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 ۱۵هجری شمسی یا آغاز قرن  ۱۴۰۱سال 

میان دود  روز خونچکان، دردآلود، غم انگیز و ماتم را در    ۳۶۵  ، که جزء تآریخ شد ۱۴۰۰در سال   مردم افغانستان
سیاهی است   شب هم برای شان شب است و روز هم شب است.  .دندانتحار و انفجار گذشتان  و باروت و در هراس از
 و تاریکی باالی تاریکی. 

مرد بخاک و خون  جوان، پیر، کودک و زن و  طی آن هزاران    همینسان می گذرد و   روز است که  ۳۶۵این ده ها  
هاندافتاد آبادی  شد،  ویران  ها  خانه  گردی  ،  مبدل  از خاک  تلی  تنهایی   جوان هزاران  د.  به  به  هر یک  که  قهرمان 

مسئوولیت خرچ و خوراک خانواده ای را عهده دار بودند، بخاطر دفاع از خاک و وطن با شکم های گرسنه سینه  
و هزاران چشم را اشکبار و هزاران دل را به ماتم دشمن رزمیدند  آخرین نفس در برابر  های شانرا سپر کردند و تا 

 روان شان شاد باد. ابدی نشاندند. 
د، فردی نخواست یک ذره هم تنزیل کنکسی که تا آخر از موقف شیرگری  سرقوماندان اعلی قوای مسلح    ،کاردر آخر

و خود را    ، آنها را فراری لقب دادزدپوزخندها  در رسانه های جمعی  که باالی فرار و خیانت های شاهان ماقبل  
کشور را   ،با قاتلین مردم به توافق رسیدیعنی  با مخالفینش در معامله و زد و بندپس ازینکه بازهم شیر خطاب کرد، 

تل های دسته جمعی را سازمان دادند و ملت را به گلیم غم و ماتم  آدمکشان که بیست سال سر بریدند، قبه دست آن  
 ! فرار نمود. کاغذی مانند شیر تسلیم داد و خود مردانه وارته سربسنشاندند، 

از قضیهٔ فرار خود هم داستانی تقلبی تیار کرد که گویا طالب ها در داخل ارگ شده بودند و شیر ما مجال نیافته که 
که در    ۱۵ت قواماندان قول اردوی  ساداذکی  چپلی هایش را از پا بکشد و بوت هایش را بپوشد. در حالیکه جنرال  

 ه بود در مصاحبهٔ تلویزیونی اش گفت: یتی کابل مقرر شدبه صفت قوماندان امن اوایل ماه اگست
 به ما گفتند که ریس جمهور از قبل فرار کرده... ما که داخل ارگ شدیم، وقتی که  -

ازین گفته معلوم می گردد که طالب ها در ارگ نبوده اند بخاطری که اگر در ارگ می بودند و جنرال ذکی سادات  
دیار نیستی فرستاده بود، با دندانهای شان تکه تکه می کردند و را که در جنگهای هلمند بیشمار اعضای طالب را به 

 یا به سرنوشت داکتر نجیب هللا دچارش می نمودند.
تمدن خبر، ناشی و نا آشنا با    نتیجه آن شد که یک قوم بی علم و هنر، از سیاست و ادب و زندگی مدنی بیباالخر  
سرور و سردار شان امریکا به بلندترین مکنت و مقام   امروز بنام طالب از کوه ها پایین شدند و به کمک  عصر

 رسانیده شدند.
 در کل به سه دسته تقسیم شده می توانند:  طالب ها

تقریباً همهٔ شان مال، مولوی، قاری و شیخ گویا  که باسوادترین شان همین ها اند.    دستهٔ اول، رهبران اینهاست -
فوق برای حکومت داری و زعامت    های  رسانیده که هیچ یکی از گروپهستند. تجربهٔ چندین سالهٔ جهانی به اثبات  

 یک کشور ساخته نشده اند. اینها بیشتر به درد مسجد، مدرسه و مراسم دینی و مذهبی می خوردند تا حکومت کردن. 
ه و پسمانده ترین کشور جهان عیار است، نه چهر  حتی  شان به ستندردآداب لباس پوشیدن    ه همین سبب است که نهب

