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  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١۴ اگست ٠۴

  
  تاريخ، نبرد طبقاتی

  بخش بيستم

  

  کابل بايد می سوخت

ی  قادر به فرار از کابل نشد و در دفتر ملل متحد بست نشست، دو طيف از نيروھای مجاھدين و نيروھانجيبوقتی 

در يک طرف نيروھای حزب اسالمی و جناح خلق که از طريق . نظامی دولتی دو اتحاد جداگانه را تشکيل دادند

نيروھای حزب . لوگر به کابل داخل شدند و از سوی ديگر نيروھای مسعود با پرچمی ھا که از شمال به شھر ريختند

ز سه جھت در چنبره گرفته شد و ھر يک می شھر کابل اين گونه ا. وحدت از طريق وردک به کابل نزديک شدند

بيشتری می » آزادی عمل«ھا که حال با »گالدياتور«. خواست تا در رسيدن به ارگ از ديگری پيشی بگيرد

در پشت اين آمادگی ھا، چنگالھای آھنين . جنگيدند، برای قبرستان ساختن پايتخت آخرين آمادگی ھا را می گرفتند

اما چين، جاپان و . سعودی، ترکيه، ازبکستان، ھند و امارات متحدۀ عرب ديده می شدپاکستان، ايران، عربستان 

امپرياليست ھای اروپائی بدون انگليس، به اين جنگ دلچسبی نداشتند، مگر امريکائی ھا از پشت بر ھر چيزی 

 ٢٠٠١تا . ندنظارت داشته، ديپلومات ھای امريکائی با نمايندگان خاص چھارچشمی به ھر چيزی نگاه می کرد

. افغانستان در درون تضادھای کشورھای منطقه که سال ھا بر مزدوران شان سرمايه گذاری کرده بودند، غرق شد

اما ھمۀ اين کشمکش ھا بايد روزی به پای امريکا ريخته می شد و زمينۀ تھاجم او را به افغانستان مساعد می کرد، 

 .، به شدت احمقانه است»در اين مدت افغانستان را فراموش کردامريکا «ادعائی که . چيزی که در عمل ديده شد

 ماه نيروھايش را از افغانستان ١٠بعد از آنکه گوربچف به قدرت رسيد و با دستپاچگی خاصی حاضر شد که طی 

 مليارد دالری شوروی ۴۵، روشن شد که مصرف )اگر ممکن می بود اين زمان را محدودتر می ساخت(خارج کند 

رو ساخته، ه  و زخمی ھائی که در اين جنگ داده بود، اين ابرقدرت را از درون با مشکالت فراوانی روببا تلفات

با خروج شوروی از افغانستان و موازی با آن . که افغانستان را به لقايش بسپارد، راھی نداشت جز اين

 ھای داخلی اتحاد شوروی را اعالن کرد، تئوريسن ھای بورژوازی متوجه ضعف» پروسترويکا«و » گالسنوست«

) ، ايتاليا، جاپان و چينالمانانگليس، فرانسه، (اياالت متحده و ھم پيمانان آن . شده و فروپاشی آن را پيشبينی کردند

 تا ١٩٩١(برای اين فروپاشی و نفوذ در کشورھای اقمار شوروی دست به کار شدند و برای اين کار يک دھه 

 .خره با تحوالت زيرين اين فروپاشی تکميل گشترا مدنظر گرفتند که باال) ٢٠٠١
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به رھبری لخ والسا در پولند برای برگزاری انتخابات » اتحاديۀ ھمبستگی«که از مدت ھا به اين سو  با اين

را اعالن نکرده بود، » گالسنوست«و » پروسترويکا«که گوربچف  مبارزه می کرد، اما تا زمانی» دموکراتيک«

که نيروھای شوروی از اروپای شرقی برآمدند و پيمان وارسا  فرو  بعد از آن. شد وب میاين حرکت بی وقفه سرک

. اين بخش اروپا را به زودی فرا گرفت» دموکراتيک«پاشيد، حداکثر مصارف بيرونی روسيه تقليل يافت اما مرض 

در جون . ه راه انداخترا ب» آزاد« دولت مجارستان مرزھايش را با اتريش باز کرد و انتخابات ١٩٨٩در اوايل 

 ديوار برلين ١٩٨٩در نومبر .  دولت سوسياليست پولند از ھم پاشيد و طی انتخاباتی لخ والسا به قدرت رسيد١٩٨٩

 رھبر حزب ١٩٨٩در نومبر . فرو ريخت و المان واحد زير رھبری امپرياليست ھای المان غربی به ميان آمد

 چايسسکو رئيس ١٩٨٩در دسمبر . ات، دولتی متمايل به غرب پيروز شدکمونيست بلغاريا استعفاء داد و در انتخاب

 سيستم ١٩٩١در ماه جون . جمھور رومانيا و زنش توسط مخالفان اعدام شدند و غرب گرايان بر قدرت سوار گشتند

ه جمھوری فدرالی يوگوسالويا به فروريزی آغاز کرد که اول کروشيا و اسلونيا استقالل خود را اعالن نمودند، بعد ب

درگيری ميان اياالت فدراتيو يوگوسالويا (ھای کروشيا، اسلونيا، صربستان، بوسنی ھرزه گوين و مقدونيه تقسيم شد 

 ١٩٩١در اگست ). با مداخالت مستقيم امپرياليست ھای غربی و ناتو، با رقابت ميان امريکا و المان ھمراه بود

کی از جاسوسان و سرسپردگان امريکا در فدراتيف روسيه به کودتای مرموزی عليه گوربچف به رھبری يلتِسن ي

 تمام کمپاين و ءکه در خفا امريکا برای کمپاين انتخاباتی يلتِسن ظاھراً ده مليون دالر پرداخت، در حالی(راه افتاد 

 .م شد کشور جداگانه تقسي١۴ اتحاد شوروی از ھم پاشيد و به ١٩٩١باالخره در دسمبر ) مصرف او را به پيش برد

 بيشتر فعاليت ھای شان را به اين ١٩٨٩موازی با روند فروپاشی اتحاد شوروی، اياالت متحده و متحدان آن بعد از 

در دھۀ نود » سيا« درصد کار ٨٠. کار متمرکز کردند، چون ھيچ چيزی برای آن ھا بيشتر از اين اھميت نداشت

جنگھای يوگوسالويا که تا . قمار شوروی متمرکز گرديدميالدی بر اين فروپاشی و تحوالت و نفوذ در کشورھای ا

 ادامه يافت، المان به کمک بازوی نظامی اش فرانسه می خواست تا توته ھای يوگوسالويا را در کنترول ١٩٩۵

 خود بگيرد و در آنھا چند پايگاه مھم اقتصادی ايجاد نمايد، اما امريکا از طريق ناتو اين امتياز را از المان ھا گرفت

بانک جھانی که با . و در کروشيا پايگاه مھم نظامی خود را ساخت و بعد کوسوو را نيز به چنين پايگاھی مبدل کرد

بيشترين سرمايۀ امريکا می چلد و يکی از نھادھای مھم نفوذ اقتصادی امريکا در کنار صندوق بين المللی پول، 

ختلف جھان می باشد و به بازارسازی در جھان سازمان تجارت جھاني و بانک انکشاف آسيائی در کشورھای م

مصروف و اقتصادھای بروکراتيک را به نفع اقتصاد بورژوائی از نفس می اندازد، در جريان فروپاشی اتحاد 

شوروی به عنوان بازوی مھم امپرياليستی عمل کرد و بعد از دادن نسخه ھای متعددی به روس ھا، ھيچ داروئی 

به اين صورت ھر آدم کمسوادی که لحظه ای !! ن نمود که خاموشانه درد خود را بکشيدتجويز نکرد و در آخر اعال

خود را زحمت دھد، می داند که در دھۀ نود، امريکا نه تنھا افغانستان را فراموش نکرد بلکه برای گرگان تنظيمی و 

ن خاصی به نوبت گذاشت و جنراالن دموکراتيکی رھا کرد و در ستراتيژی آسيائی خود، افغانستان را در ويتري

 .وقتی نوبتش رسيد، دقيقاً به آن عمل کرد

اما پيمان ناتو که در روياروئی با پيمان وارسا ايجاد . از اروپا خارج شد و از ھم پاشيد  پيمان وارسا١٩٩١بعد از 

با شرايط جديد و شده بود، در برابر آزمون سختی قرار گرفت که بايد يا چون برادرش وارسا از ميان می رفت و يا 

فرانسوی ھا که ديگر به دنبال اروپائی بدون نظارت امريکا بودند، به . وظايف جديد به زندگی خود ادامه می داد

 ھزار نفری واکنش سريع را کرد و اروپائی ھا برای مقابله با نفوذ امريکا، پارلمان ۶٠اتحاديۀ اروپا پيشنھاد نيروی 

را ساختند که با اين ابزارھا می توانستند از تسلط امريکا بر اروپا ) يورو(اروپا اروپا، شورای اروپا و پول واحد 
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 اين پيمان ٢٠٠۴آن را تشديد می کرد تا » سيا«اما با درگيری ھای خونين بالکان که دست ناپاک . جلوگيری نمايند

گذشت و ديگر روسيه به وقتی يک دھه .  با وظيفۀ جديدی راھی افغانستان گرديد٢٠٠۶را مصروف نگھداشت و در 

يک کشور تمام عيار امپرياليستی مبدل شد، سردمداران جديد بايد برای وضعيت جديد آمادگی می گرفتند و ذھن 

اياالت متحده با اين تالشھا توانست حريف را . باشندگان روسيه را از ھر منظری با شرايط جديد آماده می ساختند

با حادثۀ يازدۀ سپتمبر . بست  سپتمبر به اشغال افغانستان و عراق کمر می١١سک کامالً از پا بيندازد و به دنبال تم

 بود به پايان رسيد ٢٠٠١ تا ١٩٩١ و دومی از ١٩٩١ تا ١٩٨١در حقيقت دو مرحلۀ ستراتيژيک امريکا که اولی از 

 . بود آمادگی گرفت٢٠١١ تا ٢٠٠١و برای مرحلۀ سوم ستراتيژيک که از 

 نجيب، امريکا به کارھای بزرگتری مصروف شد، لذا پيشبرد امور افغانستان و ادامۀ جنگ چون بعد از سقوط دولت

امريکا می دانست که منافع دھۀ بعدی او را کسی در . را به عھدۀ مزدوران پاکستانی و انگليس خود گذاشت

فته می تواند، لذا افغانستان ضربه زده نمی تواند و اين منطقه را از طريق چوب دستش پاکستان زير نظارت گر

 سپتمبر اين انتظار ١١مترصد فرصت به جان رسيدن مردم افغانستان  توسط جنايتکاران جھادی و طالبی ماند و در 

 .به سر رسيد

در کابل و حومۀ آن، . با سقوط نجيب، گرگان درندۀ  تنظيمی به چور کابل و شھرھای ديگر افغانستان شروع کردند

 ميدان ٩١ راکت و فرقۀ ٩٩ مھتاب قلعه، ديپوھای دو راھی پغمان، لوای ۶١ند حزب وحدت و حرکت اسالمی غ

بعد ساحۀ افشار، سيلو، پوھنتون کابل، کارته سه، کارته چھار، کوته سنگی، مھتاب . شھر را به تصرف درآوردند

 که خود را حزب اسالمی گلبدين. قلعه، دشت برچی و باالخره تا نزديکی ھای قصر داراالمان را تصرف نمودند

نيز از آن پشتيبانی می کرد، در اتحاد با خلقی ھا به زودی » آی. اس. آی«الترناتيف اصلی قدرت می دانست و 

 پوليس در لته ٨، لوای ۵ مخابره جمع کند، لوای درۀ واغجان، فرقۀ ۵٢توانست نيروھای جبار مليشه را در غند 

منيت دولتی، تمام حوزه ھای امنيتی پوليس در شھر کابل،  ا٩۶بند، بيزھای اردو و گارنيزيون ريشخور، فرقۀ 

 به ، محافظ نزديک مکروريان کھنه و جاھای ديگری را که مربوط وزارت داخله بود٢٠۴وزارت داخله، غند 

 .کنترول خود درآورد

لی، ، فرقۀ زرھدار گارد م٧١٧ شينه، نيروھای مستقر در باالحصار، غند ٨٠ زرھدار، فرقۀ ١۵ و ۴فرقه ھای 

 گارد در تپۀ تاج بيگ، حربی پوھنتون و ٣ گارد ميدان ھوائی، لوای ٢ امنيت، لوای ١٠گارنيزيون کابل، فرقۀ 

 امنيت در شمال کابل، قرارگاه ھوائی خواجه رواش و قرار گاه ٢٢ کاريزمير و قرغه، لوای ٨اکادمی تخنيک، فرقۀ 

 ھزار تن از قوای شورای نظار به سرپرستی ۵فتادند و وزارت دفاع در داراالمان به دست شورای نظار و دوستم ا

 .از پروان به کابل انتقال يافتند) گدا، پناه و مال فھيم(داکتر عبدالرحمن و سه قومندان 

