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مبارزه و پايداري استراتیژيک
افغانستان در مرحلۀ حساس و تاریخی قررار دارد مرردب رب مزرار و
پایداری همب جانزۀ اسرتراتژیی ررای رب دسرو دوردن حرا د ادی
استقالل و حقوق شهروندی خود نژا دارنرد اشرغاراران امرییرایی رب
سرکردگی ناتو پس ا چهل سال جنگ خونژن مرگ و معلرول شردن
ملژونها انسان ی گنا و مظلوب افغانستان ارمغان تسرلژمی خرا و
مردب ما را رب ملژهرب هرای خونخروار اررر رب رهزرری نظامژران و
استخزارات پاکستان می دهند اکنون رای مرردب کهرور با رو شرد
اسو کب ا همان ا تدا دسو استعمار نوین در پهرو ایرن جنرگ درا
دامن قرار داشتب و همب شعارهای دیموکراسی دفرا ا حقروق نران
مزار ا تروریزب و کم رای ا سا ی و ساختارسا ی در افغانسرتان
کامالً دروغ ود اسو
امرییا همژهب در پی منافع استعماری خرود اسرو و افغانسرتان را رب
حژث پایاا نظامی رای جنگ ا چژن و روسژب و غارت منا ع جنرو
دسژا و شرق مژانب ضرورت دارد ا خرا پاکسرتان و ایرران در دوران
جنگ ا شوروی سا ا ب حژث پهو جزهب جنگ اسرتااد مری شرد
ژهتر تروریسرتان در دن دور در خرا پاکسرتان تر ژرب شردند و در
افغانستان جنگ چرییی تمرین کردند ارر و داعش ا زار جنرگ در
دسو امرییا می اشند و رای کهتار و تخریر ساختب شد اند
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پاکستان ا همان ا تدا ب داررهای ناتی عر ستان سرعودی و حمایرو
امرییا نژا داشتب و تا کنون محتاج اسو؛ رب د منرا ع یر مژنری و
موقعژو جژوپورژتژ افغانستان ب عنوان (عما استراتژیی در جنگ
ا هندوستان) چهم مع دوختب اسو تجرار رژش ا چهرل سرال
جنگ خونژن و ویرانار ب ما می دمو د کب یاانب را نجات ا ایرن رن
سو موجود پایداری و مزرار ترا کسرر د ادی و اسرتقالل کامرل و
تمامژو ارضی می اشد را و چارۀ دیاری وجود ندارد
در شرایطی کب خطر ویروس کرونا مردب مظلروب افغانسرتان را تهدیرد
می کند این ددمیهان ارر مردب غژر نظامی را قتل عاب می کنند و
جنگ را شدت خهژد اند؛ رژین خلژرل اد نماینردۀ امرییرا ا خردا
االتر نهستب ب ارمان کاخ ساژد حا اهلل و حا ارعزد را می خهد و
در همیاری ا رئژس تقلزی ارگ کا رل (اشرر غنری) خواهران د ادی
فوری ندانژانی می شود کب دسوهای شان تا ب درنج ب خرون مرردب
یگنا افغانستان رناژن اسو راستی این اوج ی عدارتی ظلم و جاا
ب حا مردب ی دفا و ی پنا افغانستان می اشد هد امرییا صرلح
نژسو؛ لیب ادامۀ جنگ در اشیال دیارر اسرو رهرایی نردانی هرای
ارر در این راستا رح ریزی شد اسو
جهان پس ا حران کرونا جهانی نخواهد ود کب امرییرا در دن توانرد
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
اروپا هند ) تقسژم خواهد شد و ب تعادل ممین خواهد رسژد؛ پرس
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نخزاان جوانان و مردب افغانستان اید رای رو هرای دینرد دمرادگی
های ال ب اژرند و ا مزار و پایداری همرب جانزرۀ اسرتراتژیی پرو
جنگ افرو ان اشغارار را رب خرا مارنرد کسرر اسرتقالل و د ادی
افغانستان ی ر و مستقل ا حقوق مساویانۀ شهروندی رای تمراب
اقواب در یر چتر تعادل قطزژن ممین شد می تواند تسلژم شدن رب
مهتی ملژهۀ پاکستانی ددمیش جاهرل و مرزدور خطرای تراریخی و
ملی نا خهودنی می اشد
رای شناخو ماهژو امارت خونژن و استزدادی ارزان ال ب دیدب کرب
ی ار دیار کتا ( ارزان و رو های دشوار هرات) را رب خواننردگان
گرامی تقدیم کنم تا ب عنوان مهتی نمونۀ خروار درسری اشرد ررای
پرهژز ا پذیرفتن این امارت جهنمی نناژن چرب خوشرن گاترب انرد
د مود را دو ار د مودن خطاسو
رسول پويان
2020/4/15
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مقدمه
ا ارزان پدیدۀ مزهم و پژچژد یی ساختب انرد ترا در راسرتای اهردا منطقربای
ژنارمللی و داخلی خود هتر ا دنها استااد کنند تجار تلخ نهان داد اسو کب
ار جنگ و ناامنی و یبزاتسا ی کهور توسط ارزان ژهتر ا همرب کمرر مرردب
فقژر و مظلوب افغانستان را شیستب اسو ررای شرناخو ارزران نژرا رب در و
تحلژل استراتژیی منطقوی و ژنارمللی می اشد؛ یرا ضررورت وجرودی ارزران
ا اهدا اسرتراتژیی منطقروی پاکسرتان عر سرتان سررعودی ریتانژرا ایراالت
متحدۀ امررییا و هرم پژمانران دنها گرر خورد اسو
در این نزهتۀ مختصر ب ا عاد ژنارمللی و منطقوی ارزان پرداختب نهرد اسرو؛
لیب ژهت ر ب عملیر واقعی و اجرایی ارزان در هرات اختصاص دارد معلومرات و
مطارر این نوشتب در مان حیومو ارزان ر مزنای مهراهدات عژنری نویسرند
مهاهدات عژنی کسانی کب در دن دور ندگی میکردنرد مصراحزب را هراتژران و
اخزار رادیو و رو نامۀ همان وقو استوار می اشد
مطارر این ابر ب مثا ۀ مهتی نمونۀ خروار میتواند چهرۀ واقعی ارزان و ماهژرو
حیومو استزدادی دنران را دشریار سرا د همچنران ا ال رالی معلومرات مترذکر
میتوان ب م ظلومژو و محرومژو مردب هرات در دن دور پری ررد امژردوارب ابرر
حاضر تواند ماهژو اصلی این گرو را رای خوانندگان روشرن سرا د و رب مرردب
کهور دگاهی فهرد ای ارایب کند در اخژر ا خوانندگان محترب در ومنردب کرب ا
انتقادات و پژهنهادات سا ندۀ خود دریغ نور ند
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ورود طالبان به شهر هرات
پس ا شیسو دخرین مقاومو قوای مهتر هرات و کا رل در را رر هجروب ررق
دسای نژروهای ارزان در منطقۀ شاهزژد ادرسرین مژنرۀ ورود ارزران رب شرهر
هرات فراهم شد سران حیومو محلی هرات و هژئو لند رتزۀ دورو رهانارردین
ر انی عد ا متواری شدن قوای موصو روحژۀ خود را ا دسو دادنرد ا شرهر و
مردب و امیانات وافر نظرامی و اقتصرادی دفرا نیردنرد؛ هرزاران نژرروی مسرلح را
یسرنوشو رها کرد و ب فیر نجات جان خود شدند دنان در شر سب شرنزب 14
سنزلب  1374خورشژدی ب کهور ایرران فررار کردنرد ارزران ردون هرژچگونرب
مقاومتی وارد شهر شدند فقط در پایان شر فژر گلوربهایی ررای رحظراتی کوترا
سیوت را شیسو
سژمای عمومی شهرهری در رو سب شنزب نخستژن رو ورود ارزان ا قول شاهد
عژنی ساعو ههو و نژم صزح ود کب ا منزرم واقع درپای مسرجد جرامع رزرگ
هرات ژرون شدب و جهو دیدن اوضا در سر های شهر ب گردش دغا یدب
در مقا ل قوماندانی امنژب رای نخستژن ار چهمم ب چهرۀ ی جناجوی اررر
کب ا مندیل سژا پژراهن لند و تنزان گهاد ملزس ود افتاد تویوتاهای مزین را
مرمیهای راکو خزر ا حرکو نظامی جدید و جنگ سررعتمند دیارری مریداد
دورۀ دستبهای مسلح پژاد گرد و سنارنهژن مجاهردین و تانر هرای سرناژن و
یلهای کند روسی ب سر رسژد ود ارر راکرو رب دوش و شرالق رب دسرو
تویوتا سوار در حقژقو سنزل نزردی تا و مرحلۀ جدیدی ود
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در مراکز حساس و مهم شهر تعدادی ا این قوا مستقر شد ودنرد در کنرار در
غند نظم جهادی کب تا دیرو مرکز فرماندهی نژروهای امنژتی و نظامی فعال شرهر
محسو میشد و هزاران نژروی مسلح در اختژرار داشرو فقرط یر نارر اررر
نوجوان نهستب ود و ا مجاهدین مسلح سا ا ابری دید نمیشد در جنو دفتر
والیو هرات ب تعداد  20نعش یجان نژروهای یسرنوشو کا لی ب روی مرژن
افتاد ودند کب شر هنااب حژن ورود لزبها ا نا لدی ب قتل رسژد ودند
مردب شهر هرات ا حژرت و تعجر ب ا ارها ریخترب و قروای پراکنرد و گررد دۀ
ارزان را تماشا میکردند ا وقو سژار سریع حوادث جاری گژج و منگ ب نظرر
میدمدند اگرچب ب غم شیسو قوماندانهای سا ا نزود و ا حیومو مجاهردین
دل خوشی نداشتند؛ رژین ا قوای ارزان احساس ژارانای مریکردنرد شروخی
کنان اهم میگاتند کب چب گونب اردو و پهتو یراد گژرریم قنردهاریهرای سراکن
شهر هری خوش و خندان در جاد ها موتر دوانی میکردند و را ارزران همیراری
مستقژم داشتند
ژهتر دوکانهای را ار شرهر سرتب رود عرد ا چاشرو دوکرانی را را ندیردب
دیارگاهان ا ارها خلوت شد ود مردب سژار خستب و افسرد معلوب مریشردند
مثل اینکب اندکی ب خود دمد و ب حال و دینرد مریاندیهرژدند ا چهرر هرای
خاکزد و رنجور شان هویدا ود کب ب دیند هژچ اعتمادی ندارند ب نظر مریدمرد
کب ا یر ناودان ر خاستب و در یرر شرشرر نهسرتب انرد ا صرحزو را اقرواب و
خویهان چنژن ر میدمد کب نان و دختران تحصژل کرد ا همرب ژهرتر نارران
ودند در این رو هژچ نو درگژری و ناامنی رخ نرداد مرردب هررات در یر نرو
سیوت ا هاب و سردرگمی رو را ب شر رسانژدند
در شهر دوا ود کب دو رر شاهرا هراتادرسین و ادرسینگرش پرر ا اجسراد
کهتبگان هراتی و کا لی اسو؛ دنان در جنگ را ارزران کهرتب شردند؛ کسری ا
ترس ارزران جرئرو جمرعدوری و دفرن ایرن اجسراد را نردارد ایرن سرنادری و
یرحمی ارزان در پایان رو ر ترس و نارانی مردب سی افزود ود
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آغاز حکومت طالبان در هرات
پس ا ورود ارزان ب شهر هرات نظم حیومو سا ا ب کلی هم ریختب رود و در
حدود  11اری  12هزار قوای مسلح قول اردو قوای چهار رهدار روای سررحدی
غند نظم جهادی فرقۀ هاد قوماندانی امنژب و ماموریوهرای نرواحی شرهری رب
سزر فرار سران نظامی و حیومتی هرات متالشی شد ودند
در گاب نخسو شورای علمای هرات (کب در مران اسرمعژل خران ا وفرادارترین و
نزدی ترین کانون دینی ب حیومو محلی این والیو محسو میشد و رئژس دن
ا مدافعان مجاهدین ود) پژهتر ا همب ب اسرتقزال لزربهرا شرتافو و مورروی
خداداد ب نمایندگی ا شورا وفاداری خود را ب ارزان اعالن نمود
پارسی حیومو ارزان ا صدور ا العژبهای رادیویی ب سمع مردب هرات رسانژد
میشد ب تاریخ  15رج سنزلب  1374ا العژب  6ماد ای توسط شورای مهتر
علمای هرات و ارزان ا ریا رادیو هرات پخش شد کب مرتن دن رب شررح یرر
اسو
 .1هژچ کس حا ندارد ب ور انارادی و هژئو ب هانۀ تهالشی( ا رسری)
داخل منزل مردب شود
 .2هژچ کس حا ندارد دون اجا ۀ والیو موتر شخصری کسری را اژررد و
اگر گرفتب اشد اید دو ار ب ماریش ر گرداند
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.3
.4
.5
.6

