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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴  دسمبر٠٩
 

  تاريخ، نبرد طبقاتی
   پنجمبخش بيست و

  

  :به ادامۀ گذشته

مردمی گرفتند که نه جھادی و نه طالب بودند و بر عملکرد طالبان اين بار انتقام خون طالبان کشته شده در مزار را از 

تسخير مزار در آن . طالبان بيشتر ھزاره ھا را به قتل رساندند و بر زن و مرد آنان رحم نکردند. ھر دو تف می انداختند

و بعد از تسخير زمان برای طالبان بسيار اھميت داشت، چون با اين فتح تسلط خود بر کل افغانستان را تثبيت می کردند 

در . شھر مزار عالوه بر پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی نيز امارت مالعمر را به رسميت شناختند

 تن از جاسوسان ايرانی که ظاھراً ديپلومات ناميده می شدند، توسط افراد سپاه صحابه به قتل ٩جريان اين تسخير، 

 سفارت ايران را در کابل مسدود ١٩٩٨ جون ٢مزار مانده بودند که طالبان در اين ديپلومات ھا در حالی در . رسيدند

حزب الھی ھا در شھر . پاسداران ايران در تقاص اين قتل، دست به کشتار آوارگان افغان در ايران زدند. کرده بودند

رگر افغان  در حالی به اصفھان تظاھرات خشمگينی عليه افغانھا برپا نمودند که در جريان تظاھرات، بيش از صد کا

 ھزار نفری را بر مرز ۶٠عالوه بر آن دولت ايران نيروی . قتل رسيدند که پاسداران ايرانی صحنه را تماشا می کردند

 کيلومتری فراه ـ ايران ٢٢۶ نفر به قومندانی رئيس بغران به مرز ١۵٠٠افغانستان مستقر ساخت، اما طالبان فقط 

او به اين . اما باالخره رفسنجانی از اين روياروئی جلوگيری کرد. در برابر آن بايستندفرستادند تا در صورت تجاوز 

 ساعت تا قندھار پيش برود، اما با تجربه از نبرد افغانھا، بر آمدن دوباره را ناممکن ٢۴باور بود که می تواند در ظرف 

 مردم می دانستند که طالبان نيروئی ۀکه ھم با اين. دانست و به اين صورت جنگی ميان پاسداران و طالبان در نگرفت

دادند که نفرت افغانھا نسبت به  به شدت سياه و ارتجاعی است اما در برابر ايران نوعی ھمدلی را با طالبان نشان می

  .رژيم ايران را نشان می داد

 مالھای غلجائی و تعدادی از تلفات  سنگين و پياپی، طالبان را با کمبود نيرو مواجه ساخت و باالخره  مجبور شدند تا

مال راکتی، انور دنگر، رئيس بغران، مولوی حقانی، مال کبير و مال . قومندانان جھادی را وارد صفوف خود کنند

مزار؛ » فتح«بعد از . صدراعظم از افرادی بودند که بعد از جنگ ھای مزار شامل شورای قومندانان طالبان شدند

جان، بغالن، سمنگان و فارياب نيز در تصرف طالبان در آمدند و ساحۀ جبھۀ متحد واليات کندز، تخار، سرپل، جوز

با تثبيت اين خط جنگ، پيشروی برای دو طرف مشکل شد و به اين خاطر روزھا بر سر . شمال بسيار محدود گشت

 زيرا بيشترين با اين ھمه ملل متحد حاضر نبود امارت طالبان را به رسيمت بشناسد،. تصرف يک قريه می جنگيدند
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اما بعد از يازده سپتمبر که سناريوھای بسياری روشن شد، اينھم (را امارت طالبی انجام می داد » نقض حقوق بشر«

روشن شد که چرا امريکا اين امارت را  به رسميت نشناخت، چون اگر می شناخت، مطمئناً در سرنگونی آن که جزء 

  ). شد ار مشکل میپروژۀ تجاوز امريکا به افغانستان بود، دچ

طالبان مخالف کار انجوھا در افغانستان بودند و به دفاتر آنھا دستور دادند که به ساختمان نيمه ويرانۀ پوليتخنيک کوچ 

بسياری از کشورھا سفارت خانه ھای شان را بستند، اما فعالترين قونسلگری ھا، قونسلگری پاکستان در ھرات بود . کنند

مسؤوليت استخبارات طالبان در قندھار را . در رأس آن قرار داشت» آی اس آی«جاسوسان مھم که کرنيل امام يکی از 

او . که يک کرنيل پاکستانی بود و در دفتر استخبارات در چوک شھيدان کار می کرد به عھده داشت» قاری فيض هللا«

