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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴  دسمبر٠٣
 

  تاريخ، نبرد طبقاتی
   سومبخش بيست و

  

  :به ادامۀ گذشته

، )ارزگانی، رھبر، ھوتک(مالعمر : افراد بودتشکيالت رسمی امارت طالبان بعد از تسخير کابل عبارت از اين 

، )، ھوتک١٩٩٧قندھاری، وزير خارجه بعد از (، مالمحمدحسن )قندھاری، رئيس شورای دولت، کاکړ(مالمحمدربانی 

، )قندھاری، گمرکات، وزير داخله، پوپلزی(، مالعبدالرزاق ) وزير خارجه١٩٩٧قندھاری، نورزی، تا (مالمحمدغوث 

قندھاری، وزير داخله، والی ھرات، (، مالخيرهللا خيرخواه )فاريابی، وزير تحصيالت عالی، سادات(ين مالسيد غياث الد

، مولوی عبدالستارسنائی )قندھاری، رئيس د افغانستان بانک، والی خوست، نورزائی(، مال احسان هللا احسان )پوپلزی

قندھاری، (، مالعبيدهللا )ی، وزير صحت، ھوتکارزگان(، مالمحمد عباس )قندھاری، رئيس ستره محکمه، اسحاقزائی(

، محمدهللا آخند )قندھاری، قومندان خط مقدم، کاکړ(، مالدادهللا ) و طالبان. آی. اس.وزير دفاع، ھوتک، رابط اصلی آی

، عبداللطيف منصور )لوگری، وزير اطالعات و کلتور، غلجائی(، اميرخان متقی )قندھاری، وزير ماليه، الکوزی(

قندھاری، وزير (، مالهللا داد )قندھاری، وزير آب و برق، ھوتک(، مالعيسی )وال، وزير زراعت، غلجائیپکتيا(

زابلی، وزير تحصيالت عالی، (، حميدهللا نعمانی )ارزگانی، وزير عدليه، ھوتک(، نورالدين ترابی )مخابرات، ھوتک

، )درانځپکتياوال، وزير سرحدات، (لدين حقانی ، مالجالل ا)درانځپکتياوال، وزير معادن، (، مالاحمدجان )دفتانی

، مولوی قلم الدين )بدخشی، وزير پالن، تاجيک(، قاری دين محمد )قندھاری، وزير تجارت، ھوتک(مالصادق 

، مالمحمدحسن )فراھی، وزير عدليه، تاجيک(، مولوی جليل هللا مولوی زاده )لوگری، رئيس امربالمعروف، غلجائی(

، )قندھاری، منشی و مشاور مالعمر، وزير خارجه، کاکړ(، وکيل احمد متوکل )کزیڅھار، اارزگانی، والی قند(

پکتياوال، (و عارف هللا عرفان ) لوگری، معاون وزير خارجه، غلجائی، يگانه تحصيلکرده در ھند(شيرمحمد ستانکزی 

 ن تن آنا١۴سيد ديده می شود که  غلجائی، ھفت درانی، سه تاجيک و يک ١٩در اين جمع ). معاون وزير ماليه، غلجائی

 را  ناما قومندانان و صفوف اصلی آنا. در حقيقت قدرت اصلی در دست قندھاری ھا متمرکز بود. قندھاری بودند

 از شاخۀ درانی ن درصد جنگجويان آنا٨٠نورزائی ھا و عليزائی ھای قندھار، ارزگان، ھلمند و فراه تشکيل می دادند و 

  عمر و توجه به قبيلۀ خودی ھوتک در ميان اين سی تن، ھشت نفر مربوط اين قبيلۀ کوچک بودندنسبت نفوذ مال. بودند

  .گرائی در اين گروه وجود داشته است  و قندھاریه ئیو اين نشان می دھد چه سنت گرائی قبيل
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را به يک شورای کابل  با تصرف کابل، مالعمر طی فرمانی نفاذ شريعت را در کل افغانستان اعالن کرد و امور شھر

 شش نفری که در رأس آن مالمحمدربانی قرار داشت، سپرد و فردای آن پاکستان امارت طالبان را به رسميت  اجرائی

احمدشاه مسعود دو شب قبل از تصرف کابل به وسيلۀ طالبان، مقاومت را ناممکن دانسته، مخفيانه فرار . شناخت

اما برخی از قومندانان شمالی در . مات بسياری را به پنجشير انتقال دادنيروھايش را از کابل آغاز کرد و سالح و مھ

