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 دم  خوران و وطن فروشان قرن بيستآافغانستان درچنگال 
 
 

ديرزمانی به دين سو نظام های استکباری تحت   از؛ورفته استفاشيزم فر افغانستان درحال حاضر درکام بدبختی و
افغانستان گذاشته  به اساس خواسته های اشغال گرانه کشورهای همان وقت سنگ تهداب غالمی در  ون بيگانهافرم
به  نمودند و اشخاصی که خود را افغان ميگفتند سر به برده گی فرو درچوکات نظام های همان وقت افراد و و .شد
ببرک کارمل  ترکی، ،ين ادعا دورحکومت حفيظ اهللا اميننمونه خوب ا .ت اشغالگران همان وقت لبيک گفتندسرخواد
درطول همين دوران ها همه واره مردم ماشکنجه و هرگونه  .ن راميتوان يادکرد آبه همين ترتيب رده های پايين از و

هزاران طفل  هزاران خانه بی سرپرست و .ان پذيرفتندفرزندان ش سوی نظام های استکباری باالی خود و از ظلم را
 مردم غيور افغانستان در طول همين  وکنارغالمی به اوج خود رسيد خود خواهی و بيگانه پروری در .يتيم شدند

 .مالی را متبقل شدند دوران ها نسبت به مردم جنگ زده ديگر کشور ها بيشترين خسارات جانی و
 

اين سلسله تا به ميان امدن طالباها دوام و هم پاشيده شدند   نظام های اشغالگر ازبه هرصورت به شکل تدريجی
 يا اينکه حمله شوری سابق بر افغانستان کشور های غربی بالن های را  جديد اشغال وۀغاز مرحلآقبل از و .پيداکرد

در همين وقت صدها تن  رفت ون بدبختی ها درقبال افغانستان رنگ گآاساس  برای افغانستان روی کارگرفتند که بر
 اين افغان های ،وطن فروش افغان دست غالمی را به کشور های که امروز در افغانستان حضور دارند دراز نمودند

ن زمان ديگر برای افغانستان فرصت باقی نماند آدر . بيچاره گی را تهداب گذاری نمودند شهامت سنگ بدبختی و با
 در  واز بين رفت ندار اين کشورو همه دار .خاک فروش فرق کند  راستکار و،تتا بين فرزندان حقيقی وطن دوس

نظامی اش  ندارسياسی اجتماعی وو ل شوروی وقت نيز مانند افغانستان درکام بد بختی فرورفت و همه دارهمين حا
بدبختانه . ار بودبهای فراوانی برخورد  ما ازمورد برای مردآرا از دست داده شاهد فروپاشی خود شد که اين دست 

خاک اين کشور را باالی  و را به خاک خون مبدل نمودند  ممش مردارآغالمان  بيگانه  باز هم همين وطن فروشان و
در افغانستان   درس های نا معلوم قدرت راآبه شکل غير مستقيم گماشته گان غربی از  .غربی ها به فروش رسانيدند 

 .وردندآتحت کنترول خود در
 

در همين  .وردندآ افغانستان بادست خيلی باز دراين مدت منافع شان را به دست ۀنست که کشور های همسايجالب اي
  . مردم فکر ميکردند که اينبار فرزندان راسخ اين خاک قدرت را به دست دارند،زمان  قدرت به دست مجاهدين افتاد

 مجاهدين به خواسته های مردم ما پاسخ ۀفت که طبقمير رزوآو مدن مجاهدين اميدوار بودندآاندک زمانی مردم ما به 
بحران افغانستان  .س مبدل گرديدأاميد واری مردم ما به ي .نها اقدام صورت گرفتآ اما خالف خواست ،مثبت بگويند

 ، اگرچه دراين گفتمان جانيست که بشکل عمومی روی اين موضوع صحبت شود،شکل ديگری را به خود اختيارکرد
به ميان  فروپاشی نظام های متعدد استکباری و ن وقت بعد ازآدر  .به صفحه ميکشم رانآبرگزيده تر  ولی خالصه و

ابق پاکستان داخل سفروپاشی شوری  وبعد از .افغانستان بيگانه گان رهبری ميکرد ند در مدن مجاهدين همه امور راآ
که با  کردند ازايران در می را به پاکستان ون وقت دست غالآ مجاهدين در .همه امور را به عهده گرفت اقدام شد و

 . مجاهدين راه حق صفحه يی جديد به تاريخ افغانستان بازگرديد،اجرای اين حرکت وطن فروشانه
  
مجاهدين  وطن را دوم  ن زمان تازه مردم ما ازچنگ يک قدرت اشغالگر وطن رانجات داده بودند که برای بارآدر

هنگی کامل به سرکرده گی حکمتيار  آن وقت هم آ گروپ های جهادی در .رسانيدندراه حق باالی پاکستان به فروش 
سايرتنظيم های جهادی  و،  خليلی حاجی قدير، دوستم،مانند مزاری سايرجهاديانو   سياف ، ربانی،احمد شاه مسعود