  .امارت طالبان و خود مالعمر را نيز نظارت و کنترول می کرد

ز کابلی که چيزی به دنبالش نمانده و جنوب شھر نسبت به شمالش چند برابر ويران شده بود، پيوسته مسعود با فرار ا

اعالن می کرد که بايد کابل غير نظامی شود، اما اين زمانی بود که ديگر نه صدايش شنيده می شد و نه کسی فريادش را 

 افراد مسلح او ھرچه دل شان می خواست، ھمان چون وقتی خودش بدمستانه بر اين قدرت سوار بود و.  جدی می گرفت

 ھزار ۵٠ ھزار کابلی جان باختند، ھزاران زن بيوه و ۶۵در رقابت ميان او و ھمجنسان اخوانی اش . را انجام می دادند

مسعود در آن وقت گاھی چنين پيشنھادی نداشت و ھمه را مجبور به تسليمی برای خود می . مجبور به تن فروشی شدند

که جبھۀ شمال بسيار متزلزل گشته  اما حال که ھمه چيز را باخته، برکابل و کابليان طلب استرحام می نمود، با اين. کرد

ايران، روسيه، تاجيکستان (بود، نيروھای آن  در حفظ گليم فرسودۀ دولت اسالمی ربانی می کوشيدند تا به حاميان شان 

 در پنجشير جلسه ١٩٩٧ اگست ١٣ا ھنوز پا در رکابند، لذا به تاريخ نشان دھند که اگر از اسب افتاده، اما ت) و ھند

در اين جلسه ربانی  رئيس جمھور، مسعود معاون رئيس جمھور و وزير دفاع، عبدالرحيم غفورزی صدراعظم، . ماندند

ر  حين فرود د١٩٩٧ اگست ٢١اما طيارۀ حامل غفورزی در . ن شدندييمحقق وزير داخله و ملک وزير خارجه تع

غفورزی، عزيز مراد، حاجی حسين مقصودی با چند تن . باميان سقوط کرد و يکباره اين دولت مسخره  فرو ريخت

  .ديگر به قتل رسيدند و دولت مسخرۀ ربانی که تمام اندام ھايش می لرزيد، ديگر اقبالی برای زنده ماندن نداشت

عودی و امارات متحد عربی، تمام تالش ھا را بر طالبان با به رسميت شناخته شدن از سوی پاکستان، عربستان س

آنان بر تمام انجوھا فشار . رسميت گرفتن از ملل متحد گذاشتند و به اين خاطر به دو فشار و يک ھماھنگی دست زدند

ده آوردند تا دفاتر شان را به جای متروکی انتقال دھند زيرا می دانستند که سران اکثر اين انجوھا جاسوسان و ناز پرور

طالبان به . ھای غربی اند که با بسته شدن اين دفاتر بخش مھمی از گزارشات و کارھای استخباراتی شان راکد می ماند

تھديد کميساريای عالی سازمان ملل و کميساريای بشر دوستانۀ اتحاديۀ اروپا در کابل دست زدند و اين سازمان ھا را نيز 

يران نمودن بوداھای باميان بود که گرچه ضربه ای بر تفکرات بوديزم ھندو می اقدام  ديگر طالبان جھت و. تھديد کردند

مگر چون تمکينی از آن . زد، اما بيشتر بخش حفظ آثار و ميراث ھای فرھنگی سازمان ملل را زير فشار قرار می دادند

 متر ارتفاع ٣۵ و ۵٣ند و  دو بودای ايستاده را که شمامه و صلصال ناميده می شد٢٠٠١طرف ديده نشد، در دوم مارچ 

داشتند، با ديناميت منفجر کردند و برای اين که در اجرای اين عمل تعلل صورت گرفته بود، مال عمر برای کفارۀ اين 

  .گناه دستور داد تا دوصد رأس گاو ذبح و خيرات شود

ای فرھنگی و برخی افغانھا را با سال ھا اثرات مذھبی خود را از دست داده بودند، نھادھ ازويرانی بوداھای باميان که 

در افغانستان که بيشتر آنھا نماد » گرانبھا«اما اساساً اين ميراث ھای . آه و نالۀ عجيبی واداشت و در سوگش نشستند

ظلم، وحشت و بربريت است از سوی بسياری، آن قدر گرانبھا پنداشته می شود که گوئی اينھا مظھر خدمتگذاری حکام 

که اکثر اين آثار که عبارت از برج ھا، منارھا، ديوارھا، قلعه ھا،  در حالی. به توده ھای مردم بوده انددوره ھای گذشته 

