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۲۹/1۰/۲۰1۶                                                                                          یمیرح ابیره فیحن                                                                                          
 

 نندیآفر یمقاومت مسلح! هر روز فاجعه م یها گروپ
 

نگارش و صاحب قلم هستند و از شّد و مّد و  ق،یخوانند، اهل تحق یمطلب را م نیلحظه ا نیهم کهیهموطنان اغلب
ال مق نیها و نواقص موجود در یدر آغاز بخاطر کمبود نمیب یدارند. بناًء الزم م یآگاه کیروز ن لیمسا فیکان و ک

. واضحست که نوشتهٔ هر میدانشمند طلب پوزش نما ناز دوستا افته،ینگارش  ینیع یها دادیکه صرف بر اساس رو
 یزیو مفکوره اش چ دهیخالف ا کسچیباشد و واضحست که ه یخود شخص م شهٔ یبازتاب دهندهٔ افکار و اند سندهینو

  .سدینو ینم

 ینظرم را جلب کرد که نگارندهٔ آن گروه ها یها، نوشته ا لیدر بخش تحل نیدر پورتال افغان جرمن آنال شیپ یمدت
فرستند،  یآدمکش و بم گذار را که روزانه ده ها هموطن ما را بدون کدام جرم و گناه بکام مرگ م ست،یترور

ه بنده ک افتهیاستادان سابق پوهنتون کابل نگارش  از یکی لهٔ یمقاومت مسلح خطاب کرده بود. مقاله هم بوس یروهاین
تبصره  اینباشد که من اجازهٔ نقد و  یبدان معن نیشانرا داشتم. اما خدا کند ا یدو سال افتخار شاگرد یکیتصادفاً  زین

 یمتبه مصداق مثل شاگرد اگر عاقل شود.... مورد عتاب و مال ایآن استاد را نداشته باشم و  یدر مورد نوشته ها
 ستیمقاومت را از ترور یکه فرق گروپ ها ستیمعلومات هم ن یخبر و ب یحد ب نیآن بزرگ ما تا ا رای. زرمیقرار گ

 .موصوف را به آن نوع طرز تفکر وادار ساخته است گر،یتعداد ملحوظات د کیو آدم کش نتواند اما حتماً 
 یداخل یجنگها 1۹۹۴در سال  کهینوشته است زمان میرا که ورق بزن ریسه دههٔ اخ خیداشت تأر ادیو هر  خیأرت هر

 یگروه افراط کیآنها به ستوه آمده بودند،  انیها و زد و خوردها م میبود و مردم از دست تنظ دهیبه اوج خود رس
 سیامارات متحدهٔ عرب و دولت انگل ،یسعود ونیافراط ن،پاکستا یاس آ یمغز و پول و امکانات آ لهٔ یکه بوس یمذهب

حت دالر، ت ونهایبولدک وارد کندهار شدند و با مصرف مل نیشده بود، از را ه بندر سپ یگذار هیدر داخل پاکستان پا
 زیکابل را ن 1۹۹۶شان آورده و در سپتامبر سال  طرهٔ یس ریز یگرید یپ یکیکشور را  اتیطالبان وال کینام تحر

 .طالبان اساس گذاشتند ینمودند و حکومت شان را بنام امارت اسالم فتح

ها، نبودن دولت و  میتنظ انیها م ینظم یها و ب یبند و بار یب تیحکومت وارد شدهٔ گروه طالبان بخاطر موجود 
شهر کابل، عدم توافق  یرانیرفتن هزاران انسان و و نیآن از ب جهٔ یو در نت یداخل یجنگ ها ادیواحد، ازد یرهبر

مردم قرار گرفت به  دیمورد تائ نهیگز گانهی ثیمنح ارچار و ناچ ل،یمسا رهیو غ یدر امر دولت دار یرهبران جهاد
وه گر نیحکومت ا ییهم مواجه نشدند. اما پس از استقرار و پا برجا یبا چندان مقاومت اتینسبت در اکثر وال نیهم

را در منصهٔ عمل  ریز ییافراط گرانه و قرون وسطا نیقوان ،یم سواد حکومت دارو عد ییمال ییسواد ابتدا یدارا

 :اده نمودندیپ

بدون  رونیممنوع اعالن شد. هرگاه زنان در ب یرفتن بدون محرم زنان از خانه و کار در ادارات دولت رونیب -

حرمت به زن به عنوان  تیبدون رعا دند،یپوش یبلند م یکور یلباس رنگه و بوتها ایشدند و  یم دهید یمحرم شرع

