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  پايداري استراتیژيکمبارزه و 
 

و  حساس و تاریخی قررار دارد  مرردب  رب مزرار  افغانستان در مرحلۀ 

 ررای  رب دسرو دوردن حرا د ادی   پایداری همب جانزۀ اسرتراتژیی 

ب  ردارنرد  اشرغاراران امرییرایی  خود نژا  استقالل و حقوق شهروندی

سرکردگی ناتو پس ا  چهل سال جنگ خونژن  مرگ و معلرول شردن 

و  ارمغان تسرلژمی خرا   ها انسان  ی گنا  و مظلوب افغانستانملژون

مردب ما را  رب ملژهرب هرای خونخروار  اررر  رب رهزرری نظامژران و 

استخزارات پاکستان می دهند  اکنون  رای مرردب کهرور با رو شرد  

در پهرو ایرن جنرگ درا  نوین مار ا  همان ا تدا دسو استع اسو کب

  همب شعارهای دیموکراسی  دفرا  ا  حقروق  نرانقرار داشتب و  دامن

 تانفغانسرا ساختارسا ی درو   ا تروریزب و کم   رای  ا سا ی مزار  

 کامالً دروغ  ود  اسو  

ب امرییا همژهب در پی منافع استعماری خرود اسرو و افغانسرتان را  ر

 سژب و غارت منا ع جنرو حژث پایاا  نظامی  رای جنگ  ا چژن و رو

ان دسژا و شرق مژانب ضرورت دارد  ا  خرا  پاکسرتان و ایرران در دور

جنگ  ا شوروی سا ا  ب حژث پهو جزهب جنگ اسرتااد  مری شرد  

در   ژهتر تروریسرتان در دن دور  در خرا  پاکسرتان تر ژرب شردند و

 زار جنرگ در    ارر و داعش ا تمرین کردند جنگ چرییی افغانستان

 امرییا می  اشند و  رای کهتار و تخریر ساختب شد  اند دسو 
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و پاکستان ا  همان ا تدا  ب داررهای ناتی عر ستان سرعودی و حمایر

نری و امرییا نژا  داشتب و تا کنون محتاج اسو؛  رب د   منرا ع  یر مژ

 ی  در جنگعما استراتژی)ژتژ  افغانستان  ب عنوان موقعژو جژوپور

اسو  تجرار   رژش ا  چهرل سرال  چهم  مع دوختب( هندوستان ا 

ن  رن جنگ خونژن و ویرانار  ب ما می دمو د کب یاانب را  نجات ا  ایر

 سو موجود پایداری و مزرار   ترا کسرر د ادی و اسرتقالل کامرل و 

 می  اشد  را  و چارۀ دیاری وجود ندارد ضی راتمامژو 

 در شرایطی کب خطر ویروس کرونا مردب مظلروب افغانسرتان را تهدیرد

و  می کند  این ددمیهان  ارر مردب غژر نظامی را قتل عاب می کنند

 ؛ رژین خلژرل  اد نماینردۀ امرییرا ا  خرداجنگ را شدت  خهژد  اند

خهد و  االتر نهستب  ب  ارمان کاخ ساژد حا اهلل و حا ارعزد را می  

خواهران د ادی  (اشرر  غنری)در همیاری  ا رئژس تقلزی ارگ کا رل 

 نج  ب خرون مرردبب درهای شان تا   ندانژانی می شود کب دسوفوری 

جاا  ظلم واسو   راستی این اوج  ی عدارتی  گنا  افغانستان رناژن  ی

لح صر اشد  هد  امرییا افغانستان می و  ی پنا   ب حا مردب  ی دفا 

 نردانی هرای  نژسو؛  لیب ادامۀ جنگ در اشیال دیارر اسرو  رهرایی

  ارر در این راستا  رح ریزی شد  اسو 

انی نخواهد  ود کب امرییرا در دن  توانرد جهان پس ا   حران کرونا جه

 ب مثل گذشتب ییب تا ی کنرد؛  لیرب وضرعژو و شررایطی  رب وجرود 

خواهد دمد کب دنژا در  ژن قدرت های  زرگ )چرژن  روسرژب  امرییرا  

هند   ( تقسژم خواهد شد و  ب تعادل ممین خواهد رسژد؛ پرس اروپا  
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رو هرای دینرد  دمرادگی نخزاان  جوانان و مردب افغانستان  اید  رای 

پرو   ی همرب جانزرۀ اسرتراتژیی  های ال ب  اژرند و  ا مزار   و پایدار

سرر اسرتقالل و د ادی اشغارار را  رب خرا   مارنرد  ک جنگ افرو ان

 ر  و  مستقل  ا حقوق مساویانۀ شهروندی  رای تمراب افغانستان  ی

شدن  رب    تسلژمچتر تعادل قطزژن ممین شد  می تواند اقواب در  یر

   جاهرل و مرزدور خطرای تراریخی ومهتی ملژهۀ  پاکستانی ددمیش

  خهودنی می  اشد نا ملی

ب  رای شناخو ماهژو امارت خونژن و استزدادی  ارزان ال ب دیدب کر

گان ی   ار دیار کتا  ) ارزان و رو های دشوار هرات( را  رب خواننرد

 اشرد  ررایگرامی تقدیم کنم تا  ب عنوان مهتی نمونۀ خروار درسری  

پرهژز ا  پذیرفتن این امارت جهنمی نناژن  چرب خوشرن گاترب انرد  

 د مود  را دو ار  د مودن خطاسو 

 رسول پويان    
    15/4/2020 
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  مقدمه
ای  تب انرد ترا در راسرتای اهردا  منطقربیی ساخ   ارزان پدیدۀ مزهم و پژچژد ا

د  اسو کب نهان دا تجار  تلخ استااد  کنند  هاو داخلی خود  هتر ا  دن ارمللی ژن

 ژهتر ا  همرب کمرر مرردب  ارزان  کهور توسط سا یبزات ار جنگ و ناامنی و  ی

در  و  فقژر و مظلوب افغانستان را شیستب اسو   ررای شرناخو  ارزران نژرا   رب

ودی  ارزران ررورت وجر؛  یرا ض اشدارمللی می ژنتحلژل استراتژیی  منطقوی و 

عودی   ریتانژرا  ایراالت ر ا اهدا  اسرتراتژیی  منطقروی پاکسرتان  عر سرتان سر

    خورد  اسو رران دنها گرنم پژماررییا و هرحدۀ اممت

و منطقوی  ارزان پرداختب نهرد  اسرو؛  ارمللی ژننزهتۀ مختصر  ب ا عاد  ایندر 

معلومرات و ر  ب عملیر واقعی و اجرایی  ارزان در هرات اختصاص دارد  ت لیب  ژه

نویسرند    یمهراهدات عژنر یمطارر این نوشتب در  مان حیومو  ارزان  ر مزنا

مصراحزب  را هراتژران و  کردنرد یم یکب در دن دور   ندگ یانکس یمهاهدات عژن

    اشدیاخزار رادیو و رو نامۀ همان وقو استوار م

چهرۀ واقعی  ارزان و ماهژرو  تواند ب مثا ۀ مهتی نمونۀ خروار میمطارر این ابر 

نران ا  ال رالی معلومرات مترذکر  همچحیومو استزدادی دنران را دشریار سرا د  

ظلومژو و محرومژو مردب هرات در دن دور  پری  ررد  امژردوارب ابرر  ب م توانمی

و  رب مرردب  را  رای خوانندگان روشرن سرا دماهژو اصلی این گرو   د توانحاضر 

در ومنردب کرب ا   محترب   در اخژر ا  خوانندگانارایب کند ای دگاهی فهرد  کهور

  سا ندۀ خود دریغ نور ند و پژهنهادات انتقادات 
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 د طالبان به شهر هراتوور
  

مهتر  هرات و کا رل در  را رر هجروب  ررق  ین مقاومو قوایپس ا  شیسو دخر

ر رود  ارزران  رب شرهو نرۀژد ادرسرین  مژشاهز  ارزان در منطقۀ یروهاژن یدسا

ن یاررددورو  رهان ئو  لند رتزۀژهرات و ه یسران حیومو محل د هرات فراهم ش

 هر وۀ خود را ا  دسو دادنرد  ا  شرژموصو  روح یشدن قوا ی عد ا  متوار یر ان

ا رمسرلح  یروژرهرزاران ن دفرا  نیردنرد؛امیانات وافر نظرامی و اقتصرادی و  مردب

 14در شر سب شرنزب  فیر نجات جان خود شدند  دنانب رها کرد  و  سرنوشو ی 

 گونربچژدنرد   ارزران  ردون هرران فررار کریر ب کهور ا یدژخورش 1374سنزلب 

ترا  کو یرحظرات ی ررا ییهار گلوربژان شر فیدند  فقط در پاوارد شهر ش یمقاومت

  سیوت را شیسو 

هد ن رو  ورود  ارزان ا  قول شاژدر رو  سب شنزب نخست یشهرهر یعموم یماژس

 مسرجد جرامع  رزرگ ی ود کب ا  منزرم واقع درپا   ساعو ههو و نژم صزحینژع

 دب یشهر  ب گردش دغا  یاهدن اوضا  در سر یو جهو د رون شدبژهرات  

ر  ارر ی  جناجوی ن  ار چهمم  ب چهرۀژنخست یب  راژامن یدر مقا ل قوماندان

ن  را یمز یاوتاهیتو افتاد   راهن  لند و تنزان گهاد ملزس  ودژپ  ا ژل سیکب  ا مند

  دادمری یاررید و جنگ سررعتمند دیجد یراکو خزر ا  حرکو نظام یهایمرم

ن و ژسرنا یهران و تانر ین مجاهردژاد  گرد و سنارنهژمسلح پ یهادستب دورۀ

دسرو ب دوش و شرالق  رب د   ود   ارر راکرو  رژرس سرب   یکند روس یهالی 

  ود  یدیجد تا   و مرحلۀ یقو سنزل نزردژوتا سوار در حقیتو
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در   قوا مستقر شد   ودنرد  در کنرار ا  این یدر مراکز حساس و مهم شهر تعداد

شرهر  فعال یو نظام یتژامن یروهاژن یرو  مرکز فرماندهیتا دکب  یغند نظم جهاد

  نارر  اررر یرفقرط   ار داشروژرمسلح در اخت یروژران ناو هز شدمیمحسو  

تر در جنو  دف  شدمید  نید ین مسلح سا ا ابرینوجوان نهستب  ود و ا  مجاهد

 نژمر  یروب   یسرنوشو کا لی  یروهاژنجان ینعش   20و هرات  ب تعداد یوال

 ند د   ودژ ب قتل رس یا  نا لد ها لزبن ورود ژکب شر هنااب ح ندافتاد   ود

  دۀ پراکنرد  و گررد یخترب و قروایرت و تعجر  ب  ا ارها رژمردب شهر هرات  ا ح

نظرر  ج و منگ  بژگ یع حوادث جاریار سرژ  ا  وقو   سکردندمی ارزان را تماشا 

 نیسا ا نزود  و ا  حیومو مجاهرد یهاغم شیسو قوماندانب   اگرچب  دمدندمی

 یشروخ  کردنردمری یاراناژ ارزان احساس   یین ا  قواژر ؛نداشتند یخوش دل

سراکن  یهرایم  قنردهاریرژراد گیرکب چب گونب اردو و پهتو  گاتندمیکنان  اهم 

 یو  را  ارزران همیرار کردندمی یها موتر دوانخوش و خندان در جاد  یشهر هر

 م داشتند ژمستق

 دب یررا  را  ند ی را ار شرهر  سرتب  رود   عرد ا  چاشرو دوکران یهاهتر دوکانژ 

ند  شردمریار خستب و افسرد  معلوب ژارگاهان  ا ارها خلوت شد   ود  مردب  سید

 یهرا  ا  چهرر دندژهریاندینرد  مریحال و دب خود دمد  و  ب   یاندک کباینمثل 

 دمردمری  ب نظرندارند   یاعتماد چژند  هیدا  ود کب  ب دیخاکزد  و رنجور شان هو

اب و ر شرشرر  نهسرتب انرد  ا  صرحزو  را اقرویرخاستب و در   ر ناودان  ریکب ا   

 هرتر ناررانژل کرد  ا  همرب  ژکب  نان و دختران تحص دمدمی ن  رژهان چنیخو

 و نریر  نرداد  مرردب هررات در  رخ یو ناامن یرژچ نو  درگژرو  ه در اینند   ود

    دند ژرو  را  ب شر رسان یسردرگما هاب و   سیوت

پرر ا  اجسراد گرش  و ادرسینادرسین رر شاهرا  هرات ر دوا    ود کب دودر شه

ا   یکسر در جنگ  را  ارزران کهرتب شردند؛اسو؛ دنان  یو کا ل یگان هراتکهتب

و  ین سرنادریراجسراد را نردارد  ا ایرن و دفرن یدورترس  ارزران جرئرو جمرع

 افزود   ود  یمردب  س ینارانترس و  ان رو   ریا ارزان در پ یرحمی 
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 آغاز حکومت طالبان در هرات
 

در  ختب  رود وی هم ر  ب کلیپس ا  ورود  ارزان  ب شهر هرات نظم حیومو سا ا 

  یسررحد یچهار  رهدار  روا یقوا  مسلح قول اردو یهزار قوا 12 یار 11حدود 

ب  ر یشرهر ینرواح یهراویب و مامورژامن یقوماندان  هاد  فرقۀ  یغند نظم جهاد

 شد   ودند  یهرات متالش یو حیومت یسزر فرار سران نظام

 ن ویترل خران ا  وفرادارژکب در  مران اسرمع)هرات  یعلما یدر گاب نخسو شورا

س دن ژو رئ شدمیو محسو  ین والیا ی ب حیومو محل ینین کانون دیتر ینزد

 یوشرتافو و مورر هرا لزرب ب اسرتقزال  هتر ا  همبژپ  (ن  ودیا  مدافعان مجاهد

 خود را  ب  ارزان اعالن نمود  یوفادار  ا  شورا یندگی ب نما خداداد

د  ژن ب سمع مردب هرات رسا ییویراد یهابژحیومو  ارزان  ا صدور ا الع یپارس

 مهتر  یتوسط شورا یماد  ا 6ب ژا الع 1374 رج سنزلب  15خ یتارب    شدمی

ر یرشررح  ب و هرات پخش شد کب مرتن دن  ریا رادیزان ا   رهرات و  ار یعلما

 اسو 
 

 (ی) ا رسریالشهت ئو  ب  هانۀژو ه ی ور انارادب چ کس حا ندارد  ژه .1

 داخل منزل مردب شود 

و   اژرردرا  یکسر یو موتر شخصریوال چ کس حا ندارد  دون اجا ۀژه .2

 گرداند  د دو ار   ب ماریش  ریاگر گرفتب  اشد  ا
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 ر و رۀمادارۀ  یو دارند ا  اموال و دارائژمیلا یرکنان دورتن و کایمامور .3

