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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴  دسمبر٠۶
 

  تاريخ، نبرد طبقاتی
   چھارمبخش بيست و

  

  :به ادامۀ گذشته

شان با چوب و شالق » تصرفات«مسلط می شدند، در طالبان که ابتداء به جای جناوران جھادی بر بعضی از مناطق 

امنيت را تأمين می نمودند، چيزی که مردم سال ھا چشم به راه آن بودند تا پسران و دختران شان مورد تجاوز جانيان 

جھادی قرار نگيرند، به اين خاطر ابتداء از آمدن طالبان استقبال کردند، اما وقتی چھرۀ واقعی اين گروه پوسيده و 

حداقل به خاطر تحصيل دختران (بنيادگرا روشن تر شد، بار ديگر فرار و آوارگی خانواده ھا به سوی ايران و پاکستان 

موران دولتی از کار برکنار أ درصد م٩٨. در مناطق مختلف شھری مکاتب دخترانه پنھانی ايجاد شد. آغاز گرديد) شان

خريد و فروش کيلوئی آرد شروع شد، چون اکثر مردم توان .  گرفتو بيکار ماندند، فقر و بيکاری سراسر کشور را فرا

» نفر«برای رفتن جوانان به خط مقدم جنگ بر روستاھا » مفتوحه«جانوران طالب در مناطق . خريد سيرکی را نداشتند

يان حواله کردند و چون مردم حاضر به فرستادن جوانان شان به جنگی که ميان وطنفروشان جھادی و طالبی در جر

ليون ھا افغانی می گرفتند و يبود، نبودند، لذا قومندانان و والی ھای واليات بر قريه ھا پول حواله کرده و ھر دو ماه م

امنيت گورستانی طالبان به . در کنار فقر استخوان سوز، زندگی مردم را دو چندان در جھنم سيه روزی غوطه می دادند

 گشت و بعد از مدتی اکثر دست و پا بريدگان دزد، از خود طالبان بودند و اکثر زودی با چلنج ھای فقر و بيکاری مواجه

در شھرھا . کسانی که قصاص می شدند، باالخره رگ و ريشۀ آنان به طالبان و يا به يکی از قومندانان طالب می رسيد

اشتند و نه برای شان اخالق بيشتر لومپن ھا و جوانک ھای بداخالق عضو امربالمعروف شده بودند که نه خود آبروئی د

که افراد امربالمعروف شنيدن ھر  با اين. آن را می خواستند» طالب صاحبانو«و آبروی ديگران مطرح بود، چيزی که 

  .شبانه کرايه می دادند» دوستان«نوع موسيقی را حرام می دانستند، اما ھر کست جلفی در اين اداره يافت می شد که به 

يستری را مقابل زنان در کابل داشتند، چند بار در غازی ستديوم زنان را تيرباران کردند، دست و طالبان که بيشترين ھ

پای مردان را بريدند و فوتبال را منع قرار دادند، چون باور داشتند که وقتی امام حسين به قتل رسيد، کافران سر او و 

دند و بعد کافران با اين الھام فوتبال را به وجود يارانش را با پای در ميدان نبرد اين طرف و آن طرف شوت می کر

در کنار مالعمر قرار گرفتند، فوتبال آزاد شد، اما بايد با برزو و » جھانديده«ای از طالباِن  اما بعدھا که عده. آوردند

جد می بازيکنان سرھای شان را می پوشيدند، در وقت نماز عصر و شام بازی را توقف می دادند و برای نماز به مس

االصل از متوکل وزير خارجۀ طالبان پرسيد که شما چرا در غازی   افغان شاه، خبرنگار انگليسوقتی ساحره. رفتند
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ستديوم که محل ورزشی است، زنان و مردان را قصاص می کنيد، او به طرز احمقانه ای از دنيا شکايت کرد که چون 

او می خواست تا دنيا . ما اين کار را در غازی ستديوم انجام می دھيمبرای ما جائی برای اين کار تدارک نمی بينند، لذا 

متوکل در آن زمان از سر خريت . برای شان تسليخگاھی بسازد و افغانھای بيچاره را در آن گردن بزنند و تيرباران کنند

ک کجای افغانستان تسليخگاه اين پيشنھاد را نکرده بود، چون بعد از تجاوز امريکائی ھا و انگليس ھا به افغانستان، اين

  نيست؟

فقر و بيکاری .   ھنوز طالبان به امنيت گورستانی شان می نازيدند که راه ھای عمومی با مشکالت نا امنی مواجه شدند

گدايان آنقدر افزايش يافتند که گوئی بيش از نيم .  در شھرھا، مخصوصاً شھر کابل گرديدءباعث شيوع گدائی و فحشا

اين نتيجۀ پياده شدن .  ھزار زن به تن فروشی اشتغال داشتند۵٠تنھا در کابل . ه گدائی بر می خيزندکابل ھر صبح ب

آن را با » کرام«شريعتی بود که رھبران جھادی آن را با آتش و خون بر استخوان مردم بيچاره پياده کردند و طالبان 

ای مصارف افراد  ک اتاقی داشتند، بايد به ھر شيوهسرگروپ ھای طالبان که ھر ي.  دنبال نمودندءگدائی، فقر و فحشا

ای از مردم پول می گرفتند و در دھات از  به اين خاطر در شھرھا به ھر بھانه. زير فرمان خود را به دست می آوردند

در  ھزار دالر، کاريزی ٣٠٠ به مبلغ ١٩٩٧مال سيدمحمد که در چند واليت والی بود در . کشيدند گردۀ دھقانان پول می

مال . ای خريد  ھزار دالر در ھرات خانه١٠٠مولوی دوست محمد که رئيس محکمۀ ھلمند بود به ارزش . بغران خريد