حزب اسالمی که خط جبھه اش را از بگرامی، ھودخيل، شينه، بينی حصار، تپه ھای خيرآباد، ريشخور، جنگلک تا 

 ثور توانست در مکروريان سوم، چھارراھی صحت عامه، چھارراھی آريانا و ۴ز دوغ آباد رسم کرده بود، رو

با طرح . شفاخانۀ چھارصد بستر نفوذ کند و باالخره دروازه ھای ارگ و قصر دلکشا را نيز زير سيطره قرار دھد

نی ميان دو  ثور جنگ خوني٧ ثور تا شام ۵ريزی حملۀ روياروئی شورای نظار و نيروھای تسليمی پرچمی از صبح 

به اين . حزب اسالمی مجبور شد خط جنگ را عقب ببرد و خود گلبدين در چھارآسياب متمرکز شود. طرف رخ داد

. در اين سه روز شھر کابل در ميان خون غوطه می خورد. صورت مرکز شھر به دست مسعود و نيروھای او افتاد

، ادريس، زرداد، مال شفيع هللا، انور دنگر، آمر انور، مال گلبدين، مسعود، داکتر عبدالرحمن، فھيم(قومندانان جھادی 

دالور، (و جنراالن و مقامات ارشد دولت فرو ريخته ...) عزت، پناه، گدا، مال فھيم، انوری، مزاری، ابوذر، توفان و
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ل  سا١۴که ...) من، حسام، رفيع وؤاڅک، وطنجار، پکتين، عظيمی، علومی، بابه جان، منگل، دوستم، روزی، م

برادرانه گرفتند تا » ائتالفی«ليون افغان را کشتند، اين بار تصميم يتمام ھرچه در توان داشتند خون خوردند و يک م

 .در سه روز اول جنگ، سه ھزار کابلی جان باختند و فرار از کابل آغاز گرديد. خون کابل را يکجائی بخشکانند

زب دموکراتيک و تنظيم ھای جھادی نقاط گرھی خاصی ميان دو بخش ح» برادرانه«برای ايجاد اين دو وحدت 

مھمترين اين نقاط، وابستگی دو طرف که يکی به . وجود داشت که به طور طبيعی بايد اين دو پيوند شکل می گرفت

پس دو گروه مزدور بر سر غارت و چپاول مردم جورآمد . سوسيال امپرياليزم و ديگری به امپرياليزم قالده بودند

» کمونيزم«و » چپ« طرف ظاھراً انديشه ھای خاصی داشتند که يکی به اسالم و شريعت و ديگری به دو. کردند

تظاھر می نمودند، اما طی چند سال جنگ، نقاب ھر دو طرف افتاده و بی ھيچ مشکلی می توانستند بر سر غارت 

قی ھا بيشتر پشتون و پشتوزبانان حزب اسالمی و خل. قدرت که ھدفی جز آن نداشتند، برادروار متحد شوند و بجنگند

دوستمی ھا که مربوط به ازبکھای . جنوب و پرچمی ھا و شورای نظار بيشتر تاجيک و فارسی زبانان شمال بودند

شمال و پرچمی بودند، خود را اقليتی دانسته و برای حفظ خود به شورای نظار پيوستند اما وقتی دوستم در شورای 

بدتر و وحشی تر يافت به گلبدين پيوست و وقتی گلبدين را از مسعود درنده تر يافت به نظار، مسعود را از خود مست

طالبان پيوست و به اين صورت تا زمان تجاوز امريکا به افغانستان، دوستم ميان مسعود، گلبدين و مالعمر در 

، انگليس و از شورای قيم خارجی حزب اسالمی و خلقی ھا پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده. نوسان بود

امريکا که در کارھای مھمتری . نظار و پرچمی ھا ايران، تاجيکستان، ترکيه، ھند، ازبکستان و روسيه قرار گرفتند

 .مصروف بود، برای رسيدن روز موعود انتظار می کشيد و گويا اين صحنه را فقط نظاره می کرد

ل، جنراالن دولت فرو ريخته که ديگر ھمه چيز را باخته اما آنچه مھم است اين که با روياروئی دو طرف در کاب

گوئی خود را راضی نگه می داشتند، بايد به دنبال اتکائی می گشتند، ھمچنان قومندانان » ائتالف«بودند و فقط با 

د و جھادی که با روياروئی درونی در پايتخت، ديگر قادر نبودند که مردم ده و قريه را به پای اين جنگ قربانی کنن

فقط با افراد مزدبگير به کابل سرازير شده بودند، لذا ھر دو نيروی آدمکش يکی به ديگری احتياج داشتند و به اين 

جالب است که جنراالن . خاطر دو طرف برای ھم جنسان خود آغوش باز نموده، استخوانھای مردم را به باد دادند

متحدانه خون ريختند و تا امروز بعضی از اينان، ھشت ثور خلقی و پرچمی از ھمان روز اول با ياران جھادی شان 

را روز ائتالف می نامند، اما وقتی پای جنايات بعد از ھشت ثور به ميان می آيد، خود را شريک اين خونريزی ھا 

 !!ندانسته و مثل ساير مردم اعتراض دارند

ت را بسازند اما پاکستان از يکسو با اين با اينکه مسعود تأکيد داشت که رھبران تنظيمی در پشاور تشکيل حکوم

رھبران جلسه گذاشته و از سوی ديگر گلبدين نيروھايش را به کمک خلقی ھا تشويق می نمود تا ھرچه زود پايتخت 

کرد تا مگر گلبدين موفق به گرفتن ارگ و پايتخت شود، اما با  به اين خاطر نوازشريف تعلل می. را اشغال کند

اسالمی در روياروئی با مليشيای دوستم و شورای نظار، نوازشريف در گورنرھاوس پشاور شکست نيروھای حزب 

دولت مسخرۀ شورای جھادی به رھبری مجددی را برای دو ماه که بعد برای چھار ماه ربانی زمام امور را در 

 .وددست گيرد و شرايط را برای برگزاری انتخابات آماده سازد، تعيين و به افغانستان صادر نم

 نفری از اعضای شورای جھادی به کابل رسيد و شام ھمان روز ۵١مجددی در عصر روز ھشت ثور با کاروان 

سرپرست دولت به جای (عبدالرحيم ھاتف . مضحکۀ تحويل قدرت در سالون تشريفات وزارت خارجه برگزار شد

انی کردند و قدرت را به مجددی سخنر) وزير خارجۀ نجيب(و وکيل ) صدراعظم نجيب(، فضل الحق خالقيار )نجيب

انقالب کبير و «رھبران دولت دموکرايتک خلق در برابر دشمنان شان زانو زدند و در قاب طالئی . تحويل دادند
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روشن شد که . را به دشمنان شان تقديم نمودند، کاری که در تاريخ دنيا کمتر اتفاق افتاده بود» برگشت ناپذير ثور

 آنچه فکر می شد بيمايه تر بوده اند که اگر به اين خفت تن نمی دادند، معلوم نبود چه رھبران حزب دموکراتيک از

 !چيزی مانده بود که از دست می دادند؟

 نمايندۀ تنظيمی ١٠ مال و ١٠ قومندان جھادی، ٣٠در اين شورا که از ھر تنظيم پنج نفر معرفی شده بودند، در آن 

در اين جمع از افراد حزب وطن کسی (نظيم ھای شيعه معرفی می شدند  نفر ھم بايد از سوی ت٢٠. حضور داشتند

می » تمثيل«و به اين صورت قدرت شورای جھادی ) گفتند حضور نداشت و معلوم نبود که چرا آن را ائتالف می

شد که در آن مجددی رئيس، گلبدين صدراعظم، معاون صدارت و وزير داخله از تنظيم سياف که بعد احمدشاه 

احمدشاه احمدزی از اخوانی ھای سابقه دار است که در زمان وزارت داخله و (ی به اين سمت تعيين شد احمدز

ليون ھا دالر دارائی مردم يکه سرپرستی صدراعظمی را بر عھده گرفت، در کابل به ارزش م مخصوصاً بعد از آن

ن دوم صدارت و وزارت معارف به ، معاو) خانه را قباله نمود که تا حال در اختيار دارد١٢١را چور کرد و 

مولوی خالص، معاون سوم صدارت و وزارت خارجه به محاذ پير گيالنی و باالخره وزارت دفاع به جمعيت و 

 .مشخصاً به احمدشاه مسعود و ستره محکمه به مولوی محمد نبی داده شده بود

گاھی بر   ـ پرچمی را ھم شريک کردند، ھيچاين گرگان که الشه ای به نام کابل را ميان خود تقسيم و جنراالن خلقی

ليون ياما اين دو م. ديگر را دريدند سر اين تقسيم جور نيامدند و برای سود بھتر و بيشتر، تا توان داشتند شکم يک

سياف که در طرح و تھيۀ قرارداد پشاور . مردم کابل بودند که بار اين ھمه شکم دريدن و دندان خائی را متحمل شدند

می داشت، با جمعی از نيروھايش در پغمان تجمع کرد و در آنجا پايتختی تدارک ديد، مخصوصاً که عرب نقش مھ

 .را به قتل برساند» شيعه ھای کافر«کردند تا  ھا با پول فراوان بر پشت او تپ تپ می

و بعد  و يک روز بعد دولت ايران شورای جھادی را به رسميت شناختند ١٣٧١دولت پاکستان شام ھشت ثور 

 ثور نوازشريف با آصف نواز ٩به تاريخ . مصر، چين، روسيه، سودان و ھند نيز به اين شناسائی اقدام کردند

جنجوعه، صديق کانجو، عبدالستار الليکا، موالنا عبدالستار نيازی، جنرال جاويد ناصر، شھزاده ترکی فيصل نمايندۀ 

 مليون کلداری ٢۵٠در اين ديدار نوازشريف چک . بل شدندسعودی و حامدالفايد سرمنشی کنفرانس اسالمی وارد کا

وارخطائی نوازشريف در ديدار از . دزديده شد» صاحب«توسط حضرت » غلی«را به مجددی تسليم کرد، پولی که 

چون مردم نوکر . کابل و به رسميت شناختن فوری آن نشان داد که پاکستان چه عطشی برای تسلط بر افغانستان دارد

پاکستان، گلبدين را که در تسخير ارگ شکست خورده بود می شناختند و ھنوز سه ھزار مرده دفن نشده، او نازدانۀ 

به چھارآسياب گريخته بود، نوازشريف با رسيدن خود به کابل و گذاشتن اينھمه پول در جيب مجددی به افغانھا نشان 

نوازشريف با سفرش . ن در يک خريطه نشکسته استداد که با مخالفت گلبدين کار از کار نگذشته و تخم ھای پاکستا

به کابل نشان داد که اگر ھزار گلبدين برود و بيايد، پاکستان باز ھم بر تمام جرثومه ھای جھادی تسلط دارد و ھمه 

 پاکستانی در طول سالھای ١۴٠٠حميدگل اعالن کرد که . را از سالھا قبل شش قاته خريده و در جيبش گذاشته است

 .انستان جان داده و به اين خاطر رھبران جھادی بايد بھای آن را با خم چشمی و سرخمی تحويل می دادندجنگ افغ

، اندری کويزيروف سفير روسيه با سه فروند طياره مملو از مواد غذائی و دوا وارد کابل ١٩٩٢ می ١٣به تاريخ 

افغانستان نوين و روسيۀ نوين، فصل جديدی ما می خواھيم در روابط بين «وی در کابل به خبرنگاران گفت که . شد

ما بايد صفحات سياھی را که توسط ديکتاتوران کمونيستی در تاريخ ھر دو مملکت به ميان آمده، به کلی . يمئباز نما

اين عجز سفير کشوری بود که تا چند ماه قبل از فراز کرملين دستور قتل ھزاران افغان را می » .از ميان برداريم

حال که ھم رھبران جھادی، ھم جنراالن خلقی ـ پرچمی و ھم سردمداران رژيم يلتِسن، سر در آخور کاخ داد، اما 
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شده، کويزيروف حق داشت که از روابط با ھمپالگی ھای مزدورش با اين » نوين«سفيد فرو برده بودند، ھر چيز 

 .زبان تجليل کند

شورای قيادی به رھبری ربانی در . قرار گرفت» شورای قيادی«اما شورای جھادی به زودی در روياروئی با 

 با سياف، مولوی محمد نبی محمدی، شيخ آصف محسنی، مولوی ١٩٩٢ربانی به تاريخ چھار می . پشاور اعالن شد

سميع هللا و نمايندگان حزب اسالمی به کابل آمد و صالحيت خود را در کنار شورای جھادی با امکانات رزمی 

 عضوی خود را اعالن کرد که در آن ٣۶يک روز بعد مجددی کابينۀ . ا به تطبيق گذاشتشورای نظار و پرچمی ھ

. سياف در برابر آن شديداً واکنش نشان داد و به اين خاطر از کابل به پغمان رفت. دو پسر خود او ھم شامل بودند

ت دولتی گذشته ملغا اعالن  اولين جلسۀ شورای قيادی را برگزار کرد که در آن تمام ادارا١٩٩٢ربانی در شش می 