مامورین و کارکنان دورتی میلاژو دارند ا اموال و دارائی ادارۀ مر و رۀ
خود توسط نوکریوال محافظو کنند
امنژو شهر ا ر رادران لزۀ کراب گرفتب میشود و قا ل تهرویش و
نارانی نژسو
جزئی ترین مداخلب ب اموال شخصی و دورتی پژارد شرعی دارد
قژود شزاردی ا ساعو  9جۀ شر تا ساعو  4صزح ر قرار اسو

اطالعیة شوراي عالي طلبهها :تماب معلمژن و متعلمژن ذکرور میاترر ا رو
پنجهنزب  16رج سنزلۀ  1374رسر درس و تعلژم خود حاضر شوند
چنانکب ا متن اعالمژب پژداسو ارزان ب ور رسمی نان و دختران را ا حرا
تعلژم و تعلم در میاتر محروب کردند این ا العژب قلو نان و دختران هراتری را
کب ب علم معار و تحصژل عها میور یدند نب تنها شیسو؛ لیب تماب امژدهای
دنان را ب یأس مزدل کرد
ابالغیة شوراي نظامي طلبهها :تماب کارکنان نظرامی و ملیری رو پنجهرنزب
 16رج سنزلب ر سر وظایف خود حاضر شوند در غژر دن مطرا ا قرانون را دنهرا
رخورد میشود

اطالعیة طلبههاي کرام و رياست محاکم
 .1تماب مأمورین قضائی شهر و ورسواریها رسر وظایف خود حاضر شوند
 .2عارضژن محترب ا تقدیم عرایض حقروقی خرود ارری  15رو خرودداری
کنند
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ساختار و طرز حکومت طالبان
ارزان در قدب اول ساختار فروپاشرژدۀ نظرامی حیومرو مجاهردین را در هررات
خرا و ب جای دن دستبهای مسرلح خرود را کرب سررعو عمرل خرو ی داشرتند
جایازین کردند و تماب مراکز عمرد و حسراس شرهر را رب قروای خرود سرپردند
ژهترینۀ صاحر منصزان و ماموران سا ا خش نظامی ا وظژاب رکنار شدند
لزبها در خش نظامی و امنژتی توجۀ اساسی خود را ب مژدانهای هوائی فرقب و
قولاردو روای سرحدی قوماندانی امنژب ماموریوها ریاسو استخزارات و امنژرو
ملی متمرکز ساختند؛ در خش اقتصادی ب گمرکات شراهرا هرا و حمرل و نقرل
تجارت مستوفژو و لدیب در خش سژاسی و مردمی رب مقراب والیرو حاکمران
حیومتیها(ورسواریها) ار ا ان قریبها و مال امامان مساجد و در خرش دینری رب
ادارۀ امر ب معررو و نهری ا منیرر شرورای علمرا و دخونردان مسراجد معطرو
کردند
حیومو ارر ر مزنای ور تانرگ و شرالق در و خهرونو تعصرر و عصرزژو
قومی و مذهزی استوار شد ا احساسات مذهزی و ار شهای عقژدتی جامعب ررای
حاظ قدرت و تأمژن منافع سژاسی و اقتصادی خود اسرتااد مریکردنرد دنران را
تأمژن امنژو را ها مژنۀ فعارژو را رای تاجران پاکستانی و تاجران دو ترا عتی در
همیاری ا تجار قندهاری و هلمندی مساعد ساختند
ارزان ا حجم دستاا اداری ملیی و نظامی کاستند و تماب چوکیها و پسوهای
مهم را در ژن قوماندانهای دستبهای مسلح خود تقسژم کردنرد تعرداد یرادی ا
کارمندان فنی و مسلیی هراتی ا کار ر ر شردند و یرا در ابرر کمری معراش و
فهارهای وارد مجزور ب کنار گژری گردیدنرد و در صراو ریکراران و فقژرران
جامعب پژوستند ب این ترتژر سژستم اداری عقر ماندۀ هرات کب ی دهربهرای
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متمادی شیل گرفتب و در دورۀ درا دامن جنگ ضر ات کاری خورد ود در مان
ارزان متالشی شد
ادارات مهمی چون ریاسو راعو و مارداری صنایع و معادن پروژ هرا انر هرا
معار و دانهاا (پوهنتون) سقوط کردند و ب جای دن ی ادارۀ سژار ا تدایی کب
فقط ب امور مهخص سژاسی نظامی امنژتری جمرع دوری مارژرات و دردمردهای
گمرکی خالصب میشد جایازین گهو
هد اصلی حیومو محلی ارزان مطژعسا ی مرردب جمرع دوری سرالح قلرع و
قمع قوماندانهای جهادی و حیاب محلی حاظ امنژو را ها و نادر تجارتی جهرو
عزور و مرور اموال تجارتی و مواد مخدر انتقال ذخایر سرالح و مهمرات و امیانرات
اقتصادی و موجودی منقول هرات ب قندهار و پاکستان ترا ا رال برانوی ترسرژم
شد ود
ارزان ب امور فرهنای رفا و دسایش مردب رشد و انیها اقتصادی و اجتمراعی
هرات هژچ عالقبای نداشتند و اداراتی کب دراین راستا رب وجرود دمرد رود ررای
ارزان جاررر نزودنرد دنران فقرط رب دردمردهای فروری و اهردا رو مررۀ خرود
میناریستند و موضو عمد همان امنژو را ها تداوب قردرت و سررکو و خارب
کردن صدای مردب ود
دنان رای مطژعسا ی مردب گوشماری قوماندانها و جمعدوری سرالح رب سژاسرو
خهونو سرکو روحژۀ مردب رو و کو حزس و شینجبهرای غژر هرری روی
دوردند؛ چنانچب هزاران تن ا مردب مظلوب هرات در یر شالق و چو ارر هت
حرمو ناقصارعضو و معژو شدند در هرات کمتر کسری اسرو کرب سرو شرالق
ارر را نچهژد و توهژن و تحقژر ارزان را تحمل نیرد اشد
لزبها ا مذهر و شریعو ب حژث ا زار سژاسری ررای سررکو مرردب و حارظ
قدرت و منافع خود استااد میکردنرد و ا اناژرز هرای قرومی ررای فریرر قروب
پهتون و کهانژدن دنان ب جنگ اقواب دیار یعنی همو نران و ررادران شران رب
شیل سژار حژلبگرانب کار میگرفتند
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تصوير واقعي طالبان در عمل
ارزان را خلرا حروادث و پروپاگنردهای مصرنوعی مرردب را مصررو و سررگرب
میساختند در این عرصب ا ادارۀ امرر رب معررو و نهری ا منیرر و جاذ ربهرای
مذهزی و شرعی ا مهارت تماب استااد میکردند مردب را فرصو نمیدادند تا رب
موضوعات اساسی فقر و ژیاری گرسنای و ژماری د دیهای مسرلحانۀ شرزانب
چور و چپاول دارائیها و ذخایر هرات و در ی کالب ب امرور سژاسری اقتصرادی
اجتماعی و فرهنای جامعب فیرر کننرد و ا د ادیهرای اجتمراعی و حقروق حقرۀ
اسالمی و انسانی خود سخن ب مژان دورند در اینجا رب وقرایع و حروادبی اشرار
میشود کب اچهم سرمهاهد شد و رب عنروان مهرتی ا خرروار چهررۀ واقعری
ارزان را دردئژنب حقژقو منعیس خواهد کرد

ستیز با احساسات جوانان
سرراعو  11.5جررۀ رو دوشررنزب  27سررنزلۀ  1374ررود تویوتاهررای ارزرران ررا
ژرقهای ساژد و گلورربهرای راکرو ایرن دو سرنزل متنراقض جنرگ و صرلح در
سر های تنگ و کوتا هرات ب شتا حرکو میکردند
در این وقو موتر امر ب معرو و نهری ا منیرردر جلرو شرها ی مارکرو واقرع در
شهرنو توقف کرد لزبهای مسلح وارد مارکو شد و جوانان و نوجوانران را قطرار
کردند تا ب نو و موهای شان را قژچی کنند ییی ا جوانان هراتی ب منظور دفا
ا شخصژو انسانی خود ناذاشو ر موهای یزایش قژچی اندا ند؛ امرا مقراومتش
ب ودی در یر مهو و راد و شالق درهم شیسو؛ کاکلهای قهناش را نرب را
قژچی لیب ا سرنژزۀ تانگ ریدند
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دوکانداران ا این یرحمی لزبها ب خهم دمد و ب ور دستبجمعی رب سروی
والیو روان شدند تا ب واری شهر شیایو کنند هنو مسافتی نپژمود ودنرد کرب
افراد مسلح جلو شان را گرفتند این خزر در شرهر هررات پژچژرد و ارزران ررای
فرونهانی خهم مردب ا ریا رادیو رو و کو جروان هراتری را اشرتزا دانسرتند؛
رژین ب مرور مان دامنۀ فعارژوهای پورژس مذهزی چنان یاد شد کرب نرب تنهرا
جوانان و نوجوانان لیب مردب هرات در مجمو هر رو ب هانبهای مختلرف د ار و
اذیو میشدند این جریان ب عمد ترین مهغورژو و گرفتاری رو مرۀ اهاری شرهر
تزدیل شد ود

تشهیر عجیب
سرراعو  5جررۀ عررد ا چاشررو رو چهارشررنزب  19رررج مژ رزان  1374نمررایش
خند دوری توسط ارزان ب نمایش دردمد مرد یچار ای را در حاریکب رویش را
سژا کرد و کال سرخ زرگی رر سررش نهراد ودنرد در پهرو مروتر تویوترا در
ا ارهررای شررهر م ریگهررتاندند عرررق شرررب و خجارررو ا روی و گررردن دن مرررد
ناون خو شارگرفتب ود
مردب در دو ر پژاد روها و ر در دوکانهای خود احژرت این منظرۀ دراردا را
تماشا میکردند تعدادی ا ا ارال و نوجوانران ریکرار غژو نران رب دنزرال مروتر
میدویدند پورژس مذهزی ارزان ا لندگو جار می د ای مردب! ب دانژد کب حال
و عاقزو ددمهای مجرب و نافرمان ا این دتر اسو ب کوشژد تا مرردب دراب و سرر
ب راهی اشژد
افراد استخزاراتی ارزان دررزاس پورژس مذهزی ب مردب حلرژم را د ررو و شرر
هراتی نهان میدادند کب پامال سا ی د رو و شر در جلرو سرر و سرژال و قروب و
خویهان تان ب هانبهای مختلف سی دسان و ساد اسرو و ایرن ییری ا نمونرب
های دن می اشد
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نبرد اسالم قلعه
پس ا شیسو حیومو محلی قوماندانان و افتادن هرات رب دسرو ارزران هرژچ
حرکو مسلحانب و مخاراو متزار ی علژب حاکمان جدیرد صرورت نارفرو عرد ا
گذشو مدتی ب تاریخ شر شنزب  22مژزان  1374درحدود  250تن ا نژروهای
حز جمعژو اسالمی و حز وحدت اسالمی مقژم ایران ب گمرر اسرالب قلعرب
حملب کردند
درگاب نخسو منا ا گمر تهانۀ جدید کمژساری و ا ار اسالب قلعرب را تصرر
کردند ب تعداد  25نارر ا ارزران را دسرتاژر و رب ایرران فرسرتادند سرپس را
موترهای سرعتمند دهنگ شهر هرات کردند هنو در ژن را ودند کب را هجروب
سریع نژروهای لزبها رو ب رو شد و ب شتا عقر نهژنی کردند
ب قول شواهد عژنی در مسژر ا ار اسالب قلعب اری نقطرب صارسررحدی در حردود
هجد نعش یجان ب روی مژن ود اسو و تعدادی ا مهاجران نژرز در مسرجد
اسالب قلعب توسط ارزان ب هالکو رسژدند ب این ترتژر عمرد تررین عملژرات
نظامی نژروهای مهتر جمعژو اسالمی و حز وحدت اسالمی کرب ا پهرتزانی
ایران هم رخوردار ود دون نتژجب ب شیسو مواجب گردید
مال احسان واری هرات درمورد جنگ یراد شرد در گاتارویی کرب ا رادیرو هررات
پخش شد چنژن گاو  45اسژر  30کهتب  8موتر و مقداری سالح ا مخراراژن
ب دسو لزبها افتاد اسو نارات حز وحدت و جمعژرو اسرالمی کرب توسرط
ایران مجهز شد ودند دیرو ا خا ایران ب اسالب قلعرب حملرب کررد و امررو
توسط قوای مسلح لزبها شیسو خوردند و ب ایران فرار کردند
پس ا این واقعب عضی تحرکات مسرلحانب در ا ررا و قریربهرای هررات توسرط
مخاراان لزبها ب را افتاد؛ رژین ب سزر عردب اسرتقزال اهراری ا قومانردانهای
سا ا گسترش یافتب نتوانسو عد ا ترور عالءاردین خان فرد شمار دوب جمعژو
اسالمی در هرات ب تاریخ  16سر ان  1375مزار ات مسلحانۀ مخاراران ارزران
در هرات ضر ۀ شدیدی خورد و مورال مجاهدین جمعژو اسالمی پائژن دمد
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حجاب اسالمي در ورزش
پدیدۀ حجا اسالمی در ور ش در دورۀ مجاهدین مطرح شد و در دورۀ ارزان ب
ور شالق تطزژا گردید ساعو  8جرۀ رو دوشرنزب  22عقرر  1374اعالمژرۀ
ریاسو امر ب معرو و نهی ا منیر ا امواج رادیرو هررات پخرش شرد و ا عمروب
ور ش کاران ذکور تقاضا ب عمل دمد کب ا حاظ حجا اسرالمی در مژردانهرای
ور شی حضور یا ند و ا پوشژدن رزاسهای تنگ و نا اکژدا" خودداری کنند
پوشژدن یونژاورب ژنارمللی نژیر و پژراهن دستژن کوتا رای ذکور چنرانکرب در
دورۀ مجاهدین ممنو ود در عهد ارزان ب کلی غژرشرعی و غژراسرالمی اعرالن
شد؛ اما هژچ رزاس ارزیای در ور ش نژز معرفی ناردید

