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  ١٣٨٦ مهر ٧شنبه                                                                                       ويبالگ تيم پشتی بانی

   عشق و آزادی
   اين دو را می خواهم

   جانم را فدا می کنم در راه عشقم
  !و عشقم را در راه آزادی

  

  روز سياه ديگر از تاريخ افغانستان
  
  

و کابل در زير چکمه های گرگان تکه و پاره شده .  بود١٣٧٥ن ماه ميزا
وقتی در کوچه ها قدم می زدی، همه . به شهر اشباح شباهت پيدا کرده بود

جا پوچک مرمی به چشم می خورد، فکر می کردی که از آسمان و زمين 
برخی از قسمت های . بر اين شهر، باران مرمی و راکت باريده است

پايه های .  شده بود که هيچ خانه ای را آباد نمی يافتیشهر چنان ويران
به  برق سوراخ سوراخ شده و در برخی از آنها آثار توپ و راکت 

ساکنان شهر در حالت روانی عجيبی قرار . وضوح به مشاهده می رسيد
داشتند و هر لحظه فکر می کردند که دسته ای از دزدان جهادی به خانۀ 

خالصه هيچکس احساس آرامش نمی کرد، فقط خانواده . نۀ شان را به راکت خواهند بستشان هجوم آورده و يا خا
در چنان اوضاع و احوالی، شغاالن به دروازه های کابل رسيده . هايی در شهر مانده بودند که توانايی فرار نداشتند

  . ردندو از بس که مردم به ستوه آمده بودند، رسيدن شان به شهر کابل را لحظه شماری می ک
فرشته های "وقتی مردم از خانه های شان بيرون شدند، چهرۀ شهر بدل شده و )  سپتامبر٢٨( ميزان ٦سحرگاه 
را ) يس جمهور رژيم پوشالیئر( اولين اقدام شان، داکتر نجيب در. تمام شهر را به کنترول درآورده بودند" نجات

ی اين گروه تازه داخل شده به کابل بود، انتقامش را از وی پاکستان که حامی اصل. همراه با برادرش به دار آويختند
گرفت و با اين کار به هند که از دولت نجيب پشتيبانی می کرد، نيز فهماند که اکنون همه چيز در کنترول آی اس 

ند به دار آويختن نجيب و برادرش، زهر چشم نشان دادن به ساکنان شهر کابل بود که اگر چون گوسف. آی قرار دارد
  . از اوامر طالبان حمايت نکنند، سرنوشت نجيب در انتظار شان خواهد بود

رهبران طالبان که اکثر شان در مدارس مذهبی پاکستان درس خوانده بودند و به فرمان آن کشور راست و خم می 
کاری که (کنند شدند، قصد داشتند با تشديد مسايل قومی و زبانی، آخرين ضربه را بر پيکر نحيف افغانستان وارد 

تطبيق شريعت غرای محمدی يکی ). قبل از آن تنظيم های جهادی به اندازۀ کافی آتش آن را شعله ور نموده بودند
اين گروه متحجر که با طرز تفکر قرون وسطايی پا به . از کارهايی بود که طالبان قصد پياده کردن آن را داشتند

را در آن ديد که زنان را از کار در دفاتر منع و به آنان اجازه ندهند عرصه گذاشته بود، آسان ترين و بهترين راه 
ا بروند و بعد با ايجاد پوليس مذهبی به نام امربالمعروف به شکنجه، توهين و تحقير مردم به مکاتب و پوهنتون ه

طالبان با اين کارهای شان چنان . بپردازند، هرچند برادران جهادی شان نيز به کارهای فوق دست يازيده بودند
وحشتی را به راه انداختند که بار ديگر سيل مهاجرت به کشورهای 

و پا، شالق، قطع دست (جاری کردن حد . ان آغاز شدهمسايۀ افغانست
و اجازه ندادن کار برای ...) سنگسار، قصاص، زير ديوار کردن و

زنان در بيرون از خانه که مبادا چشم شان به مرد نامحرمی بيافتد، از 
اساسی ترين بخش های تطبيق شريعت غرای محمدی به شمار می 

ا عملی می کردند و درين موارد، رود که طالبان با اشتياق تمام آن ر
طالبان در راستای تصفيه . آيات و احاديث فراوانی را نقل می کردند

های قومی و مخصوصًا مذهبی به قتل عام مردم هزاره و پيرو اهل 
تشيع در مزارشريف و باميان دست زدند و هزاران افغان بی گناه را 

 در گورهای به دستور اربابان پاکستانی شان به رگبار بسته و
نامعلومی دفن کردند و به ادامۀ سلسلۀ اين جنايات، تاکستان های 

فقر و بيکاری چنان بيداد می کرد که روزانه صدها زن و طفل و مرد را در . شمالی را به خاکستر مبدل نمودند
ه فراموش هنوز هم يادم می آيد و هيچگا.  اند خيابان های شهر می ديدی که دست تگدی به سويی دراز کرده

خاله : نخواهم کرد که در آن دور نحس طالبی، هر شب طفلکی به درب خانه های مردم می کوبيد و فرياد می زد
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آن صدا چنان سوز داشت که وقتی آن را می شنيدم تا اعماق قلبم نفوذ می کرد و تا آن سوی . جان يک توته نان
آن صدا مرا می کشت و حال هم هر . ايم را می گرفتمعرش خدا می رسيد و من برای اين که آن را نشنوم، گوش ه

  . زمانی که به ياد آن صدا می افتم، موهای بدنم سيخ می کشد و بغض گلويم را می گيرد
و به ويژه دولت امريکا در آن سال های بدمستی و جنايت به فکر افغانستان نبود، زيرا طالبان را " جامعۀ جهانی"

زلمی خليلزاد بعد از دو سال کار بر روی پروژۀ . ال وارد ميدان کرده بودندبخاطر عملی کردن پروژۀ يونوک
طالبان در گزارش خود به کميتۀ امنيت ملی امريکا که عضو آن است، اظهار داشت که طالبان ديگر نمی توانند 

و طالبان را در  ها به پرواز درآمدند ٥٢حامی منافع ما باشند و بايد از ميان برداشته شوند و همان بود که بی 
را " موکراسیيد"در آن زمان با ُغر و ِفش بسيار وارد افغانستان شد تا " جامعۀ جهانی. "ظرف چند روز روبيدند

و در رأس آن اياالت متحدۀ امريکا است که " جامعۀ جهانی"جايگزين وحشت طالبی سازد، اما امروز باز همان 
 جنايتکاران ديگر در دولت جا دهند و با اين کار شان، حلقۀ را در کنار" وحشی"بار ديگر می خواهند طالبان 

  .جنايتکاران را تکميل کنند
  

 پايان

 