سرو روی پر پشم و نه کله و سلهٔ شان. لباسی را که بر تن دارند با قدیفهٔ چرک و چملک باالی شانه، این نه با عرف  
آداب و سنن هیات  تعامل چندین دههٔ رسمی و دولتی داخل کشور و نه با  دیپلوماسی بین الملل سازگاری دارد، نه با  

 . دیگر کشورها های دیپلوماتیک
فقط مانند عجوبه های روزگار که از یک سیارهٔ    مذاکرات دعوت می شوندانجام  ارجی که برای  های خکشوردر  

دهن شان  ،  ل شدن به تاالرهای بزرگ محل تدویر مذاکراتاکثرشان حین داخ  ، ظاهر می شوند،دیگر پایین شده باشند
ر طرف شان، به باال و پایین به چهاباز می ماند و محو تماشای زرق و برق و شکوه و جالل ساختمان می شوند.  
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در حقیقت ندیده اند چون همه از کوه . و  در عمر خود چنین ساختمان مجلل را ندیده اندطوری سیل می کنند که گویی  
 شکی نیست.که درین  .شده اند پایین

اند که در حکومت کنونی در پست های والی،    شان  دستهٔ دوم قوماندان های گروپ های چریکی و جنگی -
های حساس گماشته شده   پُست  ان های پولیس و دیگرها قوماندمعاون والی، قوماندان های قطعات عسکری، شاروالی  

 اند.  
یا بی سواد اند  کشتن و ویرانی سپری شده،    تر عمر شان در جنگ، شبیخون زدن، انتحار، انفجار،این گروه چون بیش

سواد اندک برخوردار هستند. طرز صحبت کردن را یاد ندارند، نشستن باالی چوکی و کار روی میز را تازه  از  و یا  
، نابلد، بی تجربه، بی دانش، غیرمسلکی و بیگانه اند که  شان آنقدر ناآگاهتمرین می کنند و با وظایف سپرده شدهٔ  

 مریکا داد چگونه لذت ببرند و عیش کنند. ا و حیران مانده اند از کجا شروع کنند و از این نعمت خداداد
دستهٔ سومی آن عده طالب هایی اند که نه سواد دارند، نه ادب، نه اخالق، نه روی درس و مدرسه و مکتب   -

 کالن شده اند. اند و نه در اجتماع انسانهاخانواده غذا خورده   نه در کنار دسترخوان اند، را دیده
اند وندی و تروریست پروری  اینها از کودکی در مدرسه های دیوب از ورای چند سال    پاکستان شامل ساخته شده 

صرف چند موضوع آموزش و دروس اساسی و فرعی در پهلوی توهین، تحقیر، سوء استفاده های جنسی از ایشان،  
 : را فراگرفته اند

 جنگ با کفار، شهید و یا غازی شدن  -
 پوچ و بی معنی بودن این دنیای زودگذر -
 حور بهشتی انار پستان  ۷۲  رفتن و هم آغوشی با جنت  -
 واجب القتل بودن حکومتی ها و همکاران شان  -
 اطاعت و پیروی از دساتیر داده شده توسط امیرالمومنین  -

بدل گردیده اند که  بی رحمی م  و ، به سپاهیان بیباک، مغرور، وحشیاین دسته پس از سپرده شدن قدرت به طالبان
دشنام، یاوه گویی، برخوردهای انتقامجویانه و تحقیر آمیز،   مبدل کرده اند.  پای مردم به جهنم واقعیزندگی را در زیر  

دیگران را بنام های مضحک و ذلیل یاد کردن، نمایش قدرت و زورگویی از مهمترین شاخصه های غیر اخالقی این  
 گروه است که روزمره در مالء عام آنرا بدون هراس به نمایش می گذارند.