اينان پول ھائی را که در جريان چپاول دارائی ھای مردم . ای از پنجشيری ھا را چور کردند مسير راه، دارائی عده

 و تانکھای خراب شده را نيز پنجشيری ھا تعداد زيادی از وسايل نقليه. کابل قاپيده بودند، تحويل قومندانان شمالی کردند

مسعود اين عقده را گاھی فراموش نکرد که چرا قومندانان . در اين مسير ماندند که بعد طالبان آنھا را به کابل آوردند

وقتی . که اين اميل ھا را از کجا کرده بودند، ھرگز چيزی نگفت شمالی اميل ھای طالی زنان اينان را بردند، اما اين

زاندن شمالی را کردند، او از مردم شمالی در برابر حمالت طالبان حمايت نکرد و قصورش را از آنان طالبان قصد سو

 . گرفت

به دفتر سازمان ملل رفته، نجيب هللا و برادرش شاھپور احمدزی را بيرون کردند و بعد  شھر کابل طالبان بعد از تصرف

اله شاله کردند، در چھارراھی آريانا به برج ترافيک آويزانش که در جاده ھای داخل ارگ به دنبال جيپ بسته و شاز آن 

پس از آن چند تن از افراد قوم احمدزی جسد او را تحويل گرفته، به قريۀ آبائی . نمودند که ساعت ھا در آنجا آويزان ماند

نی که  امروز از در آن روز ھيچ دوست و رفيق نجيب در آن حوالی ديده نشد و آنا. اش در پکتيا برده و دفن کردند

سوراخ ھا بر آمده، سخنرانی ھای او را می شنوند و تصاوير او را بر در و ديوار می کوبند و برايش مرثيه می خوانند 

و روز مرگ او را تجليل می کنند، در آن روز و روزھای قبل از آن در سکوت مرگباری غوطه ور بودند و فکر می 

اما زمانی نام و تصوير نجيب را باال .  شان کف دست شان گذاشته خواھد شدکردند که ھر لحظه جزای وطنفروشی ھای

کردند که ديدند جھادی ھا و طالبان مثل خود آنان افراد وطنفروش و جاسوس اند و در اين بازار مکاره می شود نام ھر 

 خلق، اين بی جنايتکاری را به عالمت قھرمان بر سر کشيد و اعالن کرد که افتخار عضويت حزب دموکراتيک

. نجيب را رفقايش به مرگ دادند و به او خيانت کردند. بنيادترين و وطنفروش ترين حزب در تاريخ افغانستان را دارند

نجيب عضو حزب مزدور و وطنفروش دموکراتيک خلق و بعد يکی . نبود» الش خر دندان سگ«قتل نجيب چيزی جز 

او آدم . ھا رئيس مخوف ترين دستگاه جھنمی و جنايت پيشۀ خاد بوداز رھبران و باالخره رھبر اين حزب بود، مدت 

کشت، شکنجه داد، وطن فروخت، ناظر تيرباران انقالبيون کبيری چون مجيدکلکانی، بشيربھمن، لطيف محمودی، 

د، او يکبار عليه تجاوز شوروی ھا بر ملکش اعتراض نکر. نادرعلی دھاتی و دھھا تن از ناموران تاريخ انقالب بود

شاه شجاع، يعقوب خان و (توسط ھمين اشغالگران در رأس قدرت قرار گرفت و او بود که مثل وطنفروشان ديگر تاريخ 

در مرگ او کسی اشک نريخت، و رفقای او که موش شده بودند، يک کلمه در رثای او نگفتند، ننوشتند . جان داد) ببرک

  . جان داد و مردم به تماشای او در چھارراھی آريانا صف کشيدندو نسرودند و مانند تمام پوشاليان تاريخ تک و تنھا

 سفير عربستان سعودی به وزارت خارجه آمد سلمان االمری بعد از تسخير کابل که مال محمد غوث وزير خارجه شد، 

و در جريان توضيحی که مالمحمدغوث از جنگ در ماھيپر . و با مالمحمدغوث نزد مالحسن معاون شورای دولت رفت

 سرخ و عصبانی شد که چرا شما به کابل داخل شديد، چون قرار االمریکشته شدن مالبورجان به سفير می داد، يکباره 

اما مالحسن توضيح داد که تحريک طالبان تلفات داده و مردم افغانستان انتظاراتی از ما . نبود که اين کار صورت بگيرد

 بگذريم، که بايد بنابر فيصله ھای پشت پرده، طالبان به حاميان عربی شان دارند و ما نمی توانيم از خون اين ھمه طالب

