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 Political سياسی

  
  زرخيز

  ١٣٨٨ ماه اسد –کابل 
  

 به حساب می آيند؟ آيا طالبان نيروی مقاومت
  

گونه  جاھل، بنيادگرا، ارتجاعی و قرون وسطائيست که باھر ًاينکه طالبان يک نيروی شديدا    
علم، دانش و خدمت به خلق سر آشتی ندارند، چنان روشن و اظھرمن الشمس است که  کتمان آن در 
حد پنھان نمودن آفتاب با دو انگشت ميباشد و به اين خاطر شمردن آن به عنوان نيروی مقاومت در 

. له داردبرابر اشغالگران امريکايی و رھائيبخش بودن آنان از واقعيت چنين چيزی فرسنگ ھا فاص
 وحشی را منجی افغانھا از اسارت امپرياليزم یھر آنکس و يا سازمان و جريانی که اين نيرو

  .ميدانند، يا اينکه از طالب کوچکترين شناختی ندارند و يا معنی رھايی را نفھميده اند
 ما بيشتر طالبان به داليل بسياری دست به اعمالی ميزنند که پای امپرياليزم را در اسارت کشور    

گور ميسازند و به مردم ذھنيتی ميبخشند که بايد دعای سر امپرياليست ھا را کشيد که اگر آنان با 
افغانستان حضور نداشته باشند، کرکسان طالب زنان را اجازه ای بيرون  نيروی عظيم نظامی در

کتب دروازه ھای حد کفر قرار داده ميشود، دروازه ھای م شدن از خانه نميدھند؛ شنيدن موسيقی در
دوزخ تعريف ميگردد، پنج وقت نماز در مسجد، ماندن و بلست کردن ريش، ارزيابی سنت ھای 
زيرنافی و پوشيدن لنگی  جز اصول شريعت شان قرار داده ميشود، زرع و قاچاق مواد مخدر 

ن زن رسمی ميگردد؛ راديو، تلويزيون، رسانه ھای چاپی، تصوير و آواز کفر پنداشته ميشود، رفت
نزد داکتر مرد ممنوع ميگردد؛ دست و پای جوانان قطع ميشوند؛ ھيچ پروژه رفاه عامه وجود داشته 

چوکی حرام پنداشته ميشود؛ فقر، بيکاری و اعتياد از شاخصه ھای اصلی  نميتواند؛ نشستن بر
اليزم و اين نيرو که با افکار فاشيزم به اضافۀ ناسيون. امارت طالبی ميباشد و دھھا مورد ديگر

د و در وابستگی کامل با شبکه ھای استخباراتی پاکستان، عربستان نبنيادگرايی اسالمی مجھز ميباش
 و به صورت غير مستقيم  زير نظر انتلجنس سرويس و سيا کار دارند ايران قرار ًسعودی و قسما

 ھای آنھا چنان وجود دارد و باور  در جھان کمتر نيروی به جھالت و عقب ماندگی اين نيرو،دنميکن
طالبان به . زنگ زده است که گزاردن واژه مقاومت و مقاومتگری بر آنان به شدت شرم آور ميباشد

جز مرگ، گلوبريدن و توته توته کردن شيوه ديگری را برای رسيدن به قدرت نميشناسند، آنان به 
موتر  کردند و شورابک کار مي–حدی وحشی اند که وقتی کارگران سرک سازی بر جادۀ قندھار 

 از ميان رفت و پس  تن آنھا در اثر اصابت با مينی که به وسيلۀ اين وحشی ھا جابجا شده بود،٢١
 از کمين بر آمده و تمام زخمی ھا را  طالبان زخمی شدنديا عده ای ازين کارگران کشته و از آنکه

 دارند و با آنھا بيرحم تر آيا به چنين افراد پستی که با زحمتکشان چنين برخوردی. به رگبار بستند
  ؟ گفتنسبت به اشغالگران امريکايی برخورد ميکنند ميتوان نيروی مقاومت 