عفو عمومی را مجددی حق هللا اعالن کرد و حق العبد . شد، حزب وطن منحل گرديد و تمام دارائی ھای آن ضبط شد

آنان از يک طرف . با اين اعالن ترس بيشتری بر اعضای حزب وطن مستولی گشت. را به جای خودش ماند

ند و از سوی ديگر برای رھبران جھادی مطيعانه تر، سر خم خواستند جنگ را ميان گلبدين و مسعود شدت بخش

مخصوصاً وقتی جنايتکارانی چون عبدالحق علومی، کريم شادان و بعدھا عبداالحد ولسی . کنند» بچ«نمايند تا جان 

 .کشته شدند، اين ترس بيشتر، استخوان ھای بقايای حزب خلق را لرزاند

کابل و برکناری جنراالن خلقی ـ پرچمی از دولت گرديد، اما مسعود افراد گلبدين خواستار خروج نيروھای مليشه از 

دوستم را در سرنگونی دولت نجيب مؤثر دانسته، اعالن کرد که بعد از اين تمام اين نيروھا مربوط به حکومت 

ی جزئی از توده ھای مردم در اين اعالن مسعود شکی نداشتند که جنايتکاران مليشيائ. شود اسالمی افغانستان می

نيروھای دولت اسالمی شده بودند، زيرا به چشم سر می ديدند که در رأس دولت اسالمی و دفاع از اسالم و شريعت 

اين پياده کنندگان شريعت بر سر افراد بيگناه ميخ می . اسالمی کسانی قرار دارند که جز قتل و غارت کاری ندارند

 زحمتکشان تجاوز می کردند و زايمان زنان را تماشا کرده از آن کوبيدند، رقص بسمل تماشا می کردند، بر زنان

پرانی بر کابل ادامه داد که دوستم يک شبه مسلمان شد و در  گلبدين با اين بھانه تا زمانی به راکت. لذت می بردند

 !شورای ھماھنگی در کنار گلبدين شانه به شانه ايستاد و بار ديگر غسل تقديس نمود و مجاھد کبير شد

که روياروئی ھای کشورھای منطقه، مخصوصاً پاکستان، ايران، ھند و عربستان سعودی با مزدوران شان از  با اين

ديگر را بريده  سالھا وجود داشت و با اين اختالف و تضاد قومندانان بسياری تا رسيدن به تخت و تاج گلوی يک

حصار يا شريک شدن در قدرت از وجايب شرعی و بودند، اما در کابل اين روياروئی ھا بسيار نزديک شده و ان

که به اثبات برسانند که از جھادی ھا  جنراالن خلقی ـ پرچمی ھم برای آن. اسالمی ھر يکی آنان به حساب می آمد

احمدشاه مسعود که ديگر خود را . بھتر بوده اند، تا توان داشتند، ماشه کش کردند و دود کابل را به افالک نشاندند

 . کامل کابل می دانست، تالش داشت که نيروھای ميانه بين خود و حزب اسالمی را با ھر امتيازی جلب کندزمامدار

به » دولت موقت«که در دوران رياست  مجددی که نه لشکر و سپاھی داشت و نه کسی او را جدی می گرفت، با اين

که حتی از پخش صحبت ھای او در شمال رفت و با مسعود ديدار کرد، اما در کابل با خودسری ھای مسعود 

دوستم که به دنبال . تلويزيون جلوگيری کرد، شديداً ناراضی و سرخورده شد و طبق معمول به فرياد و فغان رو آورد

اعالن وظيفۀ رسمی بود، اما مسعود طفره می رفت، روز تا روز ناراضی تر می شد و اين را مجددی درک کرده 

ار رفت و برای دوستم رتبۀ سترجنرالی داد و او را مجاھد کبير خواند، و با اين  به مز١٩٩٢ می ٢٢وی در . بود

كار نشان داد که دين مداران جھادی برای رسيدن و نگھداری قدرت با ھر کسی جورآمد کرده می توانند و با دادن 

يزھائی چون دين و ضد چنان رتبه و القابی ثابت می ساختند که ديگر برای شان فقط امتياز و قدرت مطرح بوده، چ
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ھمين ھا می توانستند يک روزه برای شاه امان هللا ثناگوئی کنند و روز بعد او را تکفير . دين نزد شان معنی ندارد

 زن اضافه گرفته بود، خطبه بخوانند و ٢٩ زن رسمی داشت و از حد اسالمی ٣٣نمايند؛ برای حبيب هللا زن باره که 

صادر نمايند و از کاسۀ چنين » دارالحرب«ر ھزاره به عبدالرحمن خان فتوای  ھزار زن و دخت١٢برای چپاول 

 ھزار از ١٢استبدادی، جمعيت العلمائی برويد که وظيفۀ آن فقط توجيه جنايات اين ھيوالھای تاريخ باشد؛ بيش از 

گانند و بعد برای اين مالھا در شئون اسالمی نجيب جمع گردند و با اشغالگران روسی تا نيمه ھای شب پياله بجن

، رتبۀ )دوستم گلم جم که اشغالگران برايش لقب قھرمان داده بودند(يکی از فاشيست ترين و جنايتکارترين فرد تاريخ 

شود به ھمان اندازه بايد » کبيرتر«مجاھد کبير بدھند، نامی که واقعاً برای دوستم زيبنده بود چون ھرچه مجاھد، 

اگر اسدهللا سروری، حفيظ هللا . سيری که غير از آن برای اين نام نمی توان پيدا کردجانی تر و جنايتکارتر گردد، تف

از سوختن درۀ سرسبز واغجان به (امين، ببرک شينواری، طاھرفراھی، هللا داد توفان، شايسته وارث، نبی عظيمی 

مت مسلم و ديگران خون ، عص»قھرمان«، رسول پھلوان، جبار »قھرمان«من، بابه جان، دوستم ؤ، م)وجد آمده بود

ھزاران نفر را ريختند و پوليگون ھا را پر کردند، افرادی چون گلبدين، مسعود، سياف، مزاری و ديگران ھرگز 

کمتر از اينان نبوده و به اين خاطر دادن لقب مجاھد کبير برای دوستم از سوی مجددی، ادامۀ ھمان وظايف 

ات جنايتکاران ايستاد نشده، بلکه به ھر طريق خواسته اند برای آنان سردمداران دين بوده که ھرگز در مقابل جناي

 .خدمت کنند و با پستی و پلشتی به دريوزگی آنان بپردازند

 جوزا مجددی به پاکستان رفت، ۵به کابل آمد و بعد به تاريخ » تحويل گيری قدرت«نواز شريف که يک روز بعد از 

ابل به سوی طيارۀ او پرتاب و به پوزۀ طياره اصابت کرد، اما پيلوت، در برگشت، راکتی بر فضای ميدان ھوائی ک

هللا را تکرار می کرد و سخت ترسيده بود، ءکه مجددی زود زود بسم هللا و انشا با اين. طياره را بر زمين نشاند

شورای که مجددی ياد دارد، محکوم کرد، اما بعدھا که طوق وحدت گلبدين در » الفاظی«گلبدين را با ھمان 

که در زمان فير راکت و در زمان  ھماھنگی را به گردن آويخت، فير اين راکت را به مسعود نسبت داد، چيزی

 .اتھامش به مسعود از سوی کسی جدی گرفته نشد

طرف سياف و نيروھای او را به سمت خود بکشاند و از سوی ديگر ميان  مسعود در کابل تالش داشت که از يک

بر طبق اين برنامه چھار تن از اعضای شورای مرکزی حزب و حدت .  ايجاد نمايدحزب وحدت دو دستگی

اين ترور به زودی به سياف و . در منطقۀ سيلو ترور شدند) کريمی، سيد اسماعيل حسينی، چمن علی ابوذر و وثيق(

توقف داده شد که قومندانان او نسبت داده شد و فردای آن موتر حاجی شيرعلم توسط افراد حزب وحدت در پل سرخ 

 دستور حمله بر مردم افشار ١٩٩٢ می ٣١بعد بر آن فير کردند اما خود شيرعلم سالم برگشت و سياف و مسعود در 

 نفر از مردم اين منطقه به قتل رسيدند و با اين جنگ، کابل در آتش دوامداری ٢٩٠را صادر کردند که در يک روز 

 تانک، راکت، ماشيندار ثقيل و ھرچه که دو طرف در اختيار داشتند، در اين حمله از توپ،. به سوختن آغاز کرد

مورين، دو راھی پغمان، کوته سنگی و دامنۀ کوه أمناطق افشار، سيلو، خوشحال خان، کارته م. استفاده کردند

به اين . نداکاديمی پوليس، سيلو و پوليتخنيک با تمام ملحقاتش در ميان دود و آتش گم شد. پوليتخنيک در آتش سوختند

در اين ميان قربانيان . صورت استخوان شکنی عبدالرحمن خانی بار ديگر ميان جنايتکاران پشتون و ھزاره زنده شد

در اين جنگ از خانواده ھای . اصلی توده ھای فقير ھر دو مليت بودند که در آتش اين استخوان شکنی می سوختند

 وانان، مزدورکاران، نانوايان، دريوران و کارگران با خانواده رھبران و قومندانان پشکی کشته نشد، اما کراچی

خانواده ھائی که يا مرد . فرار از يک طرف شھر به طرف ديگر آغاز شد. ھای شان تاوان اين کشتار را دادند

ستند که خانواده و يا فرزند خانواده را گم کرده و دار و ندار شان در آتش سوخته بود، فقط فرار می کردند و نمی دان
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به . به کجا بروند، در ھر جائی که احساس می شد، از سقوط آخرين پرواز گلوله در امان اند، اتراق می نمودند

زودی مکتب ھا، مسجدھا و ادارات دولتی به محل سکونت اين فراريان از آنسوی شھر به اين سوی شھر مبدل 

ا عابران ھزاره را در ھر کوی و کوچه ای دستگير و سيافی ھ. مکاتب مسدود گشتند و ادارات غيرفعال شدند. شدند

در مقابل . تيرباران می کردند، زنان و دختران آنان را به قرارگاه ھا برده، دستجمعی بر آنان تجاوز می کردند

وحدتی ھا ھر عابر پشتون را دستگير کرده يا جابجا تيرباران می کردند و يا آنان را به قرارگاه ھای خود برده، 

 . توته می نمودندتوته

در اين درگيری ھا دو طرف زايمان زنان حامله را تماشا کردند، زنان و دختران را برھنه رقصاندند، بر فرق افراد 

عادی پشتون ميخ کوبيدند، بر مردان ھفتاد ساله تجاوز کردند، رقص بسمل تماشا کردند، پسران ھفت ساله را با 

جوان را بريدند، مثله کردند، کله منار ساختند، شکم زنان حامله را دريدند، تجاوز جمعی کشتند، پستان ھای دختران 

 .دانستند که چه گناھی کرده اند و عابران پشتون نمی دانستند که چرا دستگير می شوند زحمتکشان ھزاره نمی

ننتال، موتر، کتابخانه ھا، شفاخانه ھا، مکتب ھا، سيلو، سره مياشت، اکاديمی پوليس، پوليتخنيک، ھوتل کانتي

ھای مردم، دروازه و کلکين، لين ھای برق، دستک ھای خانه ھای مردم و ساختمان ھای  موترسيکل و بايسکل

رژيم سفاک ايران به طور مستقيم و غير مستقيم از . دولتی، حتی درختان کنار جاده ھا را بريدند وغارت کردند

غرب کابل در ميان دود و آتش گم بود و فقط مردم فرار . حزب وحدت و عربستان از اتحاد سياف حمايت می کردند

دھھا خانواده، دختران و پسران جوان شان را گم کردند و . می کردند و حتی قادر به کشيدن مرده ھای شان نبودند

اينان که از فقه حنفی و جعفری پيروی می کردند و بر ھرکسی مھر کفر و . نمی دانستند که کی کجا فرار کرده است

تد می کوبيدند با اين آدمکشی و ويرانگری ھا نشان دادند که خود و حاميان شان چگونه اين مذاھب را لته پاک مر

 .تمام کثافت کاری ھای شان قرار می دادند

دشت برچی تا سرک داراالمان در کنترول حزب وحدت . با اين سگ جنگی ھا، خط ھای سرخی در کابل ترسيم شد

در اين مناطق گشت و گذار کرده نمی توانست؛ پغمان و دامنه ھای آن، خوشحال خان تا قرار گرفت و ھيچ پشتونی 

سرک سيلو در کنترول اتحاد سياف قرار گرفت؛ از گردنۀ باغ باال تا پلچرخی که شامل شمال دريای کابل می شد، 

ری، باالحصار، در کنترول شورای نظار و جمعيت قرار گرفت؛ مناطقی مثل جاده، باغ علی مردان، چمن حضو

حزب اسالمی ھمان خط گذرگاه، بگرامی و . شاه شھيد، کارته نو و مکروريان کھنه در کنترول جنبش دوستم در آمد

اين تقسيمات که بر اساس تنظيمی بنا شده . چھارآسياب که جنوب دريای کابل را می ساخت در کنترول خود گرفت

