " بن " فیصله کردند که برای شکل گیری دولت جدید و به هدف نگهداری و پایدار کردن 

آغاز کار وظیفه اداره و رهبری فرودگاه بین المللی کابل را نیز به  صلح، قوای ایساف تشکیل شود و در 

شورای   ۲۰۰۲فبروری    ۱۵۱۰و قطعنامه ی    ۲۰۰۱دسامبر    ۱۲-  ۱۳۸۶بر بنیاد قطعنامه ی    .دوش گیرد

امنیت سازمان ملل متحد ایساف به وجود آمد و شکل گرفت. نیرو های ایساف قوای وابسته به ملل متحد  

ی بود از داوطلبان زیر نگر شورای امنیت که با شعار تامین صلح، کمک به حکومت نو  نبود؛ بلکه ائتالف

تشکیل افغانستان و مبارزه با مواد مخدر به میدان آمد و برای برقراری ثبات و امنیت در کابل و اطراف 

 آن، از آن زمره فرودگاه نظامی بگرام، دست به کار شد.

 

المللی کمک به ثبات و امنیت در افغانستان )ایساف( که در آغاز پیشبرد جنگ بر ضد   نیرو های بین 

استانی بازسازی  به شکل دسته های  نداشت،  به دوش  را  افگنی  در  PRT)   دهشت  ( در چهار مرحله 

سراسر افغانستان گسترش پیدا کرد. فرایند آموزش نخستین دسته های ارتش ملی و پولیس ملی تازه تشکیل  

افغانستان را به پیش برد. در شروع کار رهبری آن را انگلستان به دست گرفت و پس از آن ترکیه و در 

انی سازمان ملل این وظیفه را به پیش ببرند.  آلمان و هالند ماموریت یافتند که با پشتیب  ۲۰۰۳فبروری  

مشکل مدیریت و فرماندهی دوره ای ایساف سبب شد که حکومت آلمان از شورای امنیت سازمان ملل  

  ۲۰۰۳بخواهد تا وظایف آن به ناتو سپرده شود؛ از این رو بر بنیاد تصمیم آن سازمان از یازدهم اگست  

اسد  ۲۰  - های مسؤول  ایساف زیر رهبری    ۱۳۸۲مرداد/  و کشور  آمد  در  آن  از  پشتیبانی  در  و  ناتو 

فرماندهی، هماهنگی برنامه های آن ) اعضای گروه مشارکت( هزینه های مالی را پرداختند تا به حکومت  

اجتماعی   -اقتصادی    -نو تشکیل افغانستان در به وجود آوردن وضعیت بهتر برای بازسازی و رشد سیاسی  

، کار ایساف را در افغانستان سراسری کرد و گسترش  ۲۰۰۳ملل در اکتوبر  کمک کند. همچنان سازمان  

 داد. بدین گونه یک نهاد سازمانده همکاری ها میان:

 حکومت انتقالی افغانستان؛ 

 کشور عضو (؛  ۲۹نیرو های ا ئتالف بین المللی ) 

 سازمان ملل متحد، 

 به وجود آمد.

در نظام سیاسی به وجود آمده پس از نشست " بن"، در افغانستان یک واژه ی جدید سیاسی نیز پدیدار شد 

و آنرا " جامعه ی جهانی " نامیدند. دولت تازه به وجود آمده با جامعه جهانی، پیمان پنج ساله را بست که  

ستان را در بر داشت و در  برقراری امنیت، رهبری، مشورت دهی و پیشرفت اقتصادی در افغان   مسایل:

آن نقش ناتو به عنوان رکن کلیدی، مهم خوانده شده بود؛ زیرا ناتو وظیفه گرفت که حکومت جدید را در  

فراهم کردن زمینه ها برای آوردن ثبات و امنیت یاری رساند و راه را به خاطر بازسازی و نوسازی و 

انتخ دولت  تا مردم در یک  داری خوب هموار کند  و  حکومت  امنیت  با  آمیز همراه  ابی، زندگی صلح 
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آرامش داشته باشند. افزون بر این که ناتو باید با قوای نظامی و امنیتی نو تشکیل افغانستان همکاری می 

کرد ، پشتیبان ماموریت سازمان ملل متحد نیز بود؛ بنابران در آغاز، وظیفه ی آن با روند " عملیات آزاد  

 . سازی " آمریکا، همسان نبود

افغانستان برای عملی کردن برنامه های بازسازی و نوسازی و گسترش کار زیر  حکومت نو تشکیل 

ساخت های اقتصادی و ارائه خدمات به شهروندان به پول نیاز داشت ؛ زیرا تنها با داشتن امکان مالی  