افزايش قیودات طالبي
درمژان حوادث نادر و وقایع عجژزۀ رو انب چهمم ب رو نامۀ اتااق اسالب رو سرب
شنزب  30عقر  1374افتاد کب در دن دمد ود « وریکب ب مهاهرد میرسرد
رخی مردان ملزس ب رزاس غژرملی و غژرسنتی می اشند کب پوشژدن ایرنگونرب
رزاسها ب وقار و حژثژو شان رطمب وارد میکند ب این وسژلب ب ا ال میرسراند
کب مردان ا پوشژدن اینگونب رزاسها خودداری ور ید و خژا ان نژز ا پرذیرش و
دوخو این رزاسها و رزاس نانب معذرت ب خواهند»
ا این ا العژب ر میدید کب نان ا هرنو دوخو و دو رزاس در خژا یهای ا ار
منع شدند و مردان مقژد ب پوشژدن رزاس ارزی گردیدند؛ رزاسری کرب رب قرول
ارزان اید ملی و سنتی اشد؛ اما هرد ارزران ا مقوررۀ رزراس ملری و سرنتی
روشن نژسو؛ یرا در افغانستان اقواب و ملژروهرا در والیرات مختلرف ایرن کهرور
رزاس سنتی خود را دارند و رزاس ملی در حقژقو شامل مجموعۀ دنها میشود کب
رزاس تن ارزان میتواند ییی ا دن اشد تحمژل رزاس ارزی در تمراب کهرور و
ا جملب در هرات ب جز تزعژض و ستم ظارمانب چژز دیاری ود نمیتواند
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رزاس ملی کب ب جایش ژائژد کال خرود را رب پرژش خرود قاضری کنرژم کرب ا
صنایع ملی ما چب اقی ماند اسو چب فرق مریکندکرب تتررون چژنری جاپرانی
هندی پاکستانی و دیار تیب ا خارجی را چطور ررش مری نرژم و منردیل فراج
جاپانی و رنای اسپهل پاکستانی را چطور رکلب یمغز میپژچرانژم و کارشهرای
چژنی جرمنی فرانسوی ایرانی و پاکستانی و پاپوشهای متنرو رژالمری و نژمررو
خارجی را چاونب ب پا میکنژم
مثل این کب ما میخواهژم ا استعمال اجناس و تیب ا خارجی و پوشا کهنب و
رژالمی دیاران سنوهای ملی را رعایو کنژم و ظاهر خود را را شرریعو سژاسری
ارزی دراستب نمائژم ب قول معرو ؛ ب گژر کب ناژرد ارزان را ایرن نمایهرهای
قال ی تالش میور ند تا خود را ملی و حامی سرنن معرفری کررد و سرر مرردب را
شژر مارند
مردب ما پا گژج و سرساب شد اند و نمیداننرد رب سرا کرداب حراکم محلری و
نژروی قومی رقصند و این سنن اسالمی و فرهنگ ملی را در پرتو شمع نژم مرردۀ
کی و در کجا پژدا کنند ارزان عوض رسژدگی ب امور اساسی و یر نایی رو رب
رو ر شدت استزداد اختناق و قژودات جانیا در جامعرب مریافزاینرد و سژاسرو
خهونو تعصر تزعژض و مرداخالت ریجرای خرود را در تمراب وایرای نردگی
اجتماعی خصوصی و شخصی مردب گسترش مریدهنرد در ا العژرب منتهرر در
رو نامۀ اتااق اسالب  6قوس  1374دمد اسو
 .1وجود مساجد مال امامها و وضوخانب درمؤسسات ادارات مارکتها و اقامۀ
نما های پنجاانب در تماب اماکن متذکر
 .2رعایو حجا اسالمی ا ر خرواهران و عردب اسرتااد ا چادرهرای
ماهن و گلدار
نا
 .3ا ژن ردن عیسهای مزتذل ا دیوارهای فروشااهها روی پارچربهرا و
االی وسایل درایهی و منع فروش هر نو فتب و کسوهای ویدئویی
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 .4گذاشتن ریش عمامب و استااد ا رزاسهای ملی و سنتی
 .5عدب استاادۀ خواهران ا رزاسرهای ماهرن تنرگ و چسرپژد و دسرتژن
کوتا یخن رهنب و جورا های نا و جدا نمودن جای نان و مرردان
در سهای شهری
 .6منع ودن سگ جنای کر جنای کزوتر ا ی و کاغذ اد پرانی
تماب همههریان میلف ب اجرای مواد فوق ود و ا متخلف رفتار جردی و شررعی
میشود و مورد ا پرس قرار میگژرد

موتردواني طالبان
سرعو موترهای ارزان مسلح در ا ارهای تنگ و پر ا دحاب هرات همار تررس و
وحهو میدفرید رای ارزان پژاد روان اهمژتی نداشتند و قوانژن ترافژیی مهرم
نزود دنان ا شتا و ور را خود را ا میکردند
رو شنزب ساعو  5عصر  29جدی  1374ر سر تندۀ دروا خوش مروتر ارزران
ییی ا رهروان را خمیکرد افراد مسلح عالو ر اینکرب ا کرردار خرود معرذرت
نخواستند ب رو و کو هراتی مظلوب پرداختند این ظلم و یرحمی احساسرات
مردب را ب جوش دورد االی افراد مسلح حملب کردنرد؛ سرالح شران را گرفتنرد و
موتر را دتش دند
عد ا این حادبب تعداد یادی ا مردب ب فرمان قوماندان امنژب دستاژر و مجا ات
شدند؛ اما موترتا ی ارزان همچنان ب قوت خود اقی ماند و در سر های هررات
وحهو میدفرید

انهدام اسبان حوض سینما
مستان سال  1374ود ب دب حوض سژنما دیار سژل و صاایی دید نمریشرد
یاد دوران جوانی ب خژر کب در پای این حروض کنسررتهرای هراری و تا سرتانی
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رگزار میگردید و خواننردگان هراتری مسرتانب دوا مریخواندنرد در تژراتر هرری
درامبهای درچسپ و دمو ند ای اجرا میشد حاال نرب تنهرا فاتحرۀ همرب هنرهرا را
خواند اند لیب ب اسزان سمنتی یجان نژز رحم نیردند
اسزان حوض رزاردان درعهد پادشاهی ظاهرخان ب کوشش استاد مهعل سراختب
شد ود ارزان دن را غژرشرعی دانسرتب و منهردب کردنرد روریکرب ا اعمرال
لزبها ر میدید چژزی نماند کب رای ناس کهژدن هم قژرودات وضرع کننرد و
دن را رای هراتژان مظلوب غژرشرعی اعالن نمایند

سیزدة نوروز
مژلبهای نورو در هرات پژهژنۀ س درا دارد و مردب دن را ا خوشرویی و نهراط
رگزار کنند در فرهنگ استان سژزدۀ نورو نس شناختب میشود و هرسرال دن را
ا خانب ژرون کنند
مردب در این رو در سزز اران چمنستانها و مژلبگا هرا رب گلاهرو و گرردش
رفتب و روان را شاد و خرب میسا ند نان و مردان ب ور جداگانب و یا فامژلی نان
چاشو را ژرون ا منزل صر میکنند
در عهد مجاهدین نورو دعتی در اسرالب معرفری شرد و ا رفرتن نران رب مژلرۀ
نورو ی جلوگژری میشد؛ رژین ارزان ب ور شالق و تانگ ا رفتن فامژلها رب
گلاهو و مژلب جلوگژری کردند و ساط نهاط عژش و سرور هرویان را رب کلری
رچژدند

مجمع علماي افغانستان
ب تاریخ  11حمل سال  1375مجمرع علمرای افغانسرتان در قنردهار دایرشرد ا
هرات تعدادی ا موروی صاحزان هراتی ب ریاسو موروی خرداداد در ایرن جلسرب
شرکو کردند هرد ا رگرزاری دن ژهرتر گرزینش مالمحمرد عمرر رب صراو
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امژرارمومنژن امارت اسالمی لزبها رود عرد ا دن فهرارهای ارزران رر مرردب
افزایش یافو و جنگها دامنبدار تر شد

تشهیر زناکار
دیارگا رو سب شنزب  22جو ای  1375ود کب روی مردی را ب جرب نا سژا و
در حاری کب قو یهای خاری را رگردنش دویزان کرد ودند ر پهو موتر در
ا ارهای شهر چرخ میدادند و خالیا یادی دن را تماشا میکردند عد ا این
رسوایی نو و ب سناسار میرسژد
تمایل جنسی ب عنوان ییی ا نژا هرای نردگی انسرانی وجرود دارد و در جوامرع
مختلف ب دن را حلهای گوناگون رب وجرود دمرد اسرو ا نارا اسرالمی ا دواج
هترین را رفع این نژا ها تهخژص شد کب ب سرزر رسرم و رواجهرای جراری و
مصار کمرشین رای جوانان فقژر سی مهیل می اشد
شژو های مهرو و نامهرو رفع تمایالت جنسی رای بروتمنردان و ورمنردان ا
جملب سران خود ارزان فراهم اسو؛ رژین این فقژرجوانان اند کب رب داب ارزران
افتاد و در جامعب رسوا و عذا کش میشروند همران رور کرب فسراد اخالقری و
ی ند و اری جامعب را خرا میکنرد سررکو غررایض جنسری نژرز پژامردهای
روحی و روانی سژار منای ب ار میدورد

جواني دربند
رو پنجهنزب  15رج جاری سال  1375ود ساعو ند دستم  11جرۀ پرژش ا
چاشررو را نهرران مرریداد و شررمور سررو نا قرروس ررر سررر و روی ددب شررالق
میکو ژد در مقا ل قلعۀ اختژاراردین غرق تایر شد ودب و گرا گراهی دوا لنرد
کوتفروشان پایحصار رویایم را مختل میکرد
ب رو گاران س قدیم مریاندیهرژدب کرب محیومران را رب حیرم قاضری شرهر ا
رجهای لند این دژ کهنسال رر مرژن مریانداختنرد و ناکراران را در پرای ارگ
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سناسار میکردند مثل اینکب مان ب عقر رگهتب اسو و همان اعمال خهن و
متعصزانب ا تیرار میگردد این ار نب ب خا ر اورهای اعتقادی مرردب لیرب رب
منظور حاظ قدرت سژاسی و سرکو د ادگی و روحژۀ مردب
در مان قدیم شنژدن موسژقی رقص و اجرای سرگرمیها حرراب نزرود؛ امرا حراال
دنهم جرب ب حسا دید ددب اختژار هژچ چژز خود را ندارد همب چژرز در اختژرار
ادارۀ امر ب معرو و نهی ا منیر قرار گرفتب اسو
در این مواج دریای رویاها غرق ودب کب دوا لند جارچی ارزان مررا تیران داد و
متوجب شدب کب دو موتر تویوتا پهو سرهم در حرکو اند در موتر عقزری جروانی
در ند دید میشد کب رویرش را سرژا کررد و چنرد ترا فترب (نروار) ویردیویی و
موسژقی رگردنش دویزان کرد ودند ماموران امر ب معررو و نهری ا منیرر را
لندگو جار می دند
ای مردب اخزر اشژد! حال هر کسی کب ویدیو و تلویزیون تماشا کند و ب موسژقی
گوش دهد و یا نوار ویدیویی و موسژقی پخش کند ا ایرن جروان محیروب رد ترر
اسو دانژد کرب درشرریعو اسرالب دیردن تلویزیرون ویردیو شرنژدن و نرواختن
موسژقی حراب می اشرد و متخلاران رب سرخو تررین مجرا ات شررعی رو رب رو
میشوند مردب ا حژرت ب جوان در ند میناریستند و هرکس نجواکنان چژرزی
میگاو
ا تماب این سختاژریها و خهونوها دیدن فژلمهای ویدیویی و مراهوار یری یر
امر سژار عرادی شد اسو و ژهتر مردب خرود را ب دن سرگرب مریسرا ند گاترب
میشود کب رخی ا لزبها نژز ب تماشای فژلمهای رقرص و دوا نران پژهراوری
عالقب دارند و در خاا تا گل صزح تماشا میکنند

