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 27/02/2015                رسول پویان
 

 طالبان و روزهای دشوار هرات
 

 اولبخش 
 

 توضیح
مردم ما وحشت و خشونت طالبان را با گوشت و پوست خود لمس، احساس و درک کرده اند. از خون پاک قربانیان 
بی دفاع در وجب وجب خاک میهن الله های خونینی دمیده که پیام این ظلم و ستمگری را به نسل های آینده می 

گوشه هایی از طرز حکومت استبدادی طالبان در قط ف نبشتهطالبان زیاد نبشته شده است؛ اما در این  ۀدر باررسانند. 
درآمده است؛ بی شک که می تواند ماهیت واقعی این گروه را  تحریر ۀعمل و به طور عینی در والیت هرات به رشت

 در عمل هویدا سازد. 
 

 مقدمه
داخلی خود بهتر از آنها  المللی و ای، بین یی ساخته اند تا در راستای اهداف منطقه مبهم و پیچیده ۀاز طالبان پدید

 سازی کشور توسط طالبان بیشتر از همه ثبات استفاده کنند. تجارب تلخ نشان داده است که بار جنگ و ناامنی و بی
کمر مردم فقیر و مظلوم افغانستان را شکسته است. برای شناخت طالبان نیاز به درک و تحلیل استراتیژیک منطقوی 

قوی پاکستان، عربستان سـعودی، طالبان با اهداف استراتیژیک منط ودرورت وجضباشد؛ زیرا  المللی می و بین
  ره خورده است.ان آنها گم پیمانریکا و هام ۀ، ایاالت متحدهتانیبر

واقعی و اجرایی  دالمللی و منطقوی طالبان پرداخته نشده است؛ بلکه بیشتر به عملکر مختصر به ابعاد بین ۀدر این نبشت
بر مبنای مشاهدات عینی در زمان حکومت طالبان در هرات اختصاص دارد. معلومات و مطالب این نوشته طالبان 

مان ه ۀاخبار رادیو و روزنام کردند، مصاحبه با هراتیان و زندگی می دات عینی کسانی که در آن دورهنویسنده، مشاه
  .باشدمی استوار  وقت

واقعی طالبان و ماهیت حکومت استبدادی آنان را آشکار  ۀچهرتواند می خروار  ۀمشتی نمون ۀمطالب این اثر به مثاب
توان به مظلومیت و محرومیت مردم هرات در آن دوره پي برد.  سازد. همچنان از البالی معلومات متذکره می

ای هردامیدوارم اثر حاضر بتواند ماهیت اصلی این گروه را برای خوانندگان روشن سازد و به مردم کشور آگاهی فش
 خود دریغ نورزند.  ۀارایه کند . در اخیر از خوانندگان محترم آرزومندم که از انتقادات و پیشنهادات سازند

 

 ورود طالبان به شهر هرات
 

 ۀپس از شکست آخرین مقاومت قواي مشترک هرات و کابل در برابر هجوم برق آساي نیروهاي طالبان در منطق
 فرستاده شدۀورود طالبان به شهر هرات فراهم شد. سران حکومت محلي هرات و هیئت  ۀزمین "شاهبید ادرسکن"

ت دادند. از شهر و مردم و خود را از دس ۀالدین رباني بعد از متواري شدن قواي موصوف روحی برهانحکومت 
سرنوشت رها کرده و به فکر نجات جان  امکانات وافر نظامي و اقتصادي دفاع نکردند؛ هزاران نیروي مسلح را بي

گونه مقاومتي  به کشور ایران فرار کردند. طالبان بدون هیچ شمسی 1374سنبله  14خود شدند. آنان در شب سه شنبه 
 هایي براي لحظاتي کوتاه سکوت را شکست.  ان شب فیر گلولهوارد شهر شدند. فقط در پای

هري در روز سه شنبه نخستین روز ورود طالبان از قول شاهد عیني: ساعت هشت و نیم صبح  سیماي عمومي شهر
هاي شهر به  پاي مسجد جامع بزرگ هرات بیرون شدم و جهت دیدن اوضاع در سرک بود که از منزلم واقع در

 دم.کر گردش آغاز
یک جنگجوي طالب که با مندیل سیاه، پیراهن بلند و تنبان  ۀنیه براي نخستین بار چشمم به چهرمقابل قومانداني ام در

هاي راکت خبر از حرکت نظامي جدید و جنگ سرعتمند دیگري می هاي مزین با مر تویوتا گشاد ملبس بود، افتاد. 
هاي کند روسي به سر  هاي سنگین و زیلن و تانکنشین مجاهدی هاي مسلح پیاده گرد و سنگر دسته ۀداد. دور می

 جدیدي بود. ۀتازه و مرحل تویوتا سوار در حقیقت سنبل نبرد رسیده بود. طالب راکت به دوش و شالق به دست
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در مراکز حساس و مهم شهر تعدادي از این قوا مستقر شده بودند. در کنار درب غند نظم جهادي که تا دیروز مرکز 
شد و هزاران نیروي مسلح در اختیار داشت، فقط یک  وهاي امنیتي و نظامي فعال شهر محسوب میفرماندهي نیر

 20شد. در جنوب دفتر والیت هرات به تعداد  نفر طالب نوجوان نشسته بود و از مجاهدین مسلح سابق اثري دیده نمی
ي به ها از نابلد ام حین ورود طلبهسرنوشت کابلي به روي زمین افتاده بودند که شب هنگ جان نیروهاي بي نعش بي

 قتل رسیده بودند.
کردند. از وقوع  طالبان را تماشا می ۀمردم شهر هرات با حیرت و تعجب به بازارها ریخته و قواي پراکنده و گرد زد

هاي سابق نبوده و از  چه به غم شکست قوماندان آمدند. اگر و منگ به نظر می بسیار سریع حوادث جاري گیج 
فتند گ کردند. شوخي کنان باهم می مجاهدین دل خوشي نداشتند؛ لیکن از قواي طالبان احساس بیگانگي میحکومت 

کردند  ها موتر دواني می هاي ساکن شهر هري خوش و خندان در جاده که چه گونه اردو و پشتو یاد گیریم. قندهاري
 و با طالبان همکاري مستقیم داشتند.