ی نداشت و اجتماعی همه پذیر را سر و سامان داد. حکومت درآمد  -اقتصادی    -می توان نظام سیاسی  

خزانه ی دولت نیز تهی بود؛ از این رو کمک های مالی و پشتیبانی اقتصادی جهانی ضروری پنداشته 

می شد، به همین خاطر جامعه ی جهانی در پایتخت های به شهرت رسیده جهان، نشست های بین المللی  

لی و راهکار کاربرد را برگزار کرد تا پیرامون کمک های اقتصادی به افغانستان، اندازه ی کمک پو

 کمک های مالی تصمیم گرفته شود:

 

، در این نشست بر سر برنامه های بازسازی، ۱۳۸۱بهمن / دلو    -  ۲۰۰۲جنوری    ۲۱توکیو )جاپان(   -１

  ۵,۴رشد و گسترش اقتصادی و اقتصاد کالن پولی در افغانستان، تمرکز صورت گرفت و کمک  

 نج سال ( وعده داده شد.ملیارد دالری برای بازسازی افغانستان ) در پ

 

، در این نشست، جامعه جهانی تعهد سپرد که کمک  ۱۳۸۳فروردین / حمل    -  ۲۰۰۴مارچ    ۳۱برلین    -۲

ملیارد دالر کمک    ۸ها به افغانستان ادامه می یابد ، باید برنامه های بازسازی روشن تر پی ریزی شود.  

در سه سال به افغانستان پرداخت می شود و تصمیم گرفته شد که کار مدیریت برنامه های ساخت و ساز  

. همچنان حکومت افغانستان خواستار آن شد که بخش بیشتر کمک ها از  به دولت افغانستان سپرده شود

 سوی دولت به مصرف برسد.

 

در این نشست کارنامه ی دولت افغانستان به بررسی گرفته شد و یادآوری بعمل آمد که نبود یک کار شیوه  

 درست و رهبری شده در روند بازسازی، سبب بی نتیجه بودن کمک ها شده است. 

رهبری دولت افغانستان وعده سپرد که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان را برگزار می کند،  

و در عملی کردن بند های    با فساد مبارزه می شود، به بخش خصوصی اقتصاد کمک صورت می گیرد

ی بیشتر در توافقنامه " بن" تالش به خرج می دهد، برنامه های بازسازی را رده بندی و کمک های جهان

تامین انرژی ) برق رسانی، ساختن بند های آب گردان و مواد سوختی( و بهبود   -پروژه های راه سازی 

 وضعیت بهداشت هزینه می شود.

 

، در این نشست پیرامون آینده ی افغانستان گفت و گو شد و  ۱۳۸۴بهمن/ دلو    -  ۲۰۰۶لندن فبروری    -۳

تعهد سپرد که اصل های یک اداره ی    رسید و بر بنیاد آن دولت افغانستانتوافقنامه ی افغانستان به امضا  

دولتی شفاف و پاسخگو را نهادینه می کند، با دهشت افگنی و کشت خشخاش و تولید و قاچاق مواد مخدر 

 مبارزه می شود و به نگهداشتن و پاسداری از حقوق بشر پا بند باقی می ماند.

 نستان تأیید شد.کمک ده ملیارد دالری به افغا

 

، در این نشست راهکار ملی در بخش دادگاه نهایی شد و  ۱۳۸۶تیر / سرطان    -  ۲۰۰۷روم جوالی    -۴

جامعه جهانی تعهد کرد که افغانستان را در فرایند تحکیم حاکمیت قانون و بهبود کار دادستانی کمک می  

 کند. 

 

، جامعه جهانی همکاری و پشتیبانی  ، در این نشست۱۳۸۷خرداد / جوزا    -  ۲۰۰۸جون    ۱۶پاریس    -۵

خود را از نخستین برنامه رشد ملی اعالم کرد. به خاطر کمک به نیرومند کردن اداره دولتی و رشد 

اقتصادی افغانستان ، وعده داده شد که به بخش کشاورزی و پروژه های برق رسانی کمک بیشتر صورت 

 می گیرد. 

 

، در این نشست که زیر تیتر " بحران افغانستان و سناریو  ۱۳۸۷اسپند/ حوت    -  ۲۰۰۹مارچ    ۸مسکو    -۶

های ممکن رشد" برگزار شد، شرکت کنندگان درباره ی حل مشکل افغانستان از رهگذر دهشت افگنی 

 و مواد مخدر گفت و گو کردند.