 ند وال محافظو کنیخود توسط نوکر

 ش ویو قا ل تهرو شودمیکراب گرفتب  و شهر ا   ر   رادران  لزۀژامن .4

 سو ژن یناران

 دارد  یارد شرعژپ یو دورت ی ب اموال شخص ن مداخلبیتر یجزئ .5

 صزح  ر قرار اسو  4شر تا ساعو   جۀ 9ا  ساعو  یود شزاردژق .6

 

یاترر ا  رو  ن ذکرور مژن و متعلمژتماب معلم :هاطلبه يعال يشورا ةیاطالع

 م خود حاضر شوند ژ رسر درس و تعل 1374  رج سنزلۀ 16پنجهنزب 

  حرا ا نان و دختران را  یرسم  ب  ور ارزان   داسوژب پژا  متن اعالم کبچنان

را  یراتره نان و دختران ب قلو  ژن ا العیم و تعلم در میاتر محروب کردند  اژتعل

 یهادژ لیب تماب ام ؛دند نب تنها شیسویور یل عها مژمعار  و تحص  کب  ب علم

 د أس مزدل کریدنان را  ب 
 

رو  پنجهرنزب  یو ملیر یتماب کارکنان نظرام :هاطلبه ينظام يشورا ةیابالغ

 ا قرانون  را دنهرا ر دن مطراژدر غ  ف خود حاضر شوندیسر وظا  رج سنزلب  ر 16

  شودمی رخورد 
 

 است محاکميکرام و ر يهاطلبه ةیاطالع
 

 ف خود حاضر شوند یها  رسر وظایشهر و ورسوار ین قضائیتماب مأمور .1

 یداررو  خرود 15 یخرود ارر یض حقروقیم عراین محترب ا  تقدژعارض .2

 کنند 
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 حکومت طالبانو طرز ساختار 
 

 ن را در هرراتیحیومرو مجاهرد ینظرام  ۀدژ ارزان در قدب اول ساختار فروپاشر

داشرتند  یمسرلح خرود را کرب سررعو عمرل خرو  یهادن دستب یجاب خرا  و  

خرود سرپردند   یند و تماب مراکز عمرد  و حسراس شرهر را  رب قروان کردیازیجا

  اب  رکنار شدندژا  وظ ین سا ا  خش نظاماورمصاحر منصزان و ما نۀیهترژ 

رقب و ف  یهوائ یدانهاژ ب ماساسی خود را  توجۀ یتژو امن یدر  خش نظام ها لزب

و ژرامن اسو استخزارات ویر  هاویمامور  بژامن یقوماندان  یسرحد یروا  اردوقول

  و حمرل و نقرل هرارا شراه   ب گمرکات یدر  خش اقتصاد ؛متمرکز ساختند یمل

ن حاکمرا  ویر رب مقراب وال یو مردم یاسژدر  خش س  بی لدو و ژمستوف  تجارت

 رب  ینریها و مال امامان مساجد و در  خرش دبیار ا ان قر  (هایورسوارها)حیومتی

 مسراجد معطرو  دخونردانعلمرا و  یا  منیرر  شرورا یرو  و نهررمعب امر   ادارۀ

 کردند 

و ژتعصرر و عصرز  در  و خهرونو   ور تانرگ و شرالق یحیومو  ارر  ر مزنا

 یجامعب  ررا یدتژعق یهاو ار ش یا  احساسات مذهز استوار شد  یو مذهز یقوم

  را دنران  کردنردمریخود اسرتااد   یو اقتصاد یاسژمنافع س تأمژنحاظ قدرت و 

در  یترا عت و تاجران دو یتاجران پاکستان یو را  راژفعار نۀژها  مو را ژامن تأمژن

 مساعد ساختند  یو هلمند ی ا تجار قندهار یهمیار

 یهاها و پسویکاستند و تماب چوک ینظامو  یملی یارزان ا  حجم دستاا  ادار 

ا   یادیرم کردنرد  تعرداد  ژمسلح خود تقس هایدستب ین قوماندانهاژدر  مهم را 

معراش و  یا در ابرر کمریر ر  شردند و  ا  کار  ر یهرات یو مسلی یکارمندان فن

 نارژرکراران و فقیدنرد و در صراو   ریگرد یرژگکنار  وارد  مجزور  ب یفهارها

 یهرابدهر یهرات کب   عقر ماندۀ یستم ادارژر سژن ترتی ب ا وستند ژمعب پجا
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در  مان   خورد   ود یدرا دامن جنگ ضر ات کار شیل گرفتب و در دورۀ یمتماد

 د ش ی ارزان متالش

  هرا انر   هراپروژ   ع و معادنیصنا  یاسو  راعو و مارداریچون ر یادارات مهم

کب  اییا تدار ژ س ۀ  اداریدن  یجاب ند و  دسقوط کر (پوهنتوندانهاا ) معار  و

 یات و دردمردهاژرمار یجمرع دور  یترژامن  ینظام  یاسژفقط  ب امور مهخص س

 ن گهو  یازیجا  شدمیخالصب  یگمرک

 قلرع و  سرالح یجمرع دور  مرردب یسا عژ ارزان مط یحیومو محل یهد  اصل

هرو ج یو  نادر تجارت هارا و ژحاظ امن  یو حیاب محل یجهاد یقمع قوماندانها

میانرات ار سرالح و مهمرات و یو مواد مخدر  انتقال ذخا یعزور و مرور اموال تجارت

م ژترسر یترا ا رال  برانو ب قندهار و پاکستان منقول هرات  یو موجود یاقتصاد

 شد   ود 

 یتمراعو اج یرشد و انیها  اقتصاد  ش مردبیرفا  و دسا  ی ارزان  ب امور فرهنا

 یرا ر دمرد   رود  رب وجرودن راستا یکب درا ینداشتند و ادارات یاقبچ عالژهرات ه

خرود  و اهردا  رو مررۀ یفرور یررر نزودنرد  دنران فقرط  رب دردمردهاجاان  ارز

 و خارب درت و سررکو رتداوب ق  هارا و ژستند و موضو  عمد  همان امنیناریم

 مردب  ود  کردن صدای

 اسروژسرالح  رب س یدوردانها و جمعقومان یگوشمار  مردب یسا عژمط یدنان  را

 یرو ی هرررژغ یهراحزس و شینجب  رو و کو   مردب ۀژسرکو  روح  خهونو

هت   ر شالق و چو   ارریچنانچب هزاران تن ا  مردب مظلوب هرات در   ؛دوردند

اسرو کرب سرو  شرالق  یدر هرات کمتر کسر دند و  شژارعضو و معناقص  حرمو

 تحمل نیرد   اشد قژر  ارزان را نچهژد  و توهژن و تح ارر را 

حارظ سررکو  مرردب و  ی ررا یاسرژا زار س  ب حژثعو یا  مذهر و شر ها لزب

ر قروب یرفر ی ررا یقروم یهراز ژرو ا  انا کردنردمیقدرت و منافع خود استااد  

ب  ر  همو نران و  ررادران شران یعنیار یدن دنان  ب جنگ اقواب دژپهتون و کهان

 گرفتندکار میگرانب لبژار حژشیل  س
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 طالبان در عمل ير واقعيتصو
 

مصررو  و سررگرب مرردب را  یمصرنوع ی ارزان  را خلرا حروادث و پروپاگنردها

 یهراا  منیرر و جاذ رب یمعررو  و نهرب  ر امرر عرصب ا  ادارۀ در این  ساختندمی

ند تا  رب دادمی  مردب را فرصو نکردندمی ا مهارت تماب استااد   یو شرع یمذهز

  شرزانب مسرلحانۀ یهاید د  یمارژو   یگرسنا  ییارژفقر و   یات اساسموضوع

  یاقتصراد  یاسرژ  کالب  ب امرور سیر هرات و در یها و ذخایچور و چپاول دارائ

 و حقروق حقرۀ یاجتمراع یهراینرد و ا  د ادجامعب فیرر کن یو فرهنا یماعاجت

اشرار   یع و حروادبیاجا  رب وقردر این ان دورند ژمب خود سخن   یو انسان یاسالم

 یواقعر ا  خرروار چهررۀ یمهرت  رب عنروانکب  اچهم سرمهاهد  شد  و  شودمی

 قو منعیس خواهد کرد ژنب حقژ ارزان را دردئ

 

 ز با احساسات جوانانیست
 ارزرران  ررا  یوتاهررای ررود  تو 1374 سررنزلۀ 27 جررۀ رو  دوشررنزب  11.5سرراعو 

متنراقض جنرگ و صرلح در ن دو سرنزل یرراکرو ا یهراد و گلورربژسا یهارقژ 

  کردندمیتنگ و کوتا  هرات  ب شتا  حرکو  یهاسر 

ر دمارکرو واقرع  یا  منیرردر جلرو شرها  یمعرو  و نهرب   وقو موتر امر در این

قطرار  مسلح وارد مارکو شد  و جوانان و نوجوانران را یها لزب شهرنو توقف کرد 

دفا   ور ب منظ ی  جوانان هراتا یییند  کن یچژشان را ق ینو و موهاب دند تا  کر

ش امرا مقراومت ؛اندا ند یچژش قیزای  یموها خود ناذاشو  ر یو انسانژا  شخص

 قهناش را نرب   را یهاکاکل ر مهو و راد و شالق درهم شیسو؛یدر   ی ودب  

  دندیتانگ  ر زۀژ لیب  ا سرن  یچژق
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 یسروب  ر یجمعبستد  ب  ورخهم دمد  و ب   ها لزب یرحمی  ا  ایندوکانداران 

مود   ودنرد کرب ژنپ یو کنند  هنو  مسافتیشهر شیا یو روان شدند تا  ب واریوال

 ید و  ارزران  رراژرچژن خزر در شرهر هررات پیافراد مسلح جلو شان را گرفتند  ا

 ؛را اشرتزا  دانسرتند یو رو و کو  جروان هراتریا رادیخهم مردب ا  ر یفرونهان

نرب تنهرا  اد شد کربیچنان   یمذهز پورژس یهاوژفعار مرور  مان دامنۀب ین  ژر

مختلرف د ار و  یهارو   ب  هانب  لیب مردب هرات در مجمو  هر  جوانان و نوجوانان

شرهر  یاهار رو مرۀ یو و گرفتارژن مهغوری ب عمد  ترجریان ن یا  شدندمیو یاذ

 ل شد   ود یتزد

 

 بیر عجیتشه
ش ینمررا 1374زان ژرر رررج م 19 عررد ا  چاشررو رو  چهارشررنزب   جررۀ 5سرراعو 

ش را یرو کبحاریرا در  یاچار یش دردمد  مرد  ینماب توسط  ارزان   یدورخند 

 وترا دریپهرو مروتر تو در نهراد   ودنردسررش   رر ید  و کال  سرخ  زرگا  کرژس

مرررد  و گررردن دن یروگهررتاندند  عرررق شرررب و خجارررو ا  یشررهر مرر ی ا ارهررا

 شارگرفتب  ود   خوناون

ا  را درارد ن منظرۀیرت اژخود  اح یهادوکاندر  روها و  راد ژ ر  پ دو درمردب 

تر دنزرال مروب  نران  روژغ کرار ری ا  ا ارال و نوجوانران ی  تعدادکردندمیتماشا 

حال  بکد ژدانب   !مردب ی  ا دمی ارزان  ا  لندگو جار  یمذهز پورژسدند  یدویم

 اب و سررد تا مرردب درژکوشب اسو    دتر  ا  اینمجرب و نافرمان  یو عاقزو ددمها

  د ژ اش یراهب  

د ررو و شرر    را  مژ ب مردب حلر یمذهز پورژس ارزان دررزاس  یافراد استخزارات

ال و قروب و ژسر و د رو و شر  در جلرو سرر یند کب پامال سا دادمینهان  یهرات

نمونرب ا   ییرین یردسان و ساد  اسرو و ا یمختلف  س یهاهان تان  ب  هانبیخو

   اشدمیدن  یها
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 نبرد اسالم قلعه
چ ژ ارزران هر  رب دسروقوماندانان و افتادن هرات  یپس ا  شیسو حیومو محل

 عرد ا   د صرورت نارفرو یرب حاکمان جدژعل یحرکو مسلحانب و مخاراو متزار 

 یروهاژتن ا  ن 250درحدود  1374زان ژم 22شر شنزب  خی ب تار یگذشو مدت

ران  ب گمرر  اسرالب قلعرب یم اژمق یوحدت اسالمز  حو  یو اسالمژحز  جمع

 حملب کردند 

صرر  و  ا ار اسالب قلعرب را ت یسارژکم  دیجد تهانۀ  درگاب نخسو منا ا گمر 

س  را ران فرسرتادند  سرپیرر و  رب اژنارر ا   ارزران را دسرتا 25کردند   ب تعداد 

وب کب  را هجر ن را   ودندژ  هنو  در  دندسرعتمند دهنگ شهر هرات کر یموترها

 کردند  ینژرو شد  و  ب شتا  عقر نهب   رو ها لزب یاع نژروهیسر

د در حردو ینقطرب صارسررحد ی ا ار اسالب قلعب ار رژدر مس ینژشواهد ع  ب قول

 ز در مسرجدژرا  مهاجران ن ین  ود  اسو و تعدادژ م یروب جان  یهجد  نعش  

ات ژرن عملیر عمرد  تررژن ترتیند   ب ادژهالکو رسب اسالب قلعب توسط  ارزان  

 یکرب ا  پهرتزان یو حز  وحدت اسالم یو اسالمژمهتر  جمع یروهاژن ینظام

 د یجب  ب شیسو مواجب گردژ دون نت ران هم  رخوردار  ودیا

و هررات یرکرب ا  راد ییاد شرد  در گاتارویرهرات درمورد جنگ  یاحسان وار مال

ن ژسالح ا  مخرارا یقدارموتر و م 8  کهتب 30ر  ژاس 45ن گاو  ژپخش شد چن

کرب توسرط  یو اسرالمژرافتاد  اسو  نارات حز  وحدت و جمع ها لزب  ب دسو

مررو  اد  و ران  ب اسالب قلعرب حملرب کرریرو  ا  خا  اید  شد   ودند ران مجهزیا

 ران فرار کردند یو  ب ا شیسو خوردند ها لزبمسلح  یتوسط قوا

هررات توسرط  هرایبیرا ررا  و قر تحرکات مسرلحانب در یواقعب  عض ا  اینپس 

 یا  قومانردانها یین  ب سزر عردب اسرتقزال اهرارژر ؛را  افتادب   ها لزبمخاراان 

و ژن خان فرد شمار  دوب جمعی عد ا  ترور عالءارد افتب نتوانسو یسا ا گسترش 

مزار ات مسلحانۀ مخاراران  ارزران  1375سر ان  16خ یدر هرات  ب تار یاسالم

 ن دمد ژپائ یو اسالمژن جمعیخورد و مورال مجاهد یدیشد در هرات ضر ۀ
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 در ورزش يحجاب اسالم
ب   ارزان  در دورۀ ن مطرح شد ویمجاهد در ور ش در دورۀ یحجا  اسالم دۀیپد