بستن حمامهاي زنانه
درفرهنگ هرات حمامهای عمومی تاریخ سژار والنی دارند و این رسم ا نردگی
دنان پژوند خورد اسو ادهای  120رو گرد و خا کارهای رو مرر و هروای
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ری هری چر را ب روی پوسو جاگژر میسا د و دودن دن نژا ب حمرابهرای
گرب هراتی را در ول تاریخ ب وجود دورد اسو
ژهتر اهراری هررات کارگر پژهربور و دوکانرردار مری اشنررد؛ هاترۀ یر مرتزرب
میتوانند درحمابهای گرب و پر ا دحاب عمومی ب ور کژسب و روشویبهای هراتری
چر را ا دن دور کنند
نان هراتی هم ا پخو و پز جاروکهی گرد و خا و دود و خاکسرتر سرر و کرار
دارند و ب سان مردان هاتۀ ی ار ب حماب مریرونرد و مردت روالنی در حمراب
میمانند تا دن شان دماد شستهو و کژسبکهی شود اهاری فقژر هرات ب سرزر
گرانی مواد سوخو نمیتوانند حمابهای خانای را گرب کنند
ارزان ژهتر در منا ا گرب پاکستان و جنو افغانستان ندگی دارنرد ا پدیردۀ
حمابهای سز هراتی ژاانب اند دنان ضرورت دن را در هرات در نمریکننرد و
اگر کسی ب دنان توضژح دهد ب دن اهمژو نمیدهند ارزان ا این دیدگا سژار
محدود و ا تدایی نب تنها پدید های عصر جدید را در کرد نمیتواننرد؛ لیرب را
ار شهای تاریخی عنعنات و رسم و رواجات پسندیدۀ مردب افغانستان نژرز مزرار
میکنند
دنان حمابهای عمومی نانب را غژرشرعی و غژراسالمی اعرالن نمرود و نران را ا
رفتن ب حمراب منرع کردنرد زرا اعالمژرۀ قومانردانی امنژرب کرب رب تراریخ 30
قوس 1375ا ریا رادیو هرات پخش شد تماب حمابهای نانرب هررات مسردود
گردید
این نظافتاا های پارینب رای نان نب تنها ب حژث محل جانهرویی قا رل اسرتااد
ود؛ لیب کلو اجتماعی محل دیررد و ا دیررد و اخرتالطهرای نانرب محسرو
میشد ارزان شاید ب اشارۀ اداران خود ا گردهمدیی و اجتما نان در حمابها
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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تظاهرات زنان شهر هرات
عد ا تصر هرات توسط ارزان فهار ر نان رو ب رو شدت گرفو اررر را
تاسژر ویی ا شریعو اسالب ن را در کنج خانب ندانی کرد و ب او دستور داد کرب
ب حماب عمومی نرود چنان دراب گپ زند کب صردای او را مررد ژاانرب و نرامحرب
نهنود سر تا قدب خود را ا چادر پوشد رزاسهای قهنگ و رناارنگ ب تن نیند
ب گلاهو و تاریح نرود در میتر و فاکورتب درس نخوانرد در ژررون منرزل کرار
نیند و خالصب درچهاردیواری منزل چب زاید تا رهیر ارزان یاد شود
سختاژری و خهونو لزبها اناژزۀ حرکو و خژزش را در ژن معلمربهرا و نران
تحصژلیرد ب وجود دورد در عضی محافل خصوصی نانب مانند فاتحب عررروسی
تیایای روضربخروانی و حمابها ا اعمال ظارمانۀ ارزان انتقاد و شیایو مریشرد
نان ژچار و مظلوب اهمدیار درد دل و اختالط میکردند ایرن اخزرار در سرطح
شهر پخش میشد ارزران ررای جلروگژری ا گسرترش تزلژغرات و اخزرار ضرد
حیومتی دسو ب مسدود کردن هرنو کانون و محل تجمرع مردمری د و رب دن
جنزۀ مذهزی دادند
ب تاریخ  9حمل  1375تعدادی ا دخترران پوهنترون هررات در جلرو در والیرو
تجمع کردند تا جهو گهایش فاکورتبهای نانب ب نزد واری شهر عرض نمایند؛ اما
هژچ گوش شنوایی در حیومو ارزان وجود نداشو و تجمع مز ور نتژجب نداد
صزح شنزب اول جدی  1375ب تعداد چند صد ن تحصژل کرد ا پار شرهرنو
درمسژر لوار والیو ب ر دفتر واری هرات ب را پژمائی دغا یدند هد ا این
را پژمایی توضژح ضرورت ا شدن حمابهای نانب ب واری شهر ود هنرو نران
در مقا ل رژسب سلطان ودند کب چند موتر ارر مسلح کرب عرالو رر تانرگ رب
دسو شان چو شالق و مژلبهرای دهنرژن دیرد مریشرد رب سروی تظراهرات
شتافتند و نان یدفا و مظلوب را ب ور وحهتناکی رو و کو کردنرد در ایرن
حملۀ یرحمانب د ها تن خمی و نزدی ب  20نارر دسرتاژر و نردانی شردند و
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متزاقی متواری گهتند صحنۀ سژار جانادا و جارسو ی ود صدای نارب و فریاد
نان دل سنگ را د میکرد
در این رو پورژسهای مذهزی ارزان ا چو و شالق در سطح شهر ب جان نان
مظلوب و یگنا افتاد ودند در هر گوشب و کنار شهر صدای گریب و فریاد نان ب
دسمان نژلارون مریرفرو نران ا رژم ارزران مریرر یدنرد و ا مرردان کمر
میخواستند ب کوچبهای شهر فرار مریکرنرد و رب منرا ل شخصری مرردب پنرا
می ردند
عد ا ظهر این رو در اعتراض ب این اعمال وحهژانب عضری ا دوکانرداران شرهر
مغا هرای خرود را مسردود کردنرد مرردب شرهر را تررحم و درسرو ی رب نران
میناریستند رو عد خزر تظاهرات ب خارج ا مر ها منتهر شد و را د و ترا
ژهتری ا ر خزرگزاریها پخش گردید اخزار عد ا ظهر رادیو ایران مورخرۀ
 3جدی  1375اوضا هرات را سژار حرانی دانستب و ا استقرار تان های جنای
ارزان و نظامیشدن شهر خزر میداد
همچنان مال یارمحمد واری هرات ا وجود تظاهرات انیرار کررد و گارو کرب نران
جهو اخذ ویزا ب در کنسوراری ایران رفتب ودند کرب توسرط ارزران پراکنرد
شدند؛ رژین ب تاریخ  3جدی  1375ا العژۀ قوماندانی امنژرب رب ایرن مضرمون
پخش گردید
« ب تماب همههریان هرات اهم ا مردان و نان ا الغ میگردد کب اگر عرد ا ایرن
در ا ارها دسو ب مظاهر ب نند مورد ا پرسی شرعی و قانونی قرار میگژرنرد و
اگر دوکانداران سر ا امرو دوکانهای خود را ستب نمود و ا نیننرد رب مردت 6
ما در دوکان شان توسط قوماندانی امنژب مسدود میگردد»
این ا العژب تظاهرات و مسدود شدن دوکانهای شهر را تأئژد کرد اسو و ا حر
واری شهر تناقض دارد حملۀ یرحمانۀ ارزان ر نان مظلوب هرچند خهم مرردب
را ر اناژخو؛ اما اوضا شهر بزات خود را ا دسو نداد وضع عمومی شهر در رو
عد ا قول ی شاهد عژنی چنژن گزارش شد اسو
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هناامیکب ا ایسیل چژنائیاب در ا ارهای شهر رکا می دب اوضا شهر دراب رب
نظر میرسژد سژاری ا دوکانرداران سررگرب سرودا و معاملرب ودنرد پرول پرردۀ
ضخژمی جلو چهمان شان کهژد ود در ا ار صرافان نوسانات اسرعار خرارجی و
معامالت پوری شور و غوغایی رپاکرد ود و جز شمارش اسیناس چژز دیارری در
خا ر ها نمیگذشو
مارکوسا ان شهر در فیر ساختن دوکانهای تنگ و تاری ژهتری ودند تا پرول
ژهتری ب جژر نند مزدوران و حمراالن کرب در رژن شران نوجوانران و ا ارال
یادی دید میشد ب سختی کراچیهای دستی و گاریهای اردار را میکهرژدند
و گادیوانان ا شالقهای سو نا ب جان اسزان ان ستب افتاد ودند
کوفروشان و دسوفروشان پایحصار دروا ۀ قندهار و دروا ۀ خروش ررای فرروش
اجناس خود سر و صدای یادی میکردند گردایان و ژنوایران در پری سرژرکردن
شیم ناالن و سرگردان رگرد شرهر مریگهرتند و دسرو نژرا رب ایرن و دن درا
میکردند
موترهای ارزان مثل همژهب ا سرعو درسر هرا مریگهرتند پرورژس مرذهزی
ارزان سرگرب دستاژری جوانان و نوجوانان و اهاری شهردید میشد تا سرشان را
ماشژن کند و ریش کوتاهان و شژ پوشان را شالق ند شاید تنها من رودب کرب
ر چهرۀ غزار گرفتۀ شهر خژر شرد و مررد هرای متحرر را نظرار مریکرردب؛
دنانیکب حوادث و وقایع را اینگونب ود فراموش مریکننرد و فقرط شرورۀ خرود را
میخورند و پردۀ خود را میکنند د ! کب در یر اسرتزداد و ظلرم و سرتم ارزران
شوق و اناژزۀ پژدن را هم شراید فراموش کررد و ررب مجسرمبهرای ریجران
تزدیل شد اند
پس ا تظاهرات نان هرات ر شدت قژودات و سختاژریهای ارزان افزود شرد
و فهار ر نان هراتی ا عاد تا تری پژدا کرد لزبهرا رب هانربهرای گونراگون ا
ژرون شدن نان ا منا ل جلروگژری مریکردنرد ترا ا تظراهرات احتمراری دینرد
جلوگژری کنند دنان ب این منظور ب صدور ا العژبهای پژاپی دغا کردند
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ب تاریخ  10جدی  1375در ا العژبای کب ا ریا رادیو هرات پخش گردیرد ا
عموب نان خواستب شد کب دون محرب شرعی ا منا ل خود خارج نهوند ب تاریخ
 28جدی  1375ب عموب نان ا الغ شد کب ر سر گورهای مردگان خود نرونرد و
رفتن ب یارتهای اورژا را فراموش کنند
ماموران امر ب معرو و نهی ا منیر در سطح شهر ب ور علنری رب شرالق دن
نان ادامب دادند و این عمل ظارمانب ا ریا رادیو هم پخش میشد چنانکرب رب
تاریخ  11جدی چنژن اعالن گردید دیرو هژئو امر ب معرو و نهی ا منیرر ا
سطح شهر دیدن نمود و  15ن د حجا را تأدیر و توصژب کرد
خهونو علژب نان ب شیل سژار یرحمانب و ظارمانبیی صورت میگرفو ارزان
شالق ب دسو در ا ارها میگهتند و نان ریچرار و ریدفرا را در حراری کرب
یخزر در ا ار قدب می دند ا پهو سر مورد حملب گرفتب و شالقهرای سرو نا
را ر سر و صورت دنان فرود میدوردند مردب شهر هر رو نراظر ایرن صرحنبهرای
درخراش ودند و ا ترس دب د هم نمیتوانستند
ارزان ا تماب این اعمال وحهژانب و خهونو ار نتوانسرتند نران هراتری را خانرب
نهژن کنند؛ یرا ژهتر نان شوهران شان را در جریان جنرگ روالنی ا دسرو
داد ودند و دستژار ای نداشتند تا سودای ا ار را انجاب دهد دنان مجزرور ودنرد
تنها ب داکتر ب روند ا اقواب و خویهان خود دیدند کنند و امرور رو مررۀ خرود را
پژش ب رند نژا های جاری دنان را مجزور میساخو تا ا تماب فهرارهای ارزران
ب ور مخای و یا علنی ا منزل ژرون شوند و سو و درد شالق اررر را تحمرل
کنند