 ھزار لک افغانی به خاطر ٢٠ليون ھا افغانی دست يافت و در ھر دو ماه بيش از ياخترمحمد قومندان امنيۀ فراه به م

حافظ مجيد قومندان امنيۀ قندھار پول ھای زيادی کمائی .  می کردفرستادن نفر به خط مقدم جنگ بر مردم قريه ھا حواله

قومندانانی که در خط مقدم جنگ افرادی از طرف مقابل را اسير می کردند، پولدار ترين آنان را تشخيص داده، با . کرد

ندانان جبھۀ شمال نيز در مقابل قوم. شدند ھای اسير، طالِب ھزاران لک افغانی می خود نگه می داشتند و بعد از خانواده

  . ليون ھا دالر پيدا کردنديبه اين تجارت می پرداختند و از اين بابت م

ای که در محل قدرت دو طرف قرار  ھای مظلوم و بيچاره به اين صورت بار اينھمه غارت و چپاولگری را توده

ف به خارج فراری شده، مافيای مواد  درصد دھقانان زير کنترول دو طر٣٠با اين فشار بيش از . داشتند، می پرداختند

که مردم مجبور به کشت گندم نشوند و از توليد ترياک دست بر ندارند، صدھا ھزار تن آرد و گندم را  مخدر برای اين

از پاکستان، ايران و ترکمنستان وارد افغانستان می کردند و گاه فکر می شد که اصالً در افغانستان يک سير گندم ھم 

  .ای وجود داشت و نه آمار و ارقامی که دقيقاً ذکر می شد در آن زمان نه اداره. شود نمیحاصلبرداری 

بعد از فرار مسعود که به داخل درۀ پنجشير پناه برد و با انفجار کوھی در دھانۀ دره، موقتاً راه تعقيب را مسدود نمود، 

دست » صدارت« از سال ھا چند روزی به مقام گلبدين که بعد» صدراعظم«اما . طالبان تا دھانۀ اين دره پيش رفتند

او . را در کابلی پياده کند که گاه حتی در روز بر آن ھزار موشک شليک کرده بود» شريعت محمدی«يافت، خواست که 

، از انسانھائی که او و »پست تر آمد، مست تر آمد«می نمود و به قول مردم، او که » ھدايت«از طريق راديو مردم را 

 اخوانی و جھادی اش به مرده ھای متحرکی مبدل کرده بودند، تطبيق اصول اخوانی را می خواست، اما بخت برادران

کرد و تنبان !) »عقب نشينی تاکتيکی«(چون ھميشه با او ياری نکرد و ھمانگونه که چند ماه قبل از چھارآسياب فرار 

مجردی که طالبان از ماھيپر سرازير شدند، برخی از ھای قومندانان او به غنيمت طالبان درآمد، در اين جا نيز به 

چون تمرين فرار در برابر طالبان را از ھر کسی بھتر کرده (قومندانان او به سوی پشاور گريختند و برخی با خودش 

جان به سالمت » مردانه«به بغالن گريخت و در بغالن اعالن کرد که مسعود توطئۀ قتل او را چيده بود، اما او ) بود

به . ھا در آنجا ماند وی در بغالن نيز تاب نياورد، از آنجا به تاجيکستان و از تاجيکستان به ايران گريخت و سال. برد

  .ھا به موزۀ تاريخ سپرده شد اينصورت حکايت حزب اسالمی و رھبر او برای سال
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ائی که يکی برابر ديگری به سر ، احمد شاه مسعود، دوستم و کريم خليلی با تمام شکم دری ھ١٩٩۶ اکتوبر ١٠اما در 

 ھزار کارگر، دھقان و اھل کسبه را در کابل تسليخ نموده بودند، بار ديگر در ۶۵رسانده و به نام قوم، سمت و مذھب، 

مسعود . ماندند» شورای عالی دفاع«آنان نام خود را . خنجان گرد آمدند و تعھد کردند که متحدانه عليه طالبان بجنگند

اگر در پنجشير محصور بماند به زودی ضربه خواھد خورد، لذا با يک تدارک کوتاه در حملۀ متقابل بر دانست که  می

ای از  طالبان که ھنوز با منطقۀ پر درخت و سرسبز شمالی آشنائی نداشتند، در جريان عقب نشينی تا دھنۀ پنجشير عده

ی نامتشکل و پراکندۀ طالبان يورش برد و بيش از نيروھای خود را در کاريزھای شمالی پنھان نموده بود، بر نيروھا

طالبان در چھار ) بيشترين تلفات بر نيروھای حاجی عبدالواحد، رئيس بغران وارد شد( طالب را به قتل رساند ٢٠٠

. السراج و بگرام را تا دو راھی بگرام از دست دادند گلبھار، چاريکار، جبل) ١٩٩۶ سپتمبر ١٣ و ١٢، ١١، ١٠(روز 

  .ط جنگ تا سقوط طالبان پابرجا مانداين خ

که طالبان در بغالن و کندز  مسعود بعد از مدتی رو به شمال شد و تالش کرد تخار و بدخشان را حفظ کند، اما بعد از آن

مسعود به تاجيکستان رفت و با رحمانوف تاجيک تبار . جا شدند، درگيری ميان دو طرف در فرخار دايمی شده جاب

که ھليکوپترھای مسعود نيز به اين پايگاه رفت  الب را در داخل خاک تاجيکستان پايگاه قرار داد تا جائیتبانی کرد و کو

که طالبان در عبور از سرحد پاکستان  طوری. و آمد داشتند و سرحد ميان افغانستان و تاجيکستان از ميان برداشته شد

به اين صورت اين دو نيرو کوشش می کردند ھرچه . ودمشکلی نداشتند، اما دست مسعود در سرحد تاجيکستان بازتر ب

بيشتر برای حاميان شان زمينۀ مداخله را در افغانستان مساعد سازند و در عوض به امکانات پولی و تسليحاتی برسند، 