 .بود، اساس قومی و زبانی ھم داشت

ر تسلط ھر تنظيم قرار گرفت، تمام ادارات آن را غنيمت دانسته، فرش، ظرف، ميز، چوکی، شيت ھا ساحاتی که زي

کاغذھا و اسناد را در بخاری ھا . ھای برق، کلکين، دروازه و حتی دستک ھای اين ادارات را چور کردند و لين

 . و مذھب چپاول شدندبانک ھا، شفاخانه ھا و مکتب ھا نيز از طرف تيکه داران دين، قوم. سوزاندند

 ھای دو طرف رھا می کردند، ھمه چيز از جمله دستک ھای پوشش راکتمردمی که خانه ھای خود را از ترس 

در اين زمينه از ھمه دست باالتری ) گلم جم ھا(مليشيای دوستم . ھای شان نيز برده شدند و به فروش رسيدند خانه

ھای » غازی«کندک ھا، غندھا، لواھا و فرقه ھا که با تسلط . وختندداشتند و بيشتر می زدند و می بردند و می فر

سالح کوت ھا و گدام ھا نيز . کردند، ھمه چيز آنھا چور می شدند مجاھد، سربازان و افسران اين قطعات فرار می

نيروھای که  با اين. يلغار می گرديدند؛ ربانی اين محالت را غنيمت اعالن کرد و رسماً فرمان چور آنھا را داد

 مليارد دالر زيربناھای اقتصادی افغانستان چون کارخانه ھا، ٢٧٧ سال به ارزش ١۴شوروی و دولت پوشالی در 
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پل ھا، جاده ھا، مکاتب، بند و انھار، باغ ھا و زمين ھای مردم را در اثر بمبارانھا، توپ زنی ھا و تانک دوانی ھا 

 مليارد دالر ١٢٧ق دين مقدس شان، تنھا در کابل به ارزش نابود کردند، اينک نيروھای پيرو شريعت و تطبي

زيربناھای اقتصادی کشور را از بين بردند و البد مردم به اين باور رسيدند که مزدوران شوروی و نوکران امريکا 

 .ديگر نداشتند در ويرانی و چپاولگری افغانستان دست کمی از يک

ی را ناممکن دانسته و وعده ھای تشکيل دولت اسالمی را دروغين ساکنان کابل که مصالحه در ميان گرگان تنظيم

آنانی که امکانی در اختيار داشتند به واليات کوچ نموده، بعضی ھا به پاکستان . يافتند، فرار از کابل را شروع کردند

 کنايه آن را برای اين فراريان کمپی در کنار کمپ ناصر باغ در نظر گرفته شد که افراد تنظيمی به. آواره شدند

برادران ما به پاکستان گريخته اند، نه به خاطر اعمال کثيفی » شھامت«می ناميدند که گويا اينان در اثر » ٢٠سکر«

که از فرار يک  ھای مزدور با ريش ھای دراز و کاله ھای سفيد، عوض آن اخوانی. که آنان به راه انداخته بودند

لھا برای به قدرت رسيدن اين وطنفروشان دعا کرده بودند تا از شر تجاوز ليون کابلی بيچاره که بسياری آنان سايم

روس رھائی يابند، به خود بلرزند، بدون کوچکترين ننگ و شرمی اين فراريان را سکر بيست می ناميدند و نشان 

که به   اينمی دادند که تا ھنوز روح انسانی در وجود آنان حلول نکرده و با عقده ھای بويناک بنيادگرائی عوض

مزدوران ارشد شوروی جزا بدھند، برايشان القاب مجاھد کبير و سترجنرالی داده، جنايتکارترين آنان را که بايد در 

کردند، سخت در آغوش کشيده و با افتخار بر  ھمان لحظات اول ورود به کابل در يک دادگاه صحرائی تيرباران می

 شر پياده شدن شريعت شان نداشتند، سکر بيست و گلم جم نام توده ھای زحمتکش کابلی که راھی جز فرار از

 .را برپا نمودند» کچه آبادی«ليون فراری به راولپندی گريختند و در آنجا کمپ يعده ای از اين يک م. نھادند

  ھزار نفر می رسيد، نه تنھا در اين شھر ھر يک برای٣٠گرگان جھادی که تمام نيروھای شان در کابل به کمتر از 

اسماعيل خان با حمايت قومندانان ديگر ربانی و . خود پادشاھی بنا کردند بلکه افغانستان نيز ميان آنان تقسيم شد

امارت «سياف به زودی واليات ھرات، بادغيس، غور، فراه و نيمروز را در کنترول خود گرفت و پادشاھی به نام 

شاه و قومندانان جمعيت از او حمايت کردند، در در فراه حاجی محمد. را ساخت» حوزۀ جنوب غرب افغانستان

زير قوماندۀ اسماعيل خان قرار گرفت، در بادغيس داکتر ابراھيم و برخی از قومندانان » جبھۀ نيمروز«نيمروز 

 .جمعيت و حرکت زير اثر ھرات رفتند

زی کوچکترين در ھزاره جات درگيری ميان حزب وحدت و حرکت اسالمی ادامه يافت، اما دولت تنظيمی مرک

قندھار ميان مولوی نقيب هللا . در آنجا ھر قومندان حاکم سرخود بود. صالحيتی بر کار اين منطقۀ بسيار وسيع نداشت

در شرق، شورای جالل . جمعيتی و سرکاتب اختر محمد گلبدينی تقسيم و بالانقطاع يکی بر ديگری راکت می پراند

نان سياف، ربانی، گيالنی و گلبدين نيز شرکت داشتند، کنر و لغمان را آباد به رياست حاجی قدير که در آن قومندا

در شمال که مزار حيثيت مرکز را داشت، نيروھای . در جنوب حقانی نيروی اصلی بود. نيز زير پوشش گرفتند

اما نيروھای محقق، منصور نادری و دوستم در برابر . محقق، دوستم و عطا در روياروئی دايمی قرار داشتند

 عالوه بر اين. جمعيت متحدانه عمل نموده، به اين خاطر حاکميت اين شھر و در مجموع شمال در دست دوستم بود

تورخم ـ جالل آباد ـ کابل، (که در شھرھا بُکش بُکش و چپاول جريان داشت، تمام مسيرھای عمومی و ترانزيتی 

دانان محلی پاتک اندازی شده در ھر چند قدم توسط قومن) ھرات ـ قندھار ـ کابل، مزار ـ سالنگ ـ کابل وغيره

در اين مسيرھا بر زنان و دختران بسياری تجاوز . می پرداختند» محصول«موترھای باربری و مسافربری بايد 

در نزديکی قندھار يکی از . کردند و روزھا با خود نگه می داشتند بچه ھای نوجوان را نيز پياده می. صورت گرفت
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مجبور می » جريمه«کاتب مربوط حزب اسالمی، مسافران را پياده کرده و بعد از پرداخت پوسته ھای حاجی سر

 .کردند که چند دود چرس بزنند که ھمه تا قندھار استفراغ می کردند

منصور که در زمان حکومت نجيب قومندان مليشيای عصمت مسلم بود با خواھر زاده اش عبدالرازق که حال يکی 

ندان سرحدی قندھار است، از قندھار تا تخته پل، مسير بولدک را در کنترول داشت، عالوه از متحدان کرزی و قوم

 که از ھر موتر پول می گرفت، بچه ھای نوجوان و مقبول را از موتر پياده کرده، روزھا با خود نگه می بر اين

 می کرد و زرداد ھر زرداد و سگ او در مسير کابل ـ تورخم در ولسوالی سروبی بدتر از منصور عمل. داشت

او که موھای ژوليده و . می انداخت) عبدهللا شاه که از قومندانان سياف بود(کسی را می خواست نزد سگ خود 

 .ناخن ھای برآمده و سگ مانندی داشت، بر اسير حمله می کرد و با ناخن و دندان او را تکه تکه می نمود

ط حزب وحدت که چيزی از منصور و زرداد کم نداشت، افراد در مسير مزارشريف، پوسته ھای شفيع ديوانه مربو

مسلح او شپش ھای سر خود را گرفته و به دست مسافران می دادند و بعد عوض آن چند صد ھزار افغانی طلب می 

حين عبور، افراد يکی از «: يکی از رانندگان در اين مسير می گويد. کردند و به اين صورت به چپاول می پرداختند

 ھزار افغانی طلب کردند، اما عذر کردم که مفلس ھستم، قومندان پوسته به آرامی گفت که او را ٢٠٠پوسته ھا اين 

وقتی مرا به آن اتاق بردند، قومندانی نشسته بود که چند نارنجک به موھايش بسته و . ببريد» حضرت علی«به اتاق 

فغانی محصول تحويل کن، اما من باز ھم عذر کردم  ھزار ا۵٠٠قيافۀ ترسناکی داشت، به مجردی مرا ديد گفت که 

باديگارد مرا به دروازۀ اتاقی برد و گفت داخل . ببريد» خدا«و او به آرامی باديگاردش را گفت که استاد را به اتاق 

وقتی داخل شدم که در کنج اتاق مردی با قامت بلند و لباس بر تن ايستاده است، تا خواستم با . شو و خودش برگشت

 ھزار افغانی ۵٠٠او حرف بزنم بر زمين خورد، فھميدم که او خشک شده؛ به شدت ترسيدم و از اتاق بيرون شده، 

را تحويل باديگارد نمودم و تصميم گرفتم که در برگشت موترم را بفروشم و از اين کشور فرار کنم و به زودی 

 ».ھمان کار را کردم

ندانان باالبلوکی نه تنھا تحمل کوچکترين حرفی از سوی مسافران را در مسير قندھارـ ھرات شين شير يکی از قوم

در منطقۀ سنزری و حوض مدد که زير اثر سرکاتب بود، . می کرد» ذبح«نداشت بلکه با کارد کالنی آنان را 

ی از در يک. دادند از شاھراه عبور کنند و بايد از داخل باغ ھا و جويچه ھا عبور می کردند موترھا را اجازه نمی

اين پوسته ھا که جمعی از چرسی ھا و پای لچ ھا النه کرده بودند و چند بچه بی ريش داشتند، وقتی موتری به 

 ھزار ١٠٠پوسته می رسيد، يکی از اين بچه ھا که نشه می بود، مقابل موتر می ايستاد و با تحکم صدا می زد 

 ٣٠٠زار افغانی و اگر حرف ديگری می زد،  ھ٢٠٠افغانی، در صورتی موتروان حرفی و يا عذری می آورد، 

 ھزار افغانی اضافه می گشت و بعد تمام اين پول ھا ١٠٠ھزار افغانی می شد و به اين ترتيب با ھر حرف راننده، 

را با تھديد به مرگ از او می گرفت که اگر نمی داد در ھمان جا تيرباران می شد، لذا دريوران اين را فھميده بودند 

 . حکم اول، مقدار پولی که طلب می شد، می پرداختندو در ھمان

که اين افراد مسلح چه حقی بر گردن مردم داشتند که با اين قساوت پول می گرفتند، نه ھيچ قومندانی حاضر بود  اين

آنان باجگيری از توده ھای مردم را حق مسلم . که در مورد آن توضيح دھد و نه کسی توان چنين پرسشی را داشت

کرده اند، چنانچه اعضای حزب دموکراتيک اين را قانوناً حق خود » جھاد«دانستند، چون مدعی بودند که  میخود 

رھبران جھادی پست تر و بی . می دانستند که ھر کسی را دستگير کنند، ضد انقالب بنامند و او را تيرباران کنند

ستند که از اين جنايات دفاع کنند، ورنه حتی پشکی وجدان تر از قومندانان شان بودند، و اين را وظيفۀ خود می دان

سياف رسماً اعالن کرد خاک شھر کابل بايد يک متر کنده شود و . ھم در آن درگيری ھا کنار شان نمی ايستاد
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» غازيانش«به اين صورت او رسماً برای . محراب ھای مساجد تغيير بخورد، زيرا در شھر کابل کفار قدم زده اند

 .می داددستور چپاول 

در اين شھر دزدی، غارت، . شھر مزار که در انحصار دوستم و محقق قرار داشت، وضعيت بھتری از کابل نداشت

در واليات ديگر زد و خورد ھميشگی ميان قومندانان جريان . اختطاف و تجاوز به دختران جوان گاھی قطع نشد

کس نمی دانست که ھمين فردا بر  می گشت و ھيچھا به دشمنی و دشمنی ھا به دوستی مبدل  يکشبه دوستی. داشت

 .آيد سر شھر و ده شان چه می

 ملوک الطوايف، مافيای مواد مخدر زمينه يافت تا دستانش را در زرع و قاچاق مواد مخدر درازتر در ميان اين ھمه

لذا ترياک . مافيا در اين دوره تالش کرد که زرع ترياک را از قفس ھلمند به مناطق ديگر ھم به پرواز درآورد. کند

اينان بر زمين ھای بسياری . و فراه  راه کشيدندکاران ھلمندی با پولھای کالن مافيا به سوی واليات قندھار، ارزگان 

که اسماعيل خان زرع ترياک را ممنوع قرار داده بود، با آن ھم ساحۀ توليد ترياک به  سرمايه گذاری کرده و با اين

