
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Historical تاريخی

 
  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ نومبر ٣٠
 

  تاريخ، نبرد طبقاتی
   دومبخش بيست و

  

  :به ادامۀ گذشته

ی عبور خوک بنيادگرائی به سوی آسيای ميانه و تھديد امريکا و انگليس تصميم داشتند تا افغانستان منحيث معبری برا

چون راه تورخم، کابل، سالنگ و مزار، آن زمان در کنترول نيروھای مسعود و . چين و روسيه مورد استفاده قرار گيرد

 و گروه طالبان حداقل به اين خاطر نيز برای پاکستان و اربابان غربی آن بسيار مھم» قيام«دوستم قرار داشت، لذا 

کن شوند، چون می دانستند که با اين مزدوران راحت تر  غربی ھا ھرگز نمی خواستند که اخوانی ھا ريشه(سودآور بود 

نويسندۀ پاکستانی که با فندھای (اما طوری که احمد رشيد ). که اتفاق افتاد قادر به اشغال افغانستان خواھند شد، چيزی

ايجاد طالبان را با چند ) ی از بيمايگان، او را وجدان مردم پاکستان گفته اندمی دھد و برخ» فند«امريکائی برای نشرات 

بعيد به نظر می رسد که او از سر ناآگاھی چنين چيزی (تماس فوری و ميکانيکی و نقل و انتقال ھای ساده ذکر نموده 

نگتن و خانم امريکائی اش دوری نوشته باشد، چون ھيچ وقت از مغازله با امريکائی ھا با دفترھای مجلل در کابل و واش

که  بايد از چنين مراحلی می گذشت تا اين) ٩٠در دھۀ (، آنطور نه که ستراتيژی امريکا در افغانستان )نجسته است

اين را سياست ھای بعدی امريکا روشن ( سپتمبر و امپراتوری نامرئی القاعده در جوار طالبان زاده می شد ١١حادثۀ 

عد به قدرت رسيدن طالبان، اردوی پاکستان با حمايت انگليس و عربستان سعودی، سالھا روی آن برای ايجاد و ب) ساخت

کار کرده، باالخره چنين گروه مزدور با رھبری گوش به فرمان و صفوف ناآگاھی را تدارک ديدند، گروھی که تا ھنوز 

 می باشد، اما در . آی.س ا.مايت مستقيم آیکه درگير نبرد با اشغالگران امريکائی زير ح وظايفش تمام نشده و با اين

که در مورد گروپ ھای اخوانی  آينده نقش دوبارۀ آن برای تثبيت منافع امپرياليست ھا به ظھور خواھد رسيد، چيزی

ديديم که چگونه در يک دور چخ شدند، اما بعد از يازدۀ سپتمبر دوباره باشۀ سر انگشت اشغالگران قرار گرفتند و 

پس دليلی ندارد که چنين استفاده ھائی از طالبان و القاعده بار ديگر صورت . وب استعمار و امپرياليزم شدندالقل محبوب

قراين و شواھدی که ھمين اکنون می بينيم ). طالبان دشمن ابدی امريکا نيستند«:  گفت٢٠١١جوبايدن در دسمبر (نگيرد 

ليون دالر برای چنين ي م۵٠لمان ھر يک ادھند و امريکا و  میکه چگونه عوامل استعمار فرياد وحدت با طالبان را سر 

مگر آوردن طالبان در بخشی از قدرت کنونی برای امريکائی . پيشکش می کنند» شورای عالی صلح«ای به  مصالحه

ھا مشکل است؟ اما اين که چه زمانی بايد اين کار صورت بگيرد به مسايل خاصی در افغانستان و منطقه رابطه می 

 چندين بار با طالبان به شکل پنھانی ديدار کرد و به آنان وعدۀ شرکت در دولت پوشالی ٢٠١١امريکا در اواخر . يردگ
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طالبان برای اين کار سه شرط را پيش پای امريکائی . را نمود و به اين منظور دفتری در قطر برای شان در نظر گرفت

ارجی از افغانستان، آزادی زندانيان طالبان و حذف نام طالبان از عقب نشينی بدون قيد و شرط نيروھای خ: ھا گذاشتند

قطع کامل رابطه با : با طالبان سه شرط عمده را بيان کرد» صلح«امريکا نيز برای . لست گروه ھای تروريستی