  .کاری که در طول تاريخ تمامی نيروھای مزدور و وابسته کرده اند

بعدتر از کوچی . م درخت ھا را از بيخ و بن کندند و دھات را آتش زدندوقتی طالبان بر بخشی از شمالی مسلط شدند، تما

بيشتر کاريزھا پر گشتند و . ھا دعوت کردند تا در اين دند سبز و شاداب ھر نشانی از سبزه را  به مواشی شان بخورانند

پشتون «ا طالبان به نام شمالی ر. در نيمی از اين وادی سرسبز ديگر نه آبی جريان داشت و نه برگ سبزی ديده می شد

ای در برابر  که عقده سوزاندند و به اين صورت ناسيوناليست ھای ارتجاعی تاجيک عوض اين» در برابر تاجيک

طالبان در دل بگيرند، در مجموع ضديت در برابر پشتون ھا را دامن زده و ميان مليت ھای برادر، مزدوران اخوانی و 

اين کاری بود که در چند سال حاکميت رھبران مزدور جھادی در شھر کابل به . ندنوکران ديوبندی استخوان شکنی کرد

را فقط با » استخوان شکنی«اين تضاد، اختالف و . سر رسيد و مناطق مختلف اين شھر با خطوط مليتی تقسيم گشت

  .از ميان برداشت طبقاتی و آگاھی کارگران و دھقانان تمام مليت ھای کشور از ھم سرنوشتی شان می توان ۀمبارز

نصيرهللا بابر که اين بار از سوی انگليس ھا و سعودی ھا نقش ضياءالحق را به عھده گرفته بود، ابتداء با پدر معنوی 

اش مولوی محمدغوث به مزار رفت و با دوستم  به کابل و قندھار سفر کرد، بعد با چوکره) موالنا فضل الرحمن(طالبان 

 و آمدھا متقاعد کردن دوستم برای ھمگامی با طالبان بود، چون بابر، دوستم را فرد القيدی ھدف از اين رفت. ديدار نمود

بابر . دانست که پيرو ھيچ تفکری نبوده و حاضر است ھر صبح و شام خود را در بازار مکارۀ اين دوران سودا کند می

ا ھرگز فراموش نمی کند که سه سال قبل که دوستم در مغازله با مسعود قرار گرفته، ام اين را ھم می دانست با اين

چگونه مسعود از او برای راندن گلبدين از کابل استفاده کرد و بعد ھيچ امتيازی برايش نداد و مجبورش کرد تا به گلبدين 

اما اين صحبتھا به نتيجۀ نھائی نرسيد، مگر تخنيکرھای دوستم به قندھار فرستاده . بپيوندد و چون لنگ حمام عمل کند

ند تا طياره ھای باقيمانده در ميدان ھوائی قندھار را برای طالبان ترميم کنند، به نفع طالبان چند بار ھرات را بمباران شد

  .کردند، اما باالخره قرعۀ اين وحدت به نام ملک خورد و با ملک بود که پای طالبان به شمال باز شد

يو روسيه اعالن کردند که دولت ربانی را به رسميت می  در اين حال ايران، تاجيکستان، ازبکستان، ھند و فدرات

در مقابل امريکا، انگليس، پاکستان، عربستان سعودی و امارات، پنھان و آشکارا از طالبان حمايت می کردند و . شناسند
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. انتقال دادربانی دولت خود را ابتداء به مزار و بعد به تخار . بار ديگر تضاد حاميان دو طرف در افغانستان گره خورد

اما درگيری ميان نيروھای . مشھور گشت» کانتينری«جا شد و به حکومت ه وزارتخانه ھای او در چند کانتينر جاب

 در کنار دھھا جنگ ُخرد و ١٩٩۶مسعود، حزب اسالمی، حزب وحدت، دوستم و طالبان از ظھور طالبان تا سپتمبر 

 جنگ بزرگ که بسيار خونين و با تلفات ۴١منطقه محدود بود، کوچک و روياروئی ھائی که در حد يک قريه و يا يک 

 بار مصالحه، توافق، اتحاد، آتش بس و تبادل ٢٢بزرگی ھمراه بودند، رخ داد و متقابالً بين اين جناح ھا در اين مدت 

وشن است اين که در اين ھمه جنگ ھا چند نفر به قتل رسيد در ھيچ جای ثبت نشده، اما آنچه ر. اسراء صورت گرفت

وران بدبختی بودند که به زور و يا به رضاء به اين جنگ   درصد اين کشته شدگان کارگران، دھقانان و پيشه٩۵اين که 

  .ھا کشانده شده بودند

قومندانان طالب در اولين روزھای تسلط بر بخش اعظمی از کشور در کنار مسايل ديگر با مشکل برخورد با مواد 

جواب اين پرسش ھا .  رھبران شان خواستند که در اين مورد به پرسش ھای آنان پاسخ دھندرو شدند و ازه مخدر روب

 موالنا فضل الرحمن در ئیمعاون صوبا( مولوی مورد احترام طالبان از جمله مالعمر و مولوی شيرانی ١٣را 

ترياک برای ساختن «: بوددر مورد زرع ترياک چنين فتوا داده شده . داده، مھر و امضاء کردند) بلوچستان پاکستان

ال و جواب در کتاب کوچکی توسط رياست اطالعات و ؤاين س. »دارو به کار می رود، به کشت آن کار نداشته باشيد

بعد کشت . اما طالبان به زودی متوجۀ مشکل چاپ پاسخنامه شده، آن را جمع کردند. کلتور قندھار به چاپ رسيده بود

انتقال ترياک در سراسر کشور آزادانه آغاز . رب و شرق کشور وسيعاً رايج شدترياک در بيشتر واليات جنوب، غ

 در زرنج و شابازار در فراه به ئیمارکيت سرای سيدک در قندھار، مندوی شاروالی در لشکرگاه، سرای جنا. گرديد