 ۀژراعالم 1374عقرر   22رو  دوشرنزب  ۀ جر 8د  ساعو یا گردژ ور شالق تطز

وب د و ا  عمررات پخرش شرو هریرا  منیر ا  امواج راد یمعرو  و نهب   اسو امریر

 یهرادانژردر م یعمل دمد کب  ا حاظ حجا  اسرالمب ور ش کاران ذکور تقاضا  

  دکنن یدارخود "داژتنگ و نا   اک یهادن رزاسژا ند و ا  پوشی حضور یور ش

در  کربچنرانذکور  ین کوتا   راژراهن دستژیر و پژن یارمللنژاورب  ژونیدن ژپوش

اعرالن  یاسرالمرژو غ یرشرعژغ  ب کلیدر عهد  ارزان   ن ممنو   ودیمجاهد دورۀ

  دناردی یز معرفژور ش نای در شد؛ اما هژچ رزاس  ارزی

 

 يودات طالبیش قيافزا
ب رو  سر اتااق اسالب مۀرو انب چهمم  ب رو نا زۀژع عجیان حوادث نادر  و وقاژدرم

 رسردمید  رمهاهب   کب وری»دن دمد   ود   افتاد کب در 1374عقر   30شنزب 

گونرب نیردن اژکب پوش  اشندمی یرسنتژو غ یرملژمردان ملزس  ب رزاس غ ی رخ

 رسراندیم ب ا ال    ب این وسژلب  کندمیو شان رطمب وارد ژثژرزاسها  ب وقار و ح

رش و یز ا  پرذژا ان نژد  و خیور  یگونب رزاسها خوددارنیدن اژکب مردان ا  پوش

 «خواهندب ب معذرت  ن رزاسها و رزاس  نانیدوخو ا

  ا ار یهایا ژکب  نان ا  هرنو  دوخو و دو  رزاس در خ دیدمی ب  رژا الع ا  این

  رب قرولکرب  یرزاسر ؛دندیگرد یدن رزاس  ارزژد  ب پوشژمنع شدند و مردان مق

 یو سرنت یرزراس ملر ؛ اما هرد   ارزران ا  مقوررۀ اشد یو سنت ید ملی ارزان  ا

ر ن کهرویرات مختلرف ایرهرا در والوژرنستان اقواب و ملرا در افغای  ؛سوژروشن ن

کب  شودمی هادن قو شامل مجموعۀژدر حق یخود را دارند و رزاس مل یرزاس سنت

ر و در تمراب کهرو یل رزاس  ارزژا  دن  اشد  تحم ییی تواندمی ارزان رزاس تن 

  تواندمی ود  ن یارید زژظارمانب چ و ستم ضژجز تزعب   ا جملب در هرات
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م کرب ا  ژکنر یش خرود قاضرژد کال  خرود را  رب پرژائژ   شیجاب کب   یرزاس مل

  یجاپران  ینرژکرب تتررون چکندمریماند  اسو  چب فرق  یما چب  اق یع ملیصنا

ل فراج یم و منردژ نریرا چطور  ررش مر ی ا  خارجار تیبیو د یپاکستان  یهند

 یهرام و کارشژچرانژپیمغز میرا چطور  رکلب   یاسپهل پاکستان یو رنا یجاپان

مررو ژو ن یالمرژمتنرو  ر یهاو پاپوش یو پاکستان یرانیا  یفرانسو  یجرمن ینژچ

  کنژمیپا مب  چاونب را  یخارج

ب و و پوشا  کهن یم  ا استعمال اجناس و تیب  ا  خارجژخواهین کب ما میمثل ا

 یاسرژعو سیم و ظاهر خود را  را شررژو کنیرا رعا یمل یهاسنواران ید یالمژر

 یهرهایمان نیررد   ارزان  را اژر کب ناژگب   ؛معرو  م   ب قولژدراستب نمائ ی ارز

ا کررد  و سرر مرردب ر یسرنن معرفر یو حام یور ند تا خود را ملیتالش م یقال 

   مارندر  ژش

و  ی رب سرا  کرداب حراکم محلر داننردنمیج و سرساب شد  اند و ژمردب ما پا  گ

 ردۀمرم ژرا در پرتو شمع ن یو فرهنگ مل ین اسالمن سنیو ا  رقصند یقوم یروژن

ب و   رر  یر ناییو  ی ب امور اساس یدگژدا کنند   ارزان عوض رسژو در کجا پ یک

سرو اژنرد و سیافزایت جانیا  در جامعرب مراودژاختناق و ق  رو   ر شدت استزداد

 ی نردگ یایرخرود را در تمراب  وا یجرایض و مرداخالت  رژتزع  تعصر  خهونو

ب منتهرر  در ژردر ا الع  دهنردمریمردب گسترش  یو شخص یخصوص  یماعاجت

 دمد  اسو  1374قوس  6اتااق اسالب  رو نامۀ
 

 قامۀامارکتها و   ادارات  مؤسساتدرمال امامها و وضوخانب   وجود مساجد .1

 پنجاانب در تماب اماکن متذکر   ینما ها

 یچادرهرا ا   ر  خرواهران و عردب اسرتااد  ا  یو حجا  اسالمیرعا .2

 ماهن و گلدار   نا  

هرا و پارچرب یرو  فروشااهها یوارهایمزتذل ا  د ین  ردن عیسهاژ  ا  .3

  ییدئویو یهانو  فتب و کسو و منع فروش هر یهیل درایوسا ی اال
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  یو سنت یمل یعمامب و استااد  ا  رزاسها  شیگذاشتن ر .4

ن ژتد  و دسرژو چسرپ ماهرن تنرگ یخواهران ا  رزاسرها عدب استاادۀ .5

ن  نان و مرردا ینا   و جدا نمودن جا یهاخن  رهنب و جورا ی  کوتا 

  یشهر یهادر  س

  ی اد پرانو کاغذ  یکزوتر ا   یکر  جنا  یمنع  ودن سگ جنا .6

 

 یو شررع یمواد فوق  ود  و  ا متخلف رفتار جرد یان میلف  ب اجرایتماب همههر

  گژردمیو مورد  ا پرس قرار  شودمی

 

 طالبان يموتردوان
س و هرات همار  ترر ا دحاب تنگ و پر ی ارزان مسلح در  ا ارها یسرعو موترها

مهرم  ییژن ترافژو قوان ندنداشت یتژاد  روان اهمژ ارزان پ ید   رایدفریوحهو م

   کردندمیرا  خود را  ا     دنان  ا شتا  و  ورنزود

مروتر  ارزران  دروا   خوش سر تندۀ  ر 1374 یجد 29عصر  5رو  شنزب ساعو 

عرذرت ا  کرردار خرود م کرباین ر  فراد مسلح عالو ا  کردمیرا  خ ا  رهروان ییی

احساسرات  یرحمین ظلم و  یمظلوب پرداختند  ا ی ب رو و کو  هرات  نخواستند

د و گرفتنررا سرالح شران  افراد مسلح حملب کردنرد؛ یجوش دورد   االب مردب را  

 موتر را دتش  دند 

ر و مجا ات ژب دستاژقوماندان امن ا  مردب  ب فرمان یادیادبب تعداد  ح ا  این عد 

هررات  یهاو در سر  ماند ی ارزان همچنان  ب قوت خود  اق یاما موترتا  شدند؛

 د یفردیوحهو م

 

 نمایانهدام اسبان حوض س
  شردمرید  نید ییل و صااژار سینما دژ ود   ب دب حوض س 1374 مستان سال 

 ی  هراری و تا سرتانیهران حروض کنسررتیا یپا ر کب درژخب   یناد دوران جوای
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 یهرر اترژرخواندنرد  در تیمسرتانب دوا  مر یو خواننردگان هراتر گردیدمی رگزار 

را هنرهرا همرب    حاال نرب تنهرا فاتحرۀشدمی اجرا یادرچسپ و دمو ند  یهادرامب

 ز رحم نیردند ژجان نی  ی لیب  ب اسزان سمنت  خواند  اند

کوشش استاد مهعل سراختب ب ظاهرخان   یزان حوض رزاردان درعهد پادشاهاس

ا  اعمرال  کرب روریدانسرتب و منهردب کردنرد   یشرعرژغ دن راشد   ود   ارزان 

ودات وضرع کننرد و ژردن هم قژناس که ینماند  کب  را یزژچ دیدمی  ر ها لزب

  شرعی اعالن نمایندی هراتژان مظلوب غژر را دن را

 

 وروزن زدةیس
نهراط  و یی ا خوشرو ار  س درا  دارد و مردب دن نۀژهژنورو  در هرات پ یهالبژم

 را دنو هرسرال  شودمیس شناختب نورو  ن زدۀژ رگزار کنند  در فرهنگ  استان س

 ند  رون کنژا  خانب  

ش هرا  رب گلاهرو و گررد گالبژها و مچمنستان   ارانرو  در سزز  در اینمردب 

 نان یلژامفا یجداگانب و   ب  ورسا ند   نان و مردان یرا شاد و خرب مرفتب و روان 

  کنندمیرون ا  منزل صر  ژچاشو را  

 لرۀژشرد و ا  رفرتن  نران  رب م یدر اسرالب معرفر ین نورو   دعتیدر عهد مجاهد

ها  رب لژشالق و تانگ ا  رفتن فام ین  ارزان  ب  ورژر ؛شدمی یرژجلوگ ینورو 

  رب کلری راان یش و سرور هروژعنهاط  کردند و  ساط  یرژجلوگلب ژگلاهو و م

 دند  رچژ

 

 افغانستان يمجمع علما
رشرد  ا  یافغانسرتان در قنردهار دا یمجمرع علمرا 1375حمل سال  11  ب تاریخ

جلسرب  در ایرن خرداداد یاسو موروی ب ر یصاحزان هرات یا  مورو یهرات تعداد

نش مالمحمرد عمرر  رب صراو یگرز هرترژ دن  یدند  هرد  ا   رگرزارشرکو کر
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مرردب   ارزران  رر یفهرارها دن  رود   عرد ا  ها لزب ین امارت اسالمژرارمومنژام

 شد  تر دارها دامنبافو و جنگیش یافزا

 

 ر زناکاریتشه
ا  و ژس نا   ب جربرا  مردی ی ود کب رو 1375 یجو ا 22ارگا  رو  سب شنزب ید

 ر درپهو موت  ر  زان کرد   ودندیدو  رگردنشرا  یخار یهایکب قو  یحار در

 ا  این عد   کردندمیتماشا  دن را یادیا  یند و خالدادمیشهر چرخ  ی ا ارها

  رسژدمینو و  ب سناسار  رسوایی

مرع دارد و در جواوجرود  یانسران ی نردگ یا هراژا  ن ییی  ب عنوان یجنس لیتما

 ا دواج یا نارا  اسرالم دمرد  اسرو   رب وجرودگوناگون  یهاحلمختلف  ب دن را 

و  یجرار یص شد  کب  ب سرزر رسرم و رواجهراژا ها تهخژن نین را  رفع ای هتر

   اشدمیمهیل  یر  سژجوانان فق یشین  رامصار  کمر

بروتمنردان و  ورمنردان ا   ی را یالت جنسیمهرو  و نامهرو  رفع تما یهاو ژش

داب  ارزران ب نان اند کب  ررجواژن فقیین اژر ؛سران خود  ارزان فراهم اسوجملب 

و  ی  همران  رور کرب فسراد اخالقرشروندمیکش ر جامعب رسوا و عذا افتاد  و د

 یامردهاژز پژرن یض جنسریسررکو  غررا  کنردمیجامعب را خرا   ی ار و  ندی 

 دورد یم  ب  ار یار مناژ س یو روان یروح

 

 دربند يجوان

ش ا  ژپر  جرۀ 11ند دستم  ود  ساعو   1375ل سا ی رج جار 15رو  پنجهنزب 

الق رددب شرر یو رو سررر وس  ررررو نا  قرررو شررمور سرر دادمرریچاشررو را نهرران 

 لنرد   دوا ین غرق تایر شد   ودب و گرا  گراهیاراردژاخت قلعۀد  در مقا ل ژکو یم

  کردمیم را مختل یایحصار رویفروشان پاکوت

شرهر ا   یضرحیرم قاب ن را  رادب کرب محیومرژهریاندیم مری ب رو گاران  س قد

ارگ  یپرا انداختنرد و  ناکراران را درین مرژ مرر ن دژ کهنسال  ری لند ا ی رجها
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عقر  رگهتب اسو و همان اعمال خهن و ب  مان   کباین  مثل کردندمیسناسار 

 رب  لیرب   اعتقادی مرردب یخا ر  اورهاب ن  ار نب  ی  اگرددمیمتعصزانب  ا  تیرار 

 مردب   ۀژروح د ادگی و و سرکو  یاسژحاظ قدرت س منظور

 امرا حراال ؛ها حرراب نزرودیسرگرم یو اجرا   رقصیقژدن موسژم شنی مان قد در

ار ژرختز در اژرز خود را ندارد  همب چژچ چژار هژد  ددب اختید  ب حسا دنهم جرب 

 ا  منیر قرار گرفتب اسو  یمعرو  و نهب   امر ادارۀ

 ان داد و ارزان مررا تیر ی لند جارچاها غرق  ودب کب دوا  یرو یایمواج در در این

 یجروان یموتر عقزر حرکو اند  در پهو سرهم در وتایموتر تو متوجب شدب کب دو

 و یوییدیرد  و چنرد ترا فترب )نروار( وا   کررژش را سریرکب رو شدمید  یدر ند د

 ر  راا  منیر یمعررو  و نهرب   ن امرامامور  زان کرد   ودندی رگردنش دو یقژموس

  دند یم  لندگو جار

 یقژوسمون تماشا کند و  ب یزیو و تلویدیکب و یکس د! حال هرژمردب  اخزر اش یا

 جروان محیروب  رد ترر ا  ایرند پخش کن یقژو موس یوییدیا نوار ویگوش دهد و 

دن و نرواختن ژو  شرنیدیرو  ونیرزیدن تلویرعو اسرالب دید کرب درشررژاسو   دان

رو ب  ر رو یجرا ات شررعن میرتر ن  رب سرخواو متخلار  اشردمیحراب  یقژموس

 یزژرکنان چجواستند و هرکس نیناریرت  ب جوان  در ند مژند  مردب  ا حشویم

  گاومی

  یر یریو مراهوار  یوییدیو یهالمژدن فیها دها و خهونویرژن سختای ا تماب ا

  گاترب سرا ندیود را  ب دن سرگرب مررهتر مردب خژو  اسو شد   یادرار عژامر س

 یهراورژرقرص و دوا   نران پ یهالمژف یز  ب تماشاژن ها لزبا   یکب  رخ شودمی

  کنندمیتماشا تا گل صزح عالقب دارند و در خاا 

 

 زنانه يبستن حمامها
 ی ا نردگاین رسم دارند و  یار  والنژخ  سیتار یعموم یدرفرهنگ هرات حمامها

 ی  و هروارو مرر یکارها  گرد و خا   رو   120 یوند خورد  اسو   ادهاژدنان پ
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 یهرا ب حمراب ا ژو  دودن دن ن سا دمی رژپوسو جاگ یروب چر  را   یهر ی ر