  .    اقليت ھاالقاعده، پايان دادن به خشونت و احترام به قانون اساسی افغانستان به شمول مواد مربوط به حقوق زنان و 

گروه طالبان به کمک دولت ھای اياالت «: بی نطير بوتو که در زمان ايجاد طالبان صدراعظم پاکستان بود، بعدھا گفت

امريکائی ھا فکر می کردند . »متحدۀ امريکا، انگلستان و عربستان سعودی چند سال قبل در پاکستان ايجاد گرديده بود

ديوبندی ھا شيعه ھا را کافر می دانند و در اين ( ايران و روسيه قرار می گيرند که طالبان چون سد عظيمی در برابر

شيعه به وسيلۀ عبدهللا بن سبا يھودی در دوران «مورد شاه عبدالعزيز پسر شاه ولی هللا پدر معنوی ديوبندی ھا می گويد 

با اين طرز تفکر است که طالبان در ). خليفۀ سوم و چھارم به وجود آمد و بر اثر وسوسۀ شيطان لعين چھار فرقه شد

 و  وزيرستان شمالی با شيعه ھای قبيلۀ توری درگير اند و با رسيدن به مزار عالوه بر انتقام، شيعه ھا را قتل عام کردند

لذا خود امريکائی ھا که مدت ھا قبل بر ايجاد .  تن از سادات يکاولنگ را کشتند٣٠٠در باميان در يک روز بيش از 

اين . کار کرده بودند ممکن نيست که تا ھنوز به نقش ستيزه جوئی اين گروه عليه ايران به آينده فکر نکنندطالبان 

  .ارزيابی ھا، نگرش ھا و ضرورت اشغالگران باالخره زمينۀ احيای طالبان را در افغانستان و پاکستان مساعد ساخت

 در قريۀ نوده واليت ١٩۵٩مولوی خالص بود، در مالعمر که در زمان جھاد، در گروپ قومندان نيک محمد مجاھد 

دختر سيد » گلجانه«ارزگان و در خانواده ای از قبيلۀ ھوتک به دنيا آمد، سه زن داشت که دوی آن ارزگانی و يکی 

او از ). سيد صالح در زمان امارت دامادش در سرای سيدک شھر قندھار ترياک فروشی می کرد(صالح از قندھار بود 

او . مالعمر در جريان جنگ با شوروی چھار بار زخمی شد و چشم راستش را از دست داد.  پسر داردسه زن پنج

قندھار در مسجد کوچکی مال شد و وقتی يک قومندان با چند سرگروپ جھادی، دو زن را » سنگسار«باالخره در قريۀ 

 ١۶ند، مالعمر با سی تن از طالبان محل و به قرارگاه خود بردند و بر آنان تجاوز کردند و بعد سرھای شان را تراشيد

حاجی بشر پسر حاجی عيسی جان که يکی از بزرگان نورزائی و (ميل سالح و مھماتی که از حاجی بشر به دست آورد 

، بر قرارگاه )يکی از مھمترين افراد مافيای مواد مخدر در ولسوالی ميوند قندھار بود، حال در امريکا زندانی می باشد

که قرارگاه را اشغال و قومندان آن را اعدام کرد، دو زن   حمله کرد و بعد از آن١٩٩۴دان در اوايل سپتمبر اين قومن

 سپتمبر ھمان سال ٢۶مالعمر به کويته رفت و در . اسير را رھا نمود که به اين شکل به زودی شھرت پيدا کرد

تی با نصيرهللا بابر أدر اين زمان ھي.  آن تأمين کردولسوالی مرزی بولدک واليت قندھار را تسخير نمود و امنيت را در

به خاطر بحث روی تجارت پاکستان با ) وزير داخلۀ وقت پاکستان و پدر معنوی بی نظير بوتو صدراعظم وقت پاکستان(

ا به ھرات مذاکره کرد و از آنج) قومندانان مشھور جھادی قندھار(آسيای ميانه به قندھار آمد، با گل آغا و مال نقيب هللا 

بابر اين قومندانان طماع و سودجو را از فايده و نفع اين تجارت و ترانزيت راه . رفت و با اسماعيل خان ديدار نمود

چند روز بعد نصيرهللا بابر با سفرای امريکا، انگلستان، چين، ايتاليا و کوريای جنوبی اين مسير را با . مطلع ساخت