وعده داده بوده باشند که بعد از سقوط ربانی وارد کابل نمی شوند و مالبورجان بايد در مخالفت با نقض اين تصميم از 

 و به جای طالبان چه که چرا اين توقف صورت می گرفت سوی قومندانان ديگر طالب به قتل رسيده باشد، اما اين

  .  در اين مورد چيزی نگفت و به کسی اشاره نکرداالمریکسانی بر قدرت سوار می شدند، 
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خود می ناميدند که » رفقای«طالبان بعد از قتل مالبورجان گاھی از او يادی نکردند و خلقی ھا اينجا و آنجا او را از 

. آی«. که ھيچ فکتی در اين مورد وجود ندارد ه است، در حالیگويا مخالف اعدام نجيب بوده و به اين خاطر کشته شد

کرد و چون پاکستان با قتل نجيب موافق بود،  شورای رھبری و قومندانان طالب را با دقت خاصی انتخاب می» آی. اس

ان باشد، لذا زيرا او را عامل ھندوستان می شناختند و نمی خواستند که او زنده بماند و حامی سياستھای ھند در افغانست

ين شود، بنابرين قتل مالبورجان يشخصی که حامی زنده ماندن نجيب می بود، نمی توانست قومندان خط مقدم طالبان تع

  . روی اختالف نظر ميان عربستان سعودی و رھبران طالبی که  جاسوس پاکستان بودند، صورت گرفت

نگشت برای نجات او در طول دوران بست نشستنش در نجيب که حتی يک بار و يک بند ا» دوستداران«و » پيروان «

دفتر سازمان ملل کاری انجام ندادند، با اين خياالت و اين کذب گوئی ھا می خواھند بی ھمتی ھا و بی غيرتی ھای خود 

ه از صحبت ھای سفير با مالحسن روشن می گردد ک. وانمود نمايند» خلقی«را بپوشانند و مالبورجان طالب بنيادگرا را 

اين قومندان فاشيست يکی از جرثومه ھای وابسته به سعودی بوده که بر طبق دستور بادار در مخالفت با ورود طالبان 

ای  برای نجيب هللا ھيچ رفيقش در تمام دنيا يک سطر ننوشت و مرثيه. به کابل قرار گرفته و بر سر آن جان باخته است

  .  بود که برايش در سپين جماعت پشاور فاتحه گرفت و دعا خواند»نشنل پارتی پاکستان«نخواند، و باالخره اين 

طالبان که گروه متحجر، فاشيست، بنيادگرا و اسالمگرای واقعی بود، به مجرد حاکم شدن بر شھرھا، به پياده نمودن 

که پر صالحيت ترين ارگان تطبيق شريعت » امربالمعروف«شريعت اسالمی شروع کرده، گروه مريض و فاشيست 

طالبان مکاتب دخترانه را بستند، بر تمام . ای بو کشيده، تا خالف شريعت کاری انجام نشود شان بود، در ھر نقطه

در بعضی مساجد (ای را اجباری ساختند، ادای نماز پنج وقته در مسجد را حتمی نمودند  مردان ريش يک قبضه

 داشت و اگر نماز خوانده بود يا نخوانده بود، بايد و ھر عابری اگر وضوء می داشت و يا نمی) حاضری انداخته بودند

تمام مردم به شمول متعلمين و محصلين بايد لنگی و يا کاله سفيد می . در وقت نماز وارد مسجد می شد و نماز می خواند

يپ پوشيدند، زنان حق بازار رفتن نداشتند، شنيدن صدای موسيقی حرام شد، آالت موسيقی را شکستند، ھزاران کست ت

را شکسته و نوارھای آنھا را بر چوب پاتک ھا به عنوان افتخار ضد ھنر آويزان کردند، آوازخوانی زنان با دايره ھای 

طالبان شبانه قريه ھا را کنترول کرده تا کسی موسيقی . محلی در عروسی ھا و شيرينی خوری ھا حرام قرار داده شد

ام ھای زنانه در شھرھا مسدود شدند و رفتن زنان به حمام معادل کفر نشنود و در عروسی ھا آوازخوانی نکند، تمام حم

افراد امر بالمعروف در کابل مردان را به زيرزمينی ده افغانان برده و با دور دادن چوبی در زير ناف . قرار داده شد

 طالبان ھمه معلول  تن از اعضای شورای رھبری١٢. عابران، تشخيص می دادند که  سنت ھای شان را گرفته اند يا نه