تخت ھا، مسجدھا، ستوپه ھا، تنديس ھا، چاه ھا، تاق و رواق ھا می باشند، در زمان ھای مختلف تاريخی به خاطر حفظ 
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بعيت مردم از خرافات و روايات دينی بناء شده، نمادھا و جان مستبدان، نمايش صالبت و قدرت، ماندگار کردن نام و ت

ھائی اند که فقط بايد به اين خاطر نگھداری شوند تا زحمتکشان افغانستان بدانند و به خاطر داشته باشند که در  سمبول

تاريخ ندازد، در پيشگاه  شان رفته و ھر که بر آنھا تف نيگذشته چه ستم ھائی بر برادران و خواھران ھم طبقۀ

تمام اين بناھا در گذشته با حشر و بيگار بر توده ھای فقير بنا شده، در ھر خشت آن خون . زحمتکشان محکوم می باشد

زورگويان و مستبدان به خاطری . بيگناھی حک گشته و در ھر متر آن برده، سرف و يا دھقانی زنده به گور شده است

که در   و اراکين زورمند شان در مواقع حملۀ حريفان مصون بمانند و اينکردند که خود با خانواده قلعه ھا را بناء می

زحمتکشانی که از عرق و آبلۀ دست . بيرون اين قلعه ھا بر سرف ھا و دھقانان چه می گذشت، برای آن ھا مھم نبود

لم آھنين و عرق مجسمه ھای بودا که با چکش، ق.  ماندند و به قوت اليموتی می رسيدند شان اين زورمندان زنده می

جبين زحمتکشان ساخته شده بود و در ھر کوبيدن زخمی به دستان شان کاشته شده و شالقی بر فرق شان حواله گشته 

بود، سال ھای سال پول سياحان ھرگز به جيب اين زحمتکشان فرو نرفته و نامی از ھيچ کارگر و اھل حرفه ای بر اين 

پس اين ھمه بھا و . ز آنان نکرد، که بار ديگر مجبور اند به مرمت آنھا بپردازندھمه آثار نه تنھا حک نشد و کسی يادی ا

ارزش برای اين آثار اگر از روی نادانی نباشد، جز تمکين در برابر ظلم و زور و ستودن شالق برده داران و فئوداالن 

راه پيروزی آنان گام می زنند، به تواند؟ آنانی که به زحمتکشان می انديشند و در  بر جگرگاه زحمتکشان چه بوده می

اين آثار و نمادھا با نفرت می نگرند، اما آنانی که انسان ھای ھنری و فرھنگی بی خاصيت و استعمار زده اند، به اين 

ميراث ھای ظلم و استبداد با اشتياق ديده، آگاھانه يا نا آگانه افتخار می کنند که چنين بناھای نفرت انگيزی در ملک خود 

  .نددار

 تن ترياک در افغانستان توليد شده بود و يک سال قبل طالبان تصميم به نابودی ٢٨٠٠ بيش از ١٩٩٨که در   با اين

 طالبان زرع ترياک را در افغانستان ١٩٩٩کارخانه ھای ھروئين در ننگرھار، قندھار و ھلمند گرفته بودند، اما در 

طالبان با جنجال ھای » حسن نيت«اما اين . تان ھيچ ترياکی توليد نشدممنوع اعالن کردند که در آن سال در تمام افغانس

  .امريکا بر سر تحويلی اسامه، فشارھا وغيره زير شعاع قرار گرفت

مال ربانی، مال متوکل، مال حکيم مجاھد و چند مالی ديگری که با خارجی ھا بيشتر ( بعضی از افراد ليبرال تر طالبان 

ظاھراً از تسليمی اسامه به امريکا و يا حداقل بيرون ) ان پروپاقرص آنان مبدل شده بودنددر تماس بودند و به جاسوس

بعدھا ديده شد که اگر مال . راندن او از افغانستان راضی به نظر می رسيدند اما مال عمر قاطعانه از او حمايت می کرد

فغانستان و سناريوھای بعدی پايان می يافت، به کرد سناريوی يازده سپتمبر و اشغال ا عمر، اسامه را تحويل امريکا می

 خواھان آن ٢٠١١ یسريال به زودی کشته شود، مرگی که امريکائی ھا تا دوم م» بد معاش«اين خاطر نخواستند 

عمر بود، در موارد بسياری با مال عمر اختالف نظر داشت و خواھان مصالحه با جبھۀ  مال ربانی که معاون مال. نبودند