 

، در این نشست درباره ی نیرومندی و بهتر    ۱۳۸۸فروردین / حمل    -  ۲۰۰۹مارچ    ۳۱هاک ) هالند(    -۷

شدن حکومت داری، رشد و گسترش اقتصادی و بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، افزایش همکاری  
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با   افغانستان  های منطقه ای، پیشبرد عملیات نظامی علیه شورشیان و سیاست جدید مصالحه ی دولت 

 طالبان، فیصله صورت گرفت.

 

ن نشست برنامه ی پیشنهادی دولت ، در ای۱۳۸۸دی / جدی  - ۲۰۱۰لندن ) برای بار دوم ( جنوری  -۸

افغانستان پیرامون پیشبرد گفت و گو ها با طالبان، تأیید شد و بر سر مسایل بیرون شدن نیرو های نظامی  

نیز   ۲۰۱۴جامعه جهانی از افغانستان و سپردن مسؤولیت های جنگی به نظامیان افغانستان پس از سال  

 رایزنی شد.

 

، در این نشست، دولت افغانستان به هدف بهبود روند رشد و ۱۳۸۹امرداد / اسد    -جوالی    ۲۰کابل    -۹

گسترش اقتصادی، حکومت داری خوب و تامین امنیت، برنامه های کاری خود را پیشکش کرد و از  

جامعه جهانی خواست که پنجاه در صد کمک های جهانی به بودجه ملی ریخته شود و از همین راه به  

رسد. همچنان در مورد بیرون کردن نام شماری از سرکرده های طالبان از لیست سیاه شورای مصرف ب

امنیت سازمان ملل متحد، فیصله کردند که این کار در یک فرایند شفاف در همکاری با شورای امنیت،  

 حکومت افغانستان و جامعه جهانی عملی شود. 

 

، در این نشست ماموریت ناتو در افغانستان به ۱۳۹۰آبان/ عقرب  - ۲۰۱۰لیزبن ) پرتگال( نوامبر  -۱۰

مسؤولیت تامین امنیت افغانستان   ۲۰۱۴بررسی گرفته شد و تفاهمنامه به امضا رسید که بر بنیاد آن تا سال  

به نیرو های دولتی واگذار شود و همکاری ها در دراز مدت ادامه یابد. همچنان درباره ی برنامه های  

ه ی مبارزه با مواد مخدر، برنامه های ترانزیتی، تهیه ساز و برگ نظامی به نیرو  آموزشی کارمندان ادار

 های افغانستان، فیصله کردند. 

 

، این نشست زیر تیتر " امنیت و همکاری در قلب ۱۳۹۰آبان / عقرب  -  ۲۰۱۱نوامبر  ۲استانبول  -۱۱

از سال   افغانستان پس  امنیتی  و  اقتصادی  پیشرفت  نقشه ی عملی  پیرامون  آن  در  و  برگزار شد  آسیا" 

 ، سخن زده شد. ۲۰۱۴

 

، در این نشست نمایندگان یکصد کشور  ۱۳۹۰آذر / قوس    -  ۲۰۱۱دسامبر    ۵بن ) برای بار دوم (    -  ۱۲

نهاد جهانی در تاالر ساختمان کهنه پارلمان آلمان گرد آمدند و پیرامون واگذاری وظایف امنیتی به  ۱۵و 

از سال   افغانستان پس  دولت  از  بر پشتیبانی جهانی  این  بر  افزون  افغانستان تصمیم گرفتند.  نیرو های 

ا دهشت افگنی بین المللی و مواد مخدر ) کشت، تولید، قاچاق ( آوردن صلح و پیشبرد مبارزه ب  -  ۲۰۱۴

 تأکید صورت گرفت. 

 

، در این نشست کشور های عضو پیمان ناتو  ۱۳۹۱اردیبهشت / ثور    -  ۲۰۱۲می    ۲۱-۲۰شیکاگو    -  ۱۳

پرداخت هزینه های مالی ساالنه نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان را در دهه ی تحول ) پس از سال 

 تأیید و فیصله کردند.( ۲۰۱۴

 

کشور   ۷۰، در این نشست نمایندگان  ۱۳۹۱تیر / سرطان    -  ۲۰۱۲جوالی    ۸توکیو ) برای بار دوم (    -۱۴

ملیارد دالری را برای گسترش    ۱۶و نهاد های جهانی به هدف پیشرفت اقتصادی افغانستان، کمک مالی  

 برنامه های اقتصادی در چهار سال، وعده دادند. 