کردند، دست و پا می بريدند، سنگسار و  آنان قصاص می. بودند و پر از عقده و نفرت نسبت به مردم حکم می راندند

به اين صورت طالبان نسبت به تمام جريانات دينی آن زمان، . کردند و حدود شرعی را جاری می نمودند تيرباران می

آنان که جز شمشير و شريعت چيزی نمی شناختند، امارت شان شباھت کامل به . دشريعی تر و اسالمی تر برخورد کردن

که رھبران تنظيمی نيز چنين پيروی ھائی داشتند و طوری که خلفای راشدين و خلفای  با اين. دوران صدر اسالم داشت

اينان نيز ھمين کار را بعد از آنان بر سر کسب قدرت و به دست آوردن ثروت و اقتدار يکی گلوی ديگری را بريدند، 

و به اين خاطر کسانی که ) کشتار ميان سياف و مزاری چه تفاوتی با کشتار ميان علی و معاويه داشت؟(انجام دادند 

نمی دانند، سخت اشتباه می کنند و در حقيقت درک آنان از » اسالم واقعی«را ) اخوانی(و تنظيم ھا ) ديوبندی(طالبان 

  . و به شدت ارتجاعی استدرک ناقص » اسالم واقعی«

نسبت به يکديگر دارند و ) آن ھم در فروعات(دين، سنت، مذاھب، گروه ھا و جريانات مختلف اسالمی اندک تفاوتی 

بسياری از . ھمه مدافع سنت و فرھنگ فئوداليته اند و با پيشرفت ھای سرمايه داری در تضاد و تناقض قرار دارند

کنند که اسالم واقعی غير از اسالم سياف، گلبدين، مالعمر، خامنه   کاسبکار فکر میھای »چپ«مسلمانان نادان يا حتی 
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اين مسلمانان و چپ ھای لوده درکی از . ای، محسنی، ربانی، احمدی نژاد، عمر بشير، ضياءالحق، ترابی وغيره است

ا را پياده کرده، خود را پيرو طالبان از ھمه بيشتر و بھتر اين باورھ. ندارند» صدر اسالم«تاريخ اسالم، مخصوصاً 

استوار، ھستريک و خلل ناپذير اين باورھا به اثبات رساندند و به اين خاطر آميزۀ دين و سنت را در قالب شريعت با 

  .دقت خاصی پياده نموده و شريعت واقعی را تصوير کردند

) آميزۀ دين و سنت(ی از اين باورھا دختر و پسر که درِک کوچِک سازمان يافته ا» روشنفکران«  امروزه بسياری از 

کنند، چيزی که نه به آن باور دارند و نه آن را تشريح کرده  صحبت می» فرھنگ افغانی«ندارند، با عشوۀ خاصی از 

بسياری از بورژوا شده ھا که در تقابل با فرھنگ . توانند و نه در اين زمينه فکر متشکل و سازمان يافته ای دارند می

از . ای دريابند گيرند، اين مقوله را زمزمه کرده و تالش می کنند با آن راه ميانه الی در افغانستان قرار میبويناک فئود

يکسو پتلون ھای چسب و بوت ھای پاريسی ُکری بلند آخرين مدل می پوشند و ھفت قلم آرايش می کنند، از سوی ديگر 

!! بسم هللا آغاز می کنند و شکر می کشند که ما مسلمان ھستيمچادر می پوشند و با ) فرھنگ افغانی(با ادای دين و سنت 

بسياری از ماليان و طالبان تا وقتی در دھات زندگی دارند، اين برخوردھای دوگانه را رد می کنند، اما وقتی در محافل 

 نشينند، آرام آرام بورژوائی پياله جنگيدن ھا را مالحظه می کنند و با باداران اروپائی و امريکائی بر خوان واحد می

زمانی رھبران طالبان با ديدن زنان اروپائی به لرزه می . جنبه ھای فئودالی نگرش ھای دينی آنان تضعيف می گردند

ورزيدند، اما حال جرثومه ھائی چون مالمتوکل، مالحکيم مجاھد، مالسالم  افتادند، از ديدن مستقيم به آنان اباء می

 نه تنھا به رعشه و لرزه نمی افتند بلکه با زنان سرلچ خارجی و داخلی زانو به زانوضعيف، مالرحمانی و مالراکتی 

اين سؤال . صحبت می کنند» اصول اسالم«می نشينند، با آنان دست می دھند و از حقوق و آزادی ھای زن بر اساس 