اوضاع امنیتي هرات
ارزان ا تصر والیو هرات ب مهمترین نردر تجرارتی فعرال افغانسرتان دسرو
یافتند و رای دنان تأمژن امنژو شاهرا تورغندیچمن (کب پاکسرتان را ا ریرا
حو ۀ غر افغانستان ب دسژای مژانب پژونرد مریداد) دارای اهمژرو یرادی رود
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نخسو اوضا امنژتی شهر هتر شد و د دیهای شزانب و را گژریهرای مسرلحانب
کاهش یافو ارزان مسلح ب مال و دارایی مردب دسودرا ی نمیکردند
این وضع دواب چندانی پژردا نیررد در ررج دررو و مرا رمضران  1374رر تعرداد
د دیهای مسلحانۀ شزانب افزایش ب عمل دمد کب ب ور مثال میتروان ا گراراج
قومانرردان امژ ردمارکو و منررا ل شخصری مررردب یراددوری نمررود ارزرران سرژار
کوشژدند تا این اعمال را ب گردن مخاراان خود اندا ند؛ اما معلروب رود کرب افرراد
مسلح پستبهای امنژتی شان در دن دخارو دارند
ب تاریخ  14جدی  1375ارزان مجزور ب اعترا شد و ا ریرا رادیرو هررات
چنژن اعالن کردند ی گروپ ارر نما کب در رأس دن مال سماهلل قرار داشرو و
ا منا ل مردب د دی میکرد تا کنون  20نارر شران دسرتاژر شرد و قضرژب یرر
تحقژا می اشد
ب این صورت د دیهای مسلحانۀ شزانب ا مارکوهرا دوکرانهرا و منرا ل مرردب
یدفا هرات گاهی در پژمانبهای یاد و مانی ب مژزان کمتر ادامرب پژردا کررد و
مردب مظلوب در پهلوی خهونو شینجب و د ار ارزان ب ایرن پدیرد نژرز عرادت
کردند شیایو ب قوماندنی امنژب والیو و پستبهای نظامی لزبها هژچ فایرد ای
نداشو و گاهی ب قژمو سر افراد شاکی تماب میشد
مردب رای مخای کرردن پرول یرورات و اشرژای گرران هرای شران در منرا ل و
دوکانهای خود مخاژاا ها و جاسا یهرای مناسرر ایجراد کردنرد؛ ررژین د دان
مسلح کب مر وط ب خود ارزان ودند دون ترس و درهرر داخرل منرا ل شرد و
افراد یدفا را چنان شینجب و تهدید رب مررگ مریکردنرد ترا جاسرا ی پرول و
یورات را پژدا کنند
لزبها جهو منافع اقتصادی خود در رو امنژو را ار صررافان را حارظ کررد و
داررها کلدارها و تمنها در گاوصندقهای زرگ ناهداری میشد خریرد و فرروش
در ا ارهای شهر ب ور عادی جریران داشرو را ار صررافان رب مثا رۀ شراهرگ
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اقتصادی حو ۀ غر و جنو در دسو چند سرمایبدار کالن کرب اسرران ارزران
دارای روا ط تنااتنای ودند قرار داشو
رای چهم ترسانی ب رور نمایهری گراهی پوسرب د د چرار ای را کرب ا فقرر و
تنادستی دسو ب این عمل می د میگرفتند و دستش را در حضور مرردب قطرع
میکردند و او را در ا ارهای شرهر تهرهژر مرینمودنرد در دورۀ ارزران هراتژران
مظلوب و در ند ا هژچ نو امنژو و مصئونژو جرانی مراری شخصری و اجتمراعی
رخوردار نزودند و اختژار هژچ چژز خود را نداشتند

جنگ بادغیس
نزرد مژان حیومو محلری قومانردانان هررات و ا یران شرمال رب دسرتور حرز
جمعژو اسالمی و فرماندهی اسمعژل خان واری هرات در رج جردی  1372دغرا
شد و حاکمنهژن(ورسواری) قورماچ ب مژدان نزرد تزردیل گردیرد قروای جمعژرو
اسالمی موفا ب پژهروی نهد و جنگ فرسایهی کسارودور ب درا ا کهژد
در حوت  1375جنگ ژن قوای ارزان و نژروهای شمال شدت یادی پژداکرد و
لزبها نژروهای تا ناس وارد مژدان نزرد کردند در جریان این نزردهای خونژن
کب ا حملۀ ارزان ب منا ا ا ر نهرژن دغرا گردیرد رژش ا  30هرزار نارر
پهتونهای ساکن فاریا و حاکمنهژنهای هم سررحد راغژس و فاریرا هسرو و
ود شان را ا دسو داد و ب شهر هرات دوار شدند
درابر حمالت ارزان راالی منرا ا جنرزش ملری اسرالمی شرمال چونران دترش
انتقابجویی کژنبتو ی و خصوموهای قومی در مژان اقواب پهرتون و ا ر (کرب
سارژان درا ی درپهلوی هم ندگی میکردند) شرعلبور گردیرد کرب صردها انسران
یگنا غژرنظامی ب دسو افراد مسلح رفژن جنگ قتل عاب شدند؛ تعداد یرادی
ا نان و کودکان مظلوب در دریای مرغا غرق گردیدند؛ خانبهای مردب ریدفرا
دردتش سوخو و اموال شان غارت شد؛ ب عارو و عصرمو نران تجراو صرورت
گرفو؛ سژل عظژمی ا دوارگان پهتو ان ا دسو خاری و شیم گرسرنب رب شرهر
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هرات سرا یر شدند و در کمپهرای مهراجران اسریان یافتنرد کرب حیایرو فقرر
گرسنای مریضی و مرگ و مژر این قر انژان جنگ مثنوی هاتاد من کاغذ خواهرد
شد
ب همژن شیل خانب و کاشانۀ مردب یدفا ا ر نژرز در ابرر حمرالت خرونژن و
کژنب تو یهای قومی ارزان در دتش انتقاب سرو ید و اهراری ریدفرا قترل عراب
شدند ارزان ا این حمالت وحهژانب قصرد تصرر منرا ا ا یران را داشرتند و
خژال سلطب ر منا ا شمال افغانستان را ب سر میپرورانژدند دنان فراموش کرد
ودند کب ا ور نمیتوان ی قوب را ا سر مژن اجدادی اش ژرون و هویرو دن را
محو کرد
ارزان ا پالن سران پاکستان خهونو افرا ژون عرر و عصرزژو تاریر قرومی
جنای را ب را انداختند کب نب تنها منافع واقعی مردب پهتون را تهدید مریکررد
لیب ریهب و نژاد تماب اقواب افغانستان را ا ژخ و ن میخهیانژد و مژنۀ نا ودی
و ن را ب دستور ژااناان دماد میساخو؛ دناا افسوس و ندامو رر سرر نعرش
یجان کهور سودی نداشو
نسل دیند ر سرگور فقژرانۀ مادر مژهن ب ارواح تمراب جنرگ افررو ان و قراتالن
و ن رعنو و نارین خواهد فرستاد دنانیکب ا نقهۀ خارجی کهور را ب کرورۀ ددب
سو ی و دو خ مژنی تزدیل کردند؛ ب جای هژزب و ناو روغن جان مردب مظلوب
و اسژر افغانستان دردن سو انژدند

دور جديد مهاجرتها
پس ا کودتای بور  1357و توسعۀ جنگ فراگژر در مژهن جریان مهاجرتها و فرار
مغزها ب کهورهای خارجی خاصب ایران و پاکستان دغا شرد و رو رب رو دامنرب
دار تر گردید
پس ا پژرو ی مجاهدان و شرو جنگ قدرت جاذ بهرای ناسژونارژسرتی و و رن
دوستی نژز دب رب دب کهرش و گژرایری خرود را ا دسرو داد ظهرور اسرتزداد و
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اختناق اقو فرسای ارزان دخرین امژدهای مردب ستم کهژدۀ هرات را ب یرأس
تزدیل کرد و دور جدید مهاجرتها و فرار مغزها را شدت خهژد علل دن را اید در
دواب جنگ هستی سو ؛ حران عمژا سژاسی اقتصادی و اجتمراعی کهرور؛ فقرر
د ختی مریضی و تزاهی عمومی؛ نا ودی تماب د ادیهای مدنی و اجتماعی؛ عردب
امنژو و مصرئونژوهرای جرانی مراری شخصری و اجتمراعی؛ تهردید رو افرزون
خهونو اختناق تزعژض و تعصر و ن سو تمابعژار و کهرند در عهرد ارزران
جستجو کرد
اناژز های فرار ا این دو خ واقعی و کورۀ درادا چونان عمومژرو یافرو کرب اگرر
کهورهای جهان پذیرای این درماندگان میشدند کسی در هررات و شراید هرم در
ژهتر والیات و ن اقی نمیماند این راسرتی اوج حرران و فاجعرۀ انسرانی را در
ی جامعۀ فقژر و جنازد نهان میدهد کب ما تزار دن را در صفهای ویرل دب
قنسوراری ایران مهاهد کرد میتوانستژم
رو چهار شنزب  22حوت  1375در حدود  5هزار نارر رر در قونسروراری ایرران
جهو اخذ ویزا صف کهژد ودند دنان رای دریافو شمارۀ نو و شر را ا وجود
خطرات قژود شزاردی در ساحو میتر رژسرۀ سرلطان سرر درختران نراژو و در
منا ل اقواب شان کب ا قونسوراری نزدی رود سرپری مریکردنرد و رو در یرر
شالقهای ارزان ساعوها در صف انتظار میکهژدند تا شرمارۀ نو رو ویرزا را رب
دسو دورند سژاری ا مردب عد ا ساعوها انتظار این پر را هرم حاصرل کررد
نمیتوانستند و ا دسو خاری ب خانب ر میگهتند قژمو ویزا در ا ار سژا سژار
گران ود و مردب فقژر ا خریداری دن عاجز ودند
مژنبهای فرار رای فرهناژان تحصژلیردگان و روشنایران فقژرر خژلری دشروار
ود دنها دل و حوصلۀ ایستادن در صف قونسوراری ایران را هم نداشرتند و پروری
نژز در جژر شان نزود تا ا ا ار سژا ویزا دریافو کننرد رب ایرن ترتژرر سرژار
مظلومانررب و فقژرانررب در دتررش ظلررم و ریداد جنررگ افرررو ان ریرحررم و عا اررب
میسو یدند و خا و خاکستر میشدند
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گسترش مواد مخدر
نقل کنند کب درحدود  60سال پژش در مان صدارت هاشم خان کاکای ظاهرشا
در هرات کهو تریا رواج داشو و محصول تریا هرات توسط شررکو تریرا
کب دفتر دن در دب دروا ۀ عراق ود و عزداریریم خان شمس ریاسو دن را ب عهد
داشو خریداری میشد و ب شیل انحصاری ب خارج صادر میگردید
کهو تریا در عهد صدارت شا محمود خان رادر هاشم خان در والیرو هررات
ممنو شد؛ اما در والیات شرقی افغانستان ب ور د اد کهو مریگردیرد ا دنجرا
مقدار یادی توسط تریا فروشان دن والیات ب قاچراقزران مر نهرژن هررات رب
شیل غژر قانونی ب فروش میرسژد و ا دنجا ب ایران میرفو
در دورۀ جنگ والنی اخژر کهو تریا ب پژمانرۀ یرادی در هلمنرد و قنردهار
رواج پژداکرد و قوماندانهای مجاهدین در کهو و قاچاق دن نقش اساسی داشرتند
در عهد ارزان کهو و قاچاق تریا در حو ۀ جنو و شرق افغانسرتان رب کلری
د اد شد
در ژن تاجران زرگ مواد مخدر پاکستانی در همیاری را عضری تراجران عمردۀ
هلمندی و قندهاری و قاچاقزران(مافژای) ژنارمللی و منطقوی روا رط فعراری رر
قرار گردید و افغانستان ب زرگترین مرکز کهو تریا و تورژد هژروئژن و دیارر
مهتقات دن تزدیل شد عزور کاروانهای زرگ و حمل پرچون این مرواد رب سروی
اروپا حو ۀ شوروی سا ا و ایران شدت افزون گرفو و هرات ب ییی ا نادر عزور
مواد مخدر تزدیل گهو
مردب هرات ا دود مواد مخدر جنو کور شدند؛ اما ا سود دن هر یی س انرد
ردند؛ یرا پول اصلی ب جژر مافژای ژنارمللی و منطقروی و سرپس رب کژسرۀ
تاجران پاکستانی و دو تا عتی سرا یر شد و مقداری هم ب قاچاقزران قنردهاری و
هلمندی میرسژد
ا هراتژان ب حژث حمال و کارگر استااد میشد و دنران در حقژقرو پرول خرون
خود را میگرفتند تعداد یادی ا جوانان سرحدی حرژن انتقرال مرواد مخردر رب
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ایران توسط مر انان مسلح ایرانی کهتب شدند اگرچب در هرات کهو تریا رواج
ندارد؛ اما جوانان یادی رب داب مررگدور اعتژراد گرفتاردمدنرد پدیردۀ اعتژراد رب
هژروئژن ژهتر توسط جوانان معتاد مهاجر ا ایران و پاکستان ب افغانسرتان دورد
شد و در عهد ارزان ب سزر وفور مواد مخدر گسترش افزون پژدا کرد
ب یاد دارب کب پژش ا جنگ مردب ا تریاکی نارت داشتند و تعداد اناهو شرمار
معتادان ب تریا ب کارهای شاقب مثل تخلژب درفتها (تواررو) اشرتغال داشرتند
هژروئژن را کسی نمیشناخو فقط استعمال چرس در ژن موتروانان گادیوانان
عضی کاکبها و خرا اتیها و رخی صوفژان مروج ود چرس هرچند ب مغز دسژر
میرساند و ندگی نورمال را ا معترادان مریگژررد؛ ررژین رب ماننرد هژرروئژن و
مهتقات دن ددبها را ا کار و ندگی محروب نمیسا د