 .شدت گسترش يافت و توليد آن چند برابر باال رفت

اين .  آنان در برخی واليات نيز درگير شدندبا روياروئی ھای گلبدين و ربانی در کابل، قومندانان جنايت پيشۀ

جنراالن خلقی و پرچمی با اين که تالش داشتند تنور اين جنگ را گرمتر . درگيری ھا در قندھار و مزار شديدتر بود

نگھدارند؛ اما وقتی گلبدين در سه روز اول جنگ ضايعات بسياری داد و خط جنگ عقب رفت، با تمام تالش ھای 

من، بابه جان و دوستم که بايد بر مواضع گلبدين حمله شود تا ؤمی، علومی، حسام، روزی، مآصف دالور، عظي

. را نپذيرفت بلکه باب مذاکره و آتش بس را با گلبدين باز کرد» فرمايش«اجازۀ اکمال نيابد، اما مسعود نه تنھا اين 

توده ھا را به » بی مقدار«که فرزندان چون آقای دالور نمی دانست که با تمام اختالفات و روياروئی ھای اينان 

که ناف شان به استخبارات کشورھای مختلف و در نھايت به ريش سيد قطب، حسن  کشتن می دادند، اما تا جائی

  .ديگر بودند يک» برادران«البنا، مودودی و قاضی حسين احمد بسته بود، 

پدر (و اعجازالحق پسر ضياءالحق ) انرئيس اطالعات عربست(، ترکی فيصل »آی. اس. آی«باالخره مقامات 

، مسعود و گلبدين را در بگرامی ھفت ساعت رو در رو نشاندند و با اين توافق که مليشيای )بنيادگرايان اخوانی

اما اين مصالحه که آمادگی برای جنگ ھای خونين بعدی بود، نه . دوستم از کابل خارج شوند، به مصالحه تن دادند

کردند که اخوانی ھا لحظه ای به ويرانی کابل و بربادی مردم آن می انديشند،  تند و نه فکر میمردم به آن باور داش

در اين حال جنگ ميان . چون اگر چور وجود نمی داشت، افراد مسلح آنان يک ثانيه تفنگ گردانی نمی کردند

 .ن قربانی می گرفتنيروھای حزب وحدت و حرکت اسالمی در جنوب کابل بی وقفه ادامه داشت و از کابليا

که گلبدين بر خروج نيروھای دوستم از کابل تأکيد داشت، جالل الدين حقانی با گروپی از قومندانان جنوب به  با اين

او در قصر داراالمان جابجا شد و با گلبدين و مسعود چند بار ديدار . مصالحه کند» برادران«کابل آمد که در ميان 

 ھای جنايتکار و ابتداء با حزب گلبدين و بعد به مولوی خالص پيوست و بعدتر مستقل حقانی که يکی از اخوانی. کرد

شد و مورد حمايت مستقيم اعراب سعودی و امارات قرار گرفت و با يک زن عرب که به خاندان شاھی نزديک 

مجددی کند، اما » کمک«است، ازدواج کرد، در ديداری با مجددی خواست که به صلح ميان طرف ھای درگير 

حقانی که . کند اعالن کرد تا زمانی که گلبدين از مردم کابل به خاطر قتل ھايش عذر نخواھد، با او مصالحه نمی

کرد، لذا غيرمستقيم از گلبدين حمايت می نمود، به اين خاطر  چون حلقه به گوش عربستان و پاکستان عمل می

 درگيری شديدی ميان حزب وحدت و ١٩٩٢م جون که در دو بعد از آن. مسعود به او کوچکترين توجھی نکرد

حرکت اسالمی در اطراف قصر چھلستون رخ داد و قصر ويران شد، افراد حزب وحدت بر کاروان نيروھای 
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حقانی که به . حقانی فرار کرد و به پاکستان رفت. حقانی نيز آتش گشودند که دو تن از باديگاردھای او زخمی گشتند

ده بود، در خوست و کابل تانک ھا را اره و ھرچه از آھن پاره گيرش آمد روانۀ پاکستان معروف ش» ړکبا«قومندان 

 .ليون ھا کلدار کمائی کرديساخت و از اين درک م

. آی«در يکی از اين ديدارھا مسعود از جاويد ناصر رئيس . در اين ميان رفت و آمد پاکستانی ھا به کابل ادامه داشت

. کستان به مھاجرين و مجاھدين قدردانی کرد و چراغ سبزی به گلبدين نشان دادبه خاطر کمکھای پا» آی. اس

مسعود و حواريون او که از اخوانی ھای راديکال بودند، از ھماھنگی با دوستم مليشه و نيروھای سيد کيان در برابر 

کرد  خاطر تالش میاخوانی ھا در بيرون و افرادی چون سياف و ربانی در داخل مقداری تشويش داشت و به اين 

دوستم و جنراالن پرچمی او نيز از اين . زير يک چتر قرار گيرند» برادران«ھرچه زودتر با گلبدين وحدت کند و 

 . دوستم خواھان شرکت نمايندگانش در دولت مجددی شد١٩٩٢ جون ٨بابت تشويش داشتند و در 

مجددی . ل داد که بعد به ربانی تحويل داده شدتحوي» شورای قيادی«، جبراً قدرت را به ١٩٩٢  جون٢٨مجددی در 

بعد . از تحويلی قدرت شديداً ناراضی بود وچند بار گفت که اگر مردم بخواھند او قدرت را به ربانی تحويل می دھد

 جون ٢۴اما نيروھای شورای نظار بعد از . حواريون او گفتند که طی دو ماه ھزاران نفر به مجددی بيعت کرده اند

اعالميه ھای مجددی در راديو تلويزيون جلوگيری کرده و در مقابل تحرکات و رفت و آمدھای او در ارگ از پخش 

افراد مجددی حين . مشکل ايجاد نمودند و باالخره او مجبور شد که در برابر نيروھای شورای نظار تسليم شود

مسعود آنھا را متوقف ساختند که بعد خروج از ارگ دو الری فرش و ظرف ارگ را با خود می بردند، اما نيروھای 

 .از آن مجددی با افرادش به پاکستان رفت

با به قدرت رسيدن ربانی جنگ در کابل شديدتر شد چون تنظيم ھای ديگر می فھميدند که پائين کردن ربانی از تخت 

اه روزانه تا ھزار گلبدين گراف راکت زنی بر کابل را به شدت باال برد که گ. سلطنت کار ساده ای نخواھد بود

ناتوان ترين خانواده ھا ھم از کابل فرار می کردند که . رسيد و خانه ھای مردم را به آتش می کشيد راکت می

 »بچ«فراريان گاھی حتی خسی را با خود نبرده فقط سر . بعضی ھا به حومۀ کابل و برخی به پاکستان می گريختند

شان را فروختند، دختران جوان شان را به قومندانان و سرگروپ ھا خانواده ھای زيادی پسران کوچک . کردند می

بعضی از اين قومندانان و سرگروپھا دختران مردم را به زور نکاح کردند، دھھا قومندان به چندزنی . »بخشيدند«

ت مالھا و مولوی ھا در قبال اين جنايا. ھای روزمره تبديل شد رسيدند و تعرض به زن و دختر مردم به شوخی

با تمام اين وضعيت رھبران جھادی و قومندانان طرف . کوچکترين مخالفتی نشان ندادند و ھيچ فتوائی صادر نکردند

عزيزمراد و قريب الرحمن سعيد سخنگويان جمعيت و حزب به دو . ھای درگير کوچکترين شرم و ننگی نداشتند

ه جنايات رھبران و قومندانان تنظيم ھای شان در دروغگو، دو شياد و دو شرفباخته مشھور شده بودند که برای توجي

ميان مردم مشھور بود . چشم مردم می درآمدند و وظيفه داشتند تا سفيدی ھا را سياه و سياھی ھا را سفيد جلوه دھند

تمام اين رھبران و . که ھرچه اينان می گويند بايد عکس آن را درست دانست، و اين بارھا به اثبات رسيده بود

ديگر حرف ھای جھاد و . نان از مردم نام می گرفتند و خود را نماينده و وکيل مدافع مردم جا می زدندقومندا

که  بسياری از کسانی که اندک شرف و وجدانی داشتند، به خاطری. قھرمانی ھای جنگ حنايش را از دست داده بود

ه زودی جنايات حزب دموکراتيک و با اين جنايات ب. در چنين جھادی شرکت نموده، خود را نفرين می کردند

 .روسھا به باد فراموشی سپرده شد

اين شورا که از نظر . را ريخت» شورای اھل حل و عقد« طرح ١٩٩٢ اکتوبر ٢٢برھان الدين ربانی به تاريخ 

در بعداً توضيح داده شد که . قضايا را داشت تا آن زمان برای مردم ناشناخته بود» بستن«و » باز«اسالمی وظيفۀ 
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. شرکت کرده و آنان حق تصميمگيری بر سرنوشت قدرت را دارند» مردم«اين شورا نمايندگان مسلمان و دانشمند 

» دانشمند«از نظر آنان نمايندگان . سياف و ربانی غير از تدوير شورای حل و عقد، انتخابات را غيراسالمی خواندند

در ھمان روزھا فقط خون می خوردند، به ناموس مردم و مسلمان فقط نماينده ھای تنظيم ھای جھادی بودند که 

اين شورای مسخره را ربانی و سياف به خاطری علََم . تجاوز می کردند و ھست و بود مردم را تاراج می نمودند

کردند که بعد از چھار ماه، حاکميت ربانی به سر می رسيد و بايد دوران اين حکومت جنايت و بربريت تمديد می 

ن شورا به علت حاضر نشدن برخی از رھبران جھادی تا سوم نومبر به تعويق افتاد و حکومت مضحک اما اي. شد

 جلسۀ شورای حل و عقد با شرکت ربانی ١٩٩٢ دسمبر ٣٠ و ٢٩باالخره به تاريخ . ربانی تا يک و نيم ماه تمديد شد

 رأی موافق و ٩١۶ ھيچ رقيبی نداشت با  نفر که جانيان اين دو تنظيم بودند، برگزار شد و ربانی که٩٧۵و سياف با 

در آغاز جلسۀ اين شورا بود که سياف با سخنرانی . تعيين شد» رئيس جمھور« رأی مخالف برای دو سال ديگر ۵٩

ای «او با تحکم فاشيستی اعالن کرد که . تاريخی اش چھرۀ اصلی حکومت اسالمی تنظيمی را به جھانيان نشان داد

اما بعد از » داريد و خاک کابل را يک زانو بکنيد که بر اين خاک کفار قدم گذاشته استبيل و کلنگ بر! مجاھدين

 و اشغال افغانستان به وسيلۀ امريکائی ھا ھمين سياف در کنار کفار نشست و از آمدن آنان به ٢٠٠١ سپتمبر ١١

» شيخ الحديث«ت، ورنه اين افغانستان خوشامد گفت و البد نشان داد که ميان کفر شوروی و امريکا فرق بسيار اس

 !!کرد و اين را با چنين کلماتی در آغوش نمی کشيد آن را با چنان الفاظی رد نمی

. اين شورا شباھت به مجلس خبرگان رژيم خمينی داشت که برای تعيين رھبر رژيم واليت فقيه تصميم می گيرد

 اسالمی را به دروغ نمايندۀ تمام تنظيم ھای ربانی و سياف که با تمام انسانھا چال و فريب داشتند، اين شورای

که ربانی به مولوی محمدی که از سست عنصر ترين و بی اراده ترين رھبران جھادی  با اين. جھادی وانمود کردند

بود، موتری رشوه داد تا در جلسۀ اين شورا شرکت کند، اما او باز ھم شرکت نکرد و از تھديدھای گلبدين ترسيد که 

اکستان که سرزمين آبائی اين مولوی شده بود و زمانی بی ھيچ شرمی در راديو می گفت که به خاطری به مبادا در پ

اش به درک » شمشتوئی«افغانستان نمی رود که ھوای کابل به مزاجش خوب نمی خورد، او را با فاشيست ھای 

 .بفرستد

اينان کشتگان خود . اشت و در آتش می سوختجنگ ميان قومندانان جھادی و راکت باران شھر کابل بالوقفه ادامه د

راه ھای شھر، روزھا از سوی . را شھيد می گفتند، اما بر کشته ھای زنان و اطفال معصوم نام شھيد نمی گذاشتند

مسعود راه سالنگ را سالھا قبل ويران کرده . حزب اسالمی به جنوب بسته بود و مردم قَوتی برای خوردن نداشتند

. اينان با اينھمه جنايت و چپاول خود را مجاھدين راه خدا می گفتند. آوردن مواد غذائی ناممکن بودبود و ازين سمت 

ھر کس کوچکترين . ليون کابلی از شھر فرار کردند، ھيچ سفير و ديپلوماتی در کابل باقی نمانديبيش از يک م

شت، ھر روز از اين گوشۀ شھر به آن امکانی داشت، فرار کرد و کابل را ترک گفت، کسی که چيزی برای فرار ندا

تجاوز به . چون چيزی برای انتقال نداشت، لذا در ھر مسجد و مکتبی اتراق می کرد. گوشۀ شھر در حرکت بود