بعدھا افشاء شد که مال ربانی با مسعود ارتباط داشت و حتی در ميان باديگاردان او . دم حمايت از اسامه بودمتحد و ع

بعداً گفته شد که مال . ربانی تعبيه شده و ھميشه با مسعود در تماس قرار داشت دستگاه مخابراتی به مشورۀ خود مال

آی «برخی ھا مرگ او را توطئۀ . ه ای در راولپندی ُمرد در شفاخان٢٠٠١ می ١٢ربانی به مرض جگر مبتال شده در 

  .  می دانند» اس آی

بعد از عملياتی که به نام القاعده در دو سفارتخانۀ امريکا در افريقا صورت گرفت، دولت بل کلينتن طالبان را زير فشار 

باالخره . و يا به امريکا تحويل دھندقرار داد که يا از حمايت اسامه دست بردارند، يا او را از افغانستان خارج کنند 

 فروند ٧۵ھدف ) از خليج فارس( دو اردوگاه نظامی بن الدن را در خوست و ننگرھار ١٩٩٨ اگست ٢٠امريکا  در 

گفته شد که اين مناطق و زمان حضور بن الدن در پايگاه خوست توسط خبرنگاران پاکستانی . راکت کروز قرار داد

او . در اين ميان انگشت ھا بيشتر به سوی رحيم هللا يوسفزی دراز می شد. قرار داده شده بودکشف و در اختيار امريکا 
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ظاھراً از دوستان نزديک مال عمر بود و به دستور او ريش گذاشت و ھميشه توسط طالبان و القاعده پذيرفته می شد و 

اين راکت ھا، اسامه معجزه آسا در در وقت شليک . گزارشات او در اين مورد از اعتبار بسياری برخوردار بود

، اما )ھای بسياری مطرح گشت که آيا او تصادفاً نبود يا خبر داده شده بود در اين مورد بعدھا سؤال(پايگاھش نبود 

روياروئی ميان امريکا و طالبان بر سر اسامه و القاعده ظاھراً در افغانستان در گرفته بود و بسياری فکر می کردند که 

در اين وقت شورای امنيت ملل متحد با قاطعيت فيصله کرد که طالبان نبايد . ل آبستن وضعيت جديدی را دارداوضاع مي

و ) اين شورا و در مجموع ملل متحد که خود به ابزار تجاوز و سرکوب امريکائی مبدل شده اند(به تروريستان جا بدھند 

در اين حال روزنامۀ گاردين نوشت که يک مقام عراقی .  آيدھمچنان در افغانستان بايد حکومت مورد قبول ھمه به ميان

به نام فاروق الحجازی در يک منطقۀ کوھستانی کندھار با اسامه بن الدن مالقات کرده و خواھان پناھندگی سياسی 

مذاکره در اسالم آباد روی تسليمی اسامه ) کارل اندرفورت(ت امريکائیأمال جليل با رئيس ھي. اسامه به عراق شده است

درين حال کمپنی نفتی .  اعالن کردند که اسامه از افغانستان ناپديد شده است١٩٩٩ فبروری ١٣کرد و طالبان در 

ليارد دالری اش بر نفت ترکمنستان به خاطر وضعيت وخيم آن روزگار صرفنظر ي م٨يونوکال نيز از سرمايه گذاری 

ليارد دالر توسط کمپنی نفتی امريکائی يشت، به قيمت چھارونيم ماين کمپنی بعدھا که با جدل ھای حقوقی مواجه گ(کرد 

امريکا دارائی ھای طالبان را منجمد و ). ی به اين نام در جھان وجود نداشتشيفرون خريداری شد و ديگر کمپني

اگر تأثيرات پروازھای آريانا را به خارج از افغانستان متوقف ساخت و در جواب، مال عمر به مردم امريکا پيام داد که 

پيتر تامسون سفير ! تحريم اقتصادی امريکا بر افغانستان ظاھر شوند، آفتی از سوی خدا بر آن کشور نازل خواھد شد

قبلی امريکا برای مھاجرين افغان طی کنفرانسی در پاريس گفت که ايدئولوژی طالبان وارداتی است و مورد قبول مردم 

  . که چند روز بعد اين امارت سقوط خواھد کردافغانستان قرار ندارد و يادآوری نمود

در حقيقت حرف ھای اولی شان را پس (، وزير خارجۀ امريکا طالبان را مافيای مواد مخدر ناميد ٢٠٠٠ در پنج مارچ 

 افغانستان شامل لست ٢٠٠٠باالخره در اول می .  که اين گروه از محصول ترياک ماليه می گيردو گفت) می گرفتند