 دورد  اسو   ب وجودخ یرا در  ول تار یگرب هرات

مرتزرب  یر هاترۀ  اشنررد؛مریدار رور و دوکانرهربژپ  رات کارگرره یاررهتر اهژ 

 یهراتر یهایبو روشو سبژ ب  ور ک یعموم ا دحاب گرب و پر یهادرحماب ندتوانمی

 کنند   چر  را ا   دن دور

ار سرر و کرگرد و خا  و دود و خاکسرتر   یجاروکه  هم  ا پخو و پز ی نان هرات

 در حمراب یو مردت  روالن رونردمری ار  ب حماب  ی سان مردان هاتۀب دارند و  

ر ر هرات  ب سرزژفق ی  اهارشود یکهسبژمانند تا  دن شان دماد  شستهو و کیم

 را گرب کنند  یخانا یهاحماب ندتوانمیواد سوخو نم یگران

 دۀیردپ   ا دارنرد یهتر در منا ا گرب پاکستان و جنو  افغانستان  ندگژ   ارزان

و  کننردمریدر هرات در  ن دن را  دنان ضرورت اانب اندژ  یسز  هرات یهاحماب

 ارژ س دگا ین دی   ارزان  ا ادهندمیو نژح دهد  ب دن اهمژ ب دنان توض یاگر کس

 لیرب  را  نرد؛توانمید را در  کرد  نیعصر جد یهاد ینب تنها پد ا تداییمحدود و 

ار   مزر نژرز مردب افغانستان دۀیعنعنات و رسم و رواجات پسند  یخیتار یار شها

  کنندمی

ا ا  رنران اعرالن نمرود  و   و غژراسالمی یشرعرژ نانب را غ یعموم یهادنان حماب

 30  رب تراریخکرب  بژرامن یقومانردان ۀژر زرا اعالمنرد  ع کردرفتن  ب حمراب منر

 نانرب هررات مسردود  یهاتماب حماب  و هرات پخش شدیا رادیا   ر 1375قوس

   دیگرد

اسرتااد  قا رل  یمحل جانهروی  ب حژث نان نب تنها  ینب  رایپار یهان نظافتاا یا

 نانرب محسرو   یهراد و اخرتالطریرد و  ا دریرمحل د  ی لیب کلو  اجتماع؛  ود

ها دیی و اجتما   نان در حماب ارزان شاید  ب اشارۀ  اداران خود ا  گردهم  شدمی

جلوگژری کرد  اند تا ا  گسترش اخزار ضد  ارزی جلوگژری کننرد  ایرن در واقرع 

 ی  دستور سژاسی و امنژتی  ود  اسو 
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 شهر هراتتظاهرات زنان 
 را     اررررو  شدت گرفوب   ان رو  ن  عد ا  تصر  هرات توسط  ارزان فهار  ر

ب کرور داد د و  ب او دستکر یعو اسالب  ن را در کنج خانب  ندانیی  ا  شریر وژتاس

محرب اانرب و نراژاو را مررد   یچنان دراب گپ  زند کب صردا  نرود ی ب حماب عموم

  نیند تنب و رناارنگ   قهنگ یهارزاس   پوشدقدب خود را  ا چادر  تا سر  نهنود

 ارمنرزل کر رونژردر   در میتر و فاکورتب درس نخوانرد  ح نرودیب گلاهو و تار 

 د اد شوید تا رهیر  ارزان  یمنزل  چب  زا یوارینیند و خالصب درچهارد

هرا و  نران ن معلمربژ  زش را درژحرکو و خ زۀژانا ها لزبو خهونو  یرژسختا

  یسرورنند فاتحب  عر نانب ما یمحافل خصوص ی عض در دورد   ب وجودلیرد  ژتحص

د  شریمرو ی ارزان انتقاد و شیا ها ا  اعمال ظارمانۀو حماب یوانرخبرروض یایتیا

طح سرن اخزرار در یر  اکردندمیار درد دل و اختالط یچار  و مظلوب  اهمدژ نان  

غرات و اخزرار ضرد ژا  گسرترش تزل یرژجلروگ ی   ارزران  رراشدمیشهر پخش 

  و  رب دن  دمریرنو  کانون و محل تجمرع مرددن هدسو  ب مسدود کر یحیومت

 ند داد یمذهز جنزۀ

و یروال در ا  دخترران پوهنترون هررات در جلرو یتعداد 1375حمل  9  ب تاریخ

؛ اما ندیشهر عرض نما ینزد وارب  نانب   یهاش فاکورتبیدند تا جهو گهاتجمع کر

 نداد  جبژوجود نداشو و تجمع مز ور نتدر حیومو  ارزان  یچ گوش شنوایژه

شرهرنو  پار  ل کرد  ا ژند صد  ن تحص ب تعداد چ 1375 یصزح شنزب اول جد

 ا  این  هد  دنددغا ی یمائژرا  پب هرات   یدفتر وار  ب  ر  و یر  لوار والژدرمس

شهر  ود  هنرو   نران  ی نانب  ب وار یهاشدن حماب ح ضرورت  ا ژتوض ییماژرا  پ

 رب   تانرگ د موتر  ارر مسلح کرب عرالو   ررسب سلطان  ودند کب چنژدر مقا ل ر

تظراهرات  یسروب  ر شردمرید  یرد ژندهنر یهرالبژشالق و م  دسو شان چو 

 در ایرنرو و کو  کردنرد   یوحهتناک  ب  وردفا  و مظلوب را یشتافتند و  نان  

دند و شر یر و  نردانژنارر دسرتا 20   ب یو نزد یها تن  خمرحمانب د ی  حملۀ
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اد ینارب و فر ی ود  صدا یار جانادا  و جارسو ژ س ند  صحنۀگهت یمتوار یمتزاق

  کردمی نان دل سنگ را د  

ان جان  نب  ارزان  ا چو  و شالق در سطح شهر   یمذهز هایسژرورو  پ در این

 ب  د  نانایب و فریگر ی  در هر گوشب و کنار شهر صداددنگنا  افتاد   ویمظلوب و  

دنرد و ا  مرردان کمر  یرر یم  ارزران مرژنران ا   ررفرو   یلارون مرژدسمان ن

مرردب پنرا   یو  رب منرا ل شخصر کرنردشهر فرار مری یهاخواستند   ب کوچبیم

    ردندمی

 شرهر انا  دوکانردار یانب  عضرژن اعمال وحهین رو  در اعتراض  ب ای عد ا  ظهر ا

ان  رب  نر ید  مرردب شرهر  را تررحم و درسرو هرای خرود را مسردود کردنرمغا  

ترا   وخارج ا  مر ها منتهر شد و  را د  ب ستند  رو   عد خزر تظاهرات  یناریم

 رخرۀران مویو ایاخزار  عد ا  ظهر راد د یها پخش گردیا   ر  خزرگزار یهترژ 

 یجنا یهاو ا  استقرار تان دانستب  یار  حرانژاوضا  هرات را  س 1375 یجد 3

  دادمی ن شهر خزرشدمی ارزان و نظا

ان هرات ا  وجود تظاهرات انیرار کررد و گارو کرب  نر یارمحمد واریمچنان مال ه

د  ران رفتب  ودند کرب توسرط  ارزران پراکنریا یزا  ب در  کنسوراریجهو اخذ و

 ن مضرمونیرب  رب اژرامن یقوماندان ۀژا الع 1375 یجد 3  ب تاریخین ژر ؛شدند

 د  یپخش گرد

   ایرناکب اگر  عرد  گرددمینان ا الغ ان هرات اهم ا  مردان و  ی ب تماب همههر»

رنرد و ژگیقرار م یو قانون یشرع ی نند مورد  ا پرسب در  ا ارها دسو  ب مظاهر   

 6ب مردت نیننرد  ر خود را  ستب نمود  و  ا  یاگر دوکانداران سر ا  امرو  دوکانها

  «گرددمیب مسدود ژامن یما  در  دوکان شان توسط قوماندان

ا حر  د کرد  اسو و  ژشهر را تأئ یاهرات و مسدود شدن دوکانهاب تظژن ا العیا

ردب مر ارزان  ر  نان مظلوب هرچند خهم  رحمانۀی  شهر تناقض دارد  حملۀ یوار

 رو  ردشهر  یعمومد  وضع شهر بزات خود را ا  دسو ندا اما اوضا  ؛خوژانا را  ر

 ن گزارش شد  اسو ژچن ینژ  شاهد عیا  قول   عد
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 رب راب  دب اوضا  شهر دیشهر رکا  م یاب در  ا ارهاینائژسیل چیب  ا  اکیهناام

 ۀپرردپرول  اران سررگرب سرودا و معاملرب  ودنرد ا  دوکانرد یارژ   سرسژدمی نظر

 و ی ا ار صرافان نوسانات اسرعار خرارج د   ود  درژجلو چهمان شان که یمژضخ

ر د یارریز دژاسیناس چ شمارش  رپاکرد   ود و جز ییشور و غوغا یمعامالت پور

 گذشو  یها نمخا ر 

ل تا پرو  ودند یهترژ   یتنگ و تار یهافیر ساختن دوکان سا ان شهر درمارکو

ل ن شران نوجوانران و ا اراژر  نند  مزدوران و حمراالن کرب در  رژجب   یهترژ 

دند ژکهری اردار را م یهایو گار یدست یهایکراچ ی ب سخت شدمید  ید یادی 

  جان اسزان   ان  ستب افتاد   ودند ب سو نا    یهاوانان  ا شالقیو گاد

فرروش  ی رراخروش  حصار  دروا ۀ قندهار و دروا ۀیفروشان پافروشان و دسوکو

رکردن ژسر یان در پریرنواژان و  ی  گرداکردندمی یادی  یصدا و اجناس خود سر

ن و دن درا  یرا   رب اژرگهرتند و دسرو نیشیم ناالن و سرگردان  رگرد شرهر مر

 ند  کردمی

 یمرذهز پرورژستند  گهریهرا مرهب  ا سرعو درسر ژ ارزان مثل هم یموترها

تا سرشان را  شدمید  یشهرد یجوانان و نوجوانان و اهار یرژ ارزان سرگرب دستا

کرب  د تنها من  رودبیشا   پوشان را شالق  ند ژش کوتاهان و شین کند و رژماش

 ؛بکرردمریمتحرر  را نظرار   یهرار  شرد  و مررد ژشهر خ چهرۀ غزار گرفتۀ  ر

ا خرود ر و فقرط شرورۀ کننردمریگونب  ود فراموش نیع را ایکب حوادث و وقایدنان

زران  ارر اسرتزداد و ظلرم و سرتم ید ! کب در    کنندمیخود را  خورند و پردۀیم

جران ی ر یهراد فراموش کررد  و  ررب مجسرمبیاردن را هم شژ پ زۀژشوق و انا

 ند ل شد  ایتزد

د  ارزان افزود  شر یهایرژودات و سختاژپس ا  تظاهرات  نان هرات  ر شدت ق

  گونراگون ا یهرا رب  هانرب هرا لزبدا کرد  ژپ یا عاد تا   تر یو فهار  ر  نان هرات

نرد  ید یترا ا  تظراهرات احتمرار کردنردمری یرژرون شدن  نان ا منا ل جلروگژ 

  دندکر دغا  یاپژپ یهابژا الع ور  ب صدورن منظیکنند  دنان  ب ا یرژجلوگ
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  د ایرو هرات پخش گردیا رادیکب ا   ر یابژدر ا الع 1375 یجد 10  ب تاریخ

 اریخ ب تا  منا ل خود خارج نهوند   یعموب  نان خواستب شد کب  دون محرب شرع

 ونرونرد مردگان خود  سر گورهای د کب  ر ب عموب  نان ا الغ ش 1375 یجد 28

 ند را فراموش کن ی اورژاهاارتی ب   رفتن

دن الق   رب شر یعلنر  ب  ورا  منیر در سطح شهر  یمعرو  و نهب   ماموران امر

 رب  کربچنان  شدمیو هم پخش یا رادین عمل ظارمانب ا   ری نان ادامب دادند و ا

ر ا  ا  منیر ی ب معرو  و نه ئو امرژرو  هید  دین اعالن گردژچن یجد 11 تاریخ

 د  ب کرژر و توصی ن  د حجا  را تأد 15نمود  و  دنیشهر دسطح 

 ارزان   گرفومیصورت  ییرحمانب و ظارمانبیار  ژشیل  سب ب  نان  ژخهونو عل

 کرب یحرار دفرا  را دریچرار  و  ری نان  ر و گهتندمیدر  ا ارها   ب دسوشالق 

سرو نا   یهراقا  پهو سر مورد حملب گرفتب و شال  دندمیخزر در  ا ار قدب ی 

 یهران صرحنبیردوردند  مردب شهر هر رو  نراظر ایصورت دنان فرود م و سر را  ر

 ستند تواننمیهم درخراش  ودند و ا  ترس دب  د  

را خانرب  یهراتر نب و خهونو  ار نتوانسرتند  نراناژن اعمال وحهی ارزان  ا تماب ا

ا  دسرو  یان جنرگ  روالنیهتر  نان شوهران شان را در جرژرا  ی  ؛ندن کنژنه

 ا ار را انجاب دهد  دنان مجزرور  ودنرد  ینداشتند تا سودا یاار ژداد   ودند و دست

خرود را  دند کنند و امرور رو مررۀیهان خود دیروند  ا  اقواب و خوب تنها  ب داکتر  

 ارزران  یساخو تا  ا تماب فهرارهایرا مجزور م دنان یجار یا هاژش  ب  رند  نژپ

سو  و درد شالق  اررر را تحمرل رون شوند و ژا  منزل   یعلن ایو  یمخا  ب  ور

 کنند 

 

 هرات يتیاوضاع امن

فعرال افغانسرتان دسرو  ین  نردر تجرارتیو هرات  ب مهمتری ارزان  ا تصر  وال

را ا   ریرا  پاکسرتان )کب چمنیو شاهرا  تورغندژامن تأمژندنان  یافتند و  رای

 رود   یادیرو  ژراهم یدارا داد( ای مژانب پژونرد مریحو ۀ غر  افغانستان  ب دسژ



 29 

مسرلحانب  یهرایرژگشزانب و را  یهایو د د شدشهر  هتر  یتژاوضا  امن نخسو 

  کردندمین یدرا مردب دسو ی ارزان مسلح  ب مال و دارای افو یکاهش 

د  رر تعردا 1374 ررج دررو و مرا  رمضران  نیررد  در داژرپ ین وضع دواب چندانیا

تروان ا  گراراج یمثال م  ب  وردمد کب   ب عملش یافزا مسلحانۀ شزانب یهاید د

ار ژنمررود   ارزرران  سرر یاددوریررمررردب  یمارکو و منررا ل شخصرردژررام  قومانرردان