 .شدند یو کوب م لتدر محضر عام مجازات و  ،یانسان و بدون در نظرداشت کرامت بشر

  .ددرآورده ش یطالبان اریبه مع نیو مضام یمیو در مکاتب پسران هم نصاب تعل دیمکاتب دختران مسدود گرد -

 دانیدست دزد، شالق زدن و سنگسار زنان در محضر عام، در م دنیو مجازات بر نیمجرم یمحکمهٔ شرع -

    .مردم به منصهٔ اجرا گذاشته شد دگانیو در برابر د یسپورت یها

به  نیاعالن شد، متخلف یو الزم یهر مرد حتم یمسلمان بودن قرار داده شد و برا اریدراز مع شیگذاشتن ر -

 .شدند یم یباز نیشدت مجازات و قمچ

فرد در وقت  کیشد. هرگاه  یدولت و دکانداران و کسبه کاران جبر نیمامور ینماز در جماعت باالخواندن  -

 .شد یم یاز منکر شالق کار یشد از جانب ادارهٔ امر بالمعروف و نه یم دهینماز در دکان و محل کارش د

 یها و چوک زیمقرر شدند، م سوادیمال ها و اشخاص کم سواد و ب یبلند دولت یدر وزارت خانه ها و پست ها -
زراعت  ریدر دفتر کار وز ندیگو یفرش شد. م نیو قال میآن دوشک و گل یانداخته شد و بجا رونیها از ادارات ب
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 زین ناکیبو یعدد تفدان 1۲اداره  نینشستند و در ا یآن م یدوشک هموار بود که در مجالس رو 1۴وقت طالبان 
دفتر،  ییکه در قسمت باال ریگذاشته شده بود. وز کدانهیهر دو نفر  یشرویصاحب بود که در پ ریبخش دفتر وز نتیز
 ای مهر و دیشد در صورت تائ یاش قرائت م یمنش لهٔ یکه بوس بیمکات یسرش انداخته بود، باال یاش را رو فهیقد

 .کرد یآنرا مسترد م

کشور روا داشته و مجسمه  یفرهنگ یها راثیرا در حق م تیجفا و جنا نیتر میبه مجرد فرصت مناسب، عظ -
انرا ضد فرهنگ و علم و ادب ش تیجنا نیبردند و بزرگتر نیکشور را از ب یخیتأر یگرانبها نهٔ یگنج نیا انیبام یها

 .گذاشتند شیبه نما انیبه جهان

  .در سرتاسر کشور ممنوع اعالم شد یهنر شاتینما ریو سا یرقص، آواز خوان نما،یس ،یقیموس -

 .دیمجاز اعالن گرد ریها غ یباز هیو حالل شناخته شده بود و بق یدر بخش ورزش تنها ورزش کرکت شرع -

آزارد،  یدماغ انسان را م شیکهنه و زنندهٔ ده دوازده قرن پ ینامش، بو دنیطالبان که با شن یامارت اسالم -
 سه کشور که عبارت بودند از پاکستان، عربستان نیتنها از طرف هم یعنیداشت  یاسیس ندهٔ ینما ایتنها در سه کشور دن

 .شناخته شده بود تیبرسم ،یو امارات متحدهٔ عرب

بود و در هر گوشه و  دهیمنطقه و جهان مبدل گرد یمذهب ونیافراط یجاسوس یها تیشهر کابل به مرکز فعال -

القاعده، بوکو حرام، الشباب،  ،یحقان مانند شبکهٔ  تکارانیو آدمکشان و جنا یحرفو ستانیکنار ادارات مربوط ترور
عام و تام مصروف  یبا آزاد رهیها و غ ینیچیچ یو گروه اسالم لداشیها، طاهر  یسلف ن،یچ غوریسپاه صحابه، ا

وبرو با خرس، گرگ، روباه، پلنگ و کفتار ر یرفت یگشته بود که هر سو م هیشب یبودند. شهر کابل به جنگل تیفعال
مانند پادشاه جنگل، عاشق رنگ سرخ خون بود و مثل  یفرار ونریلیکه در رأس همه اسامه بن الدن عرب م یشد یم
تهٔ کرد. به گف یصادر م یکشتن و بم گذار ،یزیاش احکام خونر شهیپ تیجنا یچوکره ها ریسا یامپراطور باال کی
نمود و سرکها و راه ها  یبدرقه م ،یبیموتر تعق  ۵۰از شتریگشت و گزار ب نیه را در کابل حاسام ینیشاهد ع کی

اون مع لیرافا نیتسلط طالبان،  خانم راب یدر همان سالها یشد. چنانچه بار یبخاطر عبور آن سلطان خون خوار بند م
مزار و بدخشان  اب،یبه کندهار، هرات، فار ییسفرها کروزیدر ظرف  ایدر امور جنوب آس کایخارجهٔ امر ریوز