کلينتن و پوتين در ديداری افغانستان را مرکز تروريزم خواندند و تصميم گرفتند که تالش ھای شان . سياه امريکا شد

، )تند و سفارت آن در کابل گشايش يافتطالبان حکومت چچين را به رسميت شناخ(برای سرکوبی طالبان سرعت بگيرد 

وزارت خارجۀ امريکا طی گزارشی طالبان را مرکز دھشت افکنی ناميد و تأکيد کرد که اين گروه به تروريستان چچين، 

 با قاطعيت به کنگرۀ امريکا  گفت که ٢٠٠٠ جوالی ٢٩پيتر تامسن در . کوسوو، الجزاير و کشمير کمک می کند

 کشور ١٣ مسودۀ تحريم ھای ٢٠٠٠مبر  دس٢۵باالخره در . افغانستان استومت طالبان در امسال، آخرين سال حک

در جلسه تأکيد . عضو شورای امنيت عليه طالبان به امضاء رسيد و تنھا چين و ماليزيا در رأی گيری شرکت نکردند

تمام اين تھديدھا در . اھند شدصورت گرفت که اگر طالبان تا يک ماه اسامه را تحويل ندھند، اين تحريم ھا عملی خو

  . حقيقت زمينه سازی  برای روزھائی بعد از يازدۀ سپتمبر بود

با اين آمادگی ھا از سوی امريکا و سازمان ملل که ديگر لگام آن در دست امريکا قرار داشت، از يکسو تالش ھائی 

انکار ناپذير » حقيقت« سازند، و آن را صورت می گرفت تا آرام آرام جبھۀ متحد را بار ديگر در اذھان عمومی مطرح

 جلسه ای در قبرس داير شد که در آن جليل شمس، ھمايون جرير، اسحاق ١٩٩٩ناميدند و از سوی ديگر در جون  می

گيالنی، جبار تقوا و عده ای ديگر شرکت کردند و اين که اين جريان چگونه ساخته شد و چرا در قبرس جمع شدند و 

اين . بود که در آن زمان سازمان سيا در عقب آن قرار داشت» امنيتی«شھرت يافتند از طلسمات چرا به پروسۀ قبرس 

 چھار جلسه داير کرد و در مطبوعات غرب با سروصدای بسياری ھمراه بود که ديديم در ٢٠٠٠پروسه تا اواسط 

ن ظاھرشاه در روم برای برگزاری که اطرافيا اين در حالی. کنفرانس بن به عنوان بخشی از قبل آماده شده، شرکت کرد
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) چندی قبل از شورای نظار رو بر تافته بود(ستارسيرت، حامد کرزی و داکتر عبدالرحمن . کردند لويه جرگه تالش می

  .در روم فعال بودند

ز رھبران طالبان از تحويلدھی اسامه به امريکائی ھا خودداری کردند و مال عمر از امريکا خواست که نيروھايش را ا

جنرال اسلم بيگ لوی درستيز پيشين اردوی پاکستان به . خليج فارس بيرون بکشد و از حمايت اسرائيل دست بردارد

ر اساسی به نفع طالبان در جبھات جنگ افغانستان به وجود يي اعالن کرد که تا ده روز ديگر تغ٢٠٠١تاريخ اول سپتمبر 

  .  در خواجه بھاءالدين واليت تخار به قتل رسيد سپتمبر احمدشاه مسعود٩می آيد و ھمان بود که در 

جريان قتل مسعود به وسيلۀ القاعده سازماندھی شد، زيرا رھبران القاعده که خود را در معرض دستگيری امريکائی ھا 

 که يکبار قبل در کاری. می ديدند و برای اين که قاطعيت مال عمر را پاس داشته باشند، تصميم به کشتن مسعود گرفتند

تسليمی کوچی ھای قوم ناصر شکردره طراحی شده بود و چون بر طبق پالن، مسعود به آنجا نيامد اين پالن به سر 

وی طی . ابوحانی يکی از رھبران القاعده  که حال در مصر زندانی است،  از دوستان بسيار نزديک سياف بود.  نرسيد

واست که برای قاسم و کريم دو خبرنگار عرب وابسته به تماس تيلفونی که گويا از کوسوو حرف می زند، از سياف خ

با تمام تالشی که اين دو . يکی از مراکز اسالمی در لندن وقت مصاحبه با مسعود را بگيرد و سياف ھم اين کار را کرد

 خواجه  موفق شدند که در٢٠٠١ سپتمبر ٩کردند تا در ھليکوپتر با مسعود سوار شوند به نتيجه نرسيدند و باالخره در 