د کرب افررا ما معلروب  رودا ؛ن خود اندا نداگردن مخاراب ن اعمال را  یدند تا اژکوش

 در دن دخارو دارند شان  یتژامن یهامسلح پستب

ت و هررایرا رادیر ارزان مجزور  ب اعترا  شد  و ا   ر 1375 یجد 14 تاریخ ب 

و و داشر اهلل قراروپ  ارر نما کب در رأس دن مال سم  گرین اعالن کردند  ژچن

 ب  یررژر شرد  و قضرژشران دسرتا نارر 20تا کنون  کردمی یا  منا ل مردب د د

   اشدمیا ژتحق

 هرا و منرا ل مرردبدوکران  هرا  مارکوا مسلحانۀ شزانب یهاین صورت د دی ب ا

کررد و  داژرتر ادامرب پزان کمژ ب م یاد و  مانی  یهامانبژپ در یدفا  هرات گاهی 

ت ز عرادژرد  نیرن پدیرشینجب و د ار  ارزان  ب ا  خهونو یمردب مظلوب در پهلو

 یاد یرچ فاژه ها لزبنظامی  یهاو و پستبیالو  بژامن یو  ب قوماندنیدند  شیاکر

  شدمیتماب  یمو سر افراد شاکژ ب ق ینداشو و گاه

شران در منرا ل و  ی هراگرران یاژورات و اشریر   کرردن پرول یمخا یمردب  را

ین د دان ژرر ؛جراد کردنردیمناسرر ا یهرایها و جاسا اا ژخود مخا یهادوکان

 وداخرل منرا ل شرد   دون ترس و درهرر   مسلح کب مر وط  ب خود  ارزان  ودند

پرول و  یترا جاسرا  کردنردمریمررگ ب د  ریدفا  را چنان شینجب و تهدیافراد  

 ورات را پژدا کنند ی 

د  و و  را ار صررافان را حارظ کررژامن  خود در رو  یجهو منافع اقتصاد ها لزب

د و فرروش یرخر شد یم ی زرگ ناهدار یهاگاوصندق ها درکلدارها و تمن  داررها

شراهرگ   رب مثا رۀن داشرو   را ار صررافان جریرا یعاد  ب  ورشهر  یدر  ا ارها
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دار کالن کرب  اسرران  ارزران بیغر  و جنو  در دسو چند سرما حو ۀ یاقتصاد

 قرار داشو    ودند یروا ط تنااتنا یدارا

را کرب ا  فقرر و  یاپوسرب د د  چرار  یگراه یهرینما  ب  رور یچهم ترسان ی را

ش را در حضور مرردب قطرع و دست گرفتندمی   دمین عمل یدسو  ب ا یتنادست

ان ژر ارزران هرات دورۀ در  نمودنردمریر ژشرهر تهره یو او را در  ا ارها کردندمی

 یو اجتمراع یشخصر  یمرار  یو جرانژو و مصئونژچ نو  امنژمظلوب و در ند ا  ه

 ز خود را نداشتند ژچ چژار هژ رخوردار نزودند و اخت

 

 سیجنگ بادغ
هررات و ا  یران شرمال  رب دسرتور حرز  قومانردانان  یان حیومو محلرژنزرد م

دغرا   1372 یهرات در  رج جرد یل خان وارژاسمع یو فرمانده یو اسالمژجمع

 وژرجمع ید  قروال گردیریدان نزرد تزردژمب قورماچ   نهژن)ورسواری(د و حاکمش

 د ژدور  ب درا ا کهکسارو یهینهد  و جنگ فرسا یهروژموفا  ب پ یاسالم

داکرد و ژپ یادیشمال شدت   یروهاژ ارزان و ن ین قواژجنگ   1375در حوت 

 نژخون ین نزردهایان ایدند  در جردان نزرد کرژتا   ناس وارد م یروهاژن ها لزب

ر هرزار نار 30ش ا  ژ رد  یرن دغرا  گردژ ارزان  ب منا ا ا  ر  نهر کب  ا حملۀ

ا  هسرو و یرس و فارژهم سررحد  راغ هاینهژنا  و حاکمیساکن فار یپهتونها

 شان را ا  دسو داد  و  ب شهر هرات دوار  شدند   ود

شرمال چونران دترش  یاسرالم یمنرا ا جنرزش ملر یدرابر حمالت  ارزان  راال

کرب )تون و ا  ر  ان اقواب پهرژدر م یقوم یهاو خصومو یتو نبژک  یجویانتقاب

انسران صردها د کرب یرور گردشرعلب (کردندمی یهم  ندگ یودرپهل یان درا ژسار

 یادیرتعداد   ؛ن جنگ قتل عاب شدندژ رف افراد مسلح  ب دسو ینظامرژگنا  غی 

دفرا  یمردب  ر یهاخانب ؛دندیمرغا  غرق گرد یایا   نان و کودکان مظلوب در در

و  صرورت  ب عارو و عصرمو  نران تجرا ؛ال شان غارت شدودردتش سوخو و ام

 رب شرهر  و شیم گرسرنب یگان پهتو  ان  ا دسو خارا  دوار یمژل عظژس ؛گرفو
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و فقرر  یرافتنرد کرب حیاین اسریان امهراجر یهرار شدند و در کمپیهرات سرا 

هاتاد من کاغذ خواهرد  ینگ مثنوان جژن قر انیر اژو مرگ و م یضیمر  یگرسنا

  شد

 ن وژدر ابرر حمرالت خرونز ژرندفا  ا  ر  یمردب   ن شیل خانب و کاشانۀژهمب  

دفرا  قترل عراب ی ر یو اهرار دیو در دتش انتقاب سر ارزان  یقوم یهاینب تو ژک

 وانب قصرد تصرر  منرا ا ا  یران را داشرتند ژن حمالت وحهیدند   ارزان  ا اش

وش کرد  دند  دنان فرامژپرورانیم سرب منا ا شمال افغانستان را   ال سلطب  رژخ

 ن رادو یرهوو  رونژاش   ین اجدادژ  قوب را ا  سر می تواننمی ودند کب  ا  ور 

 د محو کر

 ی  قرومیرو تارژون عرر  و عصرزژخهونو افرا   پاکستانسران ارزان  ا پالن  

  دکرریمرد یمردب پهتون را تهد یرا  انداختند کب نب تنها منافع واقعب را   یجنا

 یا ودن نۀژد و  مژخهیانیخ و  ن مژاد تماب اقواب افغانستان را ا   ژهب و  نی لیب ر

ش سرر نعر دناا  افسوس و ندامو  رر ؛اخوسمیااناان دماد  ژور   ب دستو ن را 

  داشون یجان کهور سودی 

ن قراتال هن  ب ارواح تمراب جنرگ افررو ان وژمادر م رانۀژسرگور فق ند   رینسل د 

ددب  کرورۀب کهور را   یخارج کب  ا نقهۀی  دنانن خواهد فرستادیو ن رعنو و نار

روغن جان مردب مظلوب   زب و ناوژه یجاب   ل کردند؛یتزد ینژو دو خ  م یسو 

  سو انژدندر افغانستان دردن ژو اس

 

 هاد مهاجرتيجد دور
رار فان مهاجرتها و یهن جرژر در مژجنگ فراگ و توسعۀ 1357بور  یپس ا  کودتا

منرب رو  داب و رو   ر   شردران و پاکستان دغایخاصب ا یخارج یمغزها  ب کهورها

 د یتر گرد دار

و و رن  یسرتژونارژناس یهرا  جنگ قدرت جاذ بان و شرومجاهد یرو ژا  پ پس

خرود را ا  دسرو داد  ظهرور اسرتزداد و  یرایرژدب کهرش و گب ز دب  رژن یدوست
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أس یرهرات را  ب  دۀژمردب ستم که یهادژن امی ارزان دخر یاختناق  اقو فرسا

د در ی ا دن راعلل  د ژجرتها و فرار مغزها را شدت  خهد مهایل کرد و دور جدیتزد

کهرور؛ فقرر   یو اجتمراع یاقتصاد  یاسژا سژ حران عم ؛سو  ینگ هستدواب ج

عردب  ؛یو اجتماع یمدن یهایتماب د اد ینا ود ؛یعموم یو تزاه یضیمر  ی د خت

د رو  افرزون یتهرد ؛یو اجتمراع یشخصر  یمرار  یجران یهراوژو و مصرئونژامن

 ارزران  ار و کهرند  در عهردژع سو تمابض و تعصر و  نژتزع  اختناق  خهونو

 د جستجو کر

اگرر  کرب افرویو ژردرادا  چونان عموم و کورۀ یدو خ واقع ا  اینفرار  یهاز ژانا

د هرم در یدر هررات و شرا یند کسدشن درماندگان مییا یرایجهان پذ یکهورها

ا در ر یانسران اوج  حرران و فاجعرۀ ین  راسرتیا ماند نمی یات و ن  اقیهتر والژ 

ل دب یر و یهادر صف دن رادهد کب ما تزار  ینهان مر و جنازد  ژفق   جامعۀی

  ستژمتوانیران مهاهد  کرد  میا یقنسورار

ران یرا یقونسرورار هزار نارر  رر در 5در حدود  1375ت حو 22رو  چهار شنزب 

جود وشر را  ا   نو و افو شمارۀیدر یدنان  را د   ودند زا صف کهژیجهو اخذ و

درختران نراژو و در  سرر  سرلطان سرۀژر ردر ساحو میت یود شزاردژخطرات ق

ر یرو رو  در   کردنردمری یسرپر     رودینزد یمنا ل اقواب شان کب  ا قونسورار

ب  رزا را یرنو رو و ژدند تا شرمارۀکهیها در صف انتظار م ارزان ساعو یهاشالق

کررد   ن پر   را هرم حاصرلیها انتظار اا  مردب  عد ا  ساعو یارژدورند   س دسو

 ارژا   سژزا در  ا ار سیمو وژق  گهتندمی خانب  رب   یو  ا دسو خار ندستنتوامین

 ند دن عاجز  ود یداریا  خر رژو مردب فق گران  ود

دشروار  یلرژر خژرلیردگان و روشنایران فقژتحص  انژفرهنا یفرار  را یهانبژ م

 یورو پر نداشرتندهم را ران یا یستادن در صف قونسوراریا  ود  دنها دل و حوصلۀ

ار ژر  سرژرن ترتیرنرد   رب اافو کنیزا دریا  وژتا ا   ا ار س شان نزودر ژز در جژن

رحررم و عا اررب یداد جنررگ افرررو ان  رریرانررب در دتررش ظلررم و  ررژمظلومانررب و فق

  شدندمیند و خا  و خاکستر یدسو یم
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 مواد مخدرگسترش 
هرشا  ظا یش در  مان صدارت هاشم خان کاکاژسال پ 60درحدود نقل کنند کب 

ا  یرا  هرات توسط شررکو تریا  رواج داشو و محصول تریدر هرات کهو تر

عهد   ب  دن رااسو یم خان شمس ریعراق  ود و عزداریر دب دروا ۀ کب دفتر دن در

   گردیدمیخارج صادر ب   یشیل انحصارب و   شدمی یداریداشو خر

و هررات یروال ا  در عهد صدارت شا  محمود خان  رادر هاشم خان دریکهو تر

  ا  دنجرا گردیردمرید اد کهو   ب  ورافغانستان  یات شرقیاما در وال ؛ممنو  شد

ب ن هررات  رژات  ب قاچراقزران مر نهریا  فروشان دن والیتوسط تر یادی مقدار 

  رفوران مییو ا  دنجا  ب ا رسژدمیفروش ب   یر قانونژشیل غ

ر در هلمنرد و قنردها یادیر  مانرۀژا   ب پیر کهو ترژاخ یجنگ  والن در دورۀ

ند  داشرت ین در کهو و قاچاق دن نقش اساسیمجاهد یداکرد و قوماندانهاژرواج پ

  رب کلریجنو  و شرق افغانسرتان  ا  در حو ۀیدر عهد  ارزان کهو و قاچاق تر

 د شد اد 

 تراجران عمردۀ ی را  عضر یدر همیار یپاکستان مواد مخدر زرگ ن تاجران ژ  در

  رر یروا رط فعرار یو منطقو ارمللی ژن )مافژای(و قاچاقزران یو قندهار یهلمند

ارر ید ن وژروئژد هژا  و تورین مرکز کهو تریترد و افغانستان  ب  زرگیقرار گرد

 یسروب ن مرواد  ری زرگ و حمل پرچون ا یل شد  عزور کاروانهایمهتقات دن تزد

ر عزور ا   ناد یییران شدت افزون گرفو و هرات  ب یسا ا و ا یشورو حو ۀ  اروپا

  ل گهویدزدر تمواد مخ

 س انرد   یی دن  هر شدند؛ اما ا  سود مردب هرات ا  دود مواد مخدر جنو  کور

 سرۀژو سرپس  رب ک یو منطقرو ارمللی ژن یاژر مافژ ب ج یرا پول اصلی  ؛ ردند

و  یدهارهم  ب قاچاقزران قنر یر شد  و مقداریسرا  یتا عت و دو یتاجران پاکستان

  دژرسمی یدهلمن

و پرول خرون قرژو دنران در حق شدمیحمال و کارگر استااد    ب حژثان ژا  هرات

ن انتقرال مرواد مخردر  رب ژحر یا  جوانان سرحد یادی  ند  تعدادگرفتمیخود را 
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ا  رواج یند  اگرچب در هرات کهو ترکهتب شد یرانیران توسط مر  انان مسلح ایا

اد  رب ژراعت دۀیرپد  گرفتاردمدنرداد ژردور اعتگب داب مرر ر یادیاما جوانان   ؛ندارد

 ب افغانسرتان دورد   و پاکستان رانیهتر توسط جوانان معتاد مهاجر ا  اژن  ژروئژه

  دا کردژپافزون مواد مخدر گسترش  و در عهد  ارزان  ب سزر وفور شد

نارت داشتند و تعداد اناهو شرمار  یاکیش ا  جنگ مردب ا  ترژاد دارب کب پیب  

اشرتغال داشرتند   )تواررو( ب  درفتهاژشاقب مثل تخل ی ب کارهاا  یتر ب ادان معت

  وانانیگاد  ن موتروانانژشناخو  فقط استعمال چرس در  ینم ین را کسژروئژه

ر ژان مروج  ود  چرس هرچند  ب مغز دسژصوف یها و  رخیها و خرا اتکاکب ی عض

ن و ژروئژرماننرد هب ین  رژرر ؛ژرردگمریا  معترادان  را نورمال یو  ندگ رساندمی

   سا دمیمحروب ن یها را ا  کار و  ندگمهتقات دن ددب

 

 ن مزاریخون هرات پس از حادثة
مال در ظرر  چنرد رو  در شرشد   د  ژشن در عهد  ارزان ویا  امواج راد کبچنان