ه داخل نظام افغانستان غاز بدختی ديگری بود کآاين  و وخيتند آ غالمی پاکستان را به گردن شانۀافغانستان حلق در
باسپری شدن مدت کوتاهی   بعد ازمدت زمانی گروپ های جهادی به قيادت ربانی به تشکيل نظام پرداختند و.گرديد

 هزارن افغان قربانی اين ،کوچه به کوچه شدت گرفت  جنگ های تنظيمی ويافت غازآکشمکش بين اين وطن فروشان
 به خود  ران زمان قدرت نظامی کشورآدر که احمدشاه مسعود  .ديدندشام گرآکشمکش های وحشيانه جهاديان خون 

دختر های مردم را بعد از  ا و هدوستم بچه .ناموس مردم کابل را به پنجشير انتقال داد  مال و،اختصاص داده بود
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م ما که دلشان خواست باالی مرد به همين شکل جهاديان برسر قدرت چيزی را تجاوزجنسی به کام مرگ فرستاد و
 .عملی نمودند

 
 برای ار جنگ افزارها  صالح و،و بر يتانيا چرخش داشت  نفع امريکاهدر عقب پرده ب اوضاع به نفع پاکستان و

اين  و. که همه مردم افغانستان را ترک گفتندرسيد ن وقت آديگر  .تنظيم های جهادی ايران و پاکستان فراهم می نمود
دفش پاکستان را هبرای رسيدن به  افغانستان وارد صحنه شد و اصلی در که اشغالگرن آتا .ران ده سال دوام پيداکردحب

نيروی جديدی به کار بود تا با  قدرت و  ع درکنار اين موضو،به سرکوبی جهاديان پرداخت دست همکاری داد و
 همکاری اب.  نمودندروی صحنه وارد که برای اجرای اين پالن طالبان را  .های جنگی افغانستان مقابله نمايدگروه 

اين گروه را تحريک طالبان نام  غاز کرد وآاميان غربی شان اين گروه تروريستی نيز به فعاليت  حشديد پاکستان و
افغانستان به شکل يک پارچه  قدرت در .نددرمدت زمان کوتاهی همه جهاديان را از بين بردو اين ها گذاری نمودند 

 طالباها به عنوان يک گروه تند رو اسالمی در افغانستان .عمار شکل ديگری داشت اينبار است کهنها افتادآبه دست 
 تاحد زيادی ويران گشته بودند اينها به شدت بنياد های باقی مانده  افغانستان را که از دست مجاهدين، رشد کردند

اين  و شدهم که همان طور نمايندتا طالبان بقايای افغانستان را به ويرانه مبدل  حرکت مجاهدين سبب شد، وه نمودندمح
 .افغانی مردم اين کشور پنج سال تمام حاکميت نمودند نظام عليه عقايد اسالمی و

 
 يی که برای سران یدرنظرداشت ميکانيزم دهشت افگن باداران پاکستانی شان القاعده با دوران حاکميت طالبان و در

نسانی شانرا درافغانستان به ازمايش قرار ضد شری وضدتمامی فعاليت های ،ز سوی امريکا  داده شده بودااين گروه 
ساير همکاران  درست طالبان پاکستانی و خود بی خبر قربانی افکار نا از وهزاران افغان معصوم و .دادند

رعقب اين کل گفته ميتوانيم که د در . نيز قابل توجه استه درکنار اين موضوع شکل گيری القاعد،اشغالگرشان شددند
ً زوردارانی که ظاهر  دست قدرت مندان و،غاز شده استآی که از سه دهه قبل خون ريزی ها اصل  در  افغان وا

 .وجود دارد فروخته شده وغالمان کشور های بيرون می باشند
 

شد که افغانستان می با پاليسی ساختن امريکا در ن عبارت ازآدر اين جا يک موضوع ديگر نيز قابل توجه است که 
 نظام دست  نه تنهانکه آرح جديد خود باطبرای عملی شدن يک  ن کار ميگيريد وآ از  در مقابل دست نشانده گان خود

ناظرين حقوق بشرمی  رح جديد امريکا که به عنوان عاميان وطورد بلکه عملی شدن آاز پاه در می  نشانده اش را
ن کشور ميشود که عملی  آاشد سبب کشته شدن مردمان ملکیريک کشور يکه تحت قومانده قرار داشته بهباشد در 
که نمونه خوب اين  بخشيدنی پنداشته ميشود رح های جديد درکشورهای مانند افغانستان به عنوان جنايت ناطساختن 

ه در اين جا .ن راميتوان ياد کرد از آقبل در افغانستان به قدرت رسانيدن مال های خون اشام پاکستانی و موضوع را
 بعد اين نظام هم به عمل ،شکی وجود ندارد که نظام کنونی هم تحت فرمان امريکا در افغانستان در قدرت حاکم است

را به تصوير  همه گفته های ما يد وآاين حرکت در خيال نه بلکه در صحنه می  و .کرد های قبلی امريکا ميپيوندت
 از ،کشور های همجوار افغانستان دورنه ساخته باشد سيا وآدفش در هخوب برای اينکه امريکا خود از .خواهد کشيد