خليلی،  در اين مصاحبه که عارف سروری محل حادثه را ترک گفت و فقط مسعود. بھاءالدين با مسعود مصاحبه کنند

جا شده و توسط يکی از ه فھيم دشتی و دستيار مسعود در محل حضور داشتند، با انفجار بمی که در بتری کامره جاب

مسعود در دم جان . و عرب ديگر ضمن فرار کشته شداعراب صورت گرفت، مسعود و خود عرب به قتل رسيدند 

سران القاعده در . که تا دو سه روز مرگ او را پنھان کردند، اما ھمه باور داشتند که او ديگر مرده است باخت و با اين

قتل در عوض مسعود، فھيم به قومندانی جبھۀ متحد رسيد، و اما اين . ديگر تبريک می گفتند قندھار مرگ او را به يک

  . به زودی در ميان ھياھوی حادثۀ يازده سپتمبر چنان گم شد که کسی به آن فکر نکرد

توان به صراحت چيزی  که آيا سياف از اين برنامه آگاه بوده و يا عارف سروری چقدر در آن دست داشته، نمی اين

بيشتر . آن مکث نکردگفت، اما چون بعد افشاء شد که سياف جاسوس رسمی سازمان سيا است، نمی توان روی 

 شک دارند و با احتياط حواريون فھيم مخصوصاً صالح محمد ريگستانی، فھيم دشتی، امرهللا صالح و ديگران بر عده ای

که اين حادثه با يازدۀ سپتمبر چقدر رابطه داشته و آيا در تصميم گيری ھای سطح  اين. له برخورد می کنندأبه اين مس

چون امريکائی ھا فکر می کردند که . ا اين دو يکجا طراحی شده، نمی توان آن را رد کردباالی القاعده و سازمان سي

اگر امروز او را با القاعده نزنند، فردا بايد خود شان چنين اقدامی را روی دست بگيرند چون با در نظرداشت روابط 

  . غانستان می ديدندتنگاتنگ او با فدراتيف روسيه او را حداقل چيزی سد راه خود در تھاجم به اف

سر و صدای مرگ مسعود و پيشداوری ھای آيندۀ شورای نظار، جمعيت و جبھۀ متحد ھنوز نقل رسانه ھای جھانی بود 

که يک باره برج ھای تجارت جھانی امريکا و وزارت دفاع آن مورد اصابت سه طيارۀ مسافر بری قرار گرفت و يک 

 امريکائی کشته شدند و خساراتی معادل ٢٩٧٣در اين حمله . وانيا سقوط کردطياره قبل از رسيدن به کاخ سفيد در پنسل

  .ليارد دالر نصيب امريکا شد، و به اين صورت شرايط جديدی در افغانستان و جھان رقم خوردي م۵۵۵

 شھر قندھار را ١٩٩۴ دسمبر ٢۶ ظھور کردند و ولسوالی بولدک را تصرف نمودند، در ١٩٩۴ اکتوبر ١٠طالبان در 

آنان . اش نگه داشت» دارالخالفه«فتح کردند که در حقيقت پايتخت غير رسمی طالبان بود و مال عمر تا آخر آن را چون 

 کابل به دست نيروھای امريکائی دوباره سقوط کرد ٢٠٠١مبر  نو١٣در .  کابل را تسخير نمودند١٩٩۶ سپتمبر ٢۶در 

 ٢٠٠١ دسمبر ۶ روز بود و در ٢٣ نمود، اما عمر اين پايتخت فقط و مال عمر قندھار را پايتخت رسمی افغانستان اعالن
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قندھار سقوط داده شد و مال عمر بر موتر سيکلی سوار و ناپديد گشت و به اين صورت با اولين چرخش ارابۀ اين موتر 

  . سيکل، امارت اسالمی طالبان به باد ھوا رفت و افغانستان وارد مرحلۀ جديد اشغال گرديد

 در دورۀ طالبان نيروی خارجی آشکارا افغانستان را اشغال نکرد، اما وابستگی دو طرف درگير به خارجی ھا که با اين

در (و اجرای مو به موی دستورات آنھا نشان می داد که افغانستان از استقالل و آزادی در حد قدرت ستمگران داخلی 

ادگرا از ي با طالبان که عالوه به خونريزان بنميان نيروھای دو طرف جنگجويان خارجی حضور داشتند و مخصوصاً 

و به اين خاطر . نيز برخوردار نبود)  کشور، در بعضی حمالت نيروھای اردوی پاکستان نيز شرکت می کردند۴٠