فشارد؟ اسالم اسامه و مالعمر، اسالم ربانی و سياف، اسالم  مطرح می گردد که باالخره اين اسالم بر کدام اصول پا می

زھای ده محرم در کنار خليلی نشسته و با ريتم بسيار موزونی اشرف غنی احمدزی در يکی از رو(اشرف غنی و سپنتا؟ 

که گاه به ستايش چادری می پردازند و شنيدن صدای کفش زن را حرام می گويند، گاه در مقابل زنان ) سينه می زد

اروپائی دموکرات و پتلون پوش می نشينند و فقط از دست دادن با آنان اباء می ورزند وگاه فشردن دستان مرمرين زنان 

الھادی شينواری در دفتر کارش به روی زن نمی ديد، اما در  وقتی شيخ الحديث فضل. را چون شير مادر حالل می دانند

سفارت امريکا برای تبريک گوئی روز ملی آن کشور دو دسته بر دست ھای زن قول لُچ و مينی ژوب پوش سفير 

 گرديد، اين را واضح می سازد که اين دين مداران با اينکه امريکا خم شد که عکس ھای آن در صفحات انترنت منتشر

ند ھر تفسيری برای توجيه چسبيدن به ااساساً برای دوره ھای بردگی و فئودالی ساخته شده اند، اما سردمداران آنان قادر

 شيوه می توان دل که کدام ادا و اطوار سود دارد و با کدام مھم اين. دوران سرمايه و فرھنگ آن از چانته بيرون کشند

فضل احمد معنوی که مدت ھا معاون شورای علماء بود، با پتلون ھای جلمبر و پيراھن . اشغالگران را به دست آورد

 ٢٢ھای تا زير زنخ بسته، پکول می پوشيد و پيوسته ريش شانه می زد، اما به مجردی که رئيس کميسيون انتخابات با 

در آمد و » خارجی ھای با فرھنگ«مقرر شد و شب و روز با ) کرا نوکر و چبدون مصارف(ھزار دالر معاش در ماه 

را به دور انداخت و دريشی » قھرمان ملی«شد قرار گرفت، يکباره ريشش از يک قبضه به دو ملی تقرب کرد، پکول 

ن عرف اي(ھای رنگارنگ خريداری کرد، و در صورتی کارش با اين ھمه معاش و سود ادامه يابد، بستن نکتائی 

اين مثال شرح حال تمام دين مدارانست که می توانند ھر روز به . ھم سرزلفش خواھد بود) بازمانده از عيسويت منسوخ

  .شکلی وارد صحنه شوند، و اين حکايت امروز نيست در طول قرن ھا ھمينطور بوده است

ه ظواھر مردم چسبيدند و تالش کردند طالبان وقتی وارد شھرھای نيمه بورژوای کابل و ھرات شدند، از ھمه بيشتر ب

ھرچه زودتر ھمۀ مردم را مثل خود به آدم ھای چرک و چتل و باورھای عقب ماندۀ قرون وسطائی مبدل سازند، لذا 

  .بيشتر مسؤوليت پياده کردن شريعت را به ارگان امربالمعروف سپردند که بيشترين ھيستری آنان ضد زنان شھری بود
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 در اولين روزھائی که طالبان حمام زنانه را در اين واليت بستند و زنان را از ١٩٩۵مبر  سپت١۴زنان ھرات در 

در اين تظاھرات که حدود صد تن . پوشيدن لباس سفيد در زير چادری باز داشتند، دست به اعتراض و تظاھرات زدند

ت وارخطا نموده و بعد تظاھرات را با  ضد طالبان شعار می دادند، ابتداء طالبان را سخهاز زنان شرکت کرده بودند و ب

. نی عمل کنندأاما اين تظاھرات باعث شد که طالبان، ديگر در ھرات با مقداری تأمل و ت. شالق و قمچين خاموش کردند

که متشکل نبوده و از رھبری خاصی برخوردار  زنان ھراتی در برابر جاھالن و جانوران طالبی برخاستند و با اين

 اگست ١۴طالبان به تاريخ . ادند که اگر اين شيران خفته برخيزند، بزرگترين استبداد زمان را می لرزانندنبودند، نشان د

 حمام مردانه را بستند و اعالن کردند که نمايش بدن ھای برھنۀ مردان نيز در حمام ھا ناروا ٢٠ در شھر کابل ٢٠٠٠

  .پاکستان بسازندھای  ھای کوچکی چون سقاوه آنان دستور دادند که حمام. است

اقدام » امربالمعروف«و ھم » منينؤاميرالم«طالبان بعد از اشغال کابل که خود را حاکم کشور احساس کردند، ھم دفتر 