درين ميان پسر . طالبان در سال گذشته ميالدی بيش از دو ھزار فرد ملکی را به قتل رساندند    
 موسھی لوگر در.  سالۀ يک ولسوال را در ھلمند از موتر پياده کرده، در مال عام گلو بريدند١٢
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ُ ساله ای که خود را در کرد گندم ١٠حين رخصتی دختران مکتب بر آنھا آتش گشودند و دختر 
پنھان کرده بود، اين جانيان شرفباخته او را يافته و به گلوله بستند که بعد مردم محل در حاليکه 

ش نشان دادند خورد و کالن بر جنازه اش اشک ميريختند، جسد سوراخ سوراخ شده اش را به مادر
 جوان لغمانی که برای مزدوری به ايران ميرفتند و توسط ٢٧ن حادثۀ ميوند را که درآ. دفن کردندو 

از افغانستان دور باشد حتما ھم طالبان از موتر پياده و ھمه مثله شدند اگر کسی دھھا ھزار کيلومتر 
 قندھار و قتل تمام کارگران آن شنيده و فراموش نخواھد کرد،  حمله طالبان بر کارخانه ميوه پاکی

نيز فراموش کسی شده نميتواند، انتحار طالبان در محل کار افراد شاروالی که شش تن آنانرا توته 
 انتحار زنده زنده سوختند، فراموش نا شدنی  آنتوته کردند و يک پدر و پسر کراچی وان نيز در

رعب و وحشت را چنان بر مردم ی از ئبه اين صورت طالبان فضا. است و صد ھا مورد ديگر
ی که طالبان ئ در جاھا.»بسياری دعای سر امريکايی ھا را ميکنند« افغانستان مستولی ساخته که 

حاکم اند و يا دست شان به آنجا ھا ميرسد، ھيچ مکتبی وجود ندارد و به اين خاطر ھمين اکنون يک 
در افغانستان از برکت کشت . م اند مناطق از رفتن به مکتب محرو آنمليون وششصد ھزار نفر در

مين ميکند، ھمين حاال يک و  تأترياک که ھم منافع طالبان و ھم اشغالگران امريکايی و انگليسی را
در کابل .  ھزار زن شامل ميباشند١٢٠ ھزار طفل و ۶٠نيم مليون نفر معتاد اند که در ميان آنان 

سرعت گسترش ايدز نيز ازين طريق در حال باال شدن  اند و ء ھزار جوان به اعتياد زرقی مبتال٧٠
کن اشغالگران اند و ھزار بار نه به خاطر رفع اشغال که به  نيروی طالب فقط جاده صاف. است

  . خاطر تثبيت اشغال در افغانستان کار ميکنند
گم و ھزاران کيلومتر دور با تفکرات ذھنی گرايانه به اين قضيه نگاه ميکنند و داز    آنھائيکه

متحجر انديشيده طالبان را نيروی رھائيبخش قلمداد ميکنند، نه از واقعيات جامعه خود ونه ازين 
 اگر با چنين افراداين .  نيرو چيزی ميدانند و نه درين مورد درکی از تئوری ھای انقالبی دارند

نده برگردند تمام  قندھار مسافرت کنند وز- تغيير قيافه ھم توانستند که يکبار از طريق جادۀ کابل 
گيرم اگر اين نيروی رھائيبخش، امريکايی ھا را . باور ھای آنان ميتوانند برای ما قابل قبول باشند

شکست بدھند وبه دنبال آن امارت خود را بسازند، برای مردم چه خوشبختی خواھند آورد؟ زندگی 
 مخالف آن ًه طالبان شديدا در ضمير طالبان وجود ندارد، علم ودانش؟ چيزيکًمرفه؟ چيزيکه اصال

زادی و رھايی ؟ طالبان جاسوسان سر به زير آی آ. اند و دروازه مکتب را دروازه دوزخ مينامند
مخالف مواد مخدر؟ طالبان . اس آی ميباشند و ھمين حاال از ھمان طريق تمويل و تسليح ميگردند

ن ارشد به شمول مال عمر فتوا  تن از طالبا١٣رسما زرع مواد مخدر را قبول دارند و درين مورد 
. »!! دوا جور ميشود آنبه ترياک کار نداشته باشيد، بگذاريد که زرع شود، چون از«داده بودند که 

