
 اخترمحمد یوسفی 

"؟طالبان تغییر کرده است"  
   د!بو خواهند ی کبدوش  بود  شده  وجهانیان داده   که برای فریب مردم مظلوم افغانستان  قفو اکنون جواب این شعار فریبنده 

، سردسته مذاکرات با طالبان  نماینده خاص ایاالت متحده امریکا شعار  سرلوحه کار زلمی خلیلزاد  عنوان" طالبان تغییر کرده است "

  ،یپاکستان جنراالن آی. اس. آی. دیگر و محمود قریشی وزیر خارجه چون  استخبارات و زمامداران پاکستان کمیشنکار نمایندگان

میالدی در دوحه پایتخت   ۲۰۱۸در سال با طالبان  امریکا"صلح"  آغاز دور جدید مذاکرات  با اش بودند، کهحامدکرزی بادارودسته 

.  دهل و سورنی آغاز گردیده بود با ، بوددر شرقمیانه و کشورهای حوزه خلیج نظامی امریکا  مهم پایگاهیکی از عربی قطر کشور  

  مثلث یک بشکل که بود، افغانستان  دشمناناستخبارات زراد خانهای  ندهتیاتر فریب   "طالبان تغییر کرده است" شوم توطیه  پالن 

ان صلح و سعادت  آرکسترا دشمن  این گردیده بود، از "اسالم" تا دوحه و کابل جا بجای  تنظیم  آن درسه محلو فعالین حلقات   شیطانی

طالبان افغان  که   شعار میدادند ، میکردند تبلیغ راخود  شیطانی فیا هدااسالم آباد، و کابل  تا از دوحه، همه روزه  مردم مظلوم افغانستان

این با القاعدده و هم   نیستند، میالدی ۱۹۹۰سالهای ازنسل طالبان کنونی   " اصالح شده"ند، نسل ما هست سکه هستند، طالبان برادران 

، وغیره و غیره  ندن ز مین در مالی عام شالق مظلوم و بیدفاع میهن را زنان الدین   ، این طالبان مانند مال قلممکتبیان افراطی بریده اند

   .ست" تغییر کرده ا طالبان"غ میکردند، ی تبل ی شاخداری بود که دروغها

 

پسر   افغانستان با مدیریت حکمت هللا کرزی معین وزارت خارجه  بانک خورجین ، با بودیجه بحساب دالری در جنب دفتر حامدکرزی

  مال عبدالسالم ضعیفاعم از  البانطغین گروه مبل ازطویل و عریض زیرزمینی و روی زمینی مشترک  دفتر  کاکای حامد کرزی 

، مالقلم  حکومت دور اول طالبان متوکل وزیر خارجه مال ، دور اول طالبان پاکستان طالبان در  حکومتکبیرسفیر زندانی گوانتانامو

کنونی اولمپیک  ، نظرمحمد مطمین وزیر مشاور حکومت اشرف غنی حکومت دور اول طالبان  امر بلمعروف  الدین شالق زن

آزدانه   مدن طالبانبرای آ که ،بودنداستخدام شده مبلغین وغیره وغیره   طالبانکنونی برادرزاده مال متقی وزیر خارجه  حکومت طالبان

   آماده سازند. در افغانستان  طالبان تا برای ورورد مجدد قدرت فاشیستی  را مردم افغانستان و جهانیان ذهنیت تا ،فعالیت میکردند

کسب  سرعت و تقویت بیشتری "طالبان تغییر کرده است"،  پروسه  با حکومت اشرف غنی حکمتیار پیوستن حزب "اسالمی" گلبدین   با

با پایکوبی را آغاز   آرکسترا صحنه رقصروی   نیز استخبارات آی. اس. آی. مانند عمر زاخیلوال  نمود، برخی مهره های  جدید 

  آهسته آهسته تحت رهبری حامد کرزی شیخ الحدیث عبدالرب رسول سیاف" "طالبان تغییر کرده است  اجندا. درمحافل پس پرده کردند