نمونه ھائی از اين . به صدور فرمان ھائی کردند که بيشتر در مورد محصور کردن زنان و مقابله با فرھنگ شھری بود

 :ھا در ذيل ذکر می گردد فرمان

شما زنان نبايد به خارج از محل سکونت خود قدم بگذاريد، اگر به بيرون از خانه می رويد، نبايد مانند زنانی باشيد که «

اسالم به . به لباسھای مود روز و آرايش عادت کرده اند و مانند قبل از ظھور اسالم جلو ھر مردی ظاھر می شوند

ل است و تعاليم ويژه ای برای آنان دارد، زنان نبايد وضعيتی را عنوان يک دين نجاتبخش حرمت خاصی برای زنان قائ

به وجود آورند که باعث جلب توجه افراد بيکاره يعنی کسانی شوند که با آنھا به نظر خوب نمی نگرند، زنان به عنوان 

وری زندگی شوھر، برادر و پدر موظف ھستند که نيازمنديھای ضر. معلم و ھماھنگ کننده خانواده مسئوليت دارند

  .»...را فراھم نمايند) غذا، لباس وغيره(خانواده 

تمام بزرگان خانواده و ھر مسلمانی در اين باره مسئوليت دارد، ما از تمام بزرگان خانواده می خواھيم که کنترول «

ھمچون بزرگان شديدی بر خانواده اعمال کنند و از اين معضالت اجتماعی اجتناب نمايند، در غير اين صورت اين زنان 

. خانواده توسط نيروھای امر بالمعروف مورد تھديد و بازجوئی قرار خواھند گرفت و شديداً مجازات خواھند شد

بالمعروف مسئوليت و وظيفه دارد که عليه اين معضالت اجتماعی مبارزه کند و تا زمانی که گناھکاری پايان نيافته  امر

 ».است، به تالش خود ادامه خواھد داد

 ».در طول معاينه، مريضان زن و داکتران ھر دو بايد پوشش اسالمی و حجاب داشته باشند«

 ».داکتران مرد جز عضو مبتال به مريضی نبايد ھيچ بخش ديگر از بدن مريضان زن را لمس يا مشاھده نمايند«

 ».منشی ھائی که برای مريضان زن نوبت می دھند بايد زن باشند«

گوئی ضرورت افتد، بايد با حجاب  و گو ميان داکتران زن و مرد ممنوع است، اگر گفت  ونشست و برخاست و گفت«

 ».صورت گيرد

موتروان در صورت تخلف زندانی خواھد شد، اگر . ھيچ موتروانی حق ندارد زنی با چادر ايرانی را سوار موتر نمايد«

ھد شد، اگر زنان از تکه ھای تحريک جو و شوھرش مجازات خوا و چنين زنی در معابر يافت شود، خانه اش جست

 ».کننده و جذاب استفاده کنند و ھمراه بستگان خود نباشند، موتروان نبايد آنھا را سوار کنند

ظرف پنج روز روی اين موضوع . استفاده از کست و موسيقی در دکان ھا، ھوتل ھا و وسايط نقليه ممنوع است«

سيقی در يک دکان يافت شود، دکاندار زندانی و دکانش بسته نظارت صورت خواھد گرفت، اگر ھر نوع کست مو

خواھد شد، اگر پنج نفر ضمانت کنند دکان باز و مجرم پس از آن آزاد می شود، اگر کست در وسيله نقليه يافت شود، 

 ».موتر بايد توقيف و موتروان زندانی شود، در صورت ضمانت پنج نفر، موتر آزاد وبعداً زندانی رھا خواھد شد
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مشاھده گردد کسی ريش خود را کوتاه کرده و يا تراشيده، بايد دستگير ) پس از تسخير کابل(اگر پس از يک و نيم ماه «

 ».و زندانی گردد تا ريشش يک قبضه شود

ای که   روز کفتربازی بايد متوقف شود، پس از آن اين قضيه مورد بررسی قرار گرفته، ھر کبوتر يا پرنده١٠ظرف «

 » . مورد استفاده قرار می گيرد، بايد کشته شودبرای بازی

 » .دکان ھای محل فروش کاغذپرانی بايد برچيده شوند«

عکسھا و تصاوير بايد از وسائط نقليه، دکان ھا، ھوتل ھا، خانه ھا و ساير جاھا برچيده شوند، افراد امربالمعروف  «