  . سماعيل خان ديدار کرد و وعدۀ ترميم شاھراه قندھارـ ھرات را دادموتر پيمود و باز ھم در ھرات با ا

 الری از بولدک به طرف قندھار حرکت کرد که در منطقۀ تخته ٣٠ يک کاروان تجاری پاکستانی با ١٩٩۴ نومبر ۴در 

انی کاروانش را بابر ظاھراً عزم داشت تا کماندوھای پاکست. پل، نيروھای منصور اين کاروان را معطل و تاراج نمودند

 نجات دھند، اما گروه طالبان که بولدک را در قبضه داشتند، داوطلب شده بر نيروھای منصور حمله نمودند و بعد از آن

منصور از قومندانان (که نيروھای او را تارومار کردند، خود منصور را دستگير و از ميلۀ تانک آويزان نمودند 

آموزش ديده و جز قتل و » خاد«ود که با افراد زير فرمانش در دامان وحشت مليشيای عصمت مسلم در حکومت نجيب ب

که صدھا ھزار افغانی از مردم باج می  پوسته ھای او در مسير قندھارـ بولدک، ضمن اين. شناخت غارت چيزی نمی
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 اج شده را دوباره جمعو اموال تار) جمعی كرده گرفت، دھھا نوجوان مقبول را پياده کرده و بر دھھا تن آنان تجاوز دست

  . وری نموده، به صاحبان پاکستانی شان تحويل دادندآ

اين در حقيقت اولين آزمونی بود که طالبان در برابر باداران غربی و پاکستانی شان پيروز برآمدند و از اعتبار و حيثيت 

 بابر قصداً چنين کاروانی را در بسياری بر اين باور اند که(کالنی برخوردار شدند، چيزی که بابر آن را می خواست 

او را از اين کار برحذر داشته بودند، اما او تحليل ھای » . آی. اس.آی«اين مسير حرکت داد، زيرا برخی از قومندانان 

طالبان بعد از اعدام منصور با حمايت مستقيم پولی و تسليحاتی امريکا، انگليس، عربستان سعودی، ). خود را داشت

موازی با آن راديوھای بی بی سی و صدای امريکا تبليغات وسيعی از ( تان به قندھار يورش بردندامارات و پاکس

دينی به راه انداختند و در ھمان جمله ھای اول اين راديوھا ديگر بر کسی پوشيده نماند که در » دانشجويان«پيشروی 

. آغا فرار کرد و مولوی نقيب هللا تسليم شدگل ). پس و پشت اين جريان گمنام و نو ظھور چه دست ھائی قرار دارند

ليارد افغانی از ي م۶طالبان اين مولوی را که قومندان جمعيت بود و قول اردوی قندھار را در دست داشت و تا آن زمان 

 نومبر ١٩طالبان در .  فرد مسلح رھا و به منطقۀ آبائی اش فرستادند١٢سوی ربانی به آنان رسانده بود، به معيت 

که پول، سالح و   نفر می رسيدند، اين٣٠٠درين زمان که جنگجويان طالبان به .  قندھار را تصرف کردند١٩٩۴

مھمات را از کجا می کردند، صفوف شان را چگونه نظم می دادند و جنگجويان ديگر را به لشکر شان می فرستادند، 

تنظيم می کردند و پا به پای شان » . آی.اس .آی«روشن نبود، اما ديگر کسی شکی نداشت که اين کارھا را افسران 

 .حرکت می نمودند

، انتلجنس سرويس و شبکۀ استخباراتی سعودی که با طالبان کار می کردند، به زودی ». آی. اس.آی«کارکشته ھای 

 ھا و  نفر تشکيل و تمام سياست١٩جھت نظم بخشيدن به تصرفات شان، شورای رھبری خود را به وجود آوردند که از 

اين شورا شامل مال عمر، مال ربانی، مال برادر، مال کبير، مال محمدحسن، . عمليات نظامی آنان را رھبری می کرد

متقی، مال متوکل، مال جمال، مال احسان هللا، مال نيازی، مال عبدالرزاق، مال ترابی، مال خيرهللا، مال دادهللا، مال  مال

بعدھا در جلسات شورای نظامی، رئيس بغران، مال راکتی . مال عبدهللا بودحکيم مجاھد، مال بورجان و  محمدغوث، مال

 نفری ايجاد ١٩اين که چگونه طالبان قادر شدند که در کمتر از دو ماه شورای . محمدرسول نيز شرکت داشتند و مال