 گروپی از ١٩٩٢در نومبر . عفت و ناموس زنان و دختران کابلی يکی از اھداف روزانۀ تفنگداران جھادی بود

يکی از جنايتکاران .  تجاوز کنندريحانه و ناھيديان شدند و خواستند به عفت مجاھدين وارد بالک شانزدھم مکرور

 در دست جھادی بی ناموس باقی ماند اما ريحانه حمله کرد که فرار نمود و چادر ريحانهبه مجرد داخل شدن بر 

فرياد ساکنان . خت ساله به سوی کلکين دويده و از منزل ششم خود را به زمين پرتاب کرد و در دم جان با١۶ ناھيد

 .فرار کردند) برادر و پدر ناھيد (عبدالرحمن و حاجی نجيببالک برخاست و مجاھدين، بعد از لت و کوب 
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 جنگ در کابل ھر روز قربانی می گرفت و رھبران جھادی که لحظه ای بدون نوشيدن خون ١٩٩٢در طول سال 

ربانی، گلبدين، سياف، . ل و تجاوز صادر می کردندزندگی کرده نمی توانستند، فرمان آتش می دادند و دستور قت

مسعود، مزاری، دوستم و محسنی به مريضان روانی مبدل شده بودند و قومندانان شان که چون وحشی ھای جنگلی 

مھمترين . ريش ھا و موھای عجيبی مانده و به آن افتخار می کردند، مريض تر از رھبران شان عمل می کردند

 : به وقوع پيوست، عبارت است از١٩٩٢ردھائی که در طول سال سگ جنگی ھا و برخو

، ميان گلبدين از يکسو، ) اپريل٢٧ و ٢۶، ٢۵(ميان نيروھای گلبدين از يکسو، مسعود و دوستم از سوی ديگر 

 ١٢(، درگيری ميان گلبدين و دوستم ) می۵(، گلبدين کابل را به توپ بست ) می۴(دوستم و مسعود از سوی ديگر 

، درگيری ميان گلبدين و ) می٢٩(، گلبدين کابل را به راکت بست ) می٢٣(درگيری ميان گلبدين و دوستم ، )می

 ۵(، ميان سياف و مزاری ) جون١١(، ميان گلبدين و مسعود ) جون٣(، ميان مزاری و سياف ) می٣٠(دوستم 

، ميان گلبدين و دوستم در ) جون١٠(، ميان گلبدين و مسعود با دوستم ) جون٨(، ميان مزاری و سياف )جون

، ) جون٣٠(، ميان گلبدين و دوستم در سر چوک ) جون٢۶(، ميان مزاری و مسعود ) جون٢۴(اطراف باالحصار 

من ناميد؛ ميان نيروھای دوستم، مزاری، محسنی، مسعود و گلبدين ؤاما گلبدين اين جنگ را ميان دوستم و جنرال م

، ميان ) اگست٢(، ميان مسعود و مزاری در غرب کابل ) جوالی۴(باريد که از چھار سمت بر شھر کابل مرمی می 

 راکت از سوی گلبدين بر کابل ٣٠٠، شليک بيش از ) اگست٩(، ميان سياف و مزاری ) اگست٨(مسعود و مزاری 

 ، راکت باران کابل به) اگست٩(، راکت باران کابل به وسيلۀ گلبدين ) اگست٧(، ميان سياف و مزاری ) اگست٢(

، شليک يک ھزار راکت از سوی گلبدين بر ) اگست١٠(وسيلۀ گلبدين که ساختمان راديو تلويزيون نيز آتش گرفت 

، حملۀ ) اگست١۴( نفر کشته شدند ١۵٠، راکت باران کابل توسط گلبدين که تنھا در ده افغانان ) اگست٢٠(کابل 

کابل که ھزاران خانه ويران و مردم به زندان نيروھای گلبدين از چھلستون، داراالمان و تپه مرنجان بر شھر 

، شليک ) اگست١۵(، اصابت راکت بر سفارت روسيه که يک کشته و دو زخمی داد ) اگست١۴(پلچرخی پناه بردند 

، حملۀ ) اگست١٨(بيش از يک صد راکت از سوی گلبدين بر کابل که باعث فرار اکثر خارجی ھا از کابل شد 

، نيروھای دوستم بر ) سپتمبر١٧(، درگيری ميان سياف و مزاری ) اگست٢۵(لبدين نيروھای دوستم بر مواضع گ

 ١٩(، درگيری ميان سياف و مزاری ) سپتمبر١٩(کاروان صلح ننگرھار آتش گشودند و پنج تن آنان را کشتند 

مزاری در ، درگيری شديد ميان نيروھای مسعود و ) اکتوبر۵(، درگيری ميان گلبدين و ربانی در ھرات )سپتمبر

 : ھمچنان ادامه يافت١٩٩٣، اما اين در گيری در سال ) دسمبر۶(غرب کابل 

 ٧ و ۶( ساعت بر کابل از سوی گلبدين که باعث کشته و زخمی شدن صدھا نفر شد ۴٨راکت باری شديد به مدت 

کابل از سوی ، راکت باری ) جنوری٢٣(، درگيری بسيار شديد ميان مسعود و گلبدين در جنوب شھر کابل )جنوری

، ) جنوری٢٧(گلبدين که با اصابت دو راکت بر سفارت انگليس ھمراه بود و سفير اين کشور از کابل گريخت 

درگيری ميان گلبدين و مسعود با راکت و توپ در طول روز ادامه داشت که باعث کشته شدن صدھا نفر گرديد، 

و پاکستان اصابت کردند و سفيران و ديپلومات ھای اين برخی از اين راکتھا در نزديک سفارتخانه ھای ايران، ھند 

 ٩(، مولوی منصور در اثر انفجار مين گلبدين در پکتيا کشته شد ) فبروری٣(سه کشور از افغانستان گريختند 

، درگيری ) فبروری١١(، نيروھای مسعود بر غرب شھر حمله کردند که دھھا کشته و زخمی داشت )فبروری

، درگيری بسيار ) فبروری٢٨(،  پرتاب صدھا راکت بر شھر کابل از سوی گلبدين ) فبروری٢۶(گلبدين و مسعود 

، پرتاب دھھا راکت از سوی مزاری بر شھر کابل و ) مارچ۴(شديد بين نيروھای مسعود و مزاری در غرب کابل 

ترتيب طی يازده ماه با و به اين )  مارچ٨(بعد دولت با فير راکتھای کور صدھا خانه را در غرب کابل ويران کرد 
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جنگھای محدود و کوچک در اين مدت ( جنگ سنگين ميان نيروھای گلبدين، مسعود، دوستم، مزاری و محسنی ۴۴

 . ھزار نفر شھر کابل را ترک کردند٩٠بيش از ) به صدھا می رسيد

 بحث می کردند، به  و حديث می گفتند، از احکام شريعت و دينترھبران جھادی با تمام اين کشتارھا پيوسته آي

مقايسۀ کفر و مسلمان می پرداختند، يکی ديگری را محکوم می کردند و نشان می دادند که دين و شريعت آنان چه 

 چندين بار آتش بس اعالن کردند، به توافق ١٩٩٢اينان در کنار اين ھمه خونريزی ھا در . معنی و مفھومی دارد

 :اين توافق ھا و آتش بس ھا در اين سال عبارت بودند.  دادندرسيدند و وعده ھای ساختن دولت اسالمی را

بعد از جنگ سه روزه ميان نيروھای گلبدين از يک طرف و مسعود و دوستم از سوی ديگر بر يک آتش بس موقت 

، بعد از ھفت ) اپريل٢٢(، با ميانجيگری حقانی، آتش بس تا چند روز پايدار ماند ) اپريل٢٩(موافقت صورت گرفت 

، در جلسه ای که ) می٢۵(عت بحث ميان گلبدين و مسعود در بگرامی موافقۀ صلح ميان شان به امضاء رسيد سا

ميان ربانی، سياف، مسعود و مزاری در قرغه صورت گرفت، ميان سياف و مزاری آتش بس اعالن شد و قرار شد 

کانجو وزير دولت در امور خارجۀ ، در اثر پادرميانی محمد صديق ) جوالی٢٠(که اسرای خود را مبادله کنند 

پاکستان ميان گلبدين و ربانی جلسه شد و بر آن تأکيد گرديد تا آتش بس صورت گيرد و معاھدات پشاور به اجراء 

رئيس «سياف، ربانی، گلبدين و مولوی نبی در پغمان روی آتش بس به موافقه رسيدند و چون ربانی . گذاشته شود

، چھارمين معاھدۀ صلح ) سپتمبر١٧( سنگی عبور کند، از راه قرغه به پغمان رفت قادر نشد که از کوته» جمھور

، گلبدين و ربانی موافقه کردند که خروج نيروھای دوستم از ) سپتمبر٢١(ميان سياف و مزاری به امضاء رسيد 

خروج مليشياھا ت شورای قندھار روی أ؛ سياف، ربانی، خالص، مولوی نبی و ھي) اکتوبر١٠(کابل را نظارت کنند 

، گلبدين آتش بس ) دسمبر٨(، ميان مزاری و سياف آتش بس صورت گرفت ) اکتوبر١٧(از کابل به توافق رسيدند 

، بعد از شش روز جلساتی که در پاکستان ميان ربانی، گلبدين، دوستم، ) فبروری١۶(يک جانبه را اعالن کرد 

 آصف محسنی جريان داشت به توافق رسيدند که ربانی سياف، مولوی خالص، مولوی نبی، مجددی، گيالنی و شيخ

اين جلسات که زير نظر غالم اسحاق خان صورت .  ماه در رأس قدرت بماند و گلبدين صدراعظم شود١٨برای 

گرفت و در آن اسحاق خان دو مزدور خود را آشتی داد و عکس جالب اين آشتی به بيرون پخش شد، يکی از 

 تاريخی است که رئيس جمھور پاکستان، چگونه مزدورانش را آشتی می داد و اين تصاوير جاودانی و ماندگار

مزدوران با چه ناز و عشوه ای از آن اباء می ورزيدند که در آن بروجردی معاون وزير خارجۀ ايران و تُرکی 

 اين رھبران ). مارچ۶(فيصل مسؤول استخبارات عربستان ھم حاضر بودند و باالخره اين معاھده به امضاء رسيد 

بعد از قرارداد مصالحه با نوازشريف به عربستان سعودی رفتند و با ملک فھد پادشاه سعودی ديدار و بعد ايران 

 ٧(رفتند که ملک فھد و رفسنجانی بر اين تعھدنامه امضاء کردند و در خانۀ کعبه تعھد کردند که اين بار جنگ نکنند 

از ھم ميان گلبدين و ربانی درگيری شديدی رخ داد و به اين خاطر اين ، اما در برگشت بر سر وزير دفاع ب)مارچ

 .معاھده را مردم قرآن زده خواندند

 جنگ جبھوی که ھر بار دھھا قربانی می گرفت، ۴۴ ميان طرف ھای درگير ١٩٩٢به اين صورت در طول سال 

بران تنظيمی آتش بس و توافق  بار ميان رھ٧در کنار صدھا درگيری خرد و محدود ديگر صورت گرفت و حداقل 

که خود قادر به فرار نبودند، دختران و پسران  آنانی. در اين سال آنانی در کابل ماندند که راه فراری نداشتند. رخ داد

جوان شان را به اطراف و ھر پناھگاھی که سراغ داشتند، می فرستادند تا از بی ناموسی قومندانان جھادی و 

ی اين ئسگان شکاری تنظيمی و مليشه . راه ھای ورود مواد ارتزاقی بند شده بود. مان بمانندمليشياھای دوستمی در ا

راه ھا را زير نظر داشتند و گھگاھی که باز می شدند، مردم با بايسکل و کراچی اقدام به آوردن مواد غذائی می 
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ه ای توان خريد بوری آردی را در اين سال ھا آرد به کيلوگرام و سير خريداری می شد و کمتر خانواد. کردند

در کابل کمتر خانواده ای موتر داشت، چون تمام . که انتقال بيشتر با بايسکل ممکن نبود داشت، بگذريم از اين

در کابل کاری نبود؛ چيزی توليد و تجارت نمی . موترھای مردم در ھمان روزھای اول ورود مجاھدين چور شدند

اکد، پرسونل شفاخانه ھا محدود، فروشگاه ھا ويران، مکتب ھا و پوھنتون ھا بسته شد؛ ساختمان ھا ويران، ادارات ر

صدھا خانواده در زير زمينی ھاي مکروريان ھا، مکاتب و مساجد . دستان  بوده و فقط زندگی در اختيار سالح ب

طفال کشته شده در زنان و ا. زندگی می کردند و شب و روز را با خوردن مقداری دلده و شوله به سر می رساندند

ھزاران گور جگرگوشه ھای مردم در اين سال ھا گم شدند و مادران . زير آتش تفنگداران در گودالی دفن می گشتند

 .بسياری تا حال بر گورھای نا معلوم گم گشتگان شان می گريند

دوستم که با . گلبدين از روز اول با مسعود روياروئی داشت.  ھمچنان جنگ جريان داشت١٩٩٣در طول سال 