 .)د بودند که اين تصاوير در آخرت از ما نفس می خواھندطالبان معتق(» .بايد عکسھا را در اين جاھا پاره پاره کنند

افراد دارای موھای دراز بايد دستگير و به اداره امربالمعروف آورده شوند تا موی شان اصالح گردد، مجرم بايد «

 ».مصرف سلمانی را بپردازد

ه خانه شان برده شوند و شوھران زنان جوانی که در کنار جويھا لباس می شويند بايد به شيوه احترام آميز اسالمی ب«

  » .شان شديداً مجازات گردند

 » .در صورتی در مراسم عروسی موسيقی و رقص ديده شود رئيس خانواده دستگير و تنبيه خواھد شد «

 ».اگر زنی با مجله ھای مود لباس در دکان خياطی ديده شود، خياط زندانی خواھد شد «

ت شرعی برگزار شود، حمل و نقل و جابجائی در ھنگام نماز شديداً ممنوع است و نماز بايد در تمام مناطق در اوقا «

  » .ھمه مردم بايد به مسجد بروند، اگر جوانان در اين ھنگام در دکان ديده شوند، فوری زندانی خواھند شد

تداری بيش از اين طالبان که غير از اندازه گيری ريش و سنت و لباس زنان مصروفيت ديگری نداشتند و نه برای حکوم

آنان به جز خود، تمام مردم افغانستان را . عقل شان قد می داد، جاھلترين و بی بنيادترين امارتی در افغانستان بناء کردند

نامسلمان و غير شرعی می دانستند و مشکل مردم را فقط ھمين باور تشخيص داده و شب و روز چوب و شالق به دست 

اين که مردم چه می خورند، چه می پوشند، بودجۀ يک دولت چيست، واردات و . دمردم برآمدن» اصالح«درصدد 

مورين، ساختن اردو و پوليس چه معنائی در يک أصادرات چگونه کنترول شود، چه چيزھائی بازسازی شوند؛ معاش م

آنان را الشعورتر و آنان اصالً نمی فھميدند و حاميان پاکستانی، عربی و غربی شان کوشش می کردند که . نظام دارند

 .جاھلتر نگه دارند

طالبان بعداً احکام و مقررات و فرمانھای شديدتری بر کابليان جاری نمودند، زنان را ازخارج شدن از خانه بدون محرم 

تب را دروازۀ دوزخ گفته ھمه را بستند، زنان امنع کردند و مانع کار آنان در بيرون از خانه شدند، دروازه ھای مک

 داکتران مرد محروم نمودند، دسته ھای امربالمعروف در کوچه و بازار موظف شدند تا مردان و ۀا از معاينمريض ر

 دھند؛ مردانی که ريش خود را اصالح و پاک بدارند و ءزنانی را که به عقيدۀ آنان از مقررات طالبی عدول نمايند، جزا

 انواع سرگرمی ھای تفريحی ممنوع گرديد؛ گدی پران بازی، يا در مساجد نماز نگذارند، مورد شماتت قرار دھند، تمام

شيشه ھای کلکين ھای خانه ھای شخصی سياه رنگ شدند و با اين ھمه از طرق . کفتربازی، کبک و بودنه بازی منع شد

تمام جھان به خشم آمده بود ولی . مختلف صدای مردم مظلوم کابل و شھرھای ديگر از داخل به خارج کشور می رسيد

 ساعت بعد از تسلط طالبان بر کابل در سپتمبر ٩اين ھمه تبھکاری ھا، امپرياليزم امريکا را به خشم نياورد، چنانچه 

 امريکا در تطبيق قوانين طالبی در ۀاعالن کرد که اياالت متحد» گلن ديوس«، نطاق وزارت خارجۀ امريکا ١٩٩۶

 امريکا طی يک سخنرانی ۀدتر رابن رافايل معاون وزارت خارجدو ماه بع. مناطق زير فرمان طالبان ھيچ ايرادی ندارد

در سازمان ملل متحد در مورد گروه طالب بدگمانی بين المللی را تأئيد کرد، اما اظھار داشت که نمی توان آنان را به 

مورين أ و ممقامات رسمی امريکائی به مالقات ھا و ديد و واديدھا ميان طالبان. عنوان يک حرکت بومی ناديده گرفت

کمپنی يونوکال . امريکائی اعتراف کردند که در آن گشايش دوبارۀ سفارت امريکا در کابل مورد بحث قرار گرفته بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