ھمه می دانند که اين که اين رھبران چگونه گرد آورده شدند، باز ھم سؤاالت بسياری را خلق می کند، اما  اين. کنند

  .شورا قبالً به وسيلۀ شبکه ھای استخباراتی ساخته شده بود و فقط اعالن آن بعد از تصرف قندھار صورت گرفت

در اين .  ميدان وردک را به دست آوردند١٩٩۵ فبروری ١٠طالبان به زودی قالت و غزنی را تصرف کرده و در 

 ١٩٩۵ فبروری ١١ را به آسانی روفتند و بعد لوگر و در مسير، نيروھای حزب اسالمی و تنظيم ھای ديگر

گلبدين به سوی لغمان گريخت که تمام اسناد و حتی پيراھن و . چھارآسياب، مقر نظامی گلبدين را تصرف کردند

 فبروری شھر خوست را تصرف کردند ٢٧مخصوصاً تنبان ھای قومندانان گلبدين نيز به دست طالبان افتاد و در 

کرده، اما اين عقب نشينی ديگر توقفی نداشت » تاکتيکی«د از فرار از چھارآسياب اعالن کرد که عقب نشينی گلبدين بع(

ای شد که مردم در امور روزمره آن را استعمال می کردند و  مطايبه» تاکتيکی«عقب نشينی . تا سرش از تھران برآمد

وپ طالب ناشيانه تا داراالمان پيش آمدند، با شکست اما در روياروئی با نيروھای مسعود که چند گر). می خنديدند

مواجه شده، طالبان عنان به سوی ھلمند و فراه گشادند، و در حقيقت از دو سمت غرب و شرق شروع به پيشروی 

که ميان نيروھای آنان و مسعود در اطراف کابل جنگ و گريز جريان داشت، ابتداء خواستند که واليات  با اين. کردند

حمالت طالبان عموماً از طرف شب صورت می . نشين را در غرب، جنوب و شرق افغانستان تصرف کنندپشتون 

گرفت، چون افراد و گروپ ھای مليشيای ورزيدۀ پاکستان نيز در آن شرکت می کردند و در بعضی جاھا رھبری جنگ 

  . را به عھده داشتند
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يان برداشتن جبھات گلبدين به طالبان فرستاد و آنان را برھان الدين ربانی که ابتداء پول ھای بسياری جھت از م

ناميد، به زودی زير فشار اين کبوتران که ديگر برايش شاھين شده بودند، قدرت نفس کشيدن را از » کبوتران صلح«

 قدرت ١٩٩۵ مارچ ٢٨دست داد، به محمود مستيری نمايندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل خبر داد که حاضر است در 

ين کرده يين اعضای دولت موقت تعيمحمود مستيری پاسخ داد که چھار نفر را جھت تع. دولت موقت تحويل دھدرا به 

داليلی . را نداشت» سيل«اما طالبان چنان بی رقيب و نامھار به پيش می تاختند که ديگر کسی توان جلوگيری اين . است

  .  واليت شدند١٣ه ماه اول ظھور قادر به تسخير وجود دارد که چرا طالبان چنان به سرعت پيش تاختند و در س

ی بر توده ھای مردم چنان کشتار، چپاول و ستم روا داشته بودند و ئتنظيم ھای مزدور اخوانی، غير اخوانی و مليشه 

د  درصد مردم افغانستان از آنان نفرت داشتند بلکه صفوف مسلح خو٩٨کابل را به تل خاکی مبدل كرده بودند که نه تنھا 

اين تنظيم ھا نيز از رھبران شان متنفر شده، حاضر نبودند در دفاع از آنان در برابر طالبان بجنگند، طالبانی که با شعار 

طالبان . تنظيم ھای مزدور بودند» شر و فساد«ی در حاکميت ئير ريشه يشريعت و امنيت وارد معرکه شده و خواھان تغ

نيروی . ان و جنگجويان جھادی تسليم شده، دست از مقاومت بر می داشتندبه ھر جائی که قدم می گذاشتند، قومندان

 ھزار مدرسۀ طالبی در پاکستان به توليد طالب مصروف بودند، به حمالت ٢٨طالبان که بسيار قوی و در عقب آنان 

می آوردند، قومندانان ثروت ھای شان را که از شان به شکل موجی و سد ناپذير ادامه می دادند و به ھر طرفی که رو 