 

کشور    ۷۰، در این نشست نمایندگان  ۱۳۹۳آذر / قوس    ۱۳  -  ۲۰۱۴دسامبر۴ن ) برای بار سوم(  لند  -۱۵

ساله نیرو   ۱۳و نهاد های بین المللی گرد هم آمدند و پیرامون آینده ی افغانستان پس از پایان ماموریت  

افغانستان،   های ائتالف جهانی ) ایساف( و سپردن مسؤولیت های امنیتی به نیرو های دفاعی و امنیتی

 گفت و گو کردند ، همچنان بر ادامه ی کمک های مالی و سیاسی به افغانستان تجدید پیمان شد.

 

، در این نشست کشور های کمک کننده و  ۱۳۹۵مهر/ میزان  ۱۴-۱۳  -  ۲۰۱۶اکتوبر    ۴بروکسل    -۱۶

ملیارد دالر( به    ۳,۵ملیارد دالر ) ساالنه  (  ۱۵,۲، )  ۲۰۲۰نهاد های جهانی وعده دادند که تا پایان سال  

افغانستان کمک کنند. از حکومت افغانستان خواسته شد که حقوق بشر را پایمال نکند، به حقوق شهروندان 

 ارج بگذارد و وظایف خود را در مبارزه با فساد به سر رساند. 

 

خست در ژنیو با انبازی ، این نشست در روز ن۱۳۹۹آذر / قوس    ۳  -  ۲۰۲۰نوامبر  ۲۴-۲۳ژنیو    -۱۷

سازمان بین المللی با تیتر درشت " آوردن صلح پایدار" آغاز شد. در روز دوم که کار   ۳۰کشور و    ۷۰
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آن به گونه ی مجازی ) انالین( و حضوری دوام پیدا کرد، رهبری آنرا فنالند، سازمان ملل متحد و دولت  

مبارزه با فساد، حکومت داری بهتر، شفافیت و    افغانستان به دوش داشتند؛ عملکرد دولت افغانستان در

پیشرفت در روند صلح به بررسی گرفته شد، فیصله بعمل آمد که برای باز نگری توافقنامه ها و تعهد 

  ۱۳برگزار شود. در پایان کار،    ۲۰۲۲و یک نشست وزیران در سال    ۲۰۲۱نامه ها یک نشست در سال  

 فغانستان به تصویب رسید.سال به ا ۴ملیارد دالر کمک مشروط برای  

 

زمانی که انسان به این فهرست دور و دراز نشست های جهانی در پیوند به افغانستان، نگاه می اندازد،  

چنان می پندارد که افغانستان بایست گل و گلزار شده باشد و پس از تشکیل حکومت موقت و انتقالی، با  

مهوری ) چهار بار (، مجلس نمایندگان ) سه بار( و  داشتن قانون اساسی و برگزاری انتخابات: ریاست ج 

شورای استان ها؛ در روشنی کاردانی )!( و شایستگی)!( زمامداران جدید و از برکت کمک ها و پشتیبانی  

دولتی برازنده، سالم و    نظامی  -سیاسی    -مالی   دارای ساختار های  به گام  جامعه جهانی، کشور گام 

امنیت و آرامش سرتاسری برقرار شده باشد؛ کار بازسازی و نوسازی   -ح  خدمتگزار مردم شده باشد؛ صل

ساختار های رفاه و آسایش همگانی و زیر ساخت های اقتصادی و خدماتی به گونه ی درست و برنامه  

اجتماعی   -اقتصادی    -ریزی شده به پیش برده شده باشد؛ افغانستان به آن پله های رشد و توسعه ی سیاسی  

که می تواند از توانایی ها و چشمه های اقتصادی و پیدا وار زیرزمینی خود بهره برداری    رسیده باشد

بهینه بکند.... لیکن حقیقت زندگی شهروندان، وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر کشور و  

ی که  عملکرد تبهکارانه ی زمامداران، چیز دیگری را به نمایش گذاشت و پیش بینی ها و خوشبینی های

 جامعه بین المللی و نهاد های جهانی در سال های نخست به آنها چسبیده بودند، نادرست از آب به در آمد. 