 :. موصوف در شهر دوشنبه در جواب خبرنگاران گفتدیداشت و از آنجا به تاجکستان اقامت گز
در صد شان افغانها  ۵۵و  دهیگرد لیکشورها تشک ریو سا ن،یچیپاکستان، عرب، چ یدرصد طالبان از کشورها ۴۵»
 (    1) «. اند

و مامور  یافسر نظام انیآرد و گندم و م یو مندو یدولت یرسم ریدوا نیشهر ها و دهات، فرق ب انیتفاوت م -

ول و و پک شیمامور و منصبدار فقط با ر کاریو جوان، کارگر و ب ریپ یدید یرفته بود، هرسو که م نیاز ب یملک
 انیاسو عب انیبخصوص شهر کابل، زمان امو ینروزهاآ یدنیرفتند. منظرهٔ د یو باال م نییپا زاریدستار و خشتک و ا

 .گذاشته بود شیرا به نما

 اتیدر صد ضرور ۹۹،۹در مجموع متوقف و فلج ساخته شده بود، پاکستان  یداخل داتیچون صنعت و تول -
 یبر همه امور دولت یاس آ ینمود و آ یاکمال م یو عالقمند یبا خوش دشیجد یاز صوبه ها یکی ثیکشور را منح

  .کرد یم ارتکشور، نظ زودتر اینبا حرص و آذ قورت کردن هرچه  ،یتیو امن یدولت ریو غ

که  یحقارت بار یهمه زندگ نیشود اما با ا یهفت من کاغذ هم دراز تر م یاز مثنو م،یرا اگر ادامه ده لیتفص نیا
وت ب ایجوراب رنگه و  ایلباس و  دنیپوش یبود که زنان را به بهانه ها نیمردم و ملت شده بود بد تر از همه ا بینص
کردند  یزدند و اگر مردان همراه شان مداخله م یم نیقمچچشمان شوهران شان با چوب و  یرو شیبلند در پ یکور

فغانها ا رتیو غ تیثیپا نمودن ح ریشده بود و ز یزیکه از قبل برنامه ر یقصد نیو توه ریتحق نیواه بجان شان.  ا
 رایرا نداشت ز دنیحق نفس کش یکس یشد ول یدجاالن کهنه پرست م نیروز بروز سبب نفرت و انزجار مردم از ا

 تیمردم وحشت و بربر انیحفظ سلطهٔ شان در م یقدرت آورده شده بود و برا کهٔ یبر ار یگروه به زور قوهٔ خارج نیا
شانرا  ییبتوانند سلطه و حکمروا نکهیآواز خود را نداشت. تا اجرأت بلند کردن  چکسیرا برقرار ساخته بودند که ه

  .ندینما نیدر سرتاسر کشور تآم
 یرا متوجه جامعهٔ جهان یدر افغانستان باالخره خطر بزرگ تکاریو جنا ستیترور یگروه ها نیا تیو موجود دوام

مکروب  نیافغانها، دامان کشور از لوث ا یو همکار یبانیو پشت کایمتحدهٔ امر االتیا یبا کمک نظام نکهیتا ا دیگردان

 .دیگرد زهیصادر شده از پاکستان  پاک و پاک یها
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و شمله و  شیهموطنان خود ما بودند، همه با عبا و قبا و ر یها ندهیکنفرانس بن که همه اشتراک کنندگان آن نما در

 .را اساس گذاشتند یدور هم جمع شدند و دولت فعل یافغان رتیدستار و پکول و غ

وردن و برهم خ یو اقتصاد یاسیطالبان، که با از دست دادن منافع س کیدرجه  یحام نیسال، پاکستان ا نیاز چند پس
الب دولت فاسد و ط سیرئ یبه همکار د،یچیپ ینشسته بود و بخود م نیدر کم یافغانستان مثل مار ریتسخ یخواب ها

 یخود را از راه ها فورمیونیبدون  انیسپاه یعنیها  طالبنما و با استفاده از ضعف و فساد در حکومت موجود بازهم 
شده، روزانه با انتحار و  یمغز یشستشو تکارانیداخل کشور ساخت و آن جنا یقانون ریمختلف به شکل دزدانه و غ

 نشانند. چنان یرا بخاک و خون م یملک ریو غ یو ملک گناهیها، ده ها انسان ب یو بم گذار میانفجار و حمالت مستق