در ھر منطقه ای که طالبان مسلط . مکيدن خون و چپاول دارائی مردم گرد آورده بودند، به دوش انداخته فرار می کردند

آنان نه . می شدند، امنيت را تأمين نموده و به بريدن دست و پای دزدان و چوب زدن مردان و زنان آغاز می کردند

ندان و بزرگ قوم را می شناختند و نه بر کسی رحم می کردند؛ قومندانان را بعد از تسليمی ھيچگونه اختياری نمی قوم

قومندانان حزب اسالمی به مجردی که نيروھای طالب را در . می ناميدند» شر و فساد«دادند، چون آنان را نمايندگان 

و عربستان سعودی بسته » . آی. اس.آی«د ناف اين قومندانان به حواشی خود می ديدند، دست به فرار می زدند، زيرا بن

در » . آی. اس.آی«. ديدند، بھترين راه را فرار انتخاب کرده بودند بود و حال که حمايت اربابان شان را از طالبان می

مثالً . اه بودبه اين خاطر فتوحات طالبان با زور و تطميع ھمر. بعضی مناطق به قومندانان جھادی پول می پرداخت

وقتی سپينه شگه، قرارگاه مھم و مرکزی حزب اسالمی را که صدھا ميل سالح ثقيل و خفيف و دھھا نوع مھمات در آن 

  . جا بود تسخير کردند، با کوچکترين مقاومتی مواجه نشدنده جاب

پاکستانی بلکه نيروھای طالبان که گروه مزدوری بود، در جريان پيشروی حيران کنندۀ شان، نه تنھا طالبان مدارس 

اردوی پاکستان نيز آنان را ھمراھی می کردند، اما آنچه تنظيم ھای اخوانی از کثرت شرکت افراد اردوی پاکستان در 

قومندانان پوسيده و پوشالی تنظيم ھای اخوانی . عمليات نظامی طالبان تبليغ می کردند، ھرگز به آن گستردگی نبود

در صورتی که (، شکست ھای پياپی خود را پوشانده و برفی بودن خود را پنھان دارند خواستند با اين تبليغات می

طالبان بعد از فتح کندھار به ). ضرورت به نيروی بيشتر می بود، مطمئناً اردوی پاکستان از طالبان دريغ نمی کرد

الغفار برادر مالنسيم حاکم بود، در ھلمند م. سوی ھلمند که مھمترين نقطه برای طالبان به حساب می آمد، حرکت کردند

اما رئيس بغران که قوم و پسر خالۀ مالغفار و يکی از قومندانان نيرومند جمعيت در ھلمند باال بود، به طالبان پيوست و 

طالبان . به اين خاطر مالغفار بی آن که با طالبان برخوردی کند، از ھلمند عقب نشينی نمود و در شيندند استقرار يافت

 شھر فراه و شھر زرنج را تصرف کردند، اما در شيندند متوقف شدند، چون دو ھزار نيروی مسلح ١٩٩۵ مارچ ٢٠در 

مالغفار که به اسماعيل خان پيوسته بودند، خط شيندند را در برابر طالبان مدت ھا حفظ کرده و ھر باری که طالبان بر 

اسماعيل خان با پيشکش يک کانتينر پول، نيروھای مالغفار . رو می شدنده اين خط يورش می بردند با دفاع شکننده روب

  . را برای محکم نمودن خط دفاع موظف نمود که طالبان را چند کيلومتر عقب راندند
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وقتی طالبان به ميدان شھر رسيدند و کابل در تيررس آنان قرار گرفت، مسعود با دستپاچگی نزد طالبان رفت و با 

لبان دعوت نمود تا در حاکميت ربانی شريک شوند، اما طالبان آن را رد کرده و فقط مالربانی ديدار کرد و از طا

اش را کشيد و در برابر طالبان زانو زد، اما  که مسعود تفنگچه با اين. خواھان تسليمی بی قيد و شرط دولت ربانی شدند

اعالن کردند » شير پنجشير«رط را برای طالبان و حاميان آنان که نبض روزگار را می دانستند، فقط تسليمی بی قيد و ش

  .بودن طالبان ديوبندی در برابر شيرھای برفی اخوانی به اثبات رسيد» آھنين«که 

  مسعود که از سوی طالبان و حزب وحدت در کابل زير فشار قرار داشت، حساب خود را بايد به زودی با نيروھای 