 

تهداب     رنجدیده   مردم به خوبی دیدند و شاهد اند که جامعه جهانی در این سرزمین زخمی با شهروندان

ارزش های حقوق بشری و     یک نظام سیاسی با شاخص های حکومت داری خوب، پا بند و وفادار به:

حقوق شهروندی، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، خدمتگزاری به مردم و پاسبانی از حق و حقوق 

شهروندان و منافع میهن را نگذاشته بود؛ بلکه شالوده ی حکومت شبه دموکراسی و یک نظام فساد پیشه 

سال برتری خواهی قومی و زبانی،   درازای بیست   و فسادگستر و دزد ساالر را گذاشت که در آن در

همه گونه های تبعیض و فساد، زورگویی، بیدادگری، خشونت دولتی، سرکوب گری، یکه تازی، انحصار  

طلبی و در کل دیدگاه های فاشیستی تیره و تباری پیشی داشت و بیداد می کرد و برای سرکار حاکمیت  

اقتصادی   اجتماعی،   - سی  سیا  -قانون، اخالق سیاسی و اجتماعی، حقوق  اجتماعی شهروندان، عدالت 

فبروری   در   ( لندن  در نشست  که حتا  ارزید  نمی  پشیزی  به  برابری  و  در نشست  (  ۲۰۰۶انصاف  و 

 به آن انگشت گذاشته شد.( ۲۰۱۶بروکسل ) در اکتوبر 

افغانستان در این حکومت بی رسالت و دزد ساالر، در بیست سال ملیارد ها دالر کمک مالی که به مردم 

  -سیاسی    -شده بود تا در برنامه های بازسازی و نوسازی نهاد های اقتصادی ) تولیدی و بازرگانی (  

اجتماعی، بهبود و بلند بردن سطح زندگی شهروندان، پیشبرد مبارزه ی هدفمند و سودمند با دهشت افگنی 

ق مواد مخدر... هزینه شود؛ دزدیده و دهشت افگنان، نابود کردن کشت کوکنار و جلوگیری از تولید و قاچا

شد. یک بخش از این پول ها به کیسه های سرکار و دیگر چپاول گران ریخت که یک الگارشی مالی را  

به وجود آورد ، بخشی در زد و بند های مافیایی با کارمندان بلند پایه دولتی از سوی انجو های رهزن 

و یک بخش دیگر آن در بازار های دوبی و شیخ نشین   خارجی دوباره به کشور های کمک دهنده برده شد

پنج ستاره، خرید  منزل ها، هوتل های  بلند  یا در ساختن  افتید و  به دوران  فارس  های کرانه ی خلیج 

 ویال ها و سرمایه گذاری در فروشگاه ها در بیرون از افغانستان به کار انداخته شد. -اپارتمان ها 

ادی جمهوری اسالمی قالبی نیز دستاوردی را در پی نداشت؛ زیرا یک  برنامه های رشد و توسعه اقتص

 حکومت دزد ساالر را بر گرده های مردم سوار کرده بودند.

 در دانش اقتصاد، توسعه اقتصادی معنای شتاب دادن به روند رشد سیاسی و اجتماعی را می دهد.

پایداری و برندگی  در سیاست و جامعه شناسی سیاسی، واژه ی توسعه سیاسی   مفهوم برقراری نظم، 

گسترش و محکم کردن پایه های آن    -سیاسی را می رساند که با دموکراسی ) آزادی فردی و اجتماعی (

 در زندگی اجتماعی مردم، همراه می شود. 

اقتصادی   - رسیدن به توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تنها از راه آوردن دگرگونی های ژرف سیاسی  

برای شهروندان،  ا  - شایسته  و زندگی  کار  های  زمینه  آوری  فراهم  به هدف  و  به سود مردم  جتماعی 

اجتماعی سراسری در جامعه   -اقتصادی    -همچنان برقراری صلح و آرامش، پایداری و امنیت سیاسی  

 امکان پذیر است. 

می کشید، برای آبادانی    در افغانستان که ازیک جنگ فرسایشی و تبهکارانه زیان های فراوانی را بر دوش

دولتی( و فراهم آوری زمینه های بایسته به هدف   -اقتصادی  -و آباد کردن ساختار های دولتی ) سیاسی  
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به سر رسانیدن کار های سازنده ی تولیدی از سوی شهروندان، برقراری امنیت نظامی یک نیاز اساسی 

 و حتمی شمرده می شد.

 

سی و اقتصادی باید نیروی انسانی با رسالت و میهن دوست و آراسته  در عملی کردن هدف های توسعه سیا

با آموزه های دانش و آگاهی های رشته ای، کار آزموده و دارای اندوخته های کاری در بخش های اقتصاد  

زمامداران قالبی و همکاران و    که در افغانستان ،   ملی به کار برگزیده می شد؛ لیکن با دریغ و درد

آزمند جهانی این نیازمندی را نادیده گرفتند و هر آنچه دل شان خواست، در ناسازگاری با کمک گران  

و  آوردند  بر سر شهروندان  اجتماعی  پیشرفت  و  آزادی، عدالت  دموکراسی،  های  اصل  و  ها  شاخص 

وضعیت را بحرانی کردند تا اینکه سرنوشت مردم و میهن را بار دیگر به دست یک گروه تبهکار و  

فگن، یغماگر و تاریک اندیش سپردند و مردم را در سراسر کشور با بحران سیاسی، اقتصادی و دهشت ا

 اجتماعی دست به گریبان کردند. 