  .شرافت دارند نهایو هالکو و هتلر هزار بار بر ا زیکشند که چنگ یآدم م یرحمیبا ب

  .نبشته نیا یهدف اصل یباال میآ یم حاال

 یشوح نیکور ذهن، ا یها ییقرون وسطا نیو خونخوار، ا رحمیکوک شده و ب یانسانها نیآدم کش و ا ستانیترور نیا
 یها برا یپنجاب میقوماندهٔ مستق ریپاکستان و ز یاس آ یآ رقیب ریفروخته شدگان را که همهٔ شان ز نیو ا رحمیب یها

شان  یدانشمندان کهنه فکر در نوشته ها یبعض ند،یآ یما م وربه کش یقانون ریغ یدزدانه از راه ها یکشتار و تباه
شناسند که  یم ایرا همهٔ دن نهایکنند. ا یم ادیمقاومت مسلح  یروهایبنام ن نیدر پورتال افغان جرمن آنال نهایاز ا

و  ینیچیچتعداد آنها عرب و  کی ،یشان از اتباع پاکستان میاند که ن یحرفو ستانیمقاومت نه بلکه ترور یروهاین
مردم ما  کشور و هیاس آس پاکستان عل یقوماندهٔ آ ریافغانستان ز یو تباه یبرباد یازبک و ترک تبار هستند که برا

 .بود یم یمنطق یبود، آنوقت مقاومت گفتن شان تا حد یم یخود جوش و مردم یجنبش آدمکش نیرزمند. اگر ا یم
 یکشور و خانواده ها نیا دانیبه شه نیو توه یآشکار و نابخشودن انتیخ قتیدر حق نهایا دنیمقاومت نام یروهاین

بر رخ  ستیا یلیشهداست که با از دست دادن فرزندان نان آور شان، حاال محتاج نان شب و روز شان هستند. س
که داغ فرزندان و شوهران شانرا تا زنده  یمادرانابد از مهر و محبت پدر محروم ساخته شدند و  یکه برا یکودکان

 .دارند چاک چاک شان باخود یها نهیهستند، در س

 نکهیشان داشته باشند و آن ا یادعا نیا یبرا یلیدل دینامند، شا یمقاومت م یروهایها را ن شهیپ تیجنا نیا کهیکسان
 نیکنندهٔ ا لیو معاش خور کشور تمو یمفکورهٔ متروک طالبان نیهم رویپ ،یدستهٔ جان نیخود شخص مربوط هم

 .آدمکش است ستانیترور
اهل، گرا، ج ادیبن یافراط ،یضدعلم و ترق ش،یاند کیگروه مردود، عقبمانده، تار کیکه  نمیب ینم یلیدل گرید من

  .شود دهیمقاومت مسلح نام یروین گانه،یمزدور و نوکر ب رحم،یآدمکش، ب
 ؟یو ضد انسان یستیعمل ترور ایکابل مقاومت است  دیکشتن ده ها انسان در شاه شه 

 ؟یو کشتن شاگردان و دانش آموزان مقاومت است استاد گرام یبر مراکز علم حمله
 ساختن صدها و کشتن ده ها جوان مقاومت است؟ یدهمزنگ و زخم انفجار

 ؟ینا بخشودن تیجنا ایمقاومت است  سیپول یاکادم نیحامل محصل یها سیدر سرو یگذار بم

 ....وقت شود اعیترسم تکرار آن باعث ض یکه م گریده ها واقعهٔ المناک د و

 یروهایرا ن نیشود، اگر آن قاتل یجوان کشته م کیدر هر دو ساعت  ست،یخون جار یکشور هر روز جو در
 توان گفت ی! و سر انجام مستیمهم ن چیه زیو از دست دادن جوانان ن یزیهمه قتل و خونر نیپس ا میمقاومت بخوان

 .رود یاز مقاومت بشمار م یجزئ دارد،مقاومت!  یگروه ها نیچون وجوه مشترک فراوان با ا زین نیکه گلب الد
استادان،  یول ندینما یم یسوادش با هم برادر وار زندگ یو ب یکه مردم عاد یاست به سرنوشت کشور فیح صد
مصروف اند و عمداً  یها، در جنگ مدهش قوم هیهمست کیبه تحر ش،یها لکردهیو تحص سورهایها، پروف سندهینو

 .خوانند یمسلح م قاومتم یرا گروپ ها شهیپ تیو جنا یوحش یو طالب ها ندیگو یم دیرا سف اهیس

ه کشور به دو حص یکروزیکه  دیکند، شاهد باش دایادامه پ نیهمچن رانیبه ساز پاکستان و ا یرقص و باز نیا اگر
 .1۹۹۹سپتمبر  1۵ یس یب یب والسالم ..........          .شو یم میتقس
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