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 ؟ کرد اعتماد طالبان به ان تومی هم هنوز آیا
 
 
  به   گذرا  نگاهی  با  نیستند؟  برخوردار  الزم  فراست  از  آنان  نظامی  -سیاسی  رقبای  یا  اند؛   موفقی  بازیگران  طالبان  آیا

  و  کاردان   کهآن   از   بیش  آنان   که   گفت  توانمی  کشور،  در  طالبان  یدوباره   ظهور  تا  و   سقوط،  تا  ظهور  از   واقعه   چند
 :دانبوده سیاسی خرد از دوربه شدت  به رقیبانی دارای و چانسخوش زیاد حد تا گروهی باشند، خبره

 برای  مسعود  احمدشاه  درخواست  به  و  کرد  اعتماد  طالبان  به  کمونستی  حکومت  جمهور  رئیس  آخرین  نجیب  دکتور( ۱
 شهر  متن در و کردند  بیرون ملل سازمان امن دفتر از را او طالبان که شد آن نتیجه داد. منفی  پاسخ کابل، از خروج

 .دآویختن دار به کابل
  که  شد  آن   نتیجه  فرستاد.  پول  آنان   برای  طیاره  با  بود،  محدود  قندهار  به  طالبان  قدرت  هنوز  وقتی  ربانی  استاد( ۲

 .دکردن تصرف را کابل  و ساقط را ربانی آقای ریاست به اسالمی دولت و آمدند همانان
 تصرف تحت مناطق از  برخی  آخر دست و جنگید دولت آن  با نپذیرفت، را  اسالمی دولت  صدارت حکمتیار آقای ( ۳

  شد   مجبور  آخر  دست  ولی   بگیرد؛  انتقام  ربانی  آقای   ریاست  به  دولت  از  که  امید  بدان  کرد،  واگذار  طالبان   به  را  خود
 فرماندهی  مرکز  به  شد  مجبور  کردند،  تصرف  را  کابل  طالبان  که  هم  بعد  بپیوندد،  اسالمی  دولت  به  و  بیاید  کابل  به  که

 .تاس نبوده خوشایند حکمتیار برای  ظاهراً  که کشوری شود. پناهنده ایران به جاآن از و برود یر()پنجش رقیبش
  و   پیوست  طالبان  به  ربانی،   آقای  ریاست  به  اسالمی  دولت  مقابل  در  اسالمی،  وحدت  حزب  رئیس  مزاری  آقای( ۴

 که شد آن نتیجه اما گردد؛  جایگاه بصاح طالبان حاکمیت در شاید تا کرد واگذار آنان به را خود کنترل  تحت  مناطق
 .درساندن قتل به بالچرخ  داخل در  و قندهار به انتقال راه در  را او
  مذاکره   برای  را  آنان ینماینده  و  کرد  اعتماد  طالبان  به  بود،  صلح  عالی  شورای  رئیس وقتی  ربانی  استاد  دیگر  بار( ۵

 .درسان  قتل  به  را  ربانی  استاد   و  کرد  منفجر  را  خودش  البانط  ینماینده  که  شد   آن  نتیجه  پذیرفت،  حضور  به   صلح  برای
  برادر   را  آنان  کرزی  آقای   اما  شدند؛  حذف  قدرت  مدعیان  فهرست  از  دیگر  شان،حاکمیت  اضمحالل  از  پس  طالبان( ۶

  اصالً   حاال  ولی   کرد؛  جاجابه   نداشتند،  حضور  امکان  هرگز  که  مناطقی  به   را  آنان   و  بخشید  دوباره  حیات  بدانان  و  گفت
  داخل   در  او  برای  را زندگی  روز  یک  فرصت  حتی  گیرند؛  قرار  قدرت  رأس  در  طالبان  اگر  که  ندارد  وجود  اطمینانی 

 .دبدهن کشور
  زندان   از  را  آنان  جنگی  نیروی  هزارپنج   از  بیش  و  گفت  سیاسی   مخالف  را   طالبان   تباری،  مسایل  دلیل  به  غنی  آقای ( ۷

  طالبان   نفع  به  هاولسوالی   مراکز  از   را  امنیتی  نیروهای  و  داد   قرار  آنان   رسدست  به  را   ولسوالی   هاده   و  ساخت  رها
 .د ده ادامه طالبان برابر در حکومتش به چگونه که درمانده حاال ولی ساخت؛ خارج
  طالبان شست ضرب نوعی به نظامی و سیاسی احزاب و هاگروه رهبران تربیش و اقوام  یهمه  شودمی دیده کهچنان

  طالبان  است.   دیده  آسیب  بارها   اینان  وجود   از  هم  خاک  و   سنگ  و  بازار   و  کوچه   و  روستا  و   شهر  حتی  اند؛چشیده   را
 جمهوریت   مدعی   که  غنی  حکومت  هنوز  این،   وجود  با   کنند.نمی  رحم