هرات پس از حادثة خونین مزار
چنانکب ا امواج رادیو در عهد ارزان شنژد شد در ظرر چنرد رو در شرمال
کهررور وقررایع و حرروادث رراورنیردنی رخداد نخسررو رقژزرران سرسررختی کررب در
جنگهای مرغا و فاریا ا کهتن همدیار جوی خون ب را انداختب ودنرد در
را ر رقژر مهتر خود جنرال دوستم ی ارگی ررح اتحراد ریختنرد و رب رو
شنزب  3جو ای  1376شهر شزرغان و مزار شریف را تصر کردند جنرال دوستم
ا نزدییانش مجزور ب تر افغانستان شد
عجژر تر ا دن ب تاریخ  6جو ای  1376پژمان مژان قروای ا یران رب رهزرری
جنرال عزدارمل و رادرش گل محمد پهلوان و ارزان درهم شیسو و انزوهی ا
و هزار افتراد و قترل عراب شردند ایرن
جنااوران لزبها در محاصرۀ اقواب ا
شیسو خونژن و نا ب هنااب ارزان را در سراسر افغانستان سراسرژمب و غرافلاژر
ساخو کب تأبژر دن در هرات ب شرح یر می اشد
رو جمعب  9جدی  1376سایۀ سناژن ا هاب و سردرگمی رر شرهر هرری چژرر
شد رود مردب هررردب و هرر رحظب انتظرار تغژژرر اوضرا و واقررعۀ جرردیدی را
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میکهژدند در شهر شایع شد ود کب قلعبنو و تورغندی ب دسو ا یران افتراد
اسو هرات ا قوای نظامی ارزان خاری ب نظرر مریرسرژد را دیرو ایرران مرردب
مظلوب و ستمزدۀ هرات را رب شرورش و قژراب دعروت مریکررد و مو یر جنرگ
مینواخو ا سژمای خاکزدۀ هراتژان ر میدمد کرب دیارر دل و دمراغ حرکرو و
جنزش را ندارند ا ورود ا یان ب شهر و تزدیل شردن هررات رب مژردان جنرگ
خونژن ا یان و ارزان میهراسژدند
جوانان ا غژزو ماموران امر ب معرو و نهی ا منیر استااد کررد و کرال هرای
خود را ا سر رداشتب ودند؛ نان ب ا شردن حمرابهرا و دخترران رب گهرایش
میاتر نسوان و رفتن ب فاکورتب میاندیهژدند؛ پوررداران ا نوسرانات سرسراب دور
نرخ اسعار خارجی مات و مزهوت ب نظر میدمدند؛ فقژران و مرردب عرادی ا لنرد
رفتن قژموها ناران ودند؛ عد یی ماجراجو و فرصو لر شاید رب فیرر چرور و
چپال شهر ودند و اما اشخاص تجر بمند و فهمژد ا ایجاد شورش و هرج و مررج
وحهو داشتند
رو جمعب ا ا هاب و درهر ب شر رسژد و رو شنزب  10رج جاری مرردب هررات
ب کار و فعارژو رو مرۀ خود سرگرب شدند و حادبۀ خونژن و رجسرتۀ شرمال کرب
اوج یاعتمادی اقواب را نهان میداد ب تاریخ پژوسرو در عروض ا شردت انردو
اش در چهمۀ چهمان ارزان پاکستانیها و رخی اهاری قنردهار و هلمنرد کرب
اقواب شان کهتب و اسژر شد ودند میسو ید و چون گرگران خمری رب گررفتن
انتقاب و حملبیی دیار ب شمال فیر میکردند این ود واقعژو وجودی افغانسرتان
و نتژجۀ جناهای خونژن ویرانار کرب جرز ر رادی و رن هرژچ دسرتاویز دیارری
نداشو

دفن موسیقي و هنر
موسژقی و سا و دوا ریهب در تاریخ و فرهنگ هرویران دارد در عهرد دورروهرای
مستقل خراسانی ا جملب غزنویان و تژموریران موسرژقی در هررات رونرا یرادی
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داشو و محافل شاهانب و مجارس سرور مردمی ا موسژقی ینرو مرییافرو ایرن
مطلر در ییی ا ضر ارمثلهای هراتی ب شیل خو ی تجلری پژردا کررد اسرو
عروسی ی سا و دوا و دیگ ی پژا مز ندارد مردب هرات ا شرعر و موسرژقی ا
قدیم عها و عالقب داشتند
پس ا انتقال قدرت ا دوررو نجژرراهلل رب مجاهردین عضری ا عناصرر تنردرو و
متعصر موسژقی را ب دار کهژدند و موسژقی نوا ان را در عزا نهراندند؛ ررژین در
دورۀ ارزان نعش نژمب جان موسژقی در گورستان سرد و خموش هریوای استان
ب خا سپارید شد و هر نو شنژدن و نواختن موسژقی غژرشرعی و حراب اعالن
گردید ارزان در سطح هرات ب انهداب دالت موسژقی و مجا ات شدید شنوندگان
و نوا ندگان پرداختند
ب تاریخ  4قوس  1375ا امواج رادیو هرات چنژن اعالن شد تعردادی ا جوانران
کروخ در حال نواختن موسژقی و رقص و سما توسط ماموران امرر رب معررو و
نهی ا منیر دستاژر شدند روی شان سژا گردید و در شهر چرخ داد شردند ترا
جامعب ا دنها عزرت اژرد
ارزان شنژدن موسژقی را در ردیف گناهان کزژر مانند نا و نوشژدن شرا قرار
دادند در رو نامۀ اتااق اسالب  16درو  1376موسژقی و سرود ا زرگترین دسو
دوردهای ا لژس معرفی شد ود
این رداشو اوج دشمنی ارزان را ب عها و سررور شرور و نهراط و نرد درری
انسانی نهران میدهرد ا موسژقی نرب تنهرا ددبهرا لیرب حژوانرات هررم رررذت
می رند گویند کب در فضای موسژقژدار نزاتات هتر رشد و نمو میکنند ا این رر
میدید کب ارزان ا روان ژمار عقد هرای درونری خطرنرا تعصرر تزعرژض و
خهونو هستی سو هنر و موسژقی را احساس و در کررد نمریتواننرد دنرران
همان ور کب ا د ار شینجب و کهتن انسان ررذت می رند ب قتل هنر و موسژقی
نژز افتخار میکنند
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در عهد ارزان نب تنها مردب در نظاب خهونو و شالق شینجب و ندان تزعژض و
تعصر قومی و فقر و د ختی نردانی گردیدنرد لیرب ا عهرا و محزرو هنرر و
موسژقی و شور و نهاط هم محروب شدند در این دور تژاتر ا ژن رفو؛ تلویزیون
هرات در همان اوایل ورود ارزان تعطژل گردید؛ نقاشی و کهژدن چهرۀ جانداران
ممنو گهو و عیس رداری منع شد
ارزان اور داشتند کب هرکس چهرۀ جاندار را یهرد ایرد در رو قژامرو رب دن
جان دهد ب تاریخ  7بور  1375ا ریا رادیرو هررات چنرژن اعرالن کردنرد ا
تماب دوکانداران خواستب میشود کب ا نصر و خرید و فروش عیسهرای ریروح
خودداری کنند

قتل کبوتران قشنگ
پرورش کاتران خانای در هرات سا قۀ س درا دارد این کزوتران یزا در رناهای
گوناگون یافو شوند و هراتژان در جوجربگژرری و ترکژرر رناهرای دنران مهرارت
خو ی دارند قالهای کاتر در اکثر منا ل شهر و د ها موجود اسرو اهراری هررات
این موجودات رطژف و قهرنگ را را پرری تهرزژب نمرود و کهرتن دن را نراروا و
اهریمنی میدانند ب راستی کب قتل این پرندگا معصروب و درر را قلزری سرنگ و
خاری ا مهر و عا اب میخواهد
لی! لزبها ا قتل عاب این کزوتران پریوش با و کردند کرب قلزری سرخو ترر ا
سنگ خارا و خاری ا هر نو رحم عا اب احساس و عهرا انسرانی دارنرد ررای
دنان قتل انسان حژوان و محو هنر و موسژقی و دوا خوش و دریش ررذت خرش
می اشد
ارزان ا غرور و افتخار ب تراریخ  1جردی  1376ا ریرا رادیرو هررات اعرالن
کردند امرو ب تعداد  50جاو کاتر در قریب سروسرتان هررات کهرف و توسرط
افراد امر ب معرو و نهی ا منیر ذ ح گردید
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اجراي فرايض و سنتها در زير دره و شالق
مردب هرات ا ریشهای لند خاکزد دسرتارهای گرددررود و کرال هرای رناارنرگ
پاکستانی و هراتی در یر ژرق ساژد لزربهرا و خهرونو رو افرزون دنران عرادت
گرفتب ودند و ا قژودات شرعی و درۀ محتسزان و شالق پورژس ی فرورب و نهران
لزبها سا گاری میکردند
پورژس مذهزی ارزان در نما های پنجاانب مرردب را رب ور شرالق ررب مسراجد
میفرستادند و دوکانهای شان را ب ور می ستند در وقو نما کسی نمیتوانسو
ا جرلو مساجد عرزور کنرد؛ یررا ارزان شرالق ب دسو ا شالق ب جرران دنررها
میافتادند شنژد اب کب عضری ا جوانران ا تررس ارزران ردون وضرو رب نمرا
میایستادند چون در دن وقو تنگ فرصو وضو گرفتن را نداشرتند و شرالق کرور
ارر هم ان نمیفهمژد
اهاری محالت مجزور ودند نما های خاتن را در مساجد محالت اداء نمایند و هرر
شر ب مال اماب مسجد مر و ب خود حاضری دهند ارزان در یرر چترر مرذهر
سژستم اختناق دور استخزاراتی را در هرات مستقر کرد ودنرد و رب ایرن ریرا
خروج و ورود افراد را در محالت یر نظر میگرفتند تزلژرغ و تررویج را ارزران ا
ریا مساجد ب وسژلۀ مال امابها در جامعب پژاد میکردند
تاتژش عقاید و پرسش اصول و فررو دیرن و دیارر سرواالت مرذهزی هرر رو در
ا ارهای شهر جریان داشو و پورژس مذهزی مردب را در صراو روالنی ایسرتاد
میکرد و ا دنها امتحان میگرفو سژاری ا مردب ان ارزان را نمریفهمژدنرد
در پهتو و فارسی دمژختب ا اردوی ارزان راستی رای هراتژان سرژار دشروار
ود سژاری ا مردب ب جرب ان ندانی در حضرور انزروهی ا همهرهریان شرالق
میخوردند و ب د رو و شخصژو شان ب ور سژار ریرحمانرب و ظارمانرب تجراو
میشد
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صف قومانداني امنیه و پاسپورت
شعزۀ پاسپورت در دورۀ مجاهدین و ارزان ا پر دردمد ترین شعزات هرات رود و
در ژن قوماندان امنژب و رئژس پاسپورت همژهب نوعی شراکو وجود داشو و این
همار تداخالتی در ژن کار قوماندان امنژب و واری شرهر در اعطرای امرر پاسرپورت
خلا میکرد در ا تدای ورود ارزان ول این صف اندکی کوتا شد ود؛ امرا رب
مررور مران درا ترر گردیرد و ورود رب قومانردانی امنژرب مهرریل ترر شرد و ایرن
سختاژریها سطح رشو را اال تر می رد
گاهی رای داخل شدن مردب ب قوماندانی امنژب جهو ضرورت رسرمی سراعوهرا
انتظار میکهژدند و مانی درد و داغ شالق در انان این ستمید را ا دری خرونژن
تحمل مریکردنرد و ا رژم و هرراس سرلطۀ اسرتزداد ناررب و فغران هرم کهرژد
نمیتوانستند مردب هری چنان ا فهار دابهای صژادان سنادل خستب و فرسرود
ب نظر میدمدند کب دیار شاید تپژدن را هم فراموش کرد ودند
شرایط و موقعژو ب اندا ۀ ناسا گار ود کب امیان هرگونرب حرکرو و جنرزش را ا
مردب سلر میکرد در چنژن فضا و حارو یا جامعب ب سوی اناجار ی رنامب هترر
اسو اوئژم اناالق میرود و یا تسلژم پذیری و فررمانزرداری را قزول میکند و ب
ندگی خور و نمژر قناعو مینماید؛ یرا مردب ب حال و دیند امژدی ندارند
ارزان ا حلم و شیژزایی هراتژان سوء اسرتااد کردنرد و ا د ار و شرینجۀ دنران
رذت می رند دنان عقد های چرکژنی کب ا شمال افغانسرتان ردل گرفترب ودنرد
االی مردب مظلوب و صزور هرات خاری میکردند در اینجاسو کب هراتژران راهری
ب جز مزار رای د ادی و رهایی ا اسارت نداشتب و ندارند