کررب در  یزرران سرسررختژ  نخسررو رقدادخر یع و حرروادث  رراورنیردنیکهررور وقررا

ر د  را  انداختب  ودنردب خون   یار جویا  کهتن همدا  ی  و فارمرغا یهاجنگ

رو  ب و  ر  ررح اتحراد ریختنرد ی ارگ یر مهتر  خود جنرال دوستم ژ را ر رق

 جنرال دوستم ف را تصر  کردند یشهر شزرغان و مزار شر 1376 یجو ا 3شنزب 

 د مجزور  ب تر  افغانستان شیانش ی ا نزد

 یا  یران  رب رهزرر یان قرواژمان مژپ 1376 یجو ا 6 خیر تر ا  دن  ب تارژعج

  ا یجنرال عزدارمل  و  رادرش گل محمد پهلوان و  ارزان درهم شیسو و انزوه

ن یرا دند     و هزار  افتراد  و قترل عراب شراقواب ا در محاصرۀ ها لزبجنااوران 

ر ژفلامب و غراژ ارزان را در سراسر افغانستان سراسر  هناابب ن و نا  ژشیسو خون

   اشدمیر یشرح  ب دن در هرات   تأبژرساخو کب 

ر  ژرچ ی رر شرهر هرر ین ا هاب و سردرگمژسنا ۀیسا 1376 یجد 9رو  جمعب 

را  یدیدرجر ژرر اوضرا  و واقررعۀژر رحظب انتظرار تغرردب و هررود  مردب هرشد   
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  ا  یران افتراد  ب دسو ینو و تورغندع شد   ود کب قلعبیدر شهر شا دند ژکهیم

ران مرردب یرو ایر  را درسرژدمری  ب نظرر ی ارزان خار ینظام یاسو  هرات ا  قوا

  جنرگ یرو مو  کرردمریاب دعروت ژرهرات را  رب شرورش و ق مظلوب و ستمزدۀ

ارر دل و دمراغ حرکرو و یکرب د دمدمی ان  رژهرات خاکزدۀ یماژا  س نواخو یم

دان جنرگ ژرمب ت  رل شردن هررایجنزش را ندارند  ا  ورود ا  یان  ب شهر و تزد

   دندژهراسین ا  یان و  ارزان مژخون

 یهراال ا  منیر استااد  کررد  و کر یمعرو  و نهب زو ماموران امر  ژجوانان ا  غ

ش یهرا و دخترران  رب گهرا نان  ب  ا  شردن حمراب ؛خود را ا  سر  رداشتب  ودند

ب دور نات سرسراپوررداران ا  نوسرا ؛دندژهیاندیم میاتر نسوان و رفتن  ب فاکورتب

لنرد ا    یران و مرردب عرادژفق ؛دمدندمیمات و مزهوت  ب نظر  ینرخ اسعار خارج

 فیرر چرور وب د  ریو فرصو  لر شا ماجراجو ییعد  ؛ها ناران  ودندموژرفتن ق

مررج  جاد شورش و هرج وید  ا  اژمند و فهمند و اما اشخاص تجر بچپال شهر  ود

 وحهو داشتند  

مرردب هررات  ی رج  جار 10د و رو  شنزب ژهاب و درهر   ب شر رسرو  جمعب  ا ا 

شرمال کرب  ن و  رجسرتۀژخون و رو مرۀ خود سرگرب شدند و حادبۀژکار و فعارب  

  ا  شردت انردو وسرو  در عروض ژپ  ب تاریخ دادمیرا نهان  اقواب یاعتمادیاوج  

و هلمنرد کرب  قنردهار یاهار ی رخ ها ویپاکستان   ارزانچهمان  اش  در چهمۀ

 رب گررفتن  ید و چون گرگران  خمریسو یم  ر شد   ودندژاقواب شان کهتب و اس

افغانسرتان  یو وجودژواقع ن  ودی  اکردندمیار  ب شمال فیر ید ییانتقاب و حملب

 یارریز دیچ دسرتاوژو رن هر یرانار کرب جرز  ر رادین وژخون یجناها جۀژو نت

  نداشو

 

 و هنر يقیدفن موس
 یهراان دارد  در عهرد دوررویرخ و فرهنگ هرویهب در تاریو دوا  ر و سا  یقژموس

 یادیردر هررات رونرا   یقژان موسریرمورژان و تیا  جملب غزنو یمستقل خراسان
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ن یر  ایافرومرینرو ی  یقژ ا موس یمحافل شاهانب و مجارس سرور مردم و داشو

  سرودا کررد  اژرپ یتجلر یشیل خو ب   یهرات یهاثلارما  ضر  یییمطلر در 

ا   یقژا  مز  ندارد  مردب هرات  ا شرعر و موسرژپ یگ  یسا  و دوا  و د ی  یعروس

 عالقب داشتند عها و م یقد

 وا  عناصرر تنردرو  ین  عضریاهلل  رب مجاهردرژرپس ا  انتقال قدرت ا  دوررو نج

ین در ژرر ؛نوا ان را در عزا نهراندند یقژدند و موسژدار کهب را   یقژمتعصر موس

  استان یوایو خموش هر ددر گورستان سر یقژمب جان موسژنعش ن  ارزان دورۀ

ن و حراب اعال یشرعرژغ یقژدن و نواختن موسژنو  شن د  شد و هریخا  سپارب  

گان د شنوندیو مجا ات شد یقژد   ارزان در سطح هرات  ب انهداب دالت موسیگرد

 و نوا ندگان پرداختند 

انران ا  جو یتعردادد  ن اعالن شژرات چنو هیج رادا  اموا 1375قوس  4  ب تاریخ

و  معررو ب  ر و رقص و سما  توسط ماموران امرر یقژکروخ در حال نواختن موس

ترا  و در شهر چرخ داد  شردند دیگردا  ژشان س یرو  ر شدندژا  منیر دستا ینه

    اژردجامعب ا  دنها عزرت 

   قراردن شراژنوش  نا و   مانندر ژف گناهان کزیرا در رد یقژدن موسژ ارزان شن

ن دسو یترو سرود ا   زرگ یقژموس 1376درو  16اتااق اسالب    در رو نامۀدادند

  شد   ود  یس معرفژا ل یدوردها

 یو  نرد  دررو نهراط  شرور   ارزان را  ب عها و سررور ی رداشو اوج دشمنن یا

 ذترم ررروانرات هرژ لیرب ح  هرانرب تنهرا ددب یقژد  ا  موسردهیان مرنه یانسان

  رر ا  این  کنندمی دار نزاتات  هتر رشد و نموژقژموس یند کب در فضای رند  گویم

ض و ژتزعر  تعصرر  خطرنرا  یدرونر یاهرعقد   مارژکب  ارزان  ا روان   دیدمی

ان ر  دنرنردتوانمریرد  نررا احساس و در  ک یقژهنر و موس  سو  یهست خهونو

 یقژوسقتل هنر و م  ب   رندمیذت رر  ور کب ا  د ار  شینجب و کهتن انسانهمان

   کنندمیافتخار ز ژن
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ض و ژتزع  شینجب و  ندان  شالق زان نب تنها مردب در نظاب خهونو ودر عهد  ار

هنرر و    لیرب ا  عهرا و محزرو  دنردیگرد ی نردان یو فقر و  د خت یتعصر قوم

ون یزیوتل ؛فون رژاتر ا   ژدور  ت در این  محروب شدندهم و شور و نهاط  یقژموس

اران جاند دن چهرۀژو که ینقاش ؛دیل گردژل ورود  ارزان تعطیهرات در همان اوا

 د منع ش یممنو  گهو و عیس  ردار

 دنامرو  رب ژد در رو  قیرجاندار را  یهرد  ا  ارزان  اور داشتند کب هرکس چهرۀ

 ن اعرالن کردنرد  ا ژو هررات چنریرا رادیا   ر 1375بور  7  ب تاریخن  دهد  جا

روح ی ر یهراد و فروش عیسیکب ا  نصر و خر شودمیتماب دوکانداران خواستب 

  ند کن یدارودخ

 

 کبوتران قشنگ قتل
 یناهارزا در ین کزوتران  ی س درا  دارد  ا در هرات سا قۀ یپرورش کاتران خانا

دنران مهرارت  یر رناهراژرو ترک یرژرگان در جوجربژافو شوند و هراتیگوناگون 

رات هر یموجود اسرو  اهرار هاکاتر در اکثر منا ل شهر و د  یهاقال دارند  یخو 

نراروا و  دن راب نمرود  و کهرتن ژتهرز یف و قهرنگ را  را پررژن موجودات رطیا

و  سرنگ ین پرندگا  معصروب و درر را قلزریکب قتل ا یراستب    دانندمی یمنیاهر

  خواهدمیا  مهر و عا اب  یخار

  اسرخو ترر  یند کرب قلزروش با و کردین کزوتران پری ا قتل عاب ا ها لزب! ی ل

 یدارنرد   ررا یاحساس و عهرا انسران  عا اب  ا  هر نو  رحم یخارسنگ خارا و 

 ررذت  خرش  و دوا  خوش و دریش یقژوان و محو هنر و موسژح  دنان قتل انسان

   اشدمی

عرالن و هررات ایرا رادیرا   ر 1376 یجرد 1  ب تراریخ ارزان  ا غرور و افتخار 

ب سروسرتان هررات کهرف و توسرط یجاو کاتر در قر 50  امرو   ب تعداد کردند

 د یا  منیر ذ ح گرد یمعرو  و نهب   افراد امر
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 شالقدره و  ريدر ز هاسنتض و يفرا ياجرا
رناارنرگ  یهراگرددررود و کرال  یدسرتارها   لند خاکزد  یهاشیمردب هرات  ا ر

 عرادتو خهرونو رو افرزون دنران  هرا لزربد ژرق ساژر  یدر   یو هرات یپاکستان

هران فرورب و ن یس  ژمحتسزان و شالق پور و درۀ یودات شرعژند و  ا قگرفتب  ود

   کردندمی یسا گار ها لزب

 ب مسراجدر ور شرالق  رب پنجاانب مرردب را  ر ی ارزان در نما ها یس مذهزژپور

توانسو ینم یو نما  کس ستند  در وق یم ب  ور  ن رااش یفرستادند و دوکانهایم

ها ردنر انرجرب  ا شالق    ب دسوالق ررا  ارزان شری  ؛درزور کنرلو مساجد عرا  ج

  ا  جوانران ا  تررس  ارزران  ردون وضرو  رب نمرا یاب کب  عضرد ژ  شنافتادندیم

 چون در دن وقو تنگ فرصو وضو گرفتن را نداشرتند و شرالق کرور  ندستادیامی

  دژفهمی ارر هم   ان نم

هرر  وند یخاتن را در مساجد محالت اداء نما یمحالت مجزور  ودند نما ها یاهار

ر چترر مرذهر یر دهند   ارزان در   یشر  ب مال اماب مسجد مر و ب خود حاضر

ا یرن  ریررا در هرات مستقر کرد   ودنرد و  رب ا یستم اختناق دور استخزاراتژس

 ا  رزرانج را  ایغ و ترروژر  تزلندگرفتمیر نظر یخروج و ورود افراد را در محالت  

 ند کردمیاد  ژدر جامعب پها مال اماب لۀژوسب ا مساجد  ی ر

هرر رو  در  یارر سرواالت مرذهزین و دیراصول و فررو  د شسد و پریش عقاژتات

سرتاد یا یمردب را در صراو   روالن یس مذهزژان داشو و پوریشهر جر ی ا ارها

 دنرد ژفهمیا  مردب   ان  ارزان را نمر یارژ   سگرفومیو ا  دنها امتحان  کردمی

ار دشروار ژان  سرژهرات ی را ی ارزان  راست یختب  ا اردوژدم یپهتو و فارس در 

ان شرالق یا  همهرهر یدر حضرور انزروه یا  مردب  ب جرب   ان ندان یارژ ود   س

رحمانرب و ظارمانرب تجراو  یار  رژ س  ب  ورو شان ژخوردند و  ب د رو و شخصیم

  دشمی
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 ه و پاسپورتیامن يصف قوماندان
و  ود رن شعزات هرات یدردمد تر ن و  ارزان ا  پریمجاهد شعزۀ پاسپورت در دورۀ

ن یو ا شراکو وجود داشو یهب نوعژس پاسپورت همژب و رئژن قوماندان امنژ  در

پورت پاسر امرر یشرهر در اعطرا یب و وارژن کار قوماندان امنژدر  یهمار  تداخالت

ب ا  رامر ؛کوتا  شد   ود ین صف اندکیورود  ارزان  ول ا یدر ا تدا  کردمیخلا 

ن یررب مهرریل ترر شرد و اژرامن یند و ورود  رب قومانردایررمررور  مران درا  ترر گرد

  رد یها سطح رشو  را  اال تر میرژسختا

هرا سراعو یب جهو ضرورت رسرمژامن ی ب قوماندانمردب داخل شدن  ی را یگاه

ن ژخرون ین ستمید  را  ا دریدرد و داغ شالق در انان ا یو  مانند ژدکهیانتظار م

 م و هرراس سرلطۀ اسرتزداد ناررب و فغران هرم کهرژد ژو ا   ر کردنردمریتحمل 

د  ادان سنادل خستب و فرسروژص یهاچنان ا  فهار دابمردب هری   دستنتوانمین

   نددن را هم فراموش کرد   ودژپد تیار شایکب د دمدندمی  ب نظر

ا ا  و و جنرزش رکب امیان هرگونرب حرکر و  ب اندا ۀ ناسا گار  ودژط و موقعیاشر

  رنامب  هترریاناجار   یسوب ا جامعب  ین فضا و حارو ژچن در  کردمیمردب سلر 

ب و   کندمیرا قزول  یرمانزرداررو ف یریم پذژا تسلیرود و یم اناالق مژاسو  اوئ

 د نرندا یدژند  امیحال و دب  مردب را ی  ؛دینمایر قناعو مژ خور و نم ی ندگ

دنران  ان سوء اسرتااد  کردنرد و ا  د ار و شرینجۀژهرات یزایژا  حلم و شی ارزان 

  نرد ردل گرفترب  ودکب ا  شمال افغانسرتان  ینژچرک یهادنان عقد    رندمیرذت 

 یان راهرژرجاسو کب هراتدر این  کردندمی یو صزور هرات خار مردب مظلوب ی اال

 ندارند نداشتب و ا  اسارت  ییو رها ید اد یجز مزار    را ب 

 

 روديهر يمست
هررات صردمات و  یمیو قرد یسرنت یارژرد  ر  رب شرزیۀژجنگ درا دامن اخ ی 

ر  سرتر رود ژرژو تغ ی هرار یهراال ژس یوارد دمد و در ابر مست یخسارات فراوان

ر ژدسر یادیر  یهرار و دهیرد یدر دورر رود تخر یعژوس یمزروع یاراض یهر
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رو کررد  ب   مهیل روب زاران را  یجو یخاک یهار  ستر رود  ستن  ندژژند  تغدید