جمیعتی توسط گلبدین  هزاران  هایبا وجود قتلعبدهللا عبدهللا . گردید آغاز حکمتیار  امامت با گلبدین جماعت با  ، درعوضشدکم نما 

    کرد.دا ت با امامت گلبدین اق او پیراهن تمبان آبی خود را پوشید، بیدرنگ ی"حکمتیار و داردسته حزب "اسالم

 

و    با امامت سیاف لبانطا دورمجدد سونامی خاموش   ورود در مراحل نخست قبل هاد دو لنگه اشرف غنی، عبدهللا عبدهللا "دولت" نامن  

فرشتها ومالیکان    میکردند، که گویا طالبانیغ امیز تبله لغاچنان مب   کرده است"تغییر"طالبان حامد کرزی در امر  مشاورت و گلبدین

نازل می شوند. "دولت" نامنهاد دو لنگه اشرف غنی، عبدهللا عبدهللا از   از اسمان لح و سعادت افغانستاناند که بزودی برای صآسمانی 

ی هوایی " افغانستان"  پیلوتان قوا  . کردند رها  ابقهبیس با سرعتطالبان کرام نسل "اصالح شده "  را برای  ی خودسنگرها زیاد خوشی 

را برای تحفه با اوکراین سالمت در    جنگی و ترانسپورتی نظامی  بال طیارات ۸۰قوای امریکا و ناتو تربیه شده بودند،  توسط  که

   میدانهای هوایی تاجکستان و ازبکستان رها کردند. 

 



پیام را فرار   ،  شاهی از داخل ارگ  با شنیدن صدا پرواز هلیکوپترهای فرار اشرف غنی اولین شخصی بود چوکیدار کابل حامدکرزی 

خبرنگار یگانه  با عکاس و  گروپ "حقانی" اد، طالبان"قوی" بود خبردمالضعیف که اکنون  با  غنی را در دوحه توسط اشرف 

"طالبان تغییر کرده  درطی چند هفته  وارد ارگ شدند. دفعتأ امری بودند منظر چنین آمده بودند  کابل قبل  که از بود تلویزیون الجزیره 

   ."طالبان تغییر کرده است"   .پر کردند  ،که کلمه طیبه را یاد ندارند الها و چلیماز را انستانتمام ادارات دولتی افغ است"، 

بیرق سپید کفن   مانورهای سیاسی " تعییر" کردن خود را تمثیل کردند، تاچند  افغانستانقدرت درنخستین روزهای تصرف  در  طالبان

باالخره حوصله   نصب کردند.  ماسکو، تاشکند پیکن، " آباد،های "اسالمخان تا سفارت  کشور و خاذج  جا درداخل  را در همه گونه خود  

   افغانستان صادر کردند. شانرا در  اومر زندانی کردن تمام زنان وشوهران ،بسر رسیدطلبای کرام به 

طالالن هیچ تغییر نکرده است، اکنون از مثلث شیطانی که میگفتند "طالبان تغییر کرده است" با حلقات و فعالین آن  هموطن  بلی

و   با مقاومت دزدان درسه محل تنظیم یافته "اسالم"، دوحه تا کابل بشمول زلمی خلیلزاد، تلویزیون الجزیره همه خاموش اند. 

،  که برای جنگ اسلحه بدهند حمایت خارجیها اندردن پیداکفقط عقب   جات ملی ندارد،دل مه بند، آنان اجندای ن  دیگر   نا غارتکر

مدافعین خارجی  بیچاره راه می طلبند. مردان دلیر این سرزمین کشته شده، بزدالن  برای قدرت خود قیم و چوکیدزدان آموده 

ترس و وحشت طالب در همه جا   . سواره و پیاده فرار کرده اند مردم  ،نداشتندراه نجات از هم از کشور جز فرار ندارند، راه 

         قد علم نمایند.  طالب مستولی گردیده است. هیچ صدای حقیقی وجود ندارد که در برابر این وحشت ضد انسانی 


