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  طالبان،
 

 یشعور ی تا ب  یاز مزدور
 

 فرق دارد.  یمانیبا همپ یمزدورند. مزدور طالبان
 

 ان یهودیبا  زیخزاعه و ن یاسالم با مشرکان بن امبریباشند و چه نباشند. پ شیچه همک  بندند،یم  مانیپ  گریکدی با  دولتها
خود با آنان   مانیشان را نشکسته بودند به پ  مانیکه آنان پ  یبست و تا روز  مانیپ  ظهی قر  یو بن  نقاعی ق  یبن  ر،ینض  یبن

 نوع است.  نیاز ا گرید یکشورها ادولت افغانستان ب یمانیوفادار ماند. همپ
 

ادوار   شتریدر ب  فیضع  یو دولتها  یمحل  یکه قدرتها  دانندیدارند م  ییآن آشنا  یخچهیکه با سرشت قدرت و تار   یکسان
  ی برا  یمانی همپ  نیآنها. آنان از ا  مومتیو ق  تیحما  ر یز  ایکالن بودهاند    یو قدرتها  هایامپراطور  مانیهمپ  ای  خیتار
 .کنندیو رفاه مردم خود استفاده م یخاک و آرام یآباد

 

ر گرفتن  قرا  هیشد که با تحت الحما  یفیبه کشور ضع  لیتبد  ی احمد شاه دران  یهم پس از زوال امپراطور  افغانستان
و    یو پسانتر شورو  یتزار  هیروس  ای  ریکب   یایتانیقدرتمنِد وقت، مانند بر  یکشورها  یاز سو  میمستق   ریغ  ای  میمستق 
از منطقه   یمختلف  یمخصوص افغانستان نبوده است، کشورها  تیوضع  نیخود ادامه داد. ا  یاسیس   اتیبه ح  کا،یامر

 را پشت سر گذاشتهاند.  ییتجربهها نینقاط جهان چن یما تا اقص
 

احزاب مجاهد  یشورو  تیحزب خلق که مورد حما  حکومت و    تیکه مورد حما  نیبود،  بودند،  پاکستان  و  غرب 
 نیاز هم  ییقرار داشته، همه نمونهها  یجامعه جهان  ت یسال گذشته مورد حما  ستیافغانستان که در ب  یحکومت کنون

 امر هستند.
 

 ی بر تبادل منافع نهاده شده است و مزدور  هاشیاست، پا  فتریطرف آن ضع  از دو  یک ی اگر    ینوع رابطه، حت  نیا
و رابطه پاکستان با    ن، یو چ  هیبا روس  ران یرابطه ا  کا،یمتحده امر  االتیبا ا  ی و امارات عرب  ی. رابطه سعودستین

 است.  لیقب نیاز هم ش یهمه کم و ب کای و امر سیانگل
 

  ان یکه نه سود و ز  یشعور یخود مزدورند و آنهم مزدوران ب  ادیو بن  شه یهستند، آنان در ر  یمتفاوت  دهیطالبان پد  اما
 مردم را.  انینه سود و ز دانندیخود را م

 

 ی سازندگ  یساخته شدهاند نه برا  یو تبهکار  بیتخر  یهستند که برا   رانگریاما و   شعوری ب  یجنگ   نیماش  کیتنها    طالبان
  ی مردم و برا  یبهبود زندگ  یبرا  یقدم  چیاز افغانستان ه  یخود بر مناطق  تیمشش سال حاک-. آنان در پنجیو آبادان

و پشاور به حراج و    تهیکو  ی را هم به بازارها  یدولت  ساتیتاسامکانات و    ماندهیباق  یوطن برنداشتند، بلکه حت   یآباد
بودند. تصو  المیل دن  یریگذاشته  به  افغانستان  از  آنان  م  ایکه  آورتر  کردندیعرضه  ما  ریتصو  ن یشرم  و    ه یممکن، 

 شده بود.   نیزم یرو یملتها گریدر چشم د نیسرزم نیهر شهروند ا یسرافکندگ
 

َجو ارزش ندارد، و هر جا    کیخاک صورت گرفته است از نظر آنان    نیدر ا  یسال هم هر چه آباد  ستیب  نیا  در
 . کنندیم  رانشیو و بیدو باره تخر رسدیهم دست شان م

 

 و حقارت و جهل و سفاهت باشد. نیکه انباشته از ک کندی م نیبا وطن خود چن  یکس تنها
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منطقه شدهاند که آنان را مثل   یاستخبارات  یدستگاهها  نیبکارتر یاز فر  یک ی   یچهیکه باز  دانندینم  یشعوریاز ب  آنان
و  هایینایآغوش چ به  یگر یبه آغوش روسها بروند و روز د  یگاه واریتا روسپ فرستد،ی کشور م کیهر روز به   یپاپ
 .. هایه یفق تی وال ای
 

فروخت و هزاران تن    کایهم ارباب شان آنان را هنگام ضرورت به امر  روزیشعور را ندارند تا بفهمند که د  نیا  آنان
کار را با آنان قطعا خواهد    نیکنند و فردا هم ا  ادهیحقارت و ذلت را بر آنان پ  تی شان را به گوانتانامو فرستاد تا نها

به    یشتریاست که کجا به نرخ ب   یابیاکنون در حال بازار  نیاز هم  دکه افسارشان را از پشت به دست دار  یکسکرد.  
 فروش شان برساند. 

 

. همچنانکه رهبر کورشان در کمال ذلت به دست اربابش مرد و تا امروز هم  داستیکار مزدوران از دور هو   فرجام
 مشابه او خواهند داشت.  یسرنوشت خ، یمانند همه مزدوران تار ز،یاو ن روانیپ ست،یگورش معلوم ن 

 

  ی آنان را برا  یمزدورپرور  یو آموزشگاهها و کانونها  مینیرا از خاک خود برچ  یمزدورپرور  نهی زم  دیاما با  ما
 .میببند  شهیهم
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