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 طالبان و روزهای دشوار هرات
 

 بخش هفتم
 

  توضيح
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 

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

 را در عمل هویدا سازد.
 

 سوء استفاده از انجمن ادبي هرات
دولت کودتا و حکومت  ۀمتوقف شد. در دورانجمن ادبي  ۀپس از تصرف هرات توسط طالبان فعالیت حکومت پسندان

 کرد. محلي مجاهدین انجمن مزبور کار موثري انجام نداد و در زیر چتر رسمي حکومات وقت فعالیت می
 چنانشد و انجمن از آزادي ادبي و فرهنگي برخوردار نبود. می مجاهدین از این انجمن سوء استفاده سیاسي  ۀدر دور

اعضاي »مقامات رسمي از قول اعضاي انجمن چنین نوشتند:  1372دلو  21پنجشنبه  اتفاق اسالم ۀدر روزنامکه 
هاي خائن روان نور در سرکوب و امحاي ملیشه انجمن ادبي والیت هرات یکبار دیگر حمایت کامل خود را از کا

 «.مادگي کردندمعنوي از سنگر قلم و فرهنگ ابراز آ ۀجهاد و مبارز ۀدوستم و گلبدین اعالم نموده و براي ادام
هاي سیاسي آن به هدایت استخبارات پاکستان به فکر استفاده از غ ظلم و ستم طالبان بعضي از چهره پس از کندي تی

ها در هنگام انتصاب به هللا حکیمي یکي از چهره هاي اصلي تحریک طلبه فتي لطیف انجمن ادبي هرات شدند. م
 کرد. وي با فعال کردن انجمن ادبي هرات درپي آن بود تا شخصیت ریاست اطالعات و فرهنگ هرات این کار را آغاز

سیاسي  ۀادبي، فرهنگي و صاحب قلم هراتي را شناسائي و زیر کنترول آورد. از انجمن ادبي به حیث وسیل هاي
 استفاده کند و تبلیغات راه اندازد.

انجمن ادبي در سالون  ۀز ظهر جلسبعد ا ۀساعت دو بج 1378حمل  21در راستاي این سیاست زیرکانه به تاریخ 
خاص اش ها دایر شد. در هیئت رهبريهرات به منظور گزینش هیئت رهبري و تعیین اعضاي کمیسیون ۀعام ۀکتابخان

برات علي استاد هللا حکیمي رئیس اطالعات و فرهنگ هرات، سید محمد عمرشهید، آتي شامل بودند: مفتي لطیف 
ناصر رهیاب، مسعود رجائي، سید ضیاالحق سخا، دستگیر قیومي، احمد سعید حقیقي، فدایي، مولوي نصرهللا عنبري، 

 عبدهللا شفیقي و احمد ضیاء رفعت.
مربوطه انتصاب شدند: ناصرکفاش، محمد ظاهر رستمي، همایي، خادم، محمد شیرین  هاي اشخاص ذیل در کمیسیون

کیمی، خلیل حسن زاده، توکل، نیک سیر، ولي شاه الدین شکوهي، داوود منیر، نهیک فالح، علی شاه حسخن، نظام
 بهره، بهاالدین بها، محمد غازي زاده، ظاهر ارشاد، عنایت و غیره.

ام اکثریت قاطع که نگارنده از اعضاي انجمن پرسیده رسید. تا جائيمی تعداد اعضاي انجمن به بیش از صد نفر 
مهاجرت به و دل و دماغ توان  کردند. آنان پول،شرکت  شاعران و فرهنگیان هراتي از ترس طالبان به این جلسه

کشورهاي دیگر را نداشتند. بناً مجبور شدند در زیر استبداد و اختناق طالبي زندگي کنند و به دستورات شان گوش 
 دهند. این بود مفهوم واقعي فعالیت مجدد انجمن ادبي هرات در عهد طالبان.