مستي هريرود
ی جنگ درا دامن اخژر رب شرزیۀ د ژراری سرنتی و قردیمی هررات صردمات و
خسارات فراوانی وارد دمد و در ابر مستی سژال هرای هراری و تغژژرر سرتر رود
هری اراضی مزروعی وسژعی در دورر رود تخریر و دهیرد هرای یرادی دسرژر
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دیدند تغژژر ستر رود ستن ندهای خاکی جویزاران را ب مهیل رو ب رو کررد
و جرریان د را ب رخری اراضی مزروعی سری دشوار سراخو
درپایان رج بور  1376کب گندمزاران تا شژر کرد ود شراریهرا ا دل خرا
سر ردورد و سزز ر و فارژز ا نژا ب د فراوان داشتند ییزارگی ند ریگ جوی
انجژل و ند خاکی جوی درنجان را د رد و هرزاران فامژرل دهقران را در سروگ
کهتزاران شان نهانژد نقل کنند کب جوی درنجان در حدود  360جاو گاو مژن
مزروعی را مهرو سا د کب هر جاو گاو درنجان  40جریر می اشد
ا سا ی و نوسا ی شزیۀ د ژاری هرات و مهار نمودن سژال های هراری هریررود
ییی ا نژا های اساسی محسو میگردد و در رشد و انیها راعو هرات نقرش
سژار مهم دارد اجرای این پروژۀ حژاتی ضرورت ب پالن استراتژیی مریداشرتب
اشد ا احداث ندهای زرگ و ندهای د اردان مناسر در مسژر هریرود ظرفژو
استااد ا د این رود ب اندا ۀ کافی اال رفتب و در راعرو و شرزیۀ د ژراری ایرن
والیو انقال عظژمی پدید خواهد دمد
مؤسسۀ خژریۀ اسیان هر ملل متحد جهو ستن نردریگ ترالش یرادی کررد
چنانکب فهردۀ دن در رو نامۀ اتااق اسرالب  10جردی  1377چنرژن درج شرد
اسو
پرچاو ند ریگ ا یر نای دوهزار متر مر ع ههو هزار مترمیعر کندنیاری و ب
حجم مجموعی هاو هزار متر میعر پا کاری و  2200متر میعر سنگ کاری
ا مصارح کانیریتی و  280متر میعر کانیریو ریزی ادامب دارد مصر نقدی این
پروژ  28هزار ر افغانی ردورد شد کرب د هرزار دن را خرود اهراری پرداخترب و
متزاقی را مؤسسۀ مز ور تأمژن کرد اسو اید گاو کب تا کنون چند ار این نرد
تعمژر شد و دو ار ب سرزر عردب اسرتحیاب سرتر رود تخریرر گردیرد اسرو
دهقانان هرات همار ا سژال هرای هراری دسرژر مری ژننرد و سرتن هرسرارۀ
ندهای خاکی دنان را ب ژااری میکهد
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معارف و تحصیالت عالي
اگرچب وضع عمومی تحصژالت عاری در هرات ا همان رو های نخسرتژن تعریاری
نداشو و ا کمزود کادر متخصص وسرایل و امیانرات درسری و پروگرراب علمری و
دمو شی رنج می رد؛ رژین دغا تحصژالت عراری و تأسرژس دانهراا (پوهنتون) در
والیو هرات گاب ماژدی محسو میشد ا عهرا و عالقرۀ محصرالن و ترالش و
فداکاری استادان میتوانسو رشرد و توسرعب پژداکند
در عهد ارزان مژنۀ هر نو رشد و انیها در سطوح گونراگون ا جامعرب سرلر
شد در ابر فروپاشری نظراب اداری کنرار گژرری اکثرر کادرهرای فنری و مسرلیی
محرومژ رو نرران و دختررران ا حررا تحص رژل و ک رار رکنرراری تعررداد ی رادی ا
متخصصان و کارمندان سا قبدار هراتی توسط ارزان و پژوستن شران رب صراو
والنی ژیاران و فقژران رقو دانهیدۀ هنرهای یزا و غژر هرنو شروق و عالقرب
ب میتر و تحصژالت عاری را در جوانان و نوجوانان هراتی سرکو کرد
معار و تحصژالت عاری ب سقوط رو ب رو شد ژهتر معلمان و استادان ب سزر
کمی معاش و مهیالت رو مرر در یرر فهرارهای ارزران ترر وظژارب کردنرد
هزاران ن و دختر اسواد و تحصژلیر خانرب نهرژن گردیدنرد رب قرول اسرتادان
پوهنتون درسال  1377ا  300ناریکب در امتحان کانیور قزول شد ودند فقط
 70نار حاضر ب بزو ناب در رشتبهای اد ژات راعو پژداکوجی (دارارمعلمژن) و
شریعات شد و متزاقی ا بزو ناب و ادامۀ تحصژل خودداری کردند
وضع تعلژم و تر ژب نژز سژار دشاتب و خرا ود معاش معلمان کاایو خرج چند
رو ۀ دنان را نمیکرد اختناق و فهارهای اقو فرسای ارزران همرب را خسرتب و
ناامژد کرد ود حجم مضامژن دینی در میاتر یراد شرد و شراگردان ا در و
فهررم دن عرراجز ودنررد ا اررال خردسرراری کررب ترراهنو سررتن دسررتار را رب سررر
نمیدانستند مجزور ب پوشژدن مندیل شدند در این فضای مسموب و خاب کنند
رای علم و دانش و تعلژم و تر ژب جایی اقی نمیماند
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سوء استفاده از انجمن ادبي هرات
پس ا تصر هرات توسط ارزان فعارژو حیومو پسندانۀ انجمن اد ری متوقرف
شد در دورۀ دورو کودتا و حیومو محلی مجاهردین انجمرن مز رور کرار مروبری
انجاب نداد و در یر چتر رسمی حیومات وقو فعارژو میکرد
در دورۀ مجاهدین ا این انجمن سوء استااد سژاسی مریشرد و انجمرن ا د ادی
اد ی و فرهنای رخوردار نزود چنانکب در رو نامۀ اتااق اسالب پنجهنزب  21دررو
 1372مقامات رسمی ا قول اعضای انجمن چنژن نوشتند «اعضای انجمن اد ری
والیو هرات ییزار دیار حمایو کامل خود را ا کاروان نور در سررکو و امحرای
ملژهبهای خائن دوستم و گلزدین اعالب نمود و رای ادامۀ جهاد و مزار ۀ معنوی
ا سنار قلم و فرهنگ ا را دمادگی کردند»
پس ا کندی تژغ ظلم و ستم ارزان عضی ا چهر های سژاسری دن رب هردایو
استخزارات پاکستان ب فیر استااد ا انجمن اد ی هرات شدند ماتری رطژرفاهلل
لزبهرا در هناراب انتصرا رب ریاسرو
حیژمی ییی ا چهر های اصلی تحری
ا العات و فرهنگ هرات این کار را دغا کرد وی ا فعال کردن انجمن اد ی هرات
درپی دن ود تا شخصژوهای اد ی فرهنای و صاحر قلرم هراتری را شناسرائی و
یر کنترول دورد ا انجمن اد ی ب حژث وسژلۀ سژاسی استااد کنرد و تزلژغرات
را اندا د
در راستای این سژاسو یرکانب ب تاریخ  21حمل  1378سراعو دو جرۀ عرد ا
ظهر جلسۀ انجمن اد ی در سارون کتا خانۀ عامۀ هرات ب منظرور گرزینش هژئرو
رهزری و تعژژن اعضای کمژسژونها دایر شرد در هژئرو رهزرری اشرخاص دتری
شامل ودند ماتی رطژفاهلل حیژمی رئژس ا العات و فرهنگ هرات سژد محمد
عمرشهژد رات علی فدایی موروی نصراهلل عنزری ناصر رهژا مسرعود رجرائی
سژد ضژاارحا سخا دستاژر قژومی احمد سعژد حقژقی عزداهلل شاژقی و احمرد
ضژاء رفعو
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اشخاص ذیل در کمژسژونهای مر و ب انتصا شدند ناصررکااش محمرد ظراهر
رستمی همایی خادب محمد شژرین سرخن نظرابارردین شریوهی داوود منژرر
نهژ فالح علی شا حیژمی خلژل حسن اد توکل نژ سژر وری شا هرر
هااردین ها محمد غا ی اد ظاهر ارشاد عنایو و غژر
تعداد اعضای انجمن ب ژش ا صد نار میرسژد تا جرائیکرب ناارنرد ا اعضرای
انجمن پرسژد اب اکثریو قا ع شاعران و فرهناژان هراتی ا ترس ارزان ب ایرن
جلسب شرکو کردند دنان پول و توان مهاجرت ب کهورهای دیار را نداشتند نراً
مجزور شدند در یر استزداد و اختناق ارزی ندگی کننرد و رب دسرتورات شران
گوش دهند این ود ماهوب واقعری فعارژرو مجردد انجمرن اد ری هررات در عهرد
ارزان

اجراي حد شرعي و لغو قوانین سابق در محاکم
ییی ا مهیالت اساسی جامعۀ افغانستان همار عدب وجود قوانژن معژن و تطزژا
نهدن قوانژن موجود ود اسو ا تغژژر رژیمها و حیومات اجرای قروانژن نژرز در
این کهور دستخوش ا هاب و سردرگمی میشرود در دورۀ جنرگ درا دامررن ایرن
ا رهاب و پژچژردگی همار در محاکم و ادارات رسمی احسراس مریگردیرد؛ امرا در
عهد ارزان ی نو هرج و مرج و سردرگمی جدی در سژستم حقوقی قضرایی و
قوانژن افغانستان چژر شد
ب قول موروی جلژلاهلل معاون استر محیمۀ ارزان قصراص شررعی در حیومرو
لزبها جاری اسو و مال محمد عمر تماب قوانژنی کب را شرریعو و فقرب حنژاری
مغایرت داشو ی فرمانی رغو کرد ب تاریخ  11سر ان  1377در شورای علمای
افغانستان کب ب منظور ررسی قانون اساسی و سایر قروانژن کهرور در کا رل دایرر
گردید ود مواد قانونی کب ا تاسژر خاص ارزان ا شرریعو مغرایرت داشرو یرا
تغژژر کرد و یا ب کلی ملغی شد؛ قانون مدنی سا ا معطل و ا جنزب اجرائی خارج
گردید و موضو مراجعب ب علما ب مژان دمد
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ب این ترتژر دید میشود کب خالء قانونی و ا هراب در سژسرتم قرانونی و قضرایی
کهور نسزو ب گذشتب یاد تر شد و انتصا اشخاص غژرمسلیی و نا دگا ب امور
حقوقی و حتی قوانژن شرعی در کرسی قضا ر پژچژردگی اوضرا محراکم و نظراب
قضایی افغانستان افزود
ارزان در دورۀ حیومو خود دسو د ها سارق را ریدند؛ تعداد یادی را سناسار
و ب یر دیوار کردند و یا دار د و ب گلورب ستند اعداب و قترل انسرانهرا ررای
ارزان دسانتر ا نوشژدن د ود دنها ا اعداب و ترور هرگز گامی در را اسرتقرار
نظم و قانون عدارو و مصئونژو اجتماعی ر نداشرتند دنران هرژچگرا ظرفژرو و
دانش ریهبیا ی مهیالت و نا سامانیهای اجتماعی و اخالقری را دارا نزودنرد و رب
قانون و حقوق انسانی اهمژتی نمیدادند دنها ا شرریعو و ناروذ روحرانژون در را
حاظ قدرت و سلطۀ خود استااد میکردند

شکست کودتاي خیالي
پس ا دو دهب تجار جنگ و شیسو کودتاهای مختلف هنرو کسرانی در مران
حیومو ارزی پژدا شدند کب رب فیرر کودترا افتادنرد ررح رانردا ی ا ریرا
کودتای نظامی در شرایط جنای کب تماب قوای ارزان مسلح ود و درحال دمراد
اش قرار داشتند و دنهم در ی والیو دور ا پایتخو نوعی خودکهری رب شرمار
میدمد تنها میتوانسو اوضا را دشاتب تر ساختب و رای اهاری ریدفرا دردسرر
خلا نماید و تژغ استزداد و خهونو را تژز تر کند
ب تاریخ  29بور  1378شزب کودتای حز وحدت اسالمی (کب ژهتر ب پهتزانی
دورو ایران توسط اهاری هزار در والیو هرات رح شد ود) قزل ا پژاد شردن
توسط ارزان کهف و خنثی گردید گاتب میشود کب استخزارات ارزان قزال" در
جریان ود و نقهبیی ب اصطالح کودتا توسط مسئول ا العات حز وحردت در
دل پول هنااو ب ارزان داد شد ود ناارند کداب اسنادی در رد و یرا تأیژرد
دن در دسو ندارد
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پژش ا ظهر رو چهارشنزب  29بور  1378شهر هرات ب کا وس ترس و وحهرو
تزدیل شد ود و ارزان مسلح تعداد یادی ا مردب یگنا و مظلوب هراتی را کب
ا موضو ا العی نداشتند و قر انی معامالت دو جانر درگژر شد ودند دسرتاژر
کردند مرد و ن قریۀ جزرئژل کب در هنااب جنگ ضرد روسری پایارا مجاهردین
شژعب ود ب دسو ارزان اسژر شدند لزبها ا یرحمی و سرنادری نعرشهرای
کهتاان را در چو های شهر دار دویختنرد و ایرن اوج درنرد خرویی و قسراوت
قلزی ارزان را ب نمایش میگذاشو
عد ا این واقعب مروج وسرژعی ا دسرتاژریهرا رب را افتراد و تمراب نردانهرا و
محلهای مخصوص ا ا داشوشدگان پر شد فهار و شینجب ب اوج فل رسرژد
سران ارزان خاصب مال عزدارصمد قوماندان امنژرب و مرال شرریف رئرژس محرزس
مردب یگنا را ب اتهاب دسو داشتن در کودتا دستاژر و شرینجب مریکردنرد ترا
رای خود رشو اژرند

