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 !تاريخ گواه است

 

 ،«آیا تشکیل »امارت اسالمی
 

 خواست و حاصِل تالش های دیروِز »ما« نیست؟ 
 

شنویم، تقریباً اکثر اقشار روشنفکری، ملی و دموکرات، بشمول اکثریت آنگونه که امروز می بینیم، می خوانیم و می  
مسلمان جامعهٔ ما و حتی »تنظیمی« هایی دیروز، بگونه های مختلف از حضور مجدد »طالبان«، ناراضی و خواهان  

 !تغییر نظام و رژیم اند
در حال حاضر پراگنده، متفرق و    اما اینکه این خواست، بنابر آرایش نیروهای »ملی و دموکراتیک« در جامعه که

نه متوقف« قرار دارند و به این زودی بدیل هایی آماده    -از دایرهٔ فعالیت سیاسی بیرون شده اند و در حالِت »نه فعال  
برای جانشینی »طالبان« متأسفانه وجود ندارد، از بحث اش در اینجا می گذرم و در عوض این سوال را مطرح می  

 : سازم که
بانی که امروز از ایشان متنفر و بیزاریم و بیصبرانه خواهان جایگزینی اش با دولِت دیگری هستیم، مگر  این طال

 !بدون دلیل و عوامل از آسمان پائین شدند، یا خواست و حاصل تالش هایی دیروز ما هستند؟
 !تاریخ گواه است

خورشیدی و در آن باره در نوشته ای از »سید محمد باقر مصباح زاده«،   ۱۳۵۹بر می گردیم، به حوادث نهم ثور  
در مورد اولین بانوی شهید در راه اسالم و چگونگی »شهادت« بانو »ناهید صاعد« می خوانیم. او در سایت »پیام  

 :آفتاب«، اینگونه زنده یاد »ناهید صاعد« را به معرفی می گیرد
یرستان، یا به عبارت دیگر صنف دوازدهم بود که غیرت و مسئولیت دینی و ملی ناهید دانش آموز سال آخر دب»... 

های افغانی متحد آنها که قدرت سیاسی را با    او را وادار به مبارزه با نیروهای اشغالگر شوروی سابق و کمونیست
 . غصب نموده بودند، کرد  ۱۳۵۷کودتای هفتم ثور سال 

آموز، در تمامی لیسه های دخترانه شهر کابل برای دفاع از دین، استقالل    ناهید تنها نبود، دختران مسلمان دانش
 .ثور را در تاریخ خونین ملت مجاهد افغانستان رقم زدند ۹کشور، عزت و عفت شان به پا خاستند و قیام شکوهمند 

داشتۀ حکومت  این قیام که به شکل تظاهرات مسالمت آمیز صورت گرفت و به خون کشیده شد، اعتبار و مشروعیت ن
 « ...های حزب دموکراتیک خلق را، بیشتر از پیش زیر سئوال برده و آنها را رسوا ساخت استبدادی کمونیست

دوستان توجه کنند که یکی از نکات توصیفی نویسنده برای »ناهید صاعد«، احساسات »دینی« و »اسالم خواهی«  
»طالبان کرام« آنرا مو به مو و مطابق به »قرآن و شریعت  اوست و از آن با افتخار حکایت دارد، درست آنچه امروز  

 ...غرای محمدی!« در جامعه تطبیق می کنند
 !پس چرا از »طالبان« ناراضی هستیم و دست دعا برای سقوط اش بلند کرده ایم؟

ای بیش تر از آنچه  شاید برخی ناآگاهان بگویند: »ما وهللا اینگونه اش را نمی خواستیم!..«، مگر »اسالم عزیز« ایده  
»طالبان« می گویند است؟... این عزیزان باید در مورد »اسالم عزیز!«، بهتر و بیشتر بیآموزند، تا به عمق آن 

  ..!غلطی تاریخی شان پی ببرند
 : و حرف آخری

ت های خائن، بر بنیاد آنچه در این سالیان تجربه کردیم، آیا خون »ناهید« نامراد و هزاران مثل او، بر گردن اسالمیس
 ..!وطنفروش و مزدوران پاکستان و ایران آخوندی نیست؟

 !« کس است، همین پاراگراِف آخر بس استیدیاماگر در این »
 

 نجیب روشن 
 ۲۰۲۲سپنامبر  ۲۵یکشنبه 
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