 

 ر محاکماجراي حد شرعي و لغو قوانین سابق د
افغانستان هماره عدم وجود قوانین معین و تطبیق نشدن قوانین موجود بوده است. با  ۀیکي از مشکالت اساسي جامع

جنگ  ۀشود. در دورمی ها و حکومات اجراي قوانین نیز در این کشور دستخوش ابهام و سردرگمي تغییر رژیم
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گردید؛ اما در عهد طالبان یک نوع می ارات رسمي احساس این ابـهام و پیچیـدگي هماره در محاکم و اد مدتدراز
 هرج و مرج و سردرگمي جدي در سیستم حقوقی، قضایی و قوانین افغانستان چیره شد.

ها جاري است و مال محمد طالبان قصاص شرعي در حکومت طلبه  ۀهللا معاون استره محکمبه قول مولوي جلیل 
در  1377سرطان  11حنیفي مغایرت داشت طي فرماني لغو کرد. به تاریخ عمر تمام قوانیني که با شریعت و فقه 

شوراي علماي افغانستان که به منظور بررسي قانون اساسي و سایر قوانین کشور در کابل دایر گردیده بود، مواد 
ني سابق دقانوني که با تفسیر خاص طالبان با شریعت مغایرت داشت یا تغییر کرد و یا به کلی ملغي شد؛ قانون م

 معطل و از جنبه اجرائي خارج گردید و موضوع مراجعه به علما به میان آمد.
شود که خالء قانوني و ابهام در سیستم قانوني و قضایي کشور نسبت به گذشته زیاد تر شد و می به این ترتیب دیده 

حاکم ا بر پیچیدگي اوضاع مانتصاب اشخاص غیرمسلکي و نا آگاه به امور حقوقي و حتي قوانین شرعي در کرسي قض
 و نظام قضایي افغانستان افزود.

ها سارق را بریدند؛ تعداد زیادي را سنگسار و به زیر دیوار کردند و یا بدار حکومت خود دست ده  ۀطالبان در دور
امي ترور هرگز گتر از نوشیدن آب بود. آنها با اعدام و ها براي طالبان آسانزده و به گلوله بستند. اعدام و قتل انسان

گاه ظرفیت و دانش ریشه یابي  آنان هیچ در راه استقرار نظم و قانون، عدالت و مصئونیت اجتماعي بر نداشتند.
دادند. آنها از می اجتماعي و اخالقي را دارا نبودند و به قانون و حقوق انساني اهمیتي ن هاي مشکالت و نابساماني 

 کردند.می خود استفاده  ۀرت و سلطشریعت و نفوذ روحانیون در راه حفظ قد
 

 شکست کودتاي خيالي
مختلف هنوز کساني در زمان حکومت طالبی پیدا شدند که به فکر  هاي پس از دو دهه تجارب جنگ و شکست کودتا

کودتا افتادند. طرح براندازي از طریق کودتاي نظامي در شرایط جنگي که تمام قواي طالبان مسلح بوده و درحال 
 توانست اوضاعآمد. تنها می می خودکشي به شمار  آماده باش قرار داشتند و آنهم در یک والیت دور از پایتخت نوعي

 دفاع دردسر خلق نماید و تیغ استبداد و خشونت را تیز تر کند.را آشفته تر ساخته و براي اهالي بي
شبه کودتاي حزب وحدت اسالمي )که بیشتر به پشتباني دولت ایران توسط اهالي هزاره در  1378ثور  29به تاریخ 

لبان اشود که استخبارات طمی بود( قبل از پیاده شدن توسط طالبان کشف و خنثي گردید. گفته  والیت هرات طرح شده
اطالعات حزب وحدت در بدل پول هنگفت به طالبان  مسؤولیی به اصطالح کودتا توسط قبال" در جریان بوده و نقشه 

 داده شده بود. نگارنده کدام اسنادي در رد و یا تأیید آن در دست ندارد.
شهر هرات به کابوس ترس و وحشت تبدیل شده بود و طالبان مسلح  1378ثور  29ش از ظهر روز چهارشنبه پی