لمند افغانستان و ای در مرز ميان ھ منطقه(در چوتو . محل ھای علنی فروش ترياک در جنوب و غرب کشور مبدل شدند

، شھر لشکرگاه، موسی قلعه، شينوار، بھرامچه، سياه ريگ و رباط، کارخانه ھای پروسس ترياک به )چاغی پاکستان

در حويلی کنار واليت در ھلمند که سايۀ بيرق واليت بر اين منزل می افتاد نيز کارخانه (ھروئين نصب گرديدند 

ھا، ھيچ فرد مسلحی اجازۀ توقف و تالشی   پاتک ھائی در امتداد شاھراهبر). پروسس ترياک به ھروئين نصب شده بود

  .پيکپ ھای بار از ترياک را که با کالشينکوف، راکت و پيکا مسلح و به سمت ايران و پاکستان بدرقه می شدند، نداشتند

مسؤوالن ھر .  می بردنددر آن زمان تحريک طالبان و قومندانان طالب به طور جداگانه از توليد و ترافيک ترياک سود

حواله می کردند، » تحريک«ھم از زارع و ھم از قاچاقچی سود می گرفتند و به بودجۀ » تحريک«منطقۀ طالبان برای 

. ليون دالر رسيدي م۴٠ليون دالر به جيب تحريک می ريخت که بعد تا يدر ابتداء از اين درک ساالنه سودی حدود ده م

ای لندکروزر شخصی بسته ھای ترياک را به طور کرايه به سرحدات ايران و پاکستان می اما قومندانان طالب با موترھ

قاچاقچيانی که حتی به طالبان وابستگی نداشتند نيز در امنيت کامل به کار . رساندند که ھر جا از خود قيمت معينی داشت

ل انتقال ترياک فالن قاچاقچی به گوش در اين سالھا حتی يک بار ھم گزارشی مبنی بر اخال. و بار شان می پرداختند

در وقت حاصل برداری ترياک صدھا قومندان طالب با افراد شان از مناطق مختلف به ھلمند سرازير می شدند و . نرسيد

  .قاچاق مواد مخدر می پرداختند و برخی ھا مصرف گروپ خود را تا آخر سال به دست می آوردند» شريف«به کسب 

 ھزار دالر می رسيد، اما با ايجاد خط جنگ و ١٩۵تصرف کابل و جنگھای پراکنده، روزانه به مصرف طالبان پيش از 

 ھزار دالر در روز رسيد که بخش ۴٠٠ و باالخره ٣٠٠کابل تا » فتح«گسترده شدن ھرچه بيشتر آن اين مصرف بعد از 

سامه نيز مشکل پولی طالبان را سود ترياک و کمک ھای ا. اعظم آن توسط امريکا و عربستان سعودی پرداخت می شد

  .تا حدی مرفوع می ساخت

 جنگ عليه ١٩٨١وقتی در . جنگ در افغانستان راه بنيادگرائی اسالمی را از کشورھای مختلف به افغانستان باز کرد

روس ھا شدت گرفت، رئيس سازمان سيا، خريد و ارسال سالح به مجاھدين، تھديد کشورھای آسيای ميانه و شرکت 
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به اين خاطر وزارت خارجۀ پاکستان به تمام سفارتخانه ھايش . ن کشورھای اسالمی به اين جنگ را مطرح ساختجوانا

. در کشورھای اسالمی خبر داد که بی ھيچ تحقيقی به جوانانی که مايل به پيوستن در جنگ افغانستان اند، ويزه داده شود

جنگ شرکت کردند  و در مجموع يک صد ھزار جنگجو از  ھزار تن از اين جوانان که از چھل کشور بودند، در ٣۵

بعدھا پاکستان از رژيم شاھی عربستان خواست تا يکی از .  به شکلی در اين جنگ دخيل گشتند١٩٩١ تا ١٩٨١

شھزادگانش را جھت رھبری اين اعراب به پاکستان بفرستد و به اين صورت ھم انحصار اين نيروھا مکمل گردد و ھم 

الدن يکی از . ھزادگان اعتبار جنگ باال برود و ھمان بود که اين قرعه به نام اسامه بن الدن خوردبا شرکت اين ش

االصل بود، با ساختن يک شرکت بزرگ ساختمانی و اجارۀ کار ساختمان مساجد  ثروتمندان عربستان سعودی که يمنی

اسامه فرزند ھفدھم . لک فيصل تبديل شدھای بزرگی دست يافت و به يکی از دوستان نزديک م مکه و مدينه به ثروت

  . فرزند الدن با مادری از عربستان سعودی بود که در رشتۀ انجنيری ساختمان تحصيل کرده بود۵٧از 

عبدهللا عزام بنيادگرای .  در آن زمان مجمع عمومی مسلمانان سعودی و اخوان المسلمين مصر در پاکستان دفتر داشتند

 به پاکستان آمد و جنگجويانی که از کشور ھای عربی و مسلمان به پشاور ١٩٨٢در ) يناز اھالی شھر جن(فلسطينی 

آمدند به شکلی با عزام در ارتباط قرار می گرفتند و به حمايت اين دفاتر و جماعت اسالمی به نيروھای  پاکستان می

جنگجويان . ور ساخترا در پشا» مکتب الخدمت بيت االنصار «١٩٨۴عزام در . گلبدين و سياف می پيوستند

نی، کشميری و سودانی که قبالً در نبردھای کشورھای شان با جنگ و يالجزايری، فلسطينی، لبنانی، فليپينی، چچ

اما افرادی که از سينکيانگ چين، تاجيکستان، . استعمال سالح آشنائی داشتند، مستقيماً به جبھات نبرد اعزام می شدند