بعدھا ھند نيز شامل (برای نشان دادن امکانات خود جھت در انحصار گرفتن لولۀ گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان 

از مالھای طالب در امريکا استقبال نمود و اشخاصی را که در ) شھور می باشداين پروژه شد و حال به لولۀ تاپی م

رابرت اوکلی سفير سابق امريکا در پاکستان و چارلز . گذشته با جريان جھاد ھمراھی داشتند در کمپنی استخدام کرد

د کرزی رئيس جمھور فعلی و سانتوس نمايندۀ سابق امريکا در ملل متحد، خليلزاد سفير بعدی امريکا در افغانستان، حام

 حکومت سودان به ھدايت ١٩٩۶وقتی در . سالم عظيمی قاضی القضات فعلی به صفت مشاوران کمپنی برگزيده شدند

امريکا اسامه را از آن کشور اخراج نمود، او به پاکستان رفت و بعد عازم افغانستان شد و در منطقۀ دورتر از شھر 

قت روزنامۀ نيويارک تايمز گزارشی را به نشر سپرد و در آن واضح کرد که اسامه در آن و. جالل آباد سکونت گزيد

ليون دالر در اختيار طالبان گذاشته است که برای طالبان در آن زمان پول کالنی به يدر بازگشت به افغانستان حدود سه م

  . حساب می آمد

د، فقط با يک تحقيق سرسری امر قطع دست و پا و  محاکم طالبان که از افراد جاھل تر از خود شان ساخته شده بودن

بريدن دست چپ و پای راست .  در می آمدندءقصاص را صادر می کردند که اين احکام در محضر عام به اجرا

ای داشتند و نه  طالبان نه بودجه. چنان ساده و عادی بود که ھر مالئی می توانست دستور آن را صادر کند» دزدان«

مالعمر ابتداء يک صندوق بزرگ آھنی و بعدتر دو صندوق آھنی پر از پول در کنارش .  می شناختندعايد و مصرفی را

طالبان به نام خدمت به مردم . گذاشته، مصارف جنگ و قومندانان را شخصاً از آن بکس ھا می کشيد و می پرداخت

 سر رسانده فکر می کردند که کار ديگری مور تأمين امنيت شده بودند، اين کار را بهأچيزی در ضمير نداشتند و چون م

که فقط به جنگ می » عمرخطاب«کرد که در دوران اعراب بدوی قرار دارد و بايد چون  مالعمر فکر می. ندارند

چيزی به بار نمی آورد و » کافران«پيشه کرده و جنگجويان او در ھر قدمی جز ويرانی و بربادی » فتوحات«انديشيد و 

اين مالی جاھل و حواريون . رش قرار داشت و امارت می کرد، پس او ھم بايد چنان می کردھم در کنا» خزانه«

دانستند و نه درکی از برنامۀ زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم داشتند،  جاھلتر از او نه از کار وزارتخانه ھا چيزی می

آنان غير از طالب و مال تمام ملت را . دنه کار بانک بلد بودند و نه عقل شان در ساختن و بازسازی کشور قد می دا

به ھر طالبی که حتی نيمه مجذوب می بود و قادر به پاک کردن . نمی پنداشتند» کامل«شناخته و مسلمان » عامی«

اش نمی شد، مسؤوليت سپرده، حاضر بودند سرنوشت يک ولسوالی را به او بسپارند و دليل آن ھم اين بود که  بينی

اين جاھالن، علم را فقط در چارچوب چند کتاب خرافی و ضد علمی قصه خوانی پشاور که . » استھرچه نباشد، عالم«

ھای مريض » نادان«در آنھا جز از نکاح و استنجاء چيزی نيامده بود، می دانستند و می خواستند که تمام مردم از اين 

زنان حق رفتن نزد داکتران مرد را . ری نمايندپيروی کنند و جامعه را با باورھا و افکار ماقبل قرون وسطائی خود رھب

طالبان باالخره اعالن کردند که شنيدن صدای کفش . نداشتند و با اندک شک بر بداخالقی تيرباران و سنگسار می شدند

 پوشيدن جراب سفيد برای زنان ممنوع قرار داده شد و تعبير احمقانۀ آنان از جراب سفيد اين بود که. زنان ھم حرام است

اين تعبيرھا و برخوردھا وظايفی بودند که ). رنگ بيرق اين جانوران سفيد بود(گويا بيرق شان را زنان زيرپا می کنند 

  . اين گروه نادان برای پياده نمودن شريعت پيش رو گذاشته بودند

  ادامه دارد

  