آزادی زنان؟ طالبان حتی شنيدن صدای پای زن را کفر ميدانستند و به ھيچ زنی اجازه نبود که نزد 
ناک يبه اين اندازه ضد خلق، بو»   مقاومتنيروی«وقتی اين  . داکتر مرد برود و دھھا مورد ديگر

و ضد زن باشد و کوچکترين تفکری در مورد بھبود زندگی مردم نداشته باشد، پس رھاييبخش بودن 
 به زير ناوه نآنان چه معنی دارد و آيا رھايی آنان و به قدرت رسيدن شان اگر از زير باران رفت

 که با درايت قادر به کشف نيروی افرادن خوب است اي. نباشد، حتما به عکس آن خواھد بود
رھاييبخشی مثل طالبان شده اند، حد اقل يک سی دی مال دادهللا را ببينند که چگونه شمشيرش در 
 شش جھت سر ھا را به باد ميدھد، اينان اگر طاقت ديدن صدم حصۀ يک سی سی سر بريدن ھای او

ھم درک درستی از ھا ما نانقالبی ر است و دادهللا جنگجوی مقاومتگرا داشتند، بی ھيچ شکی مال
  . رھايی و مقاومت دارند

طالبان از نظر طبقاتی بيشتر دھقانانی اند که از دره ھای دور دست افغانستان سر باال کرده  و      
نان خوردن از نوک تفنگ را ياد گرفته اند و با فقر، بيکاری و بدبختی که متجاوزان و زالو ھای 

ھقانان کشور ما مستولی ساخته به شريعت و جھاد طالبان پيوسته اند، اما ھمين ھا مزدور شان بر د
از پروژه ھای انجو ھا پول ميگيرند و اعالن ميدارند که شما سوم حصۀ اين پول ھا را به مابدھيد 

اخذ اين . نان پول ميگيرندآما امنيت کار شما را ميگيريم، ماموران انجوھا را اختطاف کرده از 
نان از خارجی ھا ھم آبرخی از .  شخصی بوده و يا به گروپھای خاصی تعلق ميگيردًا کامالپولھ
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، باشد انقالبی ھر فردمنظور بايد پول ميگيرند و اين حرکت ھا نشان ميدھند که اينان به رھايی که 
ھا به در ميان طالبان طيف وسيعی از لومپن ھايی که زاييدۀ اين دوران اند و سال. اعتقادی ندارند

زار و اذيت مردم و به آجز به دزدی مصروف بوده و بعضی بسيار مشھور اند نيز حضور دارند و 
شيخ ھای بنياد گرا و مزدور عرب بخش اعظمی از .  زور، پول و زن گرفتن فکر ديگری ندارند

 در پاکستان صورت ميگيرد و بازماندگان آنانمصارف شانرا ميپردازند و تمام تعليمات نظامی 
اين نيرو را با چنين فکر، عملکرد و وابستگی، نيروی مقاومت . الحق مرشدان طالبان اندءضيا

 ٢٩٠اينان ھمان طالبانی اند که در يکساعت . نداردديگری ناميدن جز خود را مسخره کردن معنای 
ين قتل به بازماندگان انما ھا  انقالبی چنينان کردند و معلوم نيست که رنفر را در يکاولنگ تير با

عام چه جوابی با مقاومتگر گفتن طالبان خواھند داشت؟ طالبان با شرايط انقالبی ھيچ کشوری قابل 
مقايسه نيست و کسی در ھيچ انقالبی به اين پيمانه نيروی جاھل و ضد خلقی را سراغ ندارد که بايد 

ال ھای ديوبندی، رھنمای اينان م. با آن جبھه متحد ساخت و به مقاومت عليه اشغالگران پرداخت
سلفی و يا بريلوی پاکستانی اند که درس ھای شانرا از درون کتابھای پشتی زرد قصه خوانی پشاور 
می آورند و سياست ھای شانرا از روی افسانه ھای که مورچه و قانغوزک حرف ميزدند، ميکشند 

 توان حکم کرد کهنھا دارند و ھمانطور ھم عمل ميکنند و درآخر ميآو درين عصر باور کامل به 
  .   يا خود ، يا طالبان و يا ھردو را نميشناسندافرادی چنين

                                
 