پاکستان و يا پايگاه ازبکستان، عربستان سعودی، موريتانی، يمن، امارات و اردن به اين جنگ می پيوستند، ابتداء در 

 به پشاور ١٩٨٢ و بار ديگر در ١٩٨٠اسامه يک بار در . ھای مرزی آموزش می ديدند و بعد به داخل روان می شدند

 با مقدار زيادی وسايل ساختمانی ١٩٨۶وی در . اسامه بار اول در مسجد جده با عزام مالقات کرد. آمد و در ھمانجا ماند

  . ن در خوست و چترال چند ديپو و تونل حفظ سالح و مھمات ساختبه پشاور آمد و برای مجاھدي

اسامه در اين سالھا برای خود در خوست پايگاه مستقلی ايجاد کرد، جوانان عرب را به اين پايگاه می  برد و به تعليمات 

او از عزام و آموزش نظامی می پرداخت و اين نشان می داد که وی غير از عزام ھوای ديگری در سر دارد، زيرا 

که از شرکت ساختمانی پدر سھم کالنی می برد، شھزادگان عرب حاشيۀ خليج نيز  عالوه بر اين. امکانات بيشتری داشت

او در ابتدای آمدن به پاکستان . اسامه مقيد به تفکر اخوانی نبود و بيشتر با سلفيت سازگاری داشت. به او کمک می کردند

داشت و بعد با تفکر ديوبندی طالبانی نيز مشکلی پيدا نکرد و به مالعمر به عنوان با سياف و گلبدين روابط نزديکی 

  .بيعت نمود»  منينؤاميرالم«

گرچه تا آن زمان نفوذ عزام در .  جوانان عرب در مقر آموزش نظامی اسامه در خوست، او را رھبر خطاب می کردند

 مراتب بيشتر بود، اما روند بعدی او را به رھبری ميان تنظيم ھای اخوانی و اعراب جنگجو نسبت به اسامه به

تُرکی فيصل و حميدگل که مؤثرترين .  جنگجو را زير فرمان داشت٢٩٠٠جنگجويانی بيش از چھل کشور رساند که 

کارھائی که گاھی (افراد جنگ آن زمان بودند و مشترکاً کار اعراب مستقر در پاکستان و افغانستان را زير نظر داشتند 

با سرکشی عزام که در پاکستان ميان تنظيم ھا و جوانان ناراضی کشورھای ). يد سازمان سيا پنھان نمی مانداز د

اسالمی امپراتوری بناء کرده بود و اسامه به فيصلۀ آن دو به پاکستان آمد، منطقاً نمی توانستند حضور نيرومند عزام را 

محمد و ابراھيم در تھکال پشاور طی انفجاری به قتل رساندند و ، او را با دو پسرش ١٩٨٩بپذيرند و ھمان بود که در 

عزام در اختالف ميان گلبدين و (راه عروج بی چون و چرای اسامه بر رھبری تمام مسلمانان خارجی ھموار گرديد 

تی به يأ ھ ضد مسعود نوشت، اما بعدھا کههرا ب» الطفل الفرانسويه«مند بود و رسالۀ ه مسعود، ابتداء به گلبدين عالق

پنجشير فرستاد و تعھدات مسعود را نسبت به افکار اخوانی محک زد، از تقابل با او دست کشيد و به ديگران توصيه 
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علت قتل مرموز عبدهللا عزام در آن زمان برای بسياری از نزديکان او ھم ). و ھم فکر ما است» برادر«کرد که مسعود 

ادث بعد از يازده سپتمبر نشان داد که او پيش از پيش قربانی ساخته شدن روشن نبود، اما اوضاع بعدی، مخصوصاً حو

  .   امپراتوری نامرئی القاعده و اسامه شده بود

لياردی بن الدن، يآژانس اطالعاتی عربستان سعودی، ھالل احمر سعودی، شيخ ھای ثروتمند حاشيۀ خليج، شرکت م

برای مکتب الخدمت که بعد از عزام به کنترول ...  سعودی ومجمع جھانی اسالمی سعودی، مساجد سعودی، شھزادگان

مکتب الخدمت . کردند و اسامه اين ھمه امکانات را در خدمت اين جنگجويان قرار می داد کامل اسامه در آمد، کمک می

) ١٩٩٨(بعدھا که ) به اين نام ياد می شد» قاعدۀ الجھاد«پايگاه نظامی اسامه (در حقيقت بنيانگذار سازمان القاعده شد 

نيز به اين شبکه پيوست که به ) سازمان الجھاد(رھبر جناحی از جماعت اسالمی مصر ) داکتر مصری(ايمن الظواھری 

  . افت و حال مرد اول شده استيعنوان مرد دوم القاعده شھرت 

ه، بخشی از جماعت گروه توحيد جھاد زرقاوی، گروه توحيد اسام.  رھبر تشکيل شد١٢گروه القاعده از ھفت گروه و  

که رھبران آن عبارت از اسامه، الظواھری، شيخ ... اسالمی مصر، لشکر طيبه، سپاه محمد، حزب التحرير ازبکستان و

   .بودند... خالد، سعيد اظھر، ابوزبيده، الزرقاوی، ابوحانی، طاھر يلداش و

ر اخوانی ھا در صحنه با سياف و گلبدين افکار اسامه ملغمه ای از وھابيت و ديوبندی بود که گرچه ابتداء با حضو

که  که دولت نجيب سقوط کرد و رھبران جھادی به جان ھم افتادند، او ظاھراً به خاطری نزديک شد، اما بعد از آن

ھنوز شوروی در . رھبران جھادی حاضر به مصالحه نيستند، با نارضايتی پاکستان را ترک گفت و به سودان رفت

 در مرکز تجارت ١٩٩٣ فبروری ٢۶با امريکا رو آورد و انفجاری که در » دشمنی« القاعده به آستانۀ پاشيدن بود که