ها خلوت شده بود.  گاهان بازار سته بود. بعد از چاشت دوکاني را باز ندیدم. دیگرهاي بازار شهر ب بیشتر دوکان
 اندیشیدند. از چهرهمی که اندکي به خود آمده و به حال و آینده  شدند. مثل این مردم بسیار خسته و افسرده معلوم می

آمد که از زیر ناودان بر خاسته و می نده هیچ اعتمادي ندارند. به نظر هاي خاکزده و رنجور شان هویدا بود که به آی
آمد که زنان و دختران تحصیل کرده از همه می صحبت با اقوام و خویشان چنین بر در زیر شرشره نشسته اند. از 

بیشتر نگران بودند. در این روز هیچ نوع درگیري و ناامني رخ نداد. مردم هرات در یک نوع سکوت، ابهام و 
 دند.سردرگمي روز را به شب رسانی

گان هراتي و کابلي گرشک پر از اجساد کشت - ادرسکن و ادرسکن - در شهر آوازه بود که دو لب شاهراه هرات
آوري و دفن این اجساد را ندارد. این  است؛ آنان در جنگ با طالبان کشته شدند؛ کسي از ترس طالبان جرئت جمع

 بسي افزوده بود. رحمي طالبان در پایان روز بر ترس و نگراني مردم دلي و بي سنگ
 

 آغاز حکومت طالبان در هرات
 

هزار قواي  12الي  11پس از ورود طالبان به شهر هرات نظم حکومت سابق به کلی بهم ریخته بود و در حدود 
هاي  موریتأهفده، قومانداني امنیه و م ۀلواي سرحدي، غند نظم جهادي، فرق مسلح قول اردو، قواي چهار زرهدار،

 سبب فرار سران نظامي و حکومتي هرات متالشي شده بودند.نواحي شهري به 
ترین کانون دیني به حکومت  در گام نخست شوراي علماي هرات )که در زمان اسمعیل خان از وفادارترین و نزدیک

 ها شتافت و شد و رئیس آن از مدافعان مجاهدین بود(، پیشتر از همه به استقبال طلبهی محلي این والیت محسوب م
 وي خداداد به نمایندگي از شورا، وفاداري خود را به طالبان اعالن نمود.مول

برج سنبله  15ریخ أشد. به تی هاي رادیویي به سمع مردم هرات رسانیده م پالسي حکومت طالبان با صدور اطالعیه
ه متن آن ماده اي توسط شوراي مشترک علماي هرات و طالبان از طریق رادیو هرات پخش شد ک 6اطالعیه  1374

 به شرح زیر است:
 

 زل مردم شود.اداخل من الشيت ۀهیچ کس حق ندارد به طور انفرادي و هیئت به بهان .1
والیت موتر شخصي کسي را بگیرد و اگر گرفته باشد باید دوباره به مالکش  ۀهیچ کس حق ندارد بدون اجاز .2

 بر گرداند.
خود توسط نوکریوال محافظت  ۀمربوط ۀال و دارائي ادارمورین و کارکنان دولتي مکلفیت دارند از اموأم .3

 کنند.
 شود و قابل تشویش و نگراني نیست.ی کرام گرفته م ۀامنیت شهر از طرف برادران طلب .4
 جزئي ترین مداخله به اموال شخصي و دولتي پیگرد شرعي دارد. .5
 صبح بر قرار است. 4شب تا ساعت  ۀبج 9قیود شبگردي از ساعت  .6
 

  :ها شوراي عالي طلبه ۀاطالعی
 

 سر درس و تعلیم خود حاضر شوند. بر 1374 ۀبرج سنبل 16تمام معلمین و متعلمین ذکور مکاتب از روز پنجشنبه 
که از متن اعالمیه پیداست، طالبان به طور رسمي زنان و دختران را از حق تعلیم و تعلم در مکاتب محروم  چنان

ورزیدند نه تنها شکست؛ می هراتي را که به علم، معارف و تحصیل عشق  کردند. این اطالعیه قلوب زنان و دختران
 بلکه تمام امیدهاي آنان را به یأس مبدل کرد.
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  :هاشوراي نظامي طلبه ۀابالغی
 

برج سنبله بر سر وظایف خود حاضر شوند، در غیر آن مطابق قانون  16تمام کارکنان نظامي و ملکي روز پنجشنبه 
 ود.شی با آنها برخورد م

 
 :هاي کرام و ریاست محاکم طلبه ۀاطالعي

 

 ها برسر وظایف خود حاضر شوند. تمام مأمورین قضائي شهر و ولسوالي .1
 روز خودداري کنند. 15عارضین محترم از تقدیم عرایض حقوقي خود الي  .2
 

 
 بخش اولپایان 

 
 ادامه دارد
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