ھای درگير را گرم نگه می داشت، برای خود جائی  مليشياھای جنايت پيشه و حمايت جنراالن پرچمی فقط طرف

مسعود از نيروھای او با روابطی که قبالً تذکر داده شد، توانست در برابر گلبدين و مزاری . کرد دست و پا می

. جائی پيدا نکرد و از اين بابت ھميشه در اضطراب بوداستفاده کند، اما دوستم گاھی در درون مقامات دولت 

 : اتفاق افتاد عبارتند از١٩٩٣ھائی که تا آخر سال  مھمترين رويدادھا و جنگ

ربانی که روندۀ پلچرخی بود در منطقۀ ھودخيل مورد حمله قرار گرفت که دو نفر زخمی شدند و ربانی به سوی 

ديد، نيروھای گلبدين کنترول بند نغلو را از جمعيت و حرکت گرفتند ؛ در يک درگيری ش) مارچ٢٣(شھر فرار کرد 

، شھر کابل شبانه از سوی گلبدين مورد ) اپريل١٠(، جنگ ميان مزاری و مسعود از سر گرفته شد ) مارچ٢۵(

ر ، يک ھليکوپت) اپريل١٣( راکت پيھم بر کابل شليک کردند ٧٢، گلبدين و مزاری ) اپريل١٢(آتشباری قرار گرفت 

، ) اپريل١۶( مجاھد با دو خبرنگار امريکائی به قتل رسيدند ١٣مسعود در نزديک پلخمری سقوط کرد که در آن 

 به شمول داکتر »ساما« تن از اعضای ٣٠ سرنشين در تاشقرغان سقوط کرد که در آن ١٠٠يک طيارۀ دوستم با 

، در کاپيسا ميان نيروھای گلبدين و ) می۶( راکت بر کابل آتش کرد ٢٨، گلبدين ) اپريل٢٩(کشته شدند » نيزک«

، جت ھای مسعود سه روز متواتر مناطق زير کنترول گلبدين و مزاری را ) می٧(ربانی جنگ شديدی رخ داد 

، ) می١٩( تن عرب را که با گلبدين ھمکاری داشتند، دستگير کردند ١۵، نيروھای مسعود ) می١٧(بمباران کردند 

، جنگ ) می٢۴(ا شبانه به توپ بستند و مردم سراسيمه به ھر طرف فرار می کردند نيروھای مزاری شھر کابل ر

، باز ھم جنگ سنگينی ميان نيروھای مزاری و مسعود ) جون٢٣(شديدی ميان نيروھای مزاری و مسعود در گرفت 

ان گلبدين و ، برخورد بسيار شديد مي) جوالی۴(، گلبدين بر شھر کابل صدھا راکت آتش نمود ) جون٢۴(در گرفت 

 ٢(ھای گلبدين قرار گرفت راکت، قلب شھر کابل زير اصابت ) جوالی١۵(مسعود در خواجه رواش صورت گرفت 

، ولسوالی سروبی زير بمباران شديد جت ھای ) اگست١٠(، جت ھای مسعود ليسۀ حبيبيه را بمباران کردند )اگست

، در اثر بمباران جت ھای مسعود بر سروبی )توبر اک٢٣(مسعود قرار گرفت که دھھا کشته و زخمی برجا گذاشت 

» شورای ھماھنگی«، نيروھای ) نومبر١۶(دھھا بيجا شدۀ تگابی که در يک مسجد گرد آمده بودند، به قتل رسيدند 

در برابر نيروھای مسعود و سياف داخل جنگ شديدی شدند که بخش اعظم شھر کابل ويران شد و تلفات مردم در 

 ضد نيروھای دوستم اعالن جھاد کرد و به اين ه، ربانی ب)١٩٩۴اول جنوری (ن نفر رسيد اين روز به ھزارا

، ) جنوری٢(دوستش داشت به دشمن و کافر مبدل شد » صالح الدين جان«صورت مجاھد کبيری که مثل پسرش 

بودن تيرباران افراد مسعود عده ای از دکانداران ازبک را از نقاط مختلف شھر کابل جمع کرده و به جرم ازبک 

ھای شورای ھماھنگی مقابل مسعود و سياف باعث شد که ربانی به منزل انجنير  ، تشديد جنگ) جنوری١١(کردند 
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، افراد مسلح مربوط به مسعود سرای شھزاده را چور کردند و بعد ) جنوری١٣(ايوب در سرای خواجه پناھنده شود 

 مسعود اخطار کردند که اگر تاوان پولھای ربوده شده را ندھد، ليون دالر را ربودند، قبايل بهي م٧٢آتش زدند و 

و باالخره بعد از درگيری ھای خونين، شھر کندز به دست )  جنوری٢۵(تجارت را از اين طريق بند خواھند کرد 

در اين حال در طول اين سال ميان جنايتکاران آتش بس و توافق ).  مارچ٢٩(افتاد » شورای ھماھنگی«نيروھای 

 :ئی صورت گرفت که عبارت بود ازھا

 ٢٧(با وساطت رژيم ايران ميان مزاری و مسعود آتش بس صورت گرفت که بايد اسرای دو طرف رھا شوند 

، کابينۀ جديد از سوی حاجی دين ) اپريل٨(، ربانی و گلبدين در پلچرخی ديدار کردند و به توافق رسيدند )مارچ

اين سال ).  می٢٠( رھبران جھادی نتيجه داد و به توافق رسيدند ۀت چند روزمحمد اعالن شد و به اين ترتيب مذاکرا

اما تحول مھم ميان جنايتکاران تنظيمی در اين سال تغيير جھت دوستم بود .  جنگ و چند توافق به آخر رسيد٢٧با 

 . مساعد ساخته بوددر پاکستان و افغانستان با دوستم» آی. اس. آی«اين شرايط را قبالً . که با گلبدين متحد شد

وقتی اين پدر به ترکيه رفت، . دو ماه بعد از سقوط دولت نجيب، دوستم به کابل آمد و ربانی او را فرزند خواند

 به ١٩٩٣ جوالی ١٢دوستم در . اما اين حرکتھا سمبوليک بودند. جديدش را کفيل خود در ارگ تعيين کرد» فرزند«

که توسط پاکستان ( را نزد گلبدين ھموار کرد و زمينۀ وحدت ميان آنانباالحصار رفت و دسترخوان نارضايتی اش 

مزاری که در عشق سه وزارت، مخصوصاً وزارت امنيت . مساعد  گشت) قبالً روی آن موافقه صورت گرفته بود

به صف ناراضيان ) تا حدی حمايت ايران را نيز از دست داده بود(ملی می سوخت و ھرگز به آن دست نيافت 

وحدت ربانی و سياف خود به خود مزاری را در . شامل شد» شورای ھماھنگی«ت و با دوستم و گلبدين در پيوس

 و پناھگاھی نداشت و ءمجددی که در ميان وطنفروشان جنگساالر ملجا. داد موقف ضد ربانی و مسعود قرار می

 ۀکاری چون دوستم را رتبتحقيرھای مسعود او را به دشمن ھار جمعيت مبدل کرده بود و ھر چند سرجنايت

سترجنرالی داد و مجاھد کبيرش خواند، اما از او دفاع نکرد و در آن روزھا به دنبال سمبه سوراخی می گشت تا 

باالخره شورای . ناميده شده بود» مفعول«صدای مخالفتش را بلند کند، لذا به گلبدينی سجده کرد که روزی توسط او 

 . بر نيروھای ربانی و سياف حمله کرد٢٠٠۴ری ھماھنگی ايجاد شد و در اول جنو

ديگر ھزاران فرد مسلح را از دست داده بودند، اينک اين کشته  گلبدين، دوستم و مزاری که تا آن وقت در برابر يک

. ھا را تفی پنداشته، با ھم جان و جگر شدند و نشان دادند که خون توده ھای مردم برای اينان چقدر بی ارزش است

ل اين جنگ مکروريان ھا بود که بربادی بزرگی برجا گذاشت و دھھا زن، طفل و جوان به قتل رسيدند، مرکز ثق

مسعود که قبالً از برنامۀ . مخصوصاً که با پرتاب نارنجک در درون تھکوی ھا جان خانواده ھای بسياری را گرفتند

اما نيروھای مزاری به پيمان .  اول خنثی نمودمخالفانش آگاه شده بود، آرايش دقيق نيرو کرد و اين حمله را در روز

 خود وفا نکردند و در اين حمله نظاره گر ماندند که بسياری ھا فشار ايران را عامل عمده بازدارندگی آن می

اين جنگ بر فرار مردم افزود، . دانستند، چون در آن وقت ايران با تمام قوت از ربانی و مسعود حمايت می کرد

شورای ھماھنگی قادر به تسخير ارگ و شکست . ی درگير شد که تا آن زمان مرکز جنگ نبودچون جنگ در جائ

 .حريف نشد و به اين خاطر نتوانست به عنوان الترناتيف قدرت عرض اندام نمايد

ايران، . اين جنگ ھا آنقدر بی کنترول بود که ھيچ نھاد و کشوری حاضر نبود برای طرح صلحی پا پيش بگذارد

و عربستان آتش بياران اصلی معرکه بودند؛ جماعت اسالمی پاکستان و رھبری اخوان المسلمين مصر نيز پاکستان 

مسعود که ديگر به ايران، ھند و روسيه وابسته شده بود، چند بار از پاکستان خواست . کردند به نفع گلبدين تبليغ می

مک پاکستان می جنگيد و با امکاناتی که از چنگال مسعودی که تا ديروز به ک!! که در امور افغانستان مداخله نکند
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ی که برای برابری انسان با ايدئولوژی ئتيتو. زمان شد» تيتوی«خونين امپرياليست ھای غربی به دامنش می چکيد، 

دوران ساز مارکسيستی می جنگيد و انسانھا را به سوی بھشت واقعی رھنمون می کرد و از وعده ھای دروغين آن 

در چنين فضائی ملل متحد به . د و اخوانی ھای ديگر پرھيز داشت، با او زمين تا آسمان فرق می کردجھانی مسعو

 .، محمود ميستری را به عنوان نمايندۀ خاص خود برای افغانستان فرستاد١٩٩۴ فبروری ١٢تاريخ 

تر تنظيم ھا را ظاھراً بسته با اينکه اکثر رھبران جھادی از پاکستان به داخل آمده و دولت پاکستان يک سال قبل دفا

حزب اسالمی عالوه بر اين که در . بود، اما ھر يک از اين تنظيم ھا در پشاور و کويته، دھھا خانه و دفتر داشتند

پشاور و اطراف آن مقرھای بسياری داشت، کمپ شمشتو را به عنوان يکی از مخوف ترين محل ھای جناياتش حفظ 

 اما در اين زمان قومندانان نقش بارزتری پيدا کرده و ھرکدام با نارضايتی از .کرد که تا حال در اختيار دارد

  . وضعيت، گناه تمام جنايات را به گردن رھبران مزدور تنظيمی می انداختند

در . که در رأس آن حاجی قدير قرار داشت، متشکل از قومندانان ننگرھار، کنر و لغمان بود» شورای جالل آباد«

ن حاجی قدير و شمالی خان که يکی از قومندانان مقتدر اين شورا و مربوط به تنظيم محاذ ملی بود  ميا١٩٩٣اواسط 

 ١٧و ھميشه در برابر اخوانی ھا ايستادگی می کرد، درگيری رخ داد و در يک اقدام ھماھنگ قومندانان اخوانی در 

به اين صورت اين .  آباد به قتل رسيد در داخل شھر جاللوی شمالی خان با پنج تن از افراد مسلح ١٩٩٣سپتمبر 

به شدت ضربه پذير شد که بعد از رسيدن طالبان در نزديکی جالل آباد و فرار قومندانان سيافی و خالصی، » شورا«

 .برادر شمالی خان انتقام سختی از آنان گرفت

 زير نفوذ خود شورای جالل آباد، دولت کوچکی در گوشۀ شرقی کشور ساخت که ھر قومندان به چپاول محل

در مرکز کشور حزب وحدت امپراتوری خود را ساخته بود و بر سر کسب قدرت اين منطقۀ وسيع که . پرداخت می

 ولسوالی را در بر می گرفت، درگيری ھای سختی ميان جنايتکاران وحدتی و چپاولگران حرکتی ٣٢در آن زمان 

در اين دوره نسبت به . شمال کشور را زير کنترول داشتنددوستم، محقق و سيد منصور نادری متحداً . در جريان بود

زمين ھای پشتون ھا چور شد و . الطوايف در شمال چپاول و جنايت بيشتر صورت گرفت ھر محل اقتدار و ملوک

به . قومندانان ازبک که پروردۀ دست جنايتکاری چون دوستم بودند، بيشترين جنايت را در حق مردم روا داشتند

 واليت در غزنی جمع شدند تا طرحی برای بيرون رفت از وضعيت خونين آن ١٧ قومندانان ١٩٩۴ی  م١٧تاريخ 

 آنان که ناشی از سرخوردگی و فشار اذھان عمومی مردم بود، بی نتيجه ماند و به اين جلسۀزمان پيدا کنند، اما 