» آزاد سازی«اين کار مصادف با حملۀ امريکا بر عراق به خاطر (امريکا رخ داد و در آن شش نفر به قتل رسيدند 

 نفر به قتل رسيدند ٢٠٠دند که در آنھا  سفارتخانه ھای امريکا در کينيا و تانزانيا منفجر ش١٩٩٨و بعد در ) کويت بود

وی بعد از . رھبری اين عمليات را سيف العدل دگروال سابق مصری و يکی از افراد ارشد القاعده به عھده داشت(

 تن از اعضای خانوادۀ بن الدن ٢٠سقوط امارت طالبی به ايران گريخت و با سليمان ابوغيث، ابوخبرالمصری و 

ن شد، اما ييسيف العدل بعدھا مسؤول القاعده در عراق و افغانستان تع.  دوباره رھائی يافتند٢٠٠١زندانی شدند که در 

اين که . ، در حقيقت آغاز اين دشمنی بود)شبکۀ القدس می خواست که او مسؤوليت شرق ميانۀ القاعده را به عھده گيرد

اسامه ظاھراً در زمان حملۀ اول . نمی دھدچرا القاعده در ضديت با امريکا قرار گرفت، چرخش ديناميکی را نشان 

نمود، در » مقدس« ھزار نيرو را وارد اين سرزمين ۴٠که برای دفاع عربستان سعودی، ) ١٩٩١(امريکا به عراق 

زيرا او از شاه عربستان خواسته بود که به نيروھای کافر امريکائی اجازۀ ورود به خاک عربستان . مخالفت قرار گرفت

کند، مگر شاه سعودی آن را نپذيرفت و   ھزار نيروی جوان عربی از مرزھای عربستان حمايت می۶٠ با ندھد و خود او

  . اسامه در ضديت با خادم حرمين شريفين قرار گرفت

تا آن زمان . رو شده  فرو پاشيد، اياالت متحده با يک روند جديد غير قابل پيشبينی روب١٩٩١ وقتی اتحاد شوروی در 

سليحاتی امريکا بيش از ده تريليون دالر سالح و مھمات توليد کرده و بر اين کارخانه ھا سرمايه گذاری کارخانه ھای ت

با فروريزی شوروی يا بايد اين ھمه . ھای بيشماری شده بود که با رقابت سرد ميان دو ابرقدرت سازگاری داشت

ازی دولت ھا ساخته و از آن طريق به تجارت سرمايه راکد می ماند و يا دشمن مرئی و نامرئی برای به جان ھم اند

در جھان سالح، نفت، مواد مخدر، سکس، آثار باستانی، تجارت انسان و سنگ ھای قيمتی به (شد  تسليحات پرداخته می

» رند«سسۀ ؤدر آغاز محققان و مديران مھم کمپنی ھای امپرياليستی از جمله م). ترتيب پر سودترين تجارت ھا اند

اما بعدتر به فکر ايجاد يک . را مطرح کردند) ايران، کوبا، کوريای شمالی، سوريه و لبنان(ھای کوچک خطر پنج اژد

. امپراتوری نامرئی جھانی افتادند که در تقابل با کشورھای سرمايه داری و کشورھای ثروتمند عرب قرار داشته باشد
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ای بود که رسانه ھای غربی و  ر کنار عزام فرد ناشناختهالقاعده و اسامه، در اين راستا بھترين گزينه بود و ھنوز او د

ای برايش شروع کردند و باالخره قتل ارزان و آسان عزام، راه را برای ايجاد چنين امپراتوری  عربی، تبليغات گسترده

  .  و عروج اسامه باز کرد

ن ترابی در مخالفت با امريکا قرار اسامه بعد از بيرون شدن از افغانستان به سودان رفت و در کنار عمرالبشير و حس

اش در سودان به ساختن راه و سرک پرداخت و يک کارخانۀ دواسازی ايجاد کرد، اما  وی با کمپنی ساختمانی. گرفت

امريکائی ھا که اسامه را در محراق دشمنی با خود قرار داده بودند، اين کارخانه را مولد گازھای مخرب خواندند و بعد 

تمام اين حرکت ھا تا . ينتن با شليک چند موشک از ناوگانی در بحيرۀ عرب، اين کارخانه نابود شددر زمان بل کل

 از اسامه موجودی ساخت که اگر مھار نگردد، نه تنھا کشورھای سرمايه داری اروپا و خود امريکا را نابود می ٢٠٠١

قابله با اين نيروی نامرئی و مخوف، بايد تمام سازد بلکه اکثر رژيم ھای اسالمی را نيز سرنگون خواھد کرد و برای م

اين بار رقابت . رژيم ھای امپرياليستی و رژيم ھای حاکم بر کشورھای اسالمی زير چتر امريکا متحدانه عمل می کردند

ای که در خفا توسط نزديکترين متحدان امريکا  القاعده. ميان دو ابرقدرت امريکا و القاعده در جھان در گرفت

که يازده  حمايت مادی و نظامی می شد تا اين) ان، عربستان سعودی، امارات و شيخ ھای ثروتمند اين کشورھاپاکست(

  .سپتمبر، دھۀ سوم ستراتيژيک امريکا را در افغانستان رقم زد

 دولت سودان از مجاھدين افغان برای شرکت در جشن سودان دعوت ١٩٩۶که اسامه به سودان رفت، در  بعد از آن

ت در برگشت، اسامه و خانوادۀ او را به جالل آباد آورد أاين ھي. تی به رياست سياف به خرطوم رفتأ ھيکرد و

که بعد بخشی از افراد خانوادۀ او در ) عمرالبشير برای اخراج اسامه از سودان زير فشار دولت بل کلينتن قرار داشت(

  . جالل آباد و بخشی در قندھار متمکن شدند

. کابل به ھزاره جات رو آوردند» فتح« شرق و غرب افغانستان را تصرف کرده بودند، بعد از طالبان که جنوب،

