
ن مهره و استقرار صلحیاخر  

 ین مهره برایدن اخریا بر گزاستبداد ب یخ افغانستان گواه است که استعمار با همدستیتار

 یاز نوکران بوم یکیا و بخصوص افغانستان یاش در جنوب اس یات استعماریاستقرار ح

رکش کمانش گذاشته است.یاش را به ت  

انش در منطقه یام ها و ناراضیسرکوب ق یبران )نوکران اش( یس از سالطیچنانچه انگل

ا در کمان اش گذاشت و در افغانستان یحیده با گذاشتن اوال یر را با سقوط دوره امانین تیاخر

ق یا ترزین قلب آسییآرامش دهنده موقت را بر شرا یچهار دهه دارو یپادشاه ساخت که برا

 کرد.

 یبوم – یافغان یجامعه ا یزه سازیدموکرات یبرار پرچم داس و چکش ین زیاستعمار گر نو

ل کرد تا صلح و آرامش  یرو تبدیشطرنج قدرت را تغ یک دهه مهره هایش از یب ییله ایو قب

اورد.ین بیرا بر افغان زم  

رق تالش یشه و رنگ بیاست و اندیر سیاسالم پوشاند و با تغ ین مهره اش را قبایب آخرینج

ر شده بود فروکش دهد.یخته در سراسر افغانستان دامنگیرا که خود انگ ینمود تا جنبش مردم  

و پالن نده نگر طرح یکه توسط پالن سازان آرا ا شعار" اسالم در خطر است" یدر مقابل س

ملبس با لباس اجنت ها(  بخوانبدست مشاوران ) ،از دالر و سالح یبا صندوق ها شده بود

طر ر خن دین جنبش مردم برد و در هر کوه و برزن شعار دیدر ب یافغان یو محل یبوم یها

غ کرد.یبگوش مردم تبلخطبه داد و ان استعمار درمنابر مساجد یق بلند گویاست را از طر  

و شهادت رهبران  یش آهنگ رهبریمردم ، عدم گردان پ ین آگاهییو سطح پا یسوادیب

و  یب در جنگ افغانستان ) شوروی، بدست نوکران هر دو جناح رق یبخش مل یجنبش آزاد

 یخته مردم افغانستان ، سمت و سویخود انگ یگر بودند که جنبش ملیکا( ، عوامل دیامر

افت.ی یاسالم  

رون با سالح و پول ینان عجم و عرب از بو رهز یداخل یتشکل از دزدان سرگردنه ا

مردم  یخته ایخودانگ یها زشیخد سالح بری" با تهدیاسالمبنام مقاومت " یسعود -کایامر

.چیره شددر قرا و قصبات کشور  

     یک راکت و مرمیو شل هاوان یو خمپاره ها یروس یختن خون مردم با پرتاپ بم هایر

اصطالح ه نقاط ، افغانستان را به حمام خون مبدل کرد.ین در کلیون" از فضا و زمی" جهاد

ن الملل قرار یاست مداران بیکه سرخط اخبار جهان شد و ورد زبان س یاحساس -یاسیس

 گرفت.

ا در ن ریوار برلیختن دیو ر یمردم افغانستان سقوط ابر قدرت شورو یو خون بها یقربان

داشت. یپ  

 ران ناراضیبا جنراالن و وز ی" با عقد تفاهم نامه ایت رهبران جنبش " اسالمیدر نها یول

د و از کشور فرار کردند(یها عفو گرد یمیات شان با فرمان دولت تنظیب ) که جنایدولت نج  



از تورخم عبور و به شهر کابل برسد و با سقوط دولت  یسبب شد تا کاروان رهبران جهاد

ک ی" را با شل ی" انقالب اسالم یروزیار خفاشان شب پرست افتاد و پیب ارگ در اختینج

کردند. یها جشن گرفتند و تاج پوش یمرم  

گرسالح یشتر برخ همدیمت بیبدست اوردن غن یدر همان اغاز برا ی"قهرمانان " هشت ثور

 یمین تنظیب یغ تر از جنگ هایرا در سراسر کشور بمراتب شن یرانگریدند و جنگ و یکش

ل شد.یات شان به تل از خاک تبدیبخصوص شهر کابل از جنادوران " جهاد " بر پا کردند.   