از سوی دیگر آنچه در افغانستان با پایان گرفتن دوره انتقالی سبب بدنام شدن نظام سیاسی شد، بحران  

قانون اساسی ( و انتخابات برای مجلس  ۶۱ده های انتخاباتی بود. انتخابات ریاست جمهوری ) مطابق ما

قانون اساسی ( همه با بی نظمی ها، مداخله گری ها، دستکاری ها، جعل   ۸۳نمایندگان ) مطابق ماده  

سازی ها، تقلب انتخاباتی و دستبرد به آرای مردم، برگزار شد و معیار های دموکراتیک و اصل شفافیت  

دی به دموکراسی و اراده ی آزاد مردم، با تازیانه ی معامله گری و و عادالنه بودن روند گزینش و پا بن

 ساخته کاری و دزدی ضربه خورد و دموکراسی انتخاباتی با به گژ راهه رفتن در تاالب فساد غرق شد.

بر بنیاد اصول پذیرفته شده ی جهانی، برگزاری انتخابات شفاف، آزاد، دموکراتیک و عادالنه در یک 

پابندی به دموکراسی و ارج نهادن به اراده مستقل شهروندان است و چگونگی برگزاری کشور به معنای 

انتخابات و شیوه ی برخورد نهاد ها به آن، ماهیت ساختار دولتی را آشکار می کند؛ چیزی که در افغانستان 

 صورت نگرفت و ماهیت زشت دولت نیز آفتابی شد. 

 

فمند و ترورهای سازمان داده شده، بمب گذاری ها،  همه گیر شدن جنگ و خونریزی، کشتار های هد

فرش ماین ها،جابجایی ماین های مقناطیسی، انفجار و انتحار، حمله های انتقام جویانه و ده ها تبهکاری 

از سوی رییس   دولت بود که  افغانستان بود؛ ولی مشکل کالن دستگاه  دیگر، یک طرف مشکل مردم 

اولگر، زورگو ، قانون شکن و قانون گریز، عوام فریب و عوام  جمهوری نامشروع، فاسد، نابکار، چپ

گرا ، رهبری می شد؛ از این رو صلح و ثبات، آرامش و آسایش، امنیت و مصونیت ) فردی و اجتماعی 

 ( برای شهروندان در حد یک خیال باقی ماند.

 

پیرنگ پیشنهادی رییس دولت ( ۱۳۸۸دی / جدی   -۲۰۱۰آنگونه که گفته آمد، در نشست لندن ) جنوری 

جوالی   ۲۰افغانستان برای پیشبرد گفت و گو ها با گروه دهشت افگن طالبان، تأیید شد و در نشست کابل )  

نیز فیصله صورت گرفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد، جامعه جهانی (  ۱۳۸۹مرداد/ اسد  -  ۲۰۱۰

شفاف در مورد بیرون کردن نام شماری از  و دولت افغانستان در همکاری با همدیگر، در یک روند  

این گام آشکار شد که آمریکا و   با  امنیت، تصمیم بگیرند.  لیست سیاه شورای  از  سرکرده های طالبان 

بنیاد زندگی مردم   تواند  اند که می  دیگری را پی ریزی کرده  بازی سیاسی خطرناک  آن یک  متحدان 

 افغانستان را فرو ریزد.

سر سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت،   ک و بسیار پیچیده که برتهداب این بازی خطرنا 

زمانی گذاشته شده بود که نظامیان آمریکا و پیمان ناتو در همدستی با حامد کرزی، انگلیس ها، پاکستانی  

ها، سعودی ها و شیخ های عرب؛ انتقال جغرافیای جنگ را از جنوب و شرق به شمال، شمال شرق 

افغانستان برنامه ریزی کردند و به خاطر عملی شدن این برنامه خاینانه اشرف غنی احمدزی وشمال غرب  

را مسؤول دیدبانی بر کمیته واگذاری وظیفه امنیت کشور از ناتو به نیرو های دفاعی و امنیتی افغانستان، 

ستانی و دیگر  آدمکشان وزیر  -نصب کردند. بر بنیاد این برنامه ی خطرناک هزار ها دهشت افگن طالب  

دهشت افگنان خارجی، با استفاده از هواپیما ها و چرخبال ها در پرواز های شبانه به جغرافیای جدید 