. نيروھای خليلی در جنگ و گريز ماندند، اما اکبری تسليم طالبان شد، به قندھار رفت و در برابر مالعمر زانو زد

مگر يکبار بيش از . قه محتاطانه برخورد نمودندکه از تسليمی اکبری استقبال کردند، اما تا آخر با اين منط طالبان با اين

 ھفت تن از ريش سفيدان ١٩٩٩ده قريۀ ولسوالی يکاولنگ را زمانی قتل عام کردند که کريم خليلی در اوايل دسمبر 

محل را نزد طالبان فرستاد و به آنان اطالع داد که بر يکاولنگ حمله نمی کند، مگر چند روز بعد از درۀ صوف به بند 

حمله بر طالبان از قريه ھای محل سکونت سادات . ر لشکر کشيد و بر يکاولنگ سرازير شد و طالبان را شکست دادامي

اما وقتی حملۀ متقابل طالبان آغاز شد، . ھای جھادی سخت مخالف بودند، انجام گرفت که با حزب وحدت و تمام تنظيم

... جوانان سادات را که دھقان، کارگر، معلم، دوا فروش و تن از ٣٠٠خليلی فوراً عقب نشينی کرد و جانوران طالب، 

بيدمشکين، ليلور، کته خانه، دھن کنک، کشکک، دره علی، منديک، گنبدی، سرآسياب، آخندان و ( قريه ١١بودند، از 

  . در دو منطقه جمع کرده ھمۀ آنان را تيرباران کردند) چشمۀ شيری

خير شمال بود و می خواستند که سازمان ملل و کشور ھای ديگر را وادار  اما ھدف اصلی طالبان بعد از فتح کابل، تس

تالش ھای پاکستان برای جلب دوستم جھت حمايت از طالبان به . به شناسائی خود به عنوان دولت رسمی افغانستان کنند

ری پابند نيست و به ھر پاکستانی ھا فکر می کردند که چون دوستم، آدم مليشه، بی بند و بار و به ھيچ فک. جائی نرسيد

شکلی خود را در معرض خريد و فروش قرار می دھد، لذا می توانند او را به آسانی بخرند، زيرا برای تسخير شمال 

در ميان اين سه نيرو، دوستم . در آن زمان محقق، عطا و دوستم قدرت اصلی شمال بودند. حمايت او را حتمی می ديدند

 محقق و سيد منصور نادری در وحدت نزديکی قرار داشت و تُرکھا به قيم اصلی دوستم دوستم با. از ھمه قوی تر بود

گاه با . ترکتبار مبدل شده و  نمی خواستند که او را ھمگام طالبان ببينند، به اين خاطر دوستم موضع مشخصی نداشت

اران بی لگام و از مليشيای فاريابی اما پھلوان رسول که يکی از جنايتک. طالبان ھمگام و گاه با جبھۀ شمال ھمراه بود
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بود و دوستم ھميشه به او به عنوان يک رقيب نامھار می ديد، باالخره بر سر قبر خانمی که خودش او را به قتل رسانده 

لذا اين انگيزه ای شد تا آتش افتراق ميان مليشياھای . بود، توسط برادر ھمان زن به تحريک دوستم به قتل رسيد

» جنبش«ملک برادر پھلوان رسول که چند سال به عنوان مسؤول روابط خارجی . ريابی شعله ور شودجوزجانی و فا

در تماس قرار داشت، طرفداران دوستم را با برادر جانورگون ديگرش، گل » آی اس آی«عمل می کرد و از مدتھا با 

يده بودند، در وحدت قرار گرفت و برای اين از فارياب راند و  با طالبان که  تا مرغاب رس)  پھلوان گلی(محمد پھلوان 

  تن از ھمراھانش ٢٠ اسماعيل خان را با ١٩٩٧ می ١٩که ثابت کند که اين وحدت از دل و جان صورت گرفته، در 

اسماعيل خان که (در سرحد مرغاب، دستگير و به طالبان تحويل داد و خود با لشکر طالبان به سوی مزار حرکت کرد 

تش به ايران گريخت، بعد از چندی زير فشار اطالعات ايران دوباره به فارياب برده شد تا در خط مقدم با سرنگونی امار

عليه طالبان بجنگد، مسعود که فکر می کرد طالبان از فارياب به شمال راه باز خواھند کرد، در فرستادن اسماعيل خان 

ا شکستش به مسعود سر فرود آورده و زير قومانده به خط مقدم جنگ در غورماچ نيز نقش داشت، چون اسماعيل خان ب

 در قندھار در اسارت طالبان ماند و باالخره با مصرف پولی ايران يکجا با ٢٠٠٠ مارچ ٢٧اسماعيل خان تا ). بود

حاجی ظاھر پسر حاجی قدير از دفتر امنيت طالبان زير رھبری قاری فيض هللا در چھارراھی شھيدان قندھار فرار کرد 

از طريق ولسوالی چاربرجک خود را ) کريم براھوی(» جبھۀ نيمروز«و به کمک ) و تن از محافظان پول پرداختبه د(

  .به ايران رساند

، بعد از ١٩٩٧ می ٢۴حومۀ شبرغان معسکر گرفته بودند، با رسيدن اولين موج طالب در   نيروھای دوستم که در

طالبان بی توقف به سوی مزار . تان گريخت و از آنجا به ترکيه رفتدوستم به ازبکس. اندک مقاومتی پا به فرار نھادند

نيروھای طالب بی ھيچ مشکلی به معيت نيروھای ملک، . نيروھای محقق، عطا و حرکت اسالمی فرار کردند. شتافتند

لبان به در جريان تسخير مزار، طالبان دست به خلع سالح افراد مسلح زدند و صدھا تن از طا. وارد شھر مزار شدند