که در کوتاه مدت با طالبان مشکلی ندارد، اما در درازمدت به مزاری يک طرفه می کرد، زيرا او با دقت گفته بود 

وی که قبالً در درون حزب وحدت انشعابی به وجود آورده بود و در ھم نظری با رژيم . تھديد جدی مبدل خواھند شد

 خريده به رھبری اکبری و کاظمی را از اين حزب جدا و برخی از قومندانان آن را» پاسداران جھاد«ايران، مزدوران 

در آن زمان بازار خريد و فروش قومندانان جھادی چنان گرم بود که يک قومندان می توانست ماھی چند بار خود (بود 

، لذا مسعود با يک برنامه ريزی دقيق، )کاريکه مسعود و طالبان از آن سود می بردند. را بر طرفھای در گير بفروشد

ين روز از معاونيت دولت مسخرۀ ربانی استعفاء داد، نيروھای شورای که مولوی نبی در ا  در حالی١٩٩۵ مارچ ۵در 

نظار با عبور از کوه تلويزيون بر نيروھای مزاری در ساحۀ پوھنتون، کارته سه، کارته چھار، دشت برچی و نقاط دور 

ند و ماشه نچکاندند، اکثر قومندانان مزاری در برابر اين حمله ايستادگی نکرد. و پيش اين منطقه، برق آسا حمله کردند

 تن ٢٠مزاری، ابوذر و . چون قبالً تطميع شده بودند، تا عصر ھمانروز نيروھای مزاری تسليم، دستگير و پراکنده شدند

طالبان، مزاری را با . ديگر از قومندانان حزب وحدت به چھارآسياب که محل استقرار طالبان بود، رفته و تسليم شدند

با ھليکوپتر ) ی که طالبی گوش ھايش را کش می کرد و می خنديد، در رسانه ھا چاپ شدتصوير مزار(تحقير عجيبی 

به قندھار می بردند که در نزديکی غزنی،  مزاری و ھمراھانش را تيرباران کرده و اعالن کردند که چون مزاری حين 

حزب . ا بگيرد، به قتل رسيدانتقال به قندھار، در نزديکی ھای غزنی بر يک طالب حمله کرد و می خواست تفنگش ر

، کريم خليلی را به جای مزاری رئيس، عرفانی را معاون و بالغی را رئيس سياسی حزب ١٩٩۵ مارچ ١٨وحدت در 

  .اما اکبری و کاظمی ھمچنان با مسعود ماندند. ين نموديوحدت تع

که مزارشريف را از چنگ  ين انيروھای محقق بعد از.  پيروان مزاری جسد او را به مزارشريف برده و دفن کردند

سازند؛ وقتی طالبان » سرخرو«طالبان بيرون کردند، اسيران زيادی از طالبان را بر قبر مزاری گردن زدند تا او را 

بعد از يازده سپتمبر، افراد گروه محقق باز ھم چندين طالب تسليم . بار ديگر بر بلخ مسلط شدند، قبر او را منفجر ساختند

  .  او گردن زدندشده را بر قبر

با تسخير مناطق زير کنترول مزاری در کابل، ساحۀ حاکميت مسعود گسترده تر شد و چھار روز بعد در روياروئی با 

  .طالبان، آنان را در جنوب کابل شکست داد، اما اين شکست موقتی بود

، نيمروز، غور و بادغيس ی را از واليات ھرات، فراهئدر اين وقت در حوزۀ جنوب غرب، اسماعيل خان نيروی قو

اين زمانی بود که روابط ميان اسماعيل خان و شورای نظار به . تدارک ديد تا ساحۀ نفوذش را در ھلمند گسترش دھد

» اميرصاحب«شدت خراب شده، رھبران شورای نظار تصميم گرفتند تا عالءالدين معاون اسماعيل خان را به جای 

اسماعيل خان پوسته .  جنگجوی شورای نظاری به ھرات فرستادند١٧١۶هللا را با نصب کنند و به اين منظور داکتر عبد

قومندان نصيراحمد با . ھايش را تا دالرام گسترش داد، فراه و نيمروز را از طالبان پس گرفت و تا گرشک پيش رفت

، اما در گرماگرم يک روياروئی خونين در برابر قوای قھار مالسالم، جناح چپ نھر بغرا را در گرشک تصرف کرد