سنگسار ستاره
ستار فقژر دختر غوریانی رو گرار سرژار سرختی را پهرو سرر نهراد رود در
تارییستان جنگ نهال ندگی اش در چناال تند اد خزانی ب ر رسژد و در عقد
نیا شوهری تنادسو و غریر دردمد ود شوهرش رای سژر نمودن شیم فامژل
و ب دسو دوردن پول خور و نمژر ب ایران کار میکرد
جنگ نب تنها کلزبهای گلی و خانبهای دری را ویران ساختب ود؛ لیب فقر و فساد
اخالقی را نژز افزایش داد ود در یر شالق و درۀ ارزی هرم گرا گراهی فحهراء
انجاب میشد سوختب مردان و تهنب جوانان ب سزر اال رفتن پژهیشها ا ریا
ا دواج نمیتوانستند نژا های جنسی خود را رفع نمایند؛ مجزور میشدند ب شریل
نامهرو رفع ضرورت کنند
ا قضای رو گار در مژان غوغای سژار هو رسوایی ستار ا اب افتاد و قصۀ هم
دغوشی او ا سوختب مردان هوس ا در شهر و دیار پژچد لزبهرا ایرن فقژرر ن
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یکس و ناتوان را ب عنوان نمونب رگزید و ب جرب نا محیوب ب سناسار کردنرد
کب جریان اجرای دن ب شرح دتی اسو
ب تاریخ  9مژزان  1378در دشو جنو غوریان مردب یادی گررد دمرد ودنرد
دسژا ادهای کهن دیار ا چرخش ا ماند و پژیرهای فرسود و تخریر شدۀ دنهرا
در یر دفتا ا استان مانبها حیایو میکردند کوچژان هرم ا دل دشروهرای
فراخ کوچ کرد ودند در یر ژرق ساژد و در سایۀ سرناژن سرالحهرای ارزران
ا ار را ار قاچراق رود و جوانران کرراکش غوریرانی هرر رو در را ایرران کهرتب
میشدند
در دل دشو گودال شرعی ارزان دید میشد کب سرتارۀ محیروب در دن ایسرتاد
ود ترس و سیوت در همب جا چژرگی داشو تماشاچژان یادی رب سرتار نارا
میکردند رحظاتی عد ا صدای درشو و خهن ییی ا لزبها سیوت شیسرو و
رگزار سنگ ر سر و صورت ستار یی در حال غرو اریدن گرفو در مدت کمی
گودال و ستار در یر اران سنگ ناپدید شدند
ارزان ا اجرای حیم شرعی سی شادان ب نظر میرسژدند و اما مردب ا تعجر و
ترحم ب ستار میناریستند مثل اینکب تا ب خود دمد و ب حال و دیندۀ خرود
فیر میکردند در این حال اقواب ستار جلو رفتند ترا نعرش او را ردارنرد پرس ا
رداشتن سنگها معلوب شد کب هنو ستار غرو نیرد اسو
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اوضاع اقتصادي هرات
پس ا کودتای بور و گسترش جنگ در کهور هژچ گاب اساسی و متزرار ی در را
رشد و انیها اقتصادی و اجتماعی هرات ر داشتب نهرد مژیرانژزب غژرر نورمرال
جناری در سرراحو نرردگی اقتصررادی و اجتمرراعی جامعررب چژرگری پژرداکرد ررب
تأسژسرات و امیانررات یر نررایی پررروژ هررای انیهررافی شرررکوهررای اقتصررادی و
مؤسسات دورتی و خصوصی خسارات و صدمات سرساب دوری وارد شد
والیات حاکمنهژنها عالقرب داریهرا د هرا و منرا ا در رژن نژروهرای مسرلح
دورتی مجاهدین و ملژهبها تقسژم گهو رب راعرو ماررداری شرزیۀ د ژراری
صنایع دستی و تجارت ضر ات سناژنی د شد کب جزرران دن در کوترا مردت و
دون کم های ژنارمللی سی مهیل و نا ممین ود
در دورۀ مجاهدین کداب اقرداب مروبر و چهرماژری در مژنرۀ ا سرا ی یر نرای
اقتصادی صورت نارفو تنها ا ر مؤسسات خژریۀ ژنارمللی و دفاتر خرارجی
مقژم هرات عضی پروژ های ا تدایی و ودرس عابارمناعب اجرا شد مردب در دورۀ
مجاهدین ب ا سا ی اراضی مزروعی شزیۀ د ژراری اغات و منا ل نهژمن خرود
پرداختند و چهرۀ خا درود و خمژن شهر و د هرا را ترا حردودی تغژژرر دادنرد
تجرارت و ترانسپورت تا اندا ای رونا گرفو و کارهای پر مناعو مارکروسررا ی
دون درنظرداشو نقهۀ کلی شهر و معژارهای ساختمانسرا ی پژهررفتۀ شرهری
توسعب یافو
پس ا تصر هرات توسط ارزان ب تاریخ  14سرنزلۀ  1374در اوضرا عمرومی
اقتصادی این والیو کداب تغژژر مثزتی رب مژران نژامرد و در عروض تمراب ذخرایر
پولهای فژزییی ان ها کب مجاهدین ب ایران انتقال داد نتوانسرتند گردابهرای
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اجناس دورۀ نجژراهلل مواد غرذائی سرژلو دیپوهرای سرالح ومهمرات تجهژرزات
نظامی گدابهای دهن ا مسرتعمل و عوایرد سرشرار گمرکرات هررات رب دسرو
ارزان افتاد و ب مرور مان توسط ارزان ا هرات خارج شد
همان ور کب مجاهدین جای نژروهای دورتی و ملژهبها را گرفتند و قدرت نظامی
شان ب مرور مان وال پذیرفو جای قوماندانهای مسلح را هم ارزان پرکردند و
قدرت نظامی دنان ب لزبها انتقال پژدا کرد کب دن انتقال قدرت اقتصرادی را نژرز
تاحدودی در پری داشرو ارزران رب پهرتزانی تراجران پاکسرتانی و تراجران دو
تذکر ای در همیاری ا تجار کالن قندهاری و هلمندی شاهرگهرای اقتصرادی و
تجارتی هرات را ب دسو گرفتند و تاجران هراتی در ابر تزعژض و فهار ارزان ب
مرور مان ا مژدان رقا و اقتصادی خارج شدند
در این دور هرات همچنان ییی ا نادر سژار مهم افغانستان ود در دل صردور
مواد مخدر ب همیاری شزیۀ مافژای منطقوی و ژنارمللی کب ا سرران ارزران و
تاجران یاد شد ارتزاط داشتند اموال وارداتری ماننرد ترایر مروتر سرژاار وسرایل
صوتی تیب ا موترهای دسو دوب و غژر وارد مریگردیرد و در گمرر هررات
محصول میشد ا اینجا ب صورت غژررسمی ب پاکستان و مقدار کمی رب ایرران
میرفو در این معامالت ارزتب تاجران د اد هم فعارژرو مریکردنرد؛ ررژین قردرت
اصلی ب دسو سران ارزان سران مافژای مواد مخدر و تاجران کالن هلمنردی و
قندهاری قرار داشو
ارزان کب ب عنوان ر پادارندگان اسالب سنتی و قزایلی درعرصۀ سژاسی و نظامی
ظهور نمودند ا حژث اقتصادی جریان سرمایداری خرید و فروش اسرعار تجرارت
داخلی و ژنارمللی مواد مخدر و ورود و تو یع کاالهای مصرفی وارداتی را رشرد و
توسعب افزون خهژدند و را شرناخو اوضرا داخلری افغانسرتان منرا ا قزرایلی
پاکسررتان و کهررورهای همسررایب ایررن جریرران سررود دور را درخرردمو معرردود
سرمایبداران قدرتمند حامی خود کب ا شزیۀ مافژای منطقوی و ژنارمللی پژونرد
ارگانژ داشتند قرار دادند و ا شژوۀ مخصوصی رهزری کردند
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لزبها هرگز ا ار شهای ماژد فرهنگ سرمایبداری دیموکراسی و جامعرۀ مردنی
ب ناع جامعب و مردب استااد نیردند دنها ایرن پروسرۀ اقتصرادی و تجرارتی را در
چوکات اسالب سنتی ا افو قومی و قزایلی و ا زارهای تعصر خهرونو شرریعو
ارزی و اختناق سژاسی ادار کرد و هرنو اعتراض و نارضایتی مردمری را
خه
ا تانگ و شالق پاسخ میدادند
ب این ترتژر سران ارزان در را طب ا مافژای اقتصادی در تمراب وایرای نردگی
واقعی مردب سلطب یافتب و قدرت سژاسی اقتصادی و نظامی خرود را در یرر چترر
مذهر و جاذ بهای قومی و قزایلی حاظ میکردند دنها ا در دسو داشرتن نرزض
عقژدتی و مذهزی جامعرب و سرچهرمۀ اصرلی اقتصرادی هرر وقرو مریخواسرتند
رجامعب و مردب فهار وارد میدوردند و ا تغژژر دادن مثال" نرخ اسعار جژررهرای
دوکانداران و تاجران هراتی را خاری میکردند ا ار اسعار هررات در انحصرار چنرد
تن تاجر کالن مثل حاجی رو ی خان قندهاری و حاجی صارح محمد پهتون قررار
داشو
در دورۀ جنگ و دورۀ ارزان راعو و مارداری هرات سقوط کررد ماریران ارضری
سژار ضعژف شدند و انزو عظژم دهقانان هرات ب سختی رو گار مریگذشرتاندند
صنایع و کارگا های محلی در را ر سژل واردات خرارجی ا دور خرارج شردند در
این رو ها ا ار سناتراشان ب سزر افرزایش مردگران و کهرتبگران جنرگ رونرا
گرفو شزیۀ انیداری ب کلی سقوط کرد و ان مرکزی ب ی شرعزۀ تحصرژلی
مزدل شد
ادارۀ راعو مارداری شررکوهرای سرهامی و خصوصری پرروژ هرای انیهرافی و
عابارمناعب ب کلی فراموش شد شهر هرات در حقژقو رب را ار فرروش و پخرش
کاالهای متنو و غژرمرغو خارجی تزدیل گردید
تعداد یادی ا کارمندان متخصص و مسلیی ا کار رکنار شد و ب خژل ژیاران
و فقژران جامعب پژوستند درسال  1378و  79ژیاری ب اوج خود رسژد و حران
اقتصادی و فاجعۀ انسانی جامعب را تهدید میکرد
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در ابر تزعژض و فهار انحصاری سران ارزان و تاجران کالن حامی شان ژهترینۀ
سرمایبداران هراتی ب صاو زقۀ متوسط و پائژن سقوط کردند و اهل کسرزب و
کارمندان ب صاو فقژران جامعرب مریپژوسرتند همچنران فهرارهای زژعرو و
خهیساریها هم ب دن عالو شد و چژزی نماند ودکب ناس مرردب در یرر ایرن
فهارهای مژنی و دسمانی ا دنهای استخوانی و نحژف شان ب در دید
ییی ا اقالب عمدۀ عایداتی لزبها دردمد محصول گمرکی هرات ود کب رب قرول
ماموران ان مرکزی هرات در ما سنزلۀ  1378رو انب ب ور متوسط  3ملژرارد
افغانی میشد اژدهای تهنب کاب جنگ و سود جویان ارر تماب منا ع پوری را دب
میکهند و ا منا ع سرشار هرات هژچاا در را امور عرابارمناعرب و رفرا جامعرب
استااد نهد
ارزان ب این هم قناعو نیرد رو ب رو مارژاتها و عوارض را االی مردب اضافب
کردند ا دهقانان عهر میگرفتند و ا تاجران و اهل کسزب دون حسا و کترا
مارژات حصول میکردند عالو ردن تورب پوری و گرانری رو افرزون نردگی را رب
اهاری هرات سژار دشوار ساختب ود کب جدول یر ژان این واقعژو می اشد
جدول نرخ مواد ضروري براساس قیمتهاي بازار آزاد
واحد پول افغانی و و ن کژلوگراب
کاال  -سال

اسد 1374

سنزلب 1375

بور 1376

بور 1378

گندب

625

3100

7500

8000

رنج صدری

2500

10000

12000

16000

رنج رژالفر

2000

7500

8500

شیر

2750

12000

13000

18500

روغن

5200

18500

24000

43750

چا سژا

10000

60000

80000

150000

ماسو

875

6000

5000

6000

50

6000

28000

50000

1200

6000

7000

پطرول فی رژتر

1500

8000

8000

قژمو فی دارر

9000

21000

24500

گوشو گوساند
تژل خرا
رژتر

فری

60000

52000

ا جدول فوق ر میدید کب اناالسژون در هرات روند شتا ند داشتب و ندگی رای
مردب رو ب رو دشوار تر شد اسو این فهار ژهتر متوجب مردب فقژر جامعب کرب
در هرات اکثریو دارند ود اسو ارزان ب ندگی رو مر فقر گرسنای مررگ
و مژرر و حررران اقتصرادی و اجتمرراعی کراری نداشررتند؛ دنهرا ررا حژلرب و نژرنررگ
میخواستند عقاید و فرهنگ مردب هررات را رب ور تانرگ و شرالق را اورهرای
افرا ی مذهزی و قزایلی خود را ر سا ند
رسول پويان
 1378خورشیدي

51