کند  یدان رقابت رها میشه دست مزدورانش را پر از سالح ساخته و انها را در میهماستعمار

ش را بر او ثابت کند.یاز انها وفادار یکیتا   

عامه  یها ییهان و عوام و چور و چپاول داراگنا یو کشت و کشتار ب یمیتنظ یرقابت ها

د.یکارد را به استخوان ملت رسان  

 – یفه اش را به برادران ناتنیوظو دیرون کشیش را با شکست ابر قدرت منطقه بیا پایس

نظارت  یمین االتنظینازعات بان دادن به میپا یسپرد تا برا یو سعود هیهمسا یاجنت ها

ضاع افغانستان ماند.کنند و خود از دور ناظر بر او  

ساختند تا نوکران شان  یمیزم تنور جنگ تنظیهر انچه پول و سالح بود ه یاس ا یسپا و ا

ت شود.یصاحب حاکم  

 یپتو ،یمیآتش جنگ تنظ یشعله ها یرو یاس ا یا یا با همدستیپسرالدن با مشوره س

را در مبر " ایحت پینصوآخوند عمر را هموار کرد و در منابر مساجد " خواب مال عمر

غ کردند.ینماز تبل یخطبه ها  

‘ سرحد و پسر الدن در عقب پرده  یانسو یمسلح مکاتب قران خوان یبا طلبه ها یاس ا یا

ل وار یبر شهرها س یاس ا یا یر ساخت و لشکر طلبه هایآخوند عمر را بر قندهار ام

.را بر پا داشتند  یک دهه جمع کردند و امارت اسالمی یها را برا یمیم تنظیختند و گلیر  

، هن آرامش قتل و کشتار عامیکه حاصل ا آوردرا بر کشور یآرامش نسبامارت عمر

و  یقیسوخته ، بستن دانشکده و دانشگاه ها ، حرام کردن موس یکشتزاران و تاکستان ها

دولت یت های ممنوعازشتریهندوها و ... بمراتب ب یفارقه برا یفلم ، عالمت گذار یتماشا

بود. شان یبرادران جهاد  

سازد.  یشتر میمقاومت ضد خودش را ب زمینیریز یان هایت ، غلیکه افراط ییاز انجا

که جز خدا  یملت یاستخوان یبر شانه ها یامر بالمعروف در مال عام ، دره زن یشالق زن

ز یصبرشان را لبر یو کاسه ا شان ربودیرا از ا یخواب و آرامش نسب ،ندارند یاوریدگر 

 ساخت.

 ین که برایبه باور ا ،رهبر ملت یسرپرست و ب یکاروان جنبش خاموشان ب یااما عراده 

ه شیر به سان خاموشان جنبش .چرخد یآهسته م ، ردها گذر ک یکید از تاریدن به نور بایرس



خواسته که قرنهاست  نبش ملیج.دارد و نوده زدن سبز شدند یاب زنده است و امن یبدرخت 

  شده است. یبر شهیرون کشد ریبسرش را لمس نور یبرا یکیتارریز ازتا 

ان ین که پایاو به باور ش را از دست ندادهاد یام یشه بریبا ر جنبش خاموشان بی سر پرست 

 مقاوم چون ،د داشتند عمر کوتاه خواهیبا شفق خورش ییلدای ید است و شب هایاه سپیشب س

ض قناعت را به گردن انداخته اند.یتعو در مقابل نامالیمات ایستاده و ابین آسیرینگ زس  

ن ینو است نظمیق سیتطب یا برایس .شده بود یضالت جهانعمف و پر ثمریعضگره افغانستان 

هان ، ه و استثمار انسانها در جیصدور سرما وزم یالیو سلطه غارتگرانه امپر یجهان

داد. یرا قربان یارکیویحمله بر افغانستان سه هزار ن یبراو افغانستان را نشانه گرفت  

 رونما شد و شفق کاذب آسمان افغانستانبر و پاره شد ۱۲ یب یتوسط بم ها رهیت یابر ها

ل دولت یبا تشک سیا .گشودما ده ید کردن کنفرانس بن برخ مردم ستمرید را با دایروزنه ام