جنگ انتقال داده شد که روند آن را وزیر داخله مدیریت می کرد. این رخداد در همان زمان سرو صدا 

 ز بازتاب یافته بود. های زیادی را به وجود آورد و در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نی

 

آمریکا و متحدانش روش سیاسی خود را در برابر طالبان سر از نو رنگ آمیزی کردند   ۲۰۱۱در سال  

و اجازه دادند که برای طالبان در دوحه پایتخت قطر دفتر سیاسی باز شود؛ زیرا قطر به مانند پاکستان  

آمریکا در قطر پایگاه نظامی دارد و در عملی یکی از سیاره های ایاالت متحده آمریکا و متحدان آن است.  

شدن سیاست های راهبردی جهان سرمایه داری در خاور میانه و جنوب آسیا نقش مهمی را بازی می 

 کند. 



 دهه خونین 

455 
 

این بار در پیوند به افغانستان، آمریکا و پیمان ناتو در کارزار سیاسی به قطر ارزش بیشتر دادند؛ لیکن 

شبکه های دهشت افگنی جهانی که پایگاه های آموزش و پرورش دهشت پاکستان را به عنوان النه ی  

 افگنان را پاسبانی می کند، نگهداشتند. 

 

به گونه ی نامشروع از سوی حکومت آمریکا در قدرت   ۲۰۱۴هنگامی که اشرف غنی احمدزی در سال  

نشانده شد؛ فرایند عملی کردن برنامه های فاشیستی و تبار گرایانه برای بحرانی شدن شمال و شمال شرق 

و شمال غرب افغانستان ، شتاب بیشتر گرفت و این تبهکار تاریخ برای خونین کردن شمال از همه برگ 

 های بازی استفاده کرد.

ناسازگار با ارزش های   ا این نبود؛ بلکه یک قدرت جهانی با یک گروه خونخوار و دهشت افگن و تنه

/    ۲/    ۲۹انسانی، هجده ماه در دوحه ) قطر( گفت و گو کرد که پیامد آن امضای یک پیمان ) به تاریخ  

ستان میان بود که حکومت آمریکا آن را " سند آوردن صلح برای افغان( ۱۳۸۹اسپند/ حوت ۱۰ - ۲۰۲۰

 آمریکا و طالبان " نامید. 

امضای توافقنامه صلح آمریکا با طالبان، آغاز گفت و گو های میان شهروندی واهی نهاد و پر هزینه به 

، بخش های از این بازی خطرناک بود که حکومت آمریکا و پیمان ناتو به راه  ۲۰۲۰/    ۹/    ۱۳تاریخ  

پاکست : قطر،  در  بودند و حکمرانان  امارات متحده عربی چرخه گیری انداخته  ان، عربستان سعودی، 

 کردند تا گروه طالبان به مرکز قدرت ) ارگ ( در کابل، برسد.

 

با آمدن جو بایدن به کاخ سفید، واژگونی وحشتناک حکومت شبه دموکراسی در افغانستان رقم خورد. 

روز بیرون شدن نیرو های ، یازدهم سپتامبر را  ۲۰۲۱اپریل    ۱۴رییس جمهوری آمریکا در سخنرانی  

آمریکایی از افغانستان تعیین کرد و وعده داد که به حمایت سیاسی و کمک های بشر دوستانه به افغانستان  

ادامه می دهد. همین گونه دبیر کل پیمان ناتو در یک نشست خبری با وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا،  

اعالم کرد و از ادامه حمایت سیاسی و مالی از افغانستان،  پایان ماموریت نیرو های ناتو در افغانستان را  

 اطمینان داد.

 

در این سخنرانی ها و گفت و گو ها با رسانه ها، آشکار شد که مدافعان )!( سر به کف آزادی ، دموکراسی 

و حقوق بشر ، اندک ترین ارزشی به سرنوشت ملیون ها انسان در افغانستان نمی دهند و از پیش روی  

سیار با بی تفاوتی می گذرند. هدف از وعده دادن های دوام حمایت سیاسی و مالی از افغانستان، کمک  آن ب

 توافقنامه ی دوحه قدرت برایش تسلیم داده می شد.  به طالبان و پشتیبانی از این گروه بود که بر بنیاد

 

*** 

 

 که بیداد می کند: استعمار، استعمار است؛ چه کهنه ی آن بود و چه ایدون نو آن است 

 

اجتماعی ( مردم را در آسیا، افریقا و امریکای التین    -اقتصادی    -استعمار کهن بنیاد زندگی ) سیاسی  

ویران کرد و با ستمگری و سیاست های چپاول گرانه، کشور ها را از کاروان پیشرفت )سیاسی، اقتصادی  

روزگاری و آوارگی و بیسوادی را دامنگیر   و اجتماعی ( سال ها واپس راند؛ فقر، بیکاری، بیماری، بی

 ملیون ها انسان کرد؛ سرانجام خود از پا ماند و فرو ریخت و جایش را به استعمار نو واگذاشت. 

