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 کاذب یساز تیروا
 

به انحصار قدرت  ها منعطف شده اند، را بفروشند که طالب تیروا نیا خواهندیدرغرب م یاسیس از فعاالن یشمار
اشته به انحصار باور ند یکس یوقت استیس اقتصاد و . دررندیمتکثر را بپذ یاسیکه نظم س خواهند یم باور ندارند و

 نیمنظور شان ا به انحصار قدرت باور ندارند، گرید ها طالب ندیگو یکه م ی. آنانآوردیم یباشد، به رقابت رو
 گریو با د ردیافغانستان سهم بگ استیمشروع در س یاسیس یروین کیمثل  نده،یآ در تواند یگروه م نیاست که ا

 تیواقع نامند، یگران ضد جنگ م که خود را تالش یآنان و یاسیفعاالن س نیرقابت کند. اما ا یاسیس یروهاین
 نیبه عهده دارد که ا یها را کس طالب ی. رهبررندیگیم دهیدر راس گروه طالبان را ناد ”نیرالمومنیام“ کیحضور 

 داده است. ”نیرالمومنیام” گروه به او لقب 
 

. شناسدینم تیبه رسم یاسیه نام رقابت سرا ب یزیچ داند، یم یرا الزم نیرالمومنیام کیکه حضور  یایاسیتفکرس
اشته د ”عتیب“و  ”نیرالمومنیام“که از  یفیکنند. شما هر تعر ”عتیب”  نیرالمومنیکه به ام خواهدیتفکر از همه م نیا

 یم وستهیانعطاف نشان نداده اند. آنان پ نهیزم نیدرا یگاه چیه اه . طالبستیقابل جمع ن یرقابت استیبا س د،یباش
 ها تجربهٔ  . افغانستان از امارت طالبجنگند یامارت م ییبرپا یبرا دارد و کیولوژیدیا زهٔ یکه جنگ شان انگ ندیگو
 یانتخاب ریحکومت غ کی ی. امارت طالبتابدیرا برنم یاسیس ییگراآن کثرت ینظر یمبان دارد. آن امارت و ستهیز

 جا ندارد. یدر فکرطالب یانتخابات تی. مشروعردیگیم یمذهب یرا از فتواها اشتیاست که مشروع
 

بدون چږم و چرا او را  نیگوش دهند و فرام ”نیرالمومنیام“که به  شودیطالب، از همه خواسته م یاسیتفکرس در
شود  یقتل یگذارقانون تیو صالح یاسیبه نام شهروند وجود ندارد که صاحب قدرت س یزیتفکر چ نیاجرا کنند. درا

آنان،  یرونیب مانانیپها وهم انتخابات واگذار کند. طالب قیمنتخب خود از طر دهٔ نیرا به نما تیصالح نیوبعد ا
انسان شهروند  یگذارقانون تیکه صالح ی. از نظرآنان تفکرکنندیانسان شهروند را انکار م یگذارقانون تیصالح

 است. یاصل خداباور یمناف شناسد،یم تیرا به رسم
 

الوه شهروند ع یهاانسان ،یاسینظم س نیاست. براساس ا برالیارزش ل کیبرآن،  یونظم مبتن یاسیس ییگراکثرت
. فصل دوم شودیدارند که به آن حقوق بشر گفته م یازاتیامت سلسله کی شان محفوظ است، یدارنیکه حق د نیبر ا

 گانهیب یزیچ نیچن ها با است. تفکر طالب دهیبخش یوجاهت حقوق ازاتیامت نیا از یافغانستان، به برخ یقانون اساس
. به دانند یم یمذهب یاز فتواها یرویوانسان را مکلف به پ شناسندینم تیافراد را به رسم یاست. آنان حقوق بشر

 یرا عمل یمذهب یها که فتوا نیشان مردان و زنان را به جرم ا تیزمان حاکم گروه در نیبود که ا لیدل نیهم
 یسازمان یملت قابل اجرا است. وقت-دولت کیگرا در وکثرت یرقابت یاسی. تفکرسزدیم شالقکردند،ینم
 هایاست که خارج لیدل نی. به همستیچندان باورمند ن ملت، -دارد، روشن است که به اصل دولت ”نیرالمومنیام“

 کرده اند. عتیهم به رهبر طالبان ب
 

انکار کند.  تواندینم یآنان را کس کیوژولیدیا تیتصادف نبود. سنخ کیوجه  چیها با القاعده به ه طالب یمانیپهم
از  ترهدیچیپ اریبس تیکننده است. واقعگمراه اریبس یمحل یها آجندا طالب دارد و یجهان یکه القاعده آجندا نیبحث ا

 قیمع رابطهٔ  دهندهٔ امر نشان نیکرده اند. ا عتیب ”نیرالمومنیام“ نوانطالبان به ع یاست. رهبران القاعده به رهبر نیا
 هٔ یها را تغذ . سران القاعده رهبران وصفوف طالبشودیمورد ختم نم نیطالبان والقاعده به ا آنان است. رابطهٔ 

 ن،یسازمان القاعده آموختند. عالوه برا یها را از عرب یانتحار حملهٔ  ینظر یها مبانکرده اند. طالب کیولوژیدیا
که  یخود اعالم کرده اند. کس یمتوسط طالبان را آموزگاران نظام قدمهٔ  یها از رهبران القاعده، حتا سردسته یبرخ
 دار مذاکرهفاصله گرفته اند و طرف یجهان سمیاز جهاد ها تفکر انحصار را کنار گذاشته اند،است که طالب یمدع
 دهد؟یم حیچگونه توض آمدرا که درباال  یها فکت اند،
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 یآن م ییبرپا یاست که برا کیولوژیدیامارت ا کیدار طرف ستیسازمان جهاد کیها است که طالب نیا تیواقع
 یروهایخروج ن یکیخود مطرح کرده اند که  کیدو موضوع را به عنوان اهداف استراتژ شهی. آنان همجنگند

 یاست وتفاوت اساس کیولوژیدیاست. هردو خواست گروه طالبان ا یحکومت شرع کی ییبرپا یدوم و یالمللنیب
ها طالب یریتمام از انعطاف پذ ینیبکه با خوش یندارد. آنان یجهان یها ستیجهاد و یخارج انیگراالماس یبا آجندا

 .رندیگیم دهیناد یگساده اریداد به بس حیرا که نگارنده توض یها تیواقع کنند،یصحبت م
 

 نیا یبرا است و دهیبست رسمحکم دارد. جنگ به بن یمنطق یجنگ افغانستان مبنا انیپا یبرا یجهان یهاتالش
ها از آغاز . طالبکندیجنگ نم انیبه پا یکاذب کمک یهایساز تیشود. اما روا دایپ یاسیحل سراه کی دیجنگ با

 رمسوولیافراد غ خواهد،یاعالم کرد که م درآغازگروه  نیمطرح کرده اند. ا یمتفاوت یها ظهورشان تاکنون آجندا
از  یادوره چیها دره کنند. اما طالب یشاه سابق معرف بانیپشت یرویه خود را ن. بعد تالش کردند کرا خلع سالح کند

 نکرده اند. ینیشان عقب نش کیولوژیدیمطالبات ا
 

 پایان
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