با قتل نصيراحمد يکباره در . جنگ، نصيراحمد توسط يکی از عمال شورای نظار از پشت تير خورد و به قتل رسيد

ميان نيروھای اسماعيل خان دستپاچگی پيدا شد و در اوج انارشی به اسماعيل خان خبر دادند که داکترعبدهللا در ھرات 
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به اين صورت مالسالم فرصت را غنيمت شمرد و با دو صد طالب . او می باشدسرگرم تعويض عالءالدين خان به جای 

سوار بر داتسن ھا، بر تانکھا و سنگرھای اسماعيل خان يورش برد و گله ای از جنگجويان اسماعيل خانی را به سوی 

ھای خود را جمع کرد و اسماعيل خان از دالرام به سوی ھرات پا به فرار نھاد و درين مسير تمام پوسته . دالرام روفت

جا شده بودند باخبر سازد، در ه  تن از نيروھای شورای نظار را که در پوسته ھای جداگانه جاب١٧١۶که  بدون اين

  . ھرات توقف کوتاھی نمود و با ھزار نفر از مرز گذشت و به ايران پناه برد

بان که نه شناختی از منطقه داشتند و نه راه و  نيروھای به جا ماندۀ شورای نظار با روياروئی کوتاھی در برابر طال

اين کشتار بی لگام بار ديگر نشان داد که سران تنظيمی از جمله . چاھی را بلد بودند، قرار گرفتند و ھمه به قتل رسيدند

نه می  نفر که ھمه دھقان و زحمتکش بودند و برای اميال کثيف آنان ناآگاھا١٧١۶قومندانان شورای نظار در برابر قتل 

که روزانه  مرده ھای اين ھمه ميان دالرام و فراھرود روزھا افتاده بود و درحالی. جنگيدند، چقدر بی تفاوت بودند

  . ھزاران مسافر، اجساد پوسيده و پنديدۀ شان را تماشا می کردند، يک يکی طعمۀ الشخواران می شد

ھر ھرات را تصرف کردند و مترادف با آن بار ديگر  دسمبر ش۴ ميدان ھوائی شيندند و در ٢٠٠۵ دسمبر ٣طالبان در 

امارت حوزۀ اسماعيل خانی يکشبه فرو ريخت و طالبان بر اين ساحۀ گسترده . شھرھای فراه و زرنج را فتح نمودند

نيروھای مالغفار ابتداء به سوی ايران رفته و چون شبانه بی خبر از مرز گذشتند و در روياروئی اشتباھی . تسلط يافتند

او .  تن از پاسداران را کشتند، به سوی کمپ گردجنگل در پاکستان مسير خود را عوض کردند٢٧با پاسداران ايرانی 

  . به قتل رسيد. آی. اس.بعد از چند ماه در کويته به وسيلۀ آی

 ضد طالبان تظاھراتی در برابر سفارت ه روز بعد از تصرف شھر ھرات، طرفداران ربانی و شورای نظار ب يک

پاکستان در کابل به راه انداختند که در جريان، چند نفر زخمی و بعد تظاھرکنندگان داخل سفارت شده و يک تن از 

تمامی کارکنان سفارت به شمول سفير پاکستان زخمی شدند و سفارت طعمۀ حريق . کارکنان سفارت را به قتل رساندند

، اما اظھار داشت که چون ربانی سال ھا در پاکستان بوده نظير بوتو بر اين عمل اعتراض کرد که بی با اين. گرديد

، لذا از او انتظار چنين )وی از حميدگل خواسته بود كه در كابل مشاور نظامی او شود و برايش اردوی اسالمی بسازد(

د مخالف که ربانی و مسعو پاکستان به زودی سفارت خود را به جالل آباد انتقال داد، در حالی. کاری را نداشته است

  .پيازی ھم ريزه نمی کرد» وزير دفاع«و » رئيس جمھور«چنين کاری بودند، اما ديگر کسی به حرف ھای اين 

 مال و مولوی را در شھر قندھار گرد آوردند و مولوی ذاکر لقب ١۵٠٠، ١٩٩۶ اپريل ٣باالخره طالبان در 

 ساله ٢٩ن کسی بود که از جا برخاست و به مالعمر مولوی دوست محمد فراھی اولي. را به مالعمر داد» منينؤاميرالم«