  اخوردشوار س یر س یمزروع یاراض یران د  را  ب  رخیررو ج

هرا ا  دل خرا  یشرار  ر  کرد   ودژکب گندمزاران تا   ش 1376ان  رج بور یدرپا

 یگ جویر  ند ییزارگی  ان داشتندا   ب د  فراوژ ا  ن زژسر ردورد  و سزز ر و فار

وگ ل دهقران را در سرژردرنجان را د   رد و هرزاران فام یجو یل و  ند خاکژانج

ن ژجاو گاو  م 360درنجان در حدود  ید  نقل کنند کب جوژکهتزاران شان نهان

   اشدمیر یجر 40را مهرو  سا د کب هر جاو گاو درنجان  یمزروع

د رویرهر ی هرار یهاال ژهرات و مهار نمودن س یارژد  شزیۀ یو نوسا  ی ا سا 

 و در رشد و انیها   راعو هرات نقرش گرددمیمحسو   یاساس یا هاژا  ن ییی

داشرتب ی  مرییژضرورت  ب پالن استرات یاتژح ن پروژۀیا ی  اجراار مهم داردژ س

و ژفرود ظریر هرژد اردان مناسر در مس ی زرگ و  ندها ی اشد   ا احداث  ندها

ن یرا یارژرد   اال رفتب و در  راعرو و شرزیۀ یکاف ن رود  ب اندا ۀیااد  ا  د  ااست

 د خواهد دمد یپد یمژو انقال  عظیوال

کررد   یادیرگ ترالش  یجهو  ستن  نردر ملل متحد اسیان  هر ۀیرژخ ۀمؤسس

ن درج شرد  ژچنر 1377 یجرد 10اتااق اسرالب  فهردۀ دن در رو  نامۀ کبچنان

 اسو 

ب و   یههو هزار مترمیعر کندنیار  مر ع دوهزار متر یر نای ا   گیپرچاو   ند ر

 یمتر میعر سنگ کار 2200و  یهاو هزار متر میعر پا  کار یحجم مجموع

ن یا یادامب دارد  مصر  نقد یزیو ریمتر میعر کانیر 280و  یتی ا مصارح کانیر

پرداخترب و  یخرود اهرار دن را ردورد شد  کرب د  هرزار  یر  افغان هزار 28پروژ  

ن  نرد ید گاو کب تا کنون چند  ار ایکرد  اسو   ا تأمژنمز ور  ۀمؤسسرا  یمتزاق

 د  اسرو یرر گردیرر شد  و دو ار   ب سرزر عردب اسرتحیاب  سرتر رود تخرژتعم

 ژننرد و  سرتن هرسرارۀ هرای  هراری دسرژر مریدهقانان هرات همار  ا  سژال 

 کهد   ندهای خاکی دنان را  ب  ژااری می
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 يالت عالیمعارف و تحص
 یارین تعرژنخسرت یدر هرات ا  همان رو ها یالت عارژتحص یاگرچب وضع عموم

و  یو پروگرراب علمر یل و امیانرات درسریوسرا  متخصص نداشو و ا  کمزود کادر

ر د (پوهنتوندانهراا ) تأسرژسو  یالت عرارژدغا  تحصین ژر ؛ ردیرنج م یدمو ش

محصرالن و ترالش و     ا عهرا و عالقرۀشدمیمحسو   یدژو هرات گاب مایوال

 داکند ژعب پرد و توسرتوانسو رشیاستادان م یفداکار

لر نو  رشد و انیها  در سطوح گونراگون ا  جامعرب سر هر نۀژدر عهد  ارزان  م

  یو مسرلی یفنر یرهراداکثرر کا گژرریکنرار   ینظراب ادار یشد  در ابر فروپاشر

ا   یادیررتعررداد   یار   رکنررارل و کررژو  نرران و دختررران ا  حررا تحصررژررمحروم

 وستن شران  رب صراو ژتوسط  ارزان و پ یهراتدار ان و کارمندان سا قبمتخصص

عالقرب  ور  هرنو  شروق ژزا و غی  یهنرها رقو دانهیدۀ  رانژیاران و فقژ  ی والن

 د سرکو  کر یرا در جوانان و نوجوانان هرات یالت عارژ ب میتر و تحص

ب سزر هتر معلمان و استادان  ژد   رو شب   قوط روس  ب یالت عارژمعار  و تحص

دنرد  ارب کرژ ارزران ترر  وظ یر فهرارهایرمعاش و مهیالت رو مرر  در   یکم

ن اسرتادا  رب قرولدنرد  ین گردژخانرب نهر یر لژهزاران  ن و دختر  اسواد و تحص

 قطف  قزول شد   ودند کب در امتحان کانیورینار 300ا   1377پوهنتون درسال 

و  ن(ژم)دارارمعل یداکوجژپ   راعو  اتژاد  یهانار حاضر  ب بزو ناب در رشتب 70

 کردند  یدارل خودژتحص ا  بزو ناب و ادامۀ یعات شد  و متزاقیشر

و خرج چند ی  معاش معلمان کااار دشاتب و خرا   ودژز  سژب نژم و تر ژوضع تعل

رزران همرب را خسرتب و  ا ی اقو فرسا ی  اختناق و فهارهاکردمیدنان را ن رو ۀ

و شراگردان ا  در  و  اد شرد یردر میاتر   ینین دژ  حجم مضامد کرد   ودژناام

سررر ب کررب ترراهنو   سررتن دسررتار را  رر ینررد  ا اررال خردسررارفهررم دن عرراجز  ود

مسموب و خاب کنند   یفضا در اینند  ل شدیدن مندژپوشمجزور  ب   ندستداننمی

 ماند ینم ی اق ییاب جژم و تر ژعلم و دانش و تعل ی را
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 هرات يسوء استفاده از انجمن ادب
متوقرف  یانجمن اد ر و حیومو پسندانۀژپس ا  تصر  هرات توسط  ارزان فعار

 ین انجمرن مز رور کرار مروبریاهردمج یدورو کودتا و حیومو محل د  در دورۀش

  کردمیو ژحیومات وقو فعار یر چتر رسمیو در   دادانجاب ن

 یدو انجمرن ا  د ا شردمری یاسژن انجمن سوء استااد  سیا ن ا یمجاهد در دورۀ

دررو  21 اتااق اسالب پنجهنزب در رو نامۀ کبچنان رخوردار نزود   یو فرهنا یاد 

 یانجمن اد ر یاعضا»ن نوشتند  ژانجمن چن یا  قول اعضا یمقامات رسم 1372

 یحراو ام و کامل خود را ا  کاروان نور در سررکو یار حماییزار دیو هرات یوال

 یمعنو ۀجهاد و مزار  ادامۀ یاعالب نمود  و  را گلزدینخائن دوستم و  یهاهبژمل

 « دندکر یا  سنار قلم و فرهنگ ا را  دمادگ

و یدن  رب هردا یاسرژس یهاا  چهر  یغ ظلم و ستم  ارزان  عضژت یکندپس ا  

اهلل فژرطر یهرات شدند  ماتر یفیر استااد  ا  انجمن اد ب استخزارات پاکستان  

اسرو یردر هناراب انتصرا   رب  هرا لزب  یتحر یاصل یهاا  چهر  ییی یمژحی

 هرات ی  ا فعال کردن انجمن اد ید  ون کار را دغا  کریا العات و فرهنگ هرات ا

و  یرا شناسرائ یو صاحر قلرم هراتر یفرهنا  یاد  یهاوژدن  ود تا شخص یدرپ

غرات ژو تزلکنرد استااد   یاسژس لۀژسو  ب حژث یکنترول دورد  ا  انجمن اد  ری 

 را  اندا د 

  سراعو دو  جرۀ  عرد ا 1378حمل  21خ یرکانب  ب تاریاسو  ژن سیا یدر راستا

 ئروژنش هیهرات  ب منظرور گرز عامۀ در سارون کتا خانۀ یانجمن اد  ظهر جلسۀ

 یاشرخاص دتر یئرو رهزررژر شرد  در هیها داونژسژکم ین اعضاژژو تع یرهزر

 د محمدژس  س ا العات و فرهنگ هراتژرئ یمژاهلل حیفژرط یمات شامل  ودند 

  یئمسرعود رجرا  ا ژناصر ره  ینصراهلل عنزر یوروم  ییفدا ی رات عل  دژعمرشه

د و احمر یقژعزداهلل شا  یقژد حقژاحمد سع  یومژر قژدستا  اارحا سخاژد ضژس

 اء رفعو ژض
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محمرد ظراهر   صررکااشدند  نامر و ب انتصا  ش یهاونژسژل در کمیاشخاص ذ

ر  ژرود منودا  یشریوهارردین نظراب  ن سرخنیرژمحمد ش  خادب  ییهما  یرستم

   شا   هرر یر  ورژ  سژن  توکلعلی شا  حیژمی  خلژل حسن  اد       فالحژنه

 ر  ژو و غیعنا  ارشاد ظاهر   اد  یمحمد غا   ن  های هاارد

 یکرب ناارنرد  ا  اعضرایجرائ   تارسژدمیش ا  صد نار ژانجمن  ب   یتعداد اعضا

ن یرا  ترس  ارزان  ب ا یان هراتژو قا ع شاعران و فرهنایاکثر ابد ژانجمن پرس

ار را نداشتند   نراً ید یند  دنان پول و توان مهاجرت  ب کهورهادجلسب شرکو کر

ورات شران  رب دسرتو کننرد  ی ندگ یر استزداد و اختناق  ارزیند در  مجزور شد

عهرد  در هررات یو مجردد انجمرن اد رژرفعار یماهوب واقعر ودن  یگوش دهند  ا

   ارزان

 

 در محاکم ن سابقیو لغو قوان يحد شرع ياجرا
ا ژزن و تطژن معژافغانستان همار  عدب وجود قوان جامعۀ یا  مهیالت اساس ییی

در ز ژرن نژقروان یاجراها و حیومات میر رژژژن موجود  ود  اسو   ا تغژنهدن قوان

ن یرن ارجنرگ درا دامر   در دورۀشرودمی یا هاب و سردرگمتخوش کهور دس این

امرا در  ؛گردیردمریاحسراس  یهمار  در محاکم و ادارات رسم یدگرژچژهاب و پرا 

حقوقی  قضرایی و ستم ژدر س یجد یهرج و مرج و سردرگم ی  نو عهد  ارزان 

 ر  شد ژافغانستان چ قوانژن

در حیومرو  ی ارزان قصراص شررع ۀاهلل معاون استر  محیملژجل یمورو  ب قول

 یارژعو و فقرب حنیکب  را شرر ینژاسو و مال محمد عمر تماب قوان یجار ها لزب

 یعلما یدر شورا 1377سر ان  11  ب تاریخد  رغو کر یفرمان یرت داشو  یمغا

ر یردا ن کهرور در کا رلژر قروانیو سا یقانون اساس ی ررس  ب منظورافغانستان کب 

ا یر رت داشرویمغرا عویر خاص  ارزان  ا شررژکب  ا تاس یانونمواد ق  د   ودیگرد

خارج  یئسا ا معطل و ا  جنزب اجرا یقانون مدن ؛شد یملغ  ب کلیا یر کرد و ژژتغ

 ان دمد ژمب د و موضو  مراجعب  ب علما  یگرد
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 ییاو قضر یسرتم قرانونژو ا هراب در س یکب خالء قانون شودمید  یر دژن ترتی ب ا

مور ادگا   ب  و نا یمسلیرژو انتصا  اشخاص غ اد تر شدیشتب  گذب کهور نسزو  

اوضرا  محراکم و نظراب  یدگژرچژقضا  ر پ یدر کرس ین شرعژقوان یو حت یحقوق

  افغانستان افزود ییقضا

را سناسار  یادیتعداد   ؛نددیها سارق را  ر ددسو   ارزان در دورۀ حیومو خود

 ی ررا هراگلورب  ستند  اعداب و قترل انسرانب  ا  دار  د  و یو  وار کردندیر دی ب و  

در را  اسرتقرار  یهرگز گام   دنها  ا اعداب و تروردن د   ودژتر ا  نوش ارزان دسان

و و ژرگرا  ظرفچژند  دنران هرنداشرت  ر یو اجتماعژعدارو و مصئون  نظم و قانون

و  رب  ودنردرا دارا نز یو اخالقر یاجتماع یهایمهیالت و نا سامان یا یهبیدانش ر

ون در را  ژعو و ناروذ روحرانیا  شرر دنهاند  دادمین یتژاهم یقانون و حقوق انسان

  کردندمیخود استااد   سلطۀحاظ قدرت و 

 

 يالیخ يشکست کودتا
در  مران  یمختلف هنرو  کسران یدهب تجار  جنگ و شیسو کودتاها پس ا  دو

 ایرا   ر ی رانردا  نرد   ررحادافت فیرر کودتراب دا شدند کب  رژپ ارزی حیومو 

اد  ل دمر ارزان مسلح  ود  و درحا یکب تماب قوا یط جنایدر شرا ینظام یکودتا

ر شرماب  ر یخودکهر یخو نوعتیو دور ا  پای  والیند و دنهم در  اش قرار داشت

دفرا  دردسرر ی ر یاهار یاوضا  را دشاتب تر ساختب و  را سوتوانمی  تنها دمدمی

 تر کند  زژو خهونو را تغ استزداد ژد و تیخلا نما

 ینهتر  ب پهتزاژکب  ) یحز  وحدت اسالم یشزب کودتا 1378بور  29  ب تاریخ

شردن  اد ژقزل ا  پ (و هرات  رح شد   ودیهزار  در وال یران توسط اهاریدورو ا

ر د "کب استخزارات  ارزان قزال شودمید  گاتب یگرد یتوسط  ارزان کهف و خنث

  ب اصطالح کودتا توسط مسئول ا العات حز  وحردت در ییان  ود  و نقهبیجر

تأیژرد  ایر در رد و یناارند  کداب اسناد  پول هنااو  ب  ارزان داد  شد   ود دل 

 دسو ندارد  دردن 
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شهر هرات  ب کا وس ترس و وحهرو  1378بور  29ش ا  ظهر رو  چهارشنزب ژپ

ب را ک یتنا  و مظلوب هراگیا  مردب   یادیل شد   ود و  ارزان مسلح تعداد  یتزد

ر ژسرتار شد   ودند دژجانر درگ معامالت دو ینداشتند و قر ان یا  موضو  ا الع

ن یارا  مجاهردیپا یروسر ل کب در هنااب جنگ ضردژجزرئ ۀیکردند  مرد و  ن قر

 یهرانعرش یو سرنادر یرحمی ا   ها لزبر شدند  ژ ارزان اس  ب دسوعب  ود ژش

و قسراوت   یین اوج درنرد  خرویرو ا یختنردر  دار دوشه یهاان را در چو کهتا

  گذاشومیش ینماب  ارزان را   یقلز

هرا و را  افتراد و تمراب  نردان رب هرا یرژا  دسرتا یعژواقعب مروج وسر ا  این عد 

  دژد  فهار و شینجب  ب اوج فل  رسرش شدگان پرمخصوص ا   ا داشو یهامحل

س محرزس ژف رئریب و مرال شررژرن امنسران  ارزان خاصب مال عزدارصمد قوماندا

ترا  کردنردمریر و شرینجب ژگنا  را  ب اتهاب دسو داشتن در کودتا دستایمردب  

 رند ژخود رشو   ا ی را

 

 سنگسار ستاره
 را پهرو سرر نهراد   رود  در یار سرختژرو گرار  سر یانیر دختر  غورژستار  فق