 

استعمار نو به سان گرگ گرسنه به جان و مال و زندگی ملیون ها انسان در سراسر جهان حمله برد و  

به بازار فروش و خورد و نوش کاال های تولیدی خود مبدل  بسیاری کشور های تازه به آزادی رسیده را 

کرد و راه رشد و توسعه ی سیاسی و اقتصادی آنها را بست و صنایع داخلی را به سوی ورشکستگی برد 

جان  ی  شیره  و  زد  جیب  به  سود کالن  آنها  کشاورزی  های  آورد  فرا  و  زیرزمینی  های  از چشمه  و 

ی این  بر  افزون  را خورد.  داغ زحمتکشان  و  ها  کردن جنگ  ور  شعله  نو،  استعمار  سیاست  بخش  ک 

نگهداشتن درگیری های نظامی در بیرون از مرز های کشور های سرمایه داری است که برای پیشبرد  

آن لشکر خریده شده و مزد بگیر را آموزش و پرورش می دهد تا به گونه ی نیابتی به سودش بجنگد و  

 اوار زیرزمینی دیگران، بویژه سرزمین های رشد نیافته هموار کند. راه را برای دزدیدن و چاپیدن پید

 

استعمار نو به بهانه های گوناگون با به قدرت رسانیدن مزدوران گوش به فرمان، از جایگاه راهبردی 

کشور ها، استفاده ی ابزاری می کند، برای چپاول و سرکوب گری پایگاه های نظامی و استخبارتی بر پا 

دارد و از خاک دیگران همچشمی های سیاسی و راهبردی را با دشمنان خود به پیش می برد  داشته و می  

 تا به هدف های رخنه کردن در قلمرو های آنها برسد. 
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آنچه پس از پایان جنگ جهانی دوم ، بویژه از دهه ی هشتاد سده ی بیستم تا به امروز در افغانستان رخ 

سبب تیره وتار شدن زندگی مردم شده است؛ از درون سیاست های   داده است و سلسله ی آن ادامه دارد و

 نو استعماری بیرون آمده است. 

 

در دهه ی خونین نیز افغانستان در میان چنگال های خون آلود هیوالی استعما نو گیر مانده بود و مردم  

یجه دلخواه به دست برای نجات خود از سرپنجه های خونین این دراکوال، بهای سنگینی پرداختند ؛ ولی نت

جهان را تکان داد و سرنوشت مردم و سرزمینی به نام افغانستان    ۲۰۰۱نیامد تا اینکه یازدهم سپتامبر  

 نیز درپشت آن با تار خام بسته شد.

 

پس از این رویداد، بیست سال با سرنوشت مردم و میهن جنگ زده، زیر نام آزادی، دموکراسی، حاکمیت  

  - زاد، حقوق بشر، حقوق شهروندی، عدالت، انصاف، برابری، پیشرفت سیاسی  قانون، اقتصاد بازار آ

اجتماعی... از خود و بیگانه شعبده بازی کرد تا زمینه ی دوباره به تاج و تخت رسیدن گروه   - اقتصادی  

از قدرت به زیر   B–52دهشت افگن و خونخوار فراهم شود، آن گروهی که به زور بمب افگن های  

 انداخته شده بود.

 

 با این تفاوت: اینبار با استفاده از نرم ابزار ویرانگر و کمیدی سیاسی فاجعه ی قرن: 

 توافقنامه صلح آمریکا با طالبان! 

چه سرنوشت غم انگیزی؛ مردم به این سادگی انتظارش را نداشتند، لیکن چاره چیست، سرشت سرمایه 

 اد! داری همین است که نشان د

 دو رویداد با یک انگیزه و یک هدف در فاصله ی زمانی سی سال: 

 

 خیانت!  -فرار 

 

هواپیمای نظامی غول پیکر آمریکا، سرکرده های گروه را از دوحه ی قطر به کندهار پیاده کرد و پس 

 از آن به کابل آورد تا تاج و تخت را تسلیم شوند. 

 

 بپایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

 بصد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی

 )سعدی( 

 

 با درود های گرم و بی پایان 

 

 غفار عریف 

 

 

 

 

 

 

 