اين بيعت تا جائی پيش رفت که اسامه بن الدن، طاھر . بيعت کرد و بعد تمام اين مالھا و مولوی ھا به او بيعت نمودند

 به ديوبندی ھا در اصول. يلداش، ابوحانی و تمامی رھبران و مسؤوالن شاخه ھای القاعده نيز به مالعمر بيعت نمودند

باور دارند، نه به رأی و نظر کل افراد جامعه، به اين خاطر طالبان رسماً اعالن کردند که » اھل حل و عقد«شورای 

سياف و ربانی نيز قبالً چنين مجلس . »گيرد، چون انتخابات عمل غيراسالمی است در افغانستان انتخابات صورت نمی«

ھای مردم در سرنوشت کشور برای شان ھيچ ارزشی  د که شرکت تودهای را در کابل داير نمودند و نشان دادن مسخره

مالھائی که خود را ھميشه تحقير . ندارد و ھر طور چند مالی جاھل و بيسواد بخواھند، بايد ھمه بر آن گردن بگذارند

ۀ تجريد شده شدۀ اجتماع احساس کرده، در دوران طالبی چون گدا دروازه به دروازه نان جمع می کردند و در کنج حجر

از مردم مطيع و تسليم شدۀ خان و ارباب به درس خوانی مشغول و با ھزار و يک عقده نسبت به اين اجتماع بزرگ شده 

بودند، حال که بدون کوچکترين علم و دانشی بر سرنوشت اين جامعه حاکم گشته بودند، معلوم بود که چگونه عقده ھای 

  .خود را بايد ارضاء کنند
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برق آسای فتوحات طالبان که بيشتر بر بستر مناطق درانی و افکار ديوبندی استوار بود، رھبران اخوانی و   اين سرعت 

بيشتر رھبران غلجائی و تاجيک تنظيم ھا را در موقعيت بدی قرار داد و ھمان بود که با پادرميانی پدر اخوانی ھا 

 ١٩٩۶ می ١٣ی با حضور سياف و قاضی حسين در گلبدين و ربان) قاضی حسين احمد رھبر جماعت اسالمی پاکستان(

وی چند روز بعد به کابل . وارد کابل شود» صدراعظم«در ماھيپر ديدار نمودند و قرار شد به زودی گلبدين به عنوان 

  .آمد و کابينۀ مسخره اش را اعالن کرد

سپتمبر جنگ کوتاھی در منطقۀ ، طالبان پکتيا، پکتيکا و خوست را تصرف کرده و در اواخر ١٩٩۶تا اوايل سپتمبر 

. حصارک ميان نيروھای طالب و شورای جالل آباد صورت گرفت که فردای آن شھر جالل آباد به دست طالبان افتاد

قومندانان جنايتکار اخوانی که تا آن زمان به نام شورای جالل آباد در اين شھر قدرت می راندند، چون موش ھای 

برادر شمالی خان که قبالً توسط شورای جالل آباد به » منجی«زديک تورخم با کمين ترسو، دست به فرار زده و در ن

که حاجی قدير قومندان مولوی خالص و فضل حق مجاھد قومندان گلبدين  رو شدند، در حالیه قتل رسيده بود، روب

به قتل رسيدند و در ) فیاخوانی ھای سيا(ين جنايتکاران به شمول انجنير محمود و سازنور ا تن از۶٠رھائی يافتند، 

فردای آن کنر و پس فردای آن لغمان به تصرف طالبان درآمد و به اين صورت حاکميت طالبان بر واليات ھرات، فراه، 

بادغيس، غور، نيمروز، ھلمند، قندھار، زابل، پکتيا، پکتيکا، غزنی، ميدان وردک، لوگر، ننگرھار، کنر، نورستان و 

  .  واليت را به تصرف خود درآوردند١٧، ١٩٩۶ اپريل ٩ تا ١٩٩۴ سپتمبر ٩ز طالبان ا. لغمان تکميل شد

 سروبی را تصرف کردند و فردای آن که درگيری نسبتاً سختی ميان نيروھای طالب و ١٩٩۶ سپتمبر ٢۶ طالبان در 

 ھا در صف مقدم مسعود در ماھيپر در گرفت و در جريان آن مال بورجان قومندان طالبان که تا آن زمان در تمام جنگ

  . کابل به تصرف طالبان در آمد١٩٩۶ سپتمبر ٢٧جنگيد به قتل رسيد، در  می

  ادامه دارد

  