عقد  د  و درژ ر رس  ب یاش در چناال تند  اد خزان ییستان جنگ نهال  ندگیتار

 لژر نمودن شیم فامژس یر دردمد   ود  شوهرش  رایتنادسو و غر ینیا  شوهر

  کردمیران کار یر  ب اژدوردن پول  خور و نم  ب دسوو 

فساد  و لیب فقر  ران ساختب  ود؛یرا و یدر یهاو خانب یگل یهاکلزبجنگ نب تنها 

فحهراء  یگراههرم گرا  ی ارز ق و درۀر شالی  در  ش داد   ودیز افزاژرا ن یاخالق

ا یها ا   رهیشژختب مردان و تهنب جوانان  ب سزر  اال رفتن پو  سشدمیانجاب 

 ب شریل  شدندمیمجزور  ند؛یخود را رفع نما یجنس یا هاژن ندستتوانمیا دواج ن

 نامهرو  رفع ضرورت کنند 

هم  اد و قصۀافت اب  ستار  ا  ییار  هو رسواژ س یان غوغاژرو گار در م یا  قضا

ر  ن ژرن فقیرا هرا لزبچد  ژپ اریاو  ا سوختب مردان هوس  ا  در شهر و د یدغوش
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 کردنرد نا محیوب  ب سناسار   ب جربد  و یونب  رگزمن  ب عنوانکس و ناتوان را ی 

 اسو  یشرح دتب دن   یان اجرایکب جر

  د دمرد   ودنردگرر یادیان مردب  یدر دشو جنو  غور 1378زان ژم 9  ب تاریخ

نهرا د ر شدۀیفرسود  و تخر ییرهاژار ا  چرخش  ا ماند  و پیکهن د یا ادهاژدس

 یهراان هرم ا  دل دشروژ  کوچکردندمیو یها حیار دفتا  ا   استان  مانبیدر  

 ارزران  یهران سرالحژسرنا ۀید و در ساژرق ساژر  یفراخ کوچ کرد   ودند  در  

هرتب ران کیررو   در را  ا هرر یانیرن کرراکش غور ا ار  را ار قاچراق  رود و جوانرا

 ند شدمی

سرتاد یمحیروب در دن ا کب سرتارۀ شدمید  ی ارزان د یدر دل دشو گودال شرع

 نارا   رب سرتار  یادی ان ژ  تماشاچداشو یرگژ ود  ترس و سیوت در همب جا چ

سیوت شیسرو و  ها لزبا   یییدرشو و خهن  ی عد  ا صدا یرحظات  کردندمی

 یدن گرفو  در مدت کمیدر حال غرو   اریی ار سنگ  ر سر و صورت ستار  رگز

 د شدند یر  اران سنگ ناپدیگودال و ستار  در  

عجر و اما مردب  ا ت ند ورسژدمی  ب نظرشادان  ی س ییم شرعح یا  اجرا ارزان 

د خرو دۀنید و خود دمد  و  ب حالب تا     کباینمثل  ستند یناریم ترحم  ب ستار 

  پرس ا  حال اقواب ستار  جلو رفتند ترا نعرش او را  ردارنرد در این  کردندمیفیر 

 ها معلوب شد کب هنو  ستار  غرو  نیرد  اسو  رداشتن سنگ
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 هرات ياوضاع اقتصاد
 

 در را  یو متزرار  یچ گاب اساسژبور و گسترش جنگ در کهور ه یپس ا  کودتا

ال ر نورمرژرزب غژیرانژم داشتب نهرد  ت  رهرا یو اجتماع یرشد و انیها  اقتصاد

داکرد   ررب ژررپ یرگررژجامعررب چ یو اجتمرراع یاقتصرراد یدر سرراحو  نرردگ یجنارر

و  یاقتصرراد یهرراشرررکو  یانیهرراف یهرراپررروژ   ییر نررایات و امیانررات  تأسژسرر

 د وارد ش یخسارات و صدمات سرساب دور یو خصوص یدورت مؤسسات

مسرلح  یروهراژن نژو منرا ا در  ر هراد   هرایعالقرب دار  هانژنهحاکم  اتیوال

  یارژرد  شرزیۀ  یمارردار  م گهو   رب  راعروژها تقسهبژن و ملیمجاهد  یدورت

 د  شد کب جزرران دن در کوترا  مردت و  ینژو تجارت ضر ات سنا یع دستیصنا

 ود مهیل و نا ممین   ی س ارمللی ژن یها دون کم 

 یر نرای  ی ا سرا  نرۀژدر  م یرژن کداب اقرداب مروبر و چهرمایمجاهد در دورۀ

 یو دفاتر خرارج ارمللی ژن ۀیرژخ مؤسساتصورت نارفو  تنها ا   ر   یاقتصاد

 ر دورۀمناعب اجرا شد  مردب دارو  ودرس عاب ا تدایی یهاپروژ  یم هرات  عضژمق

ود خرمن ژ اغات و منا ل نه  یاررژد  شزیۀ  یمزروع یاراض ین  ب  ا سا یمجاهد

  ر دادنردژرژتغ یرا ترا حردود هران شهر و د ژخا  درود و  خم هرۀپرداختند و چ

 یا رسرمناعو مارکرو پر یرونا گرفو و کارها یااندا  ارت و ترانسپورت تا رتج

پژهررفتۀ شرهری سرا ی و معژارهای ساختمانشهر  یکل هۀ دون درنظرداشو نق

 افو یتوسعب 

 یدر اوضرا  عمروم 1374 سرنزلۀ 14  ب تاریخپس ا  تصر  هرات توسط  ارزان 

ر یامرد و در عروض تمراب ذخراژان نژرمب  ر یر مثزتژژو کداب تغین والیا یاقتصاد

 یهراگرداب  دران انتقال داد  نتوانسرتنین  ب ایها کب مجاهد ان  یییزژف یهاپول
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زات ژرتجه  سرالح ومهمرات یپوهراید  لوژسر یمواد غرذائ  اهللرژنج اجناس دورۀ

  رب دسرود سرشرار گمرکرات هررات یرمل و عوادهن  ا  مسرتع یهاگداب ینظام

 د مرور  مان توسط  ارزان ا  هرات خارج شب تاد و   ارزان اف

 یمو قدرت نظا ها را گرفتندهبژمل نژروهای دورتی و ین جایاهد ور کب مجهمان

کردند و مسلح را هم  ارزان پر یقوماندانها یجا  رفوی وال پذمرور  مان ب شان  

 زژررا ن یدا کرد کب دن انتقال قدرت اقتصرادژانتقال پ ها لزبب دنان   یقدرت نظام

 و تراجران دو یتراجران پاکسرتان یداشرو   ارزران  رب پهرتزان یدر پرتاحدودی 

و  یاقتصراد یهراشاهرگ یو هلمند ی ا تجار کالن قندهار یدر همیار یاتذکر 

ب زان  ر  ارض و فهاژدر ابر تزع یگرفتند و تاجران هرات  ب دسوهرات را  یتجارت

 خارج شدند  یدان رقا و اقتصادژا  م مان مرور 

دل صردور ار مهم افغانستان  ود  در  ژا   نادر  س یییدور  هرات همچنان  در این

ان و کب  ا سرران  ارزر ارمللی ژنو  یمنطقو یاژماف شزیۀ ی ب همیارمواد مخدر 

ل یسراواار  ژمروتر  سر ریماننرد ترا یاد شد  ارتزاط داشتند اموال وارداتریتاجران 

و در گمرر  هررات  گردیردمریر  وارد ژدسو دوب و غ یموترها  تیب  ا   یصوت

ن رایر رب ا ی ب پاکستان و مقدار کم یررسمژصورت غب جا  ا  این  شدمیمحصول 

ت ین قردرژرر ؛کردنردمریو ژررمعامالت ارزتب تاجران د اد هم فعا در اینو  رفیم

و  هلمنردیمواد مخدر و تاجران کالن  یاژماف سران  سران  ارزان  ب دسو یاصل

 قرار داشو  قندهاری

 ینظام و یاسژس درعرصۀ یلیو قزا یپادارندگان اسالب سنت  ر  ب عنوان ارزان کب 

ت د و فروش اسرعار  تجراریخر یداریان سرمایجر یث اقتصادژظهور نمودند ا  ح

رشرد و  را یواردات یرفمص یع کاالهایمواد مخدر و ورود و تو  ارمللی ژنو  یداخل

 یلیمنرا ا قزرا  افغانسرتان یدند و  را شرناخو اوضرا  داخلرژتوسعب افزون  خه

ان سررود دور را درخرردمو معرردود یررن جریررب ایهمسررا یپاکسررتان و کهررورها

ونرد ژپ ارمللی ژنمنطقوی و  یاژماف خود کب  ا شزیۀ یداران قدرتمند حامبیسرما

   ندکرد یرهزر یمخصوص وۀژو  ا ش قرار دادندند   داشتژارگان
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 یمردن و جامعرۀ یموکراسید  یداربید فرهنگ سرماژما یهرگز ا  ار شها ها لزب

 را در یو تجرارت یاقتصراد ن پروسرۀیرند  دنها ا ب ناع جامعب و مردب استااد  نیرد

و عیشرر  خهرونو  تعصر یو ا زارها یلیو قزا ی ا  افو قوم یچوکات اسالب سنت

را  یمردمر یتیادار  کرد  و هرنو  اعتراض و نارضا یاسژو اختناق سخه   ارزی 

  نددادمی ا تانگ و شالق پاسخ 

 ینردگ  یایردر تمراب  وا یاقتصاد یاژر سران  ارزان در را طب  ا مافژن ترتی ب ا

ترر ر چیر  خرود را در یو نظام یاقتصاد  یاسژافتب و قدرت سیمردب سلطب  یواقع

ض دسو داشرتن نرز   دنها  ا درندکردمیاظ ح یلیو قزا یقوم یهامذهر و جاذ ب

 خواسرتندوقرو مری هرر یاقتصراد یاصرل جامعرب و سرچهرمۀ یو مذهز یدتژعق

 یهرارژرنرخ اسعار ج "ر دادن مثالژژو  ا تغ دوردندمی رجامعب و مردب فهار وارد 

صرار چنرد    ا ار اسعار هررات در انحکردندمی یرا خار یدوکانداران و تاجران هرات

 صارح محمد پهتون قررار یو حاج یخان قندهار یرو  یکالن مثل حاج تن تاجر

  داشو

 ییران ارضررما  هرات سقوط کررد ی راعو و مارداردر دورۀ جنگ و دورۀ  ارزان 

د  گذشرتاندنیرو گار مر یم دهقانان هرات  ب سختژند و انزو  عظف شدژار ضعژ س

ر د  نددا  دور خرارج شر یل واردات خرارجژدر  را ر س یمحل یهاع و کارگا یصنا

گران جنرگ رونرا ان و کهرتبش مردگریرو ها  ا ار سناتراشان  ب سزر افرزا این

 یلژتحصر   شرعزۀی ب  یو  ان  مرکز سقوط کرد  ب کلی ی انیدار گرفو  شزیۀ

   مزدل شد

و  یانیهراف یهراپرروژ   یو خصوصر یسرهام یهراشررکو  یماردار   راعو ادارۀ

 قو  رب  را ار فرروش و پخرشژشهر هرات در حق  شد فراموش  ب کلیارمناعب عاب

  دیل گردیتزد یمرغو  خارجرژمتنو  و غ یکاالها

یاران ژل  ژخب ا  کار  رکنار شد  و   یا  کارمندان متخصص و مسلی یادیتعداد  

ران و  ح دژ ب اوج خود رس ییارژ  79و  1378وستند  درسال ژمعب پجا نارژو فق

   کردمید یمعب را تهدجا یانسان و فاجعۀ یاقتصاد
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 نۀیرهتژشان   یسران  ارزان و تاجران کالن حام یض و فهار انحصارژدر ابر تزع

 واهل کسرزب  و کردندسقوط ن ژمتوسط و پائ  ب صاو   زقۀ یداران هراتبیسرما

عرو و ژ ز یهمچنران فهرارها  پژوسرتندیمعرب مرجاان رژکارمندان  ب صاو  فق

ن یرر ایرکب ناس مرردب در   ودنماند   یزژد  و چها هم  ب دن عالو  شیخهیسار

 د  ید درب ف شان  ژو نح یاستخوان یهاا   دن یو دسمان ینژ م یفهارها

 ول رب قرکب  هرات  ود یدردمد محصول گمرک ها لزب یداتیعا ا  اقالب عمدۀ ییی

ارد ژرمل 3متوسط   ب  وررو انب  1378 هرات در ما  سنزلۀ یماموران  ان  مرکز

ا دب ر یان  ارر تماب منا ع پوریتهنب کاب جنگ و سود جو یاژدها  شدمی یافغان

امعرب جارمناعرب و رفرا  چاا  در را  امور عرابژد و ا  منا ع سرشار هرات هکهنیم

 د  هاستااد  ن

فب ردب اضام یها و عوارض را  االاتژرو  مارب ن هم قناعو نیرد  رو   ی ارزان  ب ا

ترا  کند و ا  تاجران و اهل کسزب  دون حسا  و گرفتمی  ا  دهقانان عهر ندکرد

ا  رب ر یرو  افرزون  نردگ یو گرانر یعالو   ردن تورب پور ند کردمیات حصول ژمار

   اشدمیو ژن واقعیان اژر  یکب جدول   ار دشوار ساختب  ودژهرات  س یاهار

 

 بازار آزاد يمتهایبراساس ق يجدول نرخ مواد ضرور

 لوگرابژو و ن ک یواحد پول افغان

 1378بور  1376بور  1375نزلب س 1374اسد  سال -کاال 
 8000 7500 3100 625 گندب

 16000 12000 10000 2500 ی رنج صدر
  8500 7500 2000 الفرژ رنج ر

 18500 13000 12000 2750 شیر
 43750 24000 18500 5200 روغن
 150000 80000 60000 10000 ا ژچا  س
 6000 5000 6000 875 ماسو
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 60000 50000 28000 6000 گوشو گوساند
 یل خرا  فرژت

 ترژر
1200 6000 7000  

  8000 8000 1500 ترژر یپطرول ف

 52000 24500 21000 9000 دارر یمو فژق

 

 ی را یگون در هرات روند شتا ند  داشتب و  ندژکب اناالس دیدمی ا  جدول فوق  ر

عب کرب ر جامژهتر متوجب مردب فقژن فهار  یاسو  ارو  دشوار تر شد  ب   مردب رو

مررگ   یفقر  گرسنا  رو مر  یو دارند  ود  اسو   ارزان  ب  ندگیدر هرات اکثر

رنررگ ژلرب و نژدنهرا  ررا ح ؛ندنداشررت یکرار یو اجتمرراع یر و  حررران اقتصرادژرو م

 ی اورهرا ور تانرگ و شرالق  را ب را  رهررات مردب و فرهنگ د یند عقاخواستیم

 خود  را ر سا ند  یلیو قزا یمذهز ی افرا

 

 رسول پويان

 خورشیدي 1378