  .سيمای سياسی افغانستان غير از کشور نيمه فئودالی ـ مستعمره چيزی به حساب نمی آمد

بانی تا آخر موفق به کنترول کل کشور نشد، لذا نمی توان آن را يک حاکميت امارت طالبان نيز مثل حکومت اسالمی ر

که از نظر طبقاتی بيشتر رھبری و قومندانان طالب منشاء دھقانی داشتند، اما با  با اين. کامل سراسری افغانستان دانست

.   دو طبقه عمل می کردندافکار و فرھنگ تپيک فئودالی در خدمت بورژوازی جھانی قرار داشتند و طبق خواست اين

باجگيری، سربازگيری، محصول، ماليه ، عشر و (تفکر و برخورد آنان نسبت به زن، تحصيل، ھنر، ستم بر توده ھا 

نماز، مسجد، ريش، چادری، لنگی، حد، سنگسار، قصاص، تيرباران، کشتار دستجمعی، کشتار (، استبداد شرعی )زکات

کمپنی ھای تجاری ) کمپنی ھای مخابراتی و انتقال گاز(، کمپنی ھای سرمايه داری ، مواد مخدر...)اطفال در گھواره و

سيا، انتلجنس سرويس، آی اس (، خدمت به شبکه ھای استخباراتی )افغانستان گذرگاھی برای تجارت چنين کمپنی ھائی(

د طبقاتی شش ساله در از شاخصه ھای اين دوره  است که نشان می دھد، اين امارت در نبر) آی و اطالعات سعودی

در اوج قدرت طالبان، تعداد رھبری، قومندانان دست اول و . خدمت کدام طبقات و سرکوب کدام طبقات قرار داشته است

که به ھر دليلی به صفوف آنان پيوسته ) داخلی و خارجی(دوم شان از ھزار نفر بيش نبودند و با تمام جنگجويان شان 

که  طالبان ابتداء در واکنش مقابل جنايات جھادی ھا تا حدی در مناطق  با اين.  نمی کردند ھزار نفر تجاوز٧٠بودند، از 

ی برخوردار شدند، اما رفته رفته با مشخص شدن بيشتر ھويت و ماھيت آنان، اين پايه ئپشتون نشين از پايه و نفوذ توده 

ی مردمی را در شھر ھرات، خاکريز قندھار، را باختند و فقط محدود به جنگجويان و سران مواد مخدر شده، قيام ھا

  . که دست جھادی ھا در آنھا دخيل نبود، به شدت سرکوب کردند... شيندند، شمالی، شھر مزار و

طالبان با چنين فکر و عملی، چون ابزار بُرا در خدمت فئوداليزم و سرمايه داری جھانی قرار داشتند و امروز نيز قرار 

 سپتمبر امپرياليست ھای غربی ھموار کردند و تا حال در ١١مل راه را برای اشغال بعد از دارند و با ھمين فکر و ع

 سالی که در بخش ھائی از افغانستان مستقر شدند، کاری جز ۶به اين خاطر در . خدمت تثبيت اين اشغال قرار دارند

نمود کرده، به شديدترين و خونين ترين ھر نوع مخالفت با خود را مخالفت با شريعت اسالم وا. ھا نداشتند سرکوب توده

 درصد جامعه را می ساختند، با آمدن ٧٠توده ھای فقيری که در جريان جنگ ھای تنظيمی. وجھی سرکوب نمودند

. مور دولتی و معلم رخصت شدند و افغانستان به کشور گدايان مبدل گشتأ ھزار م۴٠٠.  درصد رسيدند٨۵طالبان به 

افسر نظامی در کابل به کراچی وانی و دستفروشی تن دادند، زنان کارمند و معلم با از دست مور بلند رتبه و أصدھا م

بسياری از . ھا برای زنده ماندن راھی جز تن فروشی نداشتند دادن کار شان بی عايد ماندند و به اين خاطر برخی

ن کابل و ھرات راه باز کردند، نه قومندانان طالب که از روستاھای محروم و دور دست سوار برقدرت به شھرھائی چو

 آلوده شدند که طالبان بسياری دختران شھری را به زور نکاح کرده، بعد از سرنگونی امارت شان يا با ءتنھا به فحشا

خود به پاکستان بردند يا تا حال از شوھران طالب شان اطالعی ندارند و يا به خارج از کشور فرار کرده، نشانی از 

  .  ده اندخود باقی نمان

تنھا سرک جال ل آباد ـ کابل حدود ده .  سال حاکميت طالبان در بخش بازسازی خشتی روی خشت مانده نشد۶در 