گویا از آنانی که  بخاطر ارضای خشم و نفرت شان و گرفتن انتقام  این سپاهیان بی خبر از انسانیت و آداب انسانی  
هر شب منسوبین سابق اردو و پولیس، مامورین بی دفاع و بیگناه، متعلمین و زندگی راحتی را سپری کرده اند،  

خنی گفته و یا نوشته باشد، شبانه از خانه های شان  محصلین و آنانی را که یک کلمه در بدگویی این ذات حرام س 
کنند. می  باران  تیر  ای  گوشه  در  و  و    بیرون  دادگر  و  دارد  ادامه  افغانستان  کنج  کنج  در  و  روز  هر  کار  این 
غیر    هایده ها نمونه ازین گونه قتل و کشتار  را بشنود.و دادخواهان  بازخواستگری هم نیست که فریاد مظلومان  

 وز در صفحات اجتماعی دست بدست می شود.انسانی هر ر
عفو عمومی، دولت همه شمول، تساوی اقوام و همچو کلمات صرف بخاطر اغوا و فریب مردم و جهانیان بکار برده  

در برابر مردم و سایر می شود بخاطری که این دستهٔ سومی نه کنترول شدنی هستند و نه از عملیات وحشیانهٔ شان  
 شود.  باخبر میکسی ، اقوام

ر  پیروی می کنند، از انسجام و وحدت نظ  خیالی و غیر قابل رویت  ، مبارک،از یک رهبر  قشر باالیی طالب ها که
و آنی زمانی که شیوهٔ حکومتداری را نمی دانند، با اتخاذ تصامیم ضد و نقیض    و عمل برخوردار نیستند و در عین

 مردم را به جان رسانیده اند. 
اتکاء می نمایند،   باالی دیگران  ده نکردهبه نظر این قلم سزای مردمانی که از فکر و دماغ و قوهٔ ابتکار خود استفا

کوته فکری و ادعای با غیرت این  بخاطر    ان جریان داردتامروز در افغانس  خردوانی و خرسواری که  همینست. همین
 .نیا به حال و روز ما می خندنددو صدو چند کشور دبودن بیش از حد، 

بخوبی و بکلی جامعهٔ جهانی بشمول ایاالت متحدهٔ امریکا از پالنها و اهداف طالب ها و تک تک گروه های افراطی 
و در مورد    اینجاست که هر روز درامه بازی و صحنه سازی می کنندولی جالب    و از اول هم بودند  باخبر هستند

گاهی سهم دادن به بانوان افغانستان  و برقراری روابط و قطع کمک ها و همچو مسایل خنده دار  شان    برسمیت شناختن
و    در چشم مردم خاک می زنندرا شرط می گذارند و زمانی حکومت همه شمول از همه اقوام را و به این ترتیب  

 فکر می کنند جهانیان و بخصوص افغانها بی شعور اند.
ما چوب سوخت سیاست های استعماری کشورهای بزرگ هستیم که  جهان سوم منجمله کشوراگر خوب تعمق شود،  

مزورانه و پسخند ما گل می اندازند و    ما و گاهی هم در پای  بخاطر تطبیق پالنهای سیطره طلبانهٔ شان گاهی بر گردن
 چک چک می کنند.الی ما زنان با

افغانها سالهاست که جشن و نوروز و عید و برات ندارند. درین سرزمین صرف غم است باالی غم و ماتم است باالی  
 ماتم. 

  را خودشان تمثیل نکنند.نکنند و ارادهٔ شاناگر مردم خود اتحاد و اتفاق  -
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 . پیکار نکننداگر بخاطر ساختن یک حکومت همه قبول بجای همه شمول  -
با برقرار ساختن یک حکومت مدرن و مترقی مبتنی بر دیموکراسی و انسانیت که همه افغانها خودرا در   اگر -

 .مبارزهٔ پیگیر و جدی نکنند آن مساوی ببینند
 اگر از معامالت خاینانه و وطنفروشانه با همسایه ها بخصوص پاکستان و ایران خودداری نکنند. -
   بدست خود نگیرند. د شانخو سرنوشت خود را و  -

می خواهند خرافات و جهال خرافات پسند که  همین آش است و همین کاسه و همین خرسوار ها و خرکارها و همین  
 عاقبت بخیر.  .ند و این بازی ادامه داردبرانسال عقب  ۱۴۰۰با تطبیق شریعت خودساختهٔ شان افغانستان را به  
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