 زیر ،یفرار داخلی و -یجنت ها ا–ها یمیو تنظ یرونیب -یاجنت ها -مختلط از اسکوالر

 ی"امارت اسالمبررا "  افغانستان یاسالم ی"جمهوردولت  ، شاهیدولت   سه رنگ بیرق

آغوش بر شاگردانش راوالدن ، آخوند عمرو پسر تحمیل ،شده اژگونو" افغانستان

.داد یاش فرار یناتنبرادرمهرپر  

صلح بر عقب میز خطابه سازمان ملل با سپردن پیام  لباس محلیزیور را با سیا نوکراش

یی در کاخ سفید و ثنا خوانی در مجلس سنا به او سخصیت سیاسی داده و دعوت و با پذیرا

 حکومت اش را رسمیت می بخشد.

اتخابی مختلط و انتخابی سهامی " جیره و"قت" لت های " موار دوبیش از چهارده سال استقر

شوه ر ،آزادنه دست به فساد " و بیان ازادی تجارتراسی وکدمو نظام ن اجنبی در"خوارا

های بین ک کمسرشدند و بربارگاه  و ارگاه وب کاخ احصو و چپاول زدندچور ،ریاخو

  هنوز هم بزکشی دارند. - مردم افغانستان زخم هایبخش التیام تحایف  -المللی

برعکس در نمایش یافت نمردم نه تنها التیام  م ها و روانزخها ، ۱۲در نظام باد آورده بی 

هم ها هنوزخون شان در دریا های شهرسیل  ،انفجار ان تیاتر روی جاده ها در انتحارورایگ

ست.جاری ا  

قبیله ایی و زبانی بیشتر از پیش زباله می کشد.  ،قومی،اتش جنگ نیابتی در سال های پسین 

بین رقبای دیرینه  زم های ادامه ای جنگ سرد نوینی) مترسک جدید( ه طالب و داعش

ند.ته اانتقام گیری انها ساخ گوشت دم توپ را بازهم افغانها روسیه( -ریکا)ام  

جنگ نیابتی بیشتر میخ کوب کرده و بر دیوار روس ها با تسلیح طالبان پای امریکا را در

دوباره نویسی و برای اعاده ای حقوق را  ر دین در خطر است ویرانه افغان زمین شعا های

مسکو دعوت نموده است. اتروی میز مذاکرامریکا را  ،سیاسی طالبان  

ه مانور زده و رش دست بعساکبا کشیدن بخش از ی رقیبرح هایکا برای خنثی سازی طامر

اسم " دشمن " دیرینه  .ه استپالن جدید را روی دست گرفت اش برای گرفتن مچ دست حریف

و  جنگیده و در استبداد قرار نظام اسالمی سینه چاک کرده واست برای استکه سالهرا اش 



از لست سیاه بیرون نمود و او را به  ، را خاریده است خان عبدالرحمنامیرسر خون ریزی

.ش کمان اش سازدآخرین تیری تیرک کابل فرستاد تا  

و دیر نخواهد بود  ساخت خواهدمهیا "انتخابات"اش را به ارگ با نوکر زمینه های جلوسسیا 

ر قصاب کابل خواهد گذاشت.که تاج امارت را بر س  

 آیا سیا با این تیر به هدف اش خواهد رسید؟

 طالبان از جنگ دست خواهند کشید؟

 داعش برای امارت گلبدین بیعت خواهد کرد؟

ر خواهد شد؟است برقرا ملت  ه خواسته ای کافهصلح و ارامش ک  

 گلبدین از خر افراطیت پایین خواهد آمد؟

 جنبش ملی و دموکراتیک دوباره شکل خواهد گرفت؟

 تاریخ فردای افغانستان به همه ای این پرسش ها پاسخ خواهد داد.

 

 محمد طاهر

۱۳۹۶ثور  / ۲۰۱۷می  ۱۰  

 

 

 

 

 

 