، )آنھم بدون وسايل پيشرفته که فقط چند کارگر روزانه با دست چند متر را قير ريزی می کردند(کيلومتر پخته شد 
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 شد، در داخل شھر فراه چند توته زمين توسط والی و شاروال طالبی سرک قندھار ـ ھرات از قندھار تا ميوند پينه کاری

فروخته و دکان اعمار شد و از اين طريق پول ھای کالنی به جيب حکام طالبی فرو رفت، مال يارمحمد در ھرات چند 

تر مدنظر اين کار در قندھار بيش. طالبان فقط به فکر مسجد و مدرسه سازی بودند. مقبره را مقداری بازسازی کرد

ساختمان بزرگی در ھدۀ گرشک در مرکز . گرفته شد و مسجد بزرگ با مدرسه ای در شمال شھر قندھار اعمار گرديد

شھرت » جامعۀ عمر«شھر برای مسجد و مدرسه در نظر گرفته شد که در آن چند مارکيت ھم اعمار می گشت که به 

زار و کندز و بر ميدان فوتبال در پوھنتون کابل، مساجدی اعمار به جای سينما در شھر م. يافت و کار آن نيمه تمام ماند

آنان خدمت به مردم را نه در . طالبان حتی نھالی در کشور غرس نکردند، نھری آباد نساختند و سنگی نکاشتند. نمودند

 که وظيفۀ امارت دانستند و نه عقل شان به انجام کاری قد می داد، چون فکر می کردند ضمير داشتند، نه وظيفۀ خود می

  .اسالمی فقط شالق کشيدن بر مردم، ريش بلست کردن و پاچه کنترول نمودن است

ای نايستاد و با خونين ترين نبرد طبقاتی ھمراه بود که گاه بارز و گاه مستور پيش  تاريخ در اين شش سال لحظه

ر و يا نقطۀ حضيض ملک ما بود، اما ھرگز با اين که اين دورۀ تاريخی به امتداد جنايات جھادی ھا، دورۀ قع. رفت می

. اين دوره در اين حرکت الحق که اُفت خطرناکی به حساب آمد. عقب نرفت و با زيگزاگ اُفت و خيز به جلو تاخت

ای مزدور که در خيانت به طبقه و يا طبقات خود برای سرکوب و باز کردن راه امپرياليزم جھانی به نيزه و غراب  عده

ھرگز قادر به مخدوش کردن خط روشن مبارزۀ طبقاتی نشده، مخالفت زحمتکشان در برابر چنين تفکر و پناه بردند، 

در اين مخالفت ھا و . عملکردھائی در سراسر کشور مشھود بود و يک درصد جامعه از امارت شان ھم راضی نبودند

ان يافته نبود، مگر نبود سازمان يافتگی نارضايتی ھا زنان و مردان زحمتکش نقش بارزی داشتند اما اين مبارزه سازم

اين نبرد در بعد از يازدۀ سپتمبر که امپرياليست ھای خونخوار و . تواند ھرگز به معنی نبود مبارزۀ طبقاتی بوده نمی

پايان تاريخ را اعالم کردند، ھرگز نايستاد، زيرا تا طبقات است اين نبرد ادامه دارد و ھيچ » جھانی شدن«اشغالگر با 

ر اين نبرد نيست و الی که طبقات از ميان برداشته شوند، و آنگاه يييروئی با قدرت و يا خواھش و نيت خود قادر به تغن

  .تاريخ نبرد بشريت برای رام نمودن و کنترول طبيعت وارد مرحلۀ جديدی گردد

ر مجموع در اتحاد شمال طومار طالبان را استعمار امريکائی با ھمکاری مزدوران افغان شان در شورای نظار و د

زيرا عزای يازده سپتمبر به زودی برای اشغالگران به جشنی مبدل گشت که قادر به کنترول بخش مھمی از قلب . برچيد

آسيا شدند، مخصوصاً که بوش پسر با انديشۀ مليتاريستی زننده تر وارد معرکه شد و کمپنی ھائی که معتاد به بوی نفت، 

جمھوريخواھان باشۀ سر انگشت آنھا می باشند، بيشتر به سوی آسيا دھان باز نمودند، نه چون باروت و ترياک بودند و 

 ھزار سرباز در عراق ١۵٣کلينتن دموکرات که از دور نشانه می گرفت، اين بوش جمھوريخواه بود که با پياده نمودن 

 سپتمبر ١١» موھبت«ه رقم زد که با  ھزار در افغانستان دھۀ سوم و چھارم ستراتيژيک امريکا را در اين خط۶٠و 

 .آغاز گشت

  