وردن آغاز کرد که همانا به ميان آاز افغانستان  اولين فکرش را طريق جنگ فکری در اين مورد داخل اقدام شد و
که از سوی امريکا  ن گروه بجنگت تنظيم های جهادی بودآ خالف رن جبهه يی که بآ  ازاولين گروه تفنگ دار بعد

 فرانسه، ه،ينها به کشور های مانند روسآق شدند که بعد ها فروپاشی درونی بين تفنگ داران جهادی سبب پيوستن خل
بايد ، غاز بدبختی برای ملت بزرگ افغان بودۀ آکه اين روش امريکا نقط .بعضی کشور های ديگر گرديد و ،ايران

 بود به همين ترتيب اين تاکتيک امريکا جهت رسيدن نقش خيلی ها کيلدی برخورداد ن دوران پاکستان ازآگفت که در
ن طالب ها نيز به کمک آن افغانستان تخم ريزی کرد که درکنارطبه هدفش خيلی ها دوام دارشد تا اينکه القاعده رادر ب

 .همين نيرو زاده شدند
 

 اصلی امريکا القاعده وافغانستان غور شود به دست می ايد که چهره   اگر به دقت روی پاليسی امريکا در جهان و
ار همه خرابی ها به شمار ذدر افغانستان به عنوان بنياد گ حقيقت دور نيست که بگوييم امريکا از. طالبان می باشد

اول  . مطلب اساسی را در اين جا از اشغال امريکا به تحليل ميگرم،ميرود که در سه دهه يی قبل اتفاق افتاد است
درطول همين دوران نه چندان ديری هرچه تحميل گرديد که درعقب اين همه فجايع دست  اينکه باالی مردم مظلوم ما

هشت هزار افغان جان هايشان را در رويداد  طول همين مدت بيش از در .غالمان افغانی شان پنهان ميباشد امريکا و
درس آوليت به ؤين همه مسکه ا .انفجارات طالب ها از دست داده اند های گونه گون به ويژه حمله های انتحاری و

محدودی از موجوديت نيروهای خارجی به ۀ به خواسته های مردم افغانستان مراجعه شود طبق اگر .امريکا پيوند دارد
نها به خاطر ازبين بردن آ که ند از اين نظام سود ميبر و  ن از دست نشانده گان امريکاراضی اندآبعد  ويژه امريکا و

زير  زادی راآنها هيچگونه حس افغانی ندارند و تحت شعار دروغين شان  آمده اند وآغرب  منافع ملی افغانستان از
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 اين گفته ها را از .ميکشانند درس اين پديده  به کام نابودی کشانيده وآرامش مردم را از  آورده وآسقف وحشت باخود 
اينکه سرنوشت مردم ما  .ناشنيدنی تلخ وحقيقتی است خيلی ها  درس شماری زيادی از وزرای کابينه فعلی مينگارم وآ

ديگر مردم اين ديار سر به دشت های سوزان کشور های  معلوم ميشود که بار به کجا خواهد رسيد معلوم نيست اما
غالمان حاکم برسر قدرت در  حيای قدرت دوستان و اما چشم شرم و .همسايه به خصوص پاکستان کشانيده خواهد شد

 .به منافع شخصی شان پرادخته اندگفته يده ان را  سامانی هاب افغانستان اين همه نا
 

وطن فروشانی افتاده است که سه دهه  برای همه گان معلوم است که قدرت در افغانستان درحال حاضر به دست همانا 
ذت حاال از همين فرصت ل قبل برای شرايط امروزی  ورسيدن به موقف در قدرت امروزی تن فروشی نموده بودند و

وردن لقمه نانی اوالد های شان را به آ شرم است برای دولت امروز  که مردم اين خاک بيچاره برای به دست وميبرند
يا تاجکستان سفر ميکنند که در همين  اين مقامات برای تفريح وخوش گزرانی شان به دوبی و فروش ميرسانند و
ر وجود قدرت پرستان افغان غيرت ديده نمی شود بايد د اما . دالر امريکايی پول مصرف ميشودهاجريان به هزار

سوم روی دست دارند که باز هم به  گفت که در کنار اين  بد بختی همين نخبه ها پالن های بعدی را برای بار دوم و
ران ياج  اين بار مردم ما بايد خود را قربانی  خواسته های اين غالمان و.هد شداقيمت خون مردم اين خاک تمام خو

را کنار کذاشته به سرنگونی دانه های سرطان که در وجود افغانستان سرازير  همه مسايل درونی خود بيگانه نکنند و
 .شده است بپردازند

 
و   ما،وری استآمقاالت باالی دولت مردان اجير افغانستان اثر گذارنيست ولی شايان ياد  اگرچه اين گونه نوشته ها و
يک پارچه گی ديگر راهی   جزاتفاق و،فروخته شده افتاده است ان در دست چند کونه پيخ وشما همه ميدانيم که افغانست

 در حال حاضر همين وحشی ها دارند بازی ديگر روی دست گرفته اند .برای بيرون رفت از اين بدبختی وجود ندارد
 قربانی اهداف دولت مردان وطن وشما بايد اينبار دقت کامل را به خرج بدهيم تا ما .مد انتخابات استآمد آن هم آو

  .فروش امروز افغانستان نشويم
  

  پايان
 