 .ه اين بار نيز به شکست انجاميدصورت يک بار ديگر پيشقدمی قومندانان را در برابر رھبران جھادی نشان داد ک

را ساخته بود و نسبت به ملوک الطوايف ديگر از نظم بھتری » امارت حوزۀ جنوب غرب«اسماعيل خان که 

را از اروپا و امريکا به ھرات » تکنوکرات« نفر افغانھای ١٠٠ بيش از ١٩٩۴ جوالی ٢٠برخوردار بود، در 

صدراعظم (در ميان اينان افرادی چون داکتر يوسف .  تصميم بگيرنددعوت کرد تا دربارۀ ساختن دولت افغانستان

اين .  جوالی جريان پيدا کرد٢۵، صمد حامد و عبدالحميد مبارز نيز قرار داشتند که جلسات شان در ھرات تا )پيشين

شت و اقدام سبکسرانه از سوی اسماعيل خان که می خواست خود را در ذھنيت جھانی مطرح سازد، ھيچ اساسی ندا

 نفر که ١٠٠که چند تن برای تدوير لويه جرگه تعيين شدند و ربانی از درون آن را تخريب کرد، اين  بعد از آن

 نفر در جلسۀ رأی دھی فقط يک رأی ١٠٠پيوسته از سوی قومندانان جھادی توھين می شدند و حتی گفتند که اين 

اعيل خان بعدھا در مخالفت با شورای نظار قرار گرفت و اسم. داشته باشند، برآشفته شده دوباره به اروپا برگشتند

 .امارتش يک روزه باد ھوا شد
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 ھيچ چيزی تغيير نکرد، اما اساسی ترين تغيير در اين سال ١٩٩۴در جنگ و روياروئی جنايتکاران جھادی در سال 

 قندھار را از قومندانان  اکتوبر با يک روياروئی شديد مرکز ولسوالی سپين بولدک در١٠ظھور طالبان بود که در 

جائی نيروھای ويرانگر در افغانستان تغيير کرد و جنگ از درگيری ميان ه جھادی گرفتند و به زودی جاب

توافق ھا و درگيری ھائی که در اين سال ميان . جنگساالران به درگيری ميان طالبان و جنگساالران تبديل شد

 :جنايتکاران جھادی رخ دادند

ديد، نيروھای مسعود منطقۀ افشار را به دست آوردند و به نيروھای اکبری تحويل دادند، چون در يک درگيری ش

 ۴(پاسداران جھاد به رھبری اکبری و کاظمی به مسعود پيوستند و ميان حزب وحدت مزاری شکاف به وجود آمد 

 ١٧(ھای مردم به قتل رسيدند ، نيروھای مسعود و سياف بر ميدان شھر حمله کردند که در آن دھھا نفر از توده )می

، ) می٣١(، نيروھای مسعود بر ساحات دھمزنگ، کارته سخی، علی آباد، بھارستان و افشار حمله کردند )می

ای خود را در پلچرخی اعالن کرد، اما مولوی خالص آن را يک موعظۀ حسنه و   ماده٢٧مولوی حقانی طرح 

ن، پاکستان و عربستان خواست تا ربانی را زير فشار قرار دھند ، مجددی از ايرا) اپريل٣٠(غيرعملی تعريف کرد 

، مولوی نبی، گيالنی و محسنی اعالن کردند که کميسيونی از ھمه احزاب تشکيل ) جون١٧(که حکومت را بگذارد 

، شورای ھرات برای تعيين زمامدار و حل قضيۀ ) جوالی١۴(شود و تشکيل دولت جديد را طرحريزی نمايد 

 ١٠، اما در ) جوالی٢٠( جوالی در ھرات جلسه کردند ٢۵ به اشتراک افرادی از بيرون و درون تا افغانستان

 .اکتوبر اوضاع به گونۀ ديگری رقم خورد

در فردای سقوط نجيب، آوارگان کمپ ھای مرزی ايران، کوچ کشی به افغانستان را شروع كردند و تمام آنھا تخليه 

رگان به افغانستان برگشتند و ھنوز شش ماه از اين سقوط نگذشته بود که دولت ليون از اين آوايحدود يک م. شدند

حدود پنج درصد از اين آوارگان . ايران بلدوزرکاری اين اردوگاه ھا را آغاز کرد که به زودی با خاک يکسان شدند

ران به افغانستان  درصد آوارگان از شھرھای اي١٠کمتر از . به شھرھای ايران رفته و به افغانستان برنگشتند

اما آوارگان از پاکستان نسبت به ايران کمتر عودت کردند و بيشتر در .  درصد ديگر در ايران ماندند٩٠برگشتند و 

 . پابرجا بودند٢٠٠٨شھرھا و کمپ ھای آن کشور باقی ماندند، کمپ ھائی که تا 

تان وارد ساخت، اما ساختار طبقاتی که تلفات و خسارات بزرگی بر مردم افغانس جنگ ھا و مھاجرت ھا با اين

ضد ه برخی از مالکان بزرگ در ھمان ابتداء توسط حزب دموکراتيک به نام مبارزه ب. کشور را به شدت تکان داد

. که پرچمی ھا مشی مصالحۀ ملی را اعالن نمودند، به اين جبھه پيوستند عده ای بعد از آن. فئوداليزم به قتل رسيدند

.  پاکستان آواره شده، بعضی از طريق تنظيم ھا به اروپا و امريکا رسيدند که دوباره برنگشتندعده ای به ايران و

بخش اعظمی از قومندانانی که مربوط به افراد قشر زيرين طبقۀ فئودال و يا دھقانان مرفه بودند، باالخره با چپاول 

و بعد با فروش سالح و مھمات، قاچاق مواد دارائی ھای مردم و امکاناتی که از پاکستان و ايران به دست آوردند 

ھر » فتح«مخدر، قاچاق سنگھای قيمتی، قاچاق چوب، جمعاوری عشر و ذکات، چور دارائی ھای دولتی بعد از 

محلی و باالخره پاتک اندازی ھا و باجگيری ھا به سرمايه ھای بزرگی دست يافتند که با خريد و غارت زمين ھای 

 .به فئودال ھای شرير و يا سرمايه داران دالل مبدل گشتندمردم و زمين ھای دولتی 

دھقانان ميانه و بی زمين که بخش اساسی نفوس کشور را تشکيل می دادند و گردانندۀ چرخ اقتصادی در دھات 

عده ای . بخش اعظم تلفات دو طرف جنگ از افراد اين دو قشر بود. بودند، عمده ترين بخش مجاھدين را می ساختند

ان با رفتن به ايران و پاکستان به کارھای زراعی و غيرزراعی اشتغال يافته با کار در سنگبری ھا، کوره ھای از آن

خشت پزی که ديگر با ماشين توليد می شد، کار در باراندازھا و کشتی ھا، در کارخانه ھای پالستيک سازی و تکه 
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 ايران و پاکستان در بر می گرفت، موقعيت دھقانی ليون نفر را دريبافی، در بخش ھای ساختمانی که بيش از دو م

برخی از افراد قشر بی زمين دھقانان بعد از برگشت، به دھات نرفته با . خود را از دست داده به کارگر مبدل شدند

به اين ترتيب اکثريت بخش بی . دستمايه ای که در اختيار داشتند به کارھای غير توليدی در شھرھا مصروف شدند

اما دھقانان قشر ميانه که توته . ھقانان به کارگر مھاجر و يا اقشار مختلف خرده بورژوازی تغيير طبقه دادندزمين د

که  با اين. زمينی در اختيار داشتند، در برگشت دوباره به ھمان دھات پدری رفته و به دھقانی مصروف شدند

ر را در اختيار گرفتند و مخصوصاً بعد از قومندانان جھادی و جنراالن دموکراتيک، بخشی از سرمايه ھای شھ

تجاوز غربی ھا به افغانستان به دالل ھای سرمايه مبدل گشتند، اما بخش ديگر که قريه ھای زيادی را در تيول خود 

قرار داده بودند، به ھمان دھات مانده و به راندن قدرت بالمنازعه چون ملوک الطوايف ادامه دادند و مظھر 

 آنان در ايران و پاکستان زمينه ای نداشت، ه ئیبيشتر قشر اھل کسبه و اھل حرفه که کار حرف. شدندفئوداليزم دھات 

تغيير حرفه داده در برگشت، بخش بزرگ آنان به دھات نرفته دست به کارھای روزمزدی زدند و يا به خرده 

 رنگمالی، مستری گری، فروشان دوره گرد مبدل گشتند، اما عده ای ديگر به حرفه ھای مدرن بازاری چون

موزائيک کاری، شيشه بری، فلزکاری، يخچال سازی، تيپ، تلويزيون و راديوسازی، کليدسازی، کشت زعفران 

 .وغيره روآوردند و به اين صورت دھات کشور در اين سالھا دستخوش تغييرات طبقاتی عميقی شد

زراعت زير .  را در اين کشورھا آموختندعالوه بر اين تغييرات، دھقانان طرق بھتر و زرع اشيای مفيدتری

پالستيک، زراعت گلخانه ای، غرس درختان ستروس و پسته، ايجاد فارم ھای مرغداری، آشنائی با دانه ھای 

اصالح شدۀ زراعی چون بادرنگ، تربوز و بادنجان رومی؛ استفاده از واتر پمپ، تراکتور، تريشر و انواع کودھای 

رعان را چند برابر باال برد، از تغييرات ديگری در توليد زراعی بعد از برگشت ی که ثمردھی کار زائکيميا

 .مھاجران به حساب می آيد

کوچی ھا که بخش اعظمی از مالداری افغانستان را می سازند، در سال ھای تجاوز تقريباً به نابودی کامل کشانده 

انکھا و بال جت ھا و ھليکوپترھای شوروی خرد و دشت و دمن و کوھستانھای افغانستان که يوميه زير پای ت. شدند

کوچی ھا سالھا در اقتصاد کشور نقش مھمی ايفاء . خمير می شدند، تمام زمينه ھای کوچيگری را از آنان گرفتند

کرده، در توليد پشم، مو، ُکرک، روغن، قروت، پوست، روده، روغن، شير، ماست و گوشت که اقالم مھم توليدی و 

 .ران بود و به دولت ماليه می پرداختند، نقش زندگی سازی داشتندصادراتی آن دو

ليون نفر شتر وجود داشت يليون رأس گاو و حدود يک مي م۴ليون رأس بز و گوسفند، ي م٨ در افغانستان ١٩٧٩در 

پوست گوسفند قره قل که صادرات منحصر به فرد . که بيشتر آنھا توسط کوچی ھا نگھداری و تربيه می شدند

کوچی ھای بسياری در زمان تجاوز شوروی بمباران شدند و به ايران . انستان بود نيز در اين مدت از ميان رفتافغ

در دشتھای غرب افغانستان که محل پرورش مناسب شتر بود با فرار کوچی ھا ھزاران نفر . و پاکستان فرار کردند

کوچی ھا در برگشت با دستمايه .  درآمده بودندشتر ھمچنان رھا ماندند که بسياری از گله ھای آن به شکل وحشی

 و ١٩٩٢ھائی که از ايران و پاکستان با خود داشتند، دست به خريد دوبارۀ بز، گوسفند و شتر زدند و چون سالھای 

در .  پر برف و باران شد، تپه زارھا و دشتھا و صحراھا ھمه سبز گشته، کوچيگری بار ديگر احياء شد١٩٩٣

 .اد ميان کوچی ھا و ساکنان محل درگيری ھای شديدی به وقوع پيوستبھسود و دايميرد

 نيز ٢٠٠١ سپتمبر ١١ سال اخير بعد از ١٠ سال ضربات چشيدند، در ٣٠که کارگران توليدی در جريان  با اين

اين طبقه در . کارگران ساختمانی بخش اعظمی از کارگران امروز افغانستان را می سازند. رشد چشمگيری نکردند

بخش تجاری نيز افزون بر بخش توليدی بود و با تمام اين تغيير و تحوالت باز ھم سيمای جامعۀ افغانستان ھمچنان 
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در شرايط کنونی افکار دو طبقۀ فئودال و سرمايه دار در کشاکش برابر يکديگر . نيمه فئودالی و مستعمره باقی ماند

 طريق قومگرائی و دين ساالری و ديگری با افکار  ازه ئیقرار دارند که يکی خواھان حفظ سنت ھای قبيل

بورژوائی خواھان تحوالت عميق در سنت ھا و دين مداری ھا و در نھايت خواھان تسلط افکار و فرھنگ بورژوائی 

 .بر افکار و فرھنگ فئودالی است

و طالبان به زودی  ظھور کردند و روياروئی ھا شکل ديگری به خود گرفت ١٩٩۴ اکتوبر ١٠که طالبان در  با اين

قبل از .  ھمچنان حکومت بی مقدار ربانی در کابل پابرجا بود١٩٩۶بر بخش مھمی از افغانستان مسلط شدند، اما تا 

 .يمئ پی بگيريم، از طالبان آغاز می نما١٩٩۶که اين بحث را تا  آن
  
 