 ٢۶در ). به اين طالبان گفته شده بود که در مزار مسلح می شوند(وسيلۀ طياره از کابل خلع سالح به مزار انتقال يافتند 

می شھرھای کندز و تالقان نيز در کنترول طالبان درآمد و ربانی با عده ای از ھمراھانش ذريعۀ ھليکوپتر به تاجيکستان 

يکباره توده ھای مردم ھزاره . رجۀ پاکستان امارت طالبان را به رسميت شناختگوھر ايوب خان وزير خا. گريخت

دست به قيام عليه طالبان زدند، در اين وقت مالعمر فرمانی صادر کرد که مال عبدالرزاق مسؤول زون شمال و ملک 

و در کنار افرادی ايستاد که ر داد ييبه عنوان معاون وزير خارجه بايد به کابل بيايند، لذا ملک فوراً موضع خود را تغ

  .جنگ را عليه طالبان آغاز کرده بودند

.  طالبان که اکثر شان خلع سالح بودند، چون برگ درخت روی ھم می ريختند و از کشته ھای شان پشته ساخته می شد

در راه به  نفر به سوی کندز فرار کرد، اما ٢٠٠مال احسان هللا تئوريسن معروف طالبان و رئيس بانک مرکزی با 

 طالب ٣٠٠٠درين حمله بيش از . محاصرۀ نيروھای حرکت اسالمی افتاد وخودش با تمام نيروی ھمراھش به قتل رسيد

نيروھای باقيماندۀ طالب به قومندانی اميرخان متقی به بغالن عقب نشينی کرده و تحت حمايت . در شھر مزار کشته شدند

نيروھای فراری محقق و عطا بار ديگر به مزار برگشتند . لبدينی قرار گرفتندبشير بغالنی يکی از قومندانان جنايتکار گ

  . ن شده بود، متحد شدندييو با ملک که به جانشينی دوستم تع

اين که طالبان چرا خلع سالح به مزار فرستاده شدند و چنين شکست سنگينی را متحمل گشتند، باور بر اين بود که 

عد ساخت تا طالبان  مغرور که در برابر برخی از اوامر پاکستان سرکشی می کردند و پاکستان چنين زمينه ای را مسا

حتی در شورابک مقابل عساکر پاکستانی که چند کيلومتر پوسته ھای شان را در داخل خاک افغانستان پيش کشيده بودند، 

ان در مزار باعث شکست آنان در شکست طالب. به مقابله پرداختند، خشمگين شده و خواست مقداری آنان را تنبيه کند

  . تخار، پلخمری و چاريکار شد
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در واشنگتن » بيطرفی« وزارت خارجۀ امريکا اعالن کرد که سفارت افغانستان را برای حفظ ١٩٩٧ اگست ١٩در 

 که به امريکائی ھا با اين. مسدود می کند و ديپلومات ھای سفارت نيز مصونيت ديپلوماتيک شان را از دست می دھند

طالبان توجه داشتند، اما پل ھای ارتباطی با جبھۀ شمال را ھرگز ويران نمی کردند، چنانچه ديديم که گاھی اين روابط 

  .   سپتمبر اين جبھه چون ابزاری برای سقوط طالبان و اشغال افغانستان به کار گرفته شد١١قطع نشد و بعد از 

ع در شمال وجود داشت، مانع تصميم گيری آنان عليه طالبان در اختالفاتی که ميان سران جھادی در مزار و در مجمو

با اين که چند بار بشير بغالنی به خاطر اين ميزبانی اخطار و تھديد شد، اما چون جنگساالران بر يکديگر . بغالن می شد

ربانی که بعد از . ارنداعتمادی نداشتند،، لذا ھيج يک حاضر نبودند تا گام اول را در برابر طالبان مستقر در بغالن بگذ

تالش چند . حملۀ طالبان بر مزار، به تخار گريخت، دولت مسخرۀ کانتينری اش را در تالقان ماند و خود به بدخشان رفت

جھت حمله به بدخشان و از طريق درۀ تيتين نورستان و پرجغان بر پنجشير با پرداخت » توپخانه«بار طالبان از طريق 

  .گروپ ھای مسلحی که در اين مسيرھا قرار داشتند، پيشروی ھای طالبان را خنثی کردپول ھای کالن مسعود به 

طالبان باالخره به کندز سرازير شده، با حمايت قومندانان جھادی، اين شھر را تصرف کردند و يکبار ھم  به سوی مزار 

 بار ديگر ١٩٩٨خره در اول اگست باال. پيشروی نمودند، اما با شکست مواجه شدند و بعد حدود يک سال تدارک ديدند

 بار ديگر مزار را ١٩٩٨ اگست ٨از طريق ميمنه، شھر شبرغان را تصرف نموده، به سوی مزار پيشروی کردند و در 

 نفری که ١۵٠٠اين بار درگيری سختی ميان . باز ھم عطا، محقق و دوستم از اين شھر فرار کردند. تسخير نمودند

اين افراد که قيافه ھای عجيبی داشتند و  بعضی نارنجک . ه بود و طالبان مھاجم در گرفتحزب خليلی از باميان فرستاد

که  بودند، بعد از داخل شدن طالبان به شھر مزار و فرار محقق، بدون اين» شھادت«ھا را به موھای سر بسته و آمادۀ 

. دند که در نيم روز تمامی آنان کشته شدنداين نيروی نا بلد را با خود ببرد با نيروی قھار و خشمگين طالبان مقابل ش

تبصره ھای بسياری در آن زمان وجود داشت که اين کار محقق عمدی بود، چون بر سر رھبری ھزاره ھا ميان آنان 

رقابت وجود داشت، و به خاطری که خليلی را ضعيف کرده باشد اين ھمه جوان نا آگاه ھزاره را فدای قدرت طلبی ھای 

  .خود کردند

  امه دارداد

  