گناه و مظلوم هراتي را که از موضوع اطالعي نداشتند و قرباني معامالت دو جانب درگیر تعداد زیادي از مردم بي
ه دست د بد روسي پایگاه مجاهدین شیعه بوجبرئیل که در هنگام جنگ ض ۀشده بودند دستگیر کردند. مرد و زن قري

شهر بدار آویختند و این اوج  هاي کشتگان را در چوک هاي رحمي و سنگدلي نعشها با بيطالبان اسیر شدند. طلبه 
 گذاشت.درنده خویي  و قساوت قلبي طالبان را به نمایش مي

شدگان  مخصوص از بازداشت هاي ها و محلن زنداها به راه افتاد و تمام بعد از این واقعه موج وسیعي از دستگیري
پر شد. فشار و شکنجه به اوج فلک رسید. سران طالبان خاصه مال عبدالصمد قوماندان امنیه و مال شریف رئیس 

 کردند تا براي خود رشوه بگیرند.می گناه را به اتهام دست داشتن در کودتا دستگیر و شکنجه محبس مردم بي
 

 سنگسار ستاره
ه فقیر دخترک غوریاني روزگار بسیار سختي را پشت سر نهاده بود. در تاریکستان جنگ نهال زندگي اش در ستار

چنگال تند باد خزاني به بر رسیده و در عقد نکاه شوهري تنگدست و غریب درآمده بود. شوهرش براي سیر نمودن 
 کرد.می شکم فامیل و به دست آوردن پول بخور و نمیر به ایران کار 

هاي دلي را ویران ساخته بود؛ بلکه فقر و فساد اخالقي را نیز افزایش داده بود. نه تنها کلبه هاي گلي و خانه  نگج
ها شد. سخته مردان و تشنه جوانان به سبب باال رفتن پیشکشمی گاهي فحشاء انجام طالبي هم گاه ۀدر زیر شالق و در
شدند به شکل نامشروع رفع ضرورت را رفع نمایند؛ مجبور مي جنسي خود هاي توانستند نیازمی از طریق ازدواج ن

 کنند.
هم آغوشي او با سوخته مردان  ۀاز قضاي روزگار در میان غوغاي بسیار طشت رسوایي ستاره از بام افتاد و قص

حکوم زنا م کس و ناتوان را به عنوان نمونه برگزیده و به جرمها این فقیر زن بيوس باز در شهر و دیار پیچد. طلبه ه
 به سنگسار کردند که جریان اجراي آن به شرح آتي است:
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کهن دیگر از چرخش  هاي در دشت جنوب غوریان مردم زیادي گرد آمده بودند. آسیاباد 1378میزان  9به تاریخ 
از  مکردند. کوچیان همی ها حکایت ها در زیر آفتاب از باستان زمانه آن ۀفرسوده و تخریب شد هاي بازمانده و پیکر

طالبان بازار بازار  هاي سنگین سالح ۀو در سايخون آلود فراخ کوچ کرده بودند. در زیر بیرق سفید  هاي دل دشت
 شدند.می قاچاق بود و جوانان کراکش غوریاني هر روزه در راه ایران کشته 

ت در همه جا چیرگي محکوم در آن ایستاد بود. ترس و سکو ۀشد که ستارمی در دل دشت گودال شرعي طالبان دیده 
ها سکوت با صداي درشت و خشن یکي از طلبه  کردند. لحظاتي بعدمی داشت. تماشاچیان زیادي به ستاره نگاه 

شکست و رگبار سنگ بر سر و صورت ستاره یی در حال غروب باریدن گرفت. در مدت کمي گودال و ستاره در 
 زیر باران سنگ ناپدید شدند.
 نگریستند. رسیدند و اما مردم با تعجب و ترحم به ستاره ميمی ي بسي شادان به نظر طالبان از اجراي حکم شرع

کردند. در این حال اقوام ستاره جلو رفتند تا نعش او را می خود فکر  ۀکه تازه به خود آمده و به حال و آیند اینمثل 
 ها معلوم شد که هنوز ستاره غروب نکرده است. بردارند. پس از برداشتن سنگ

 
 ادامه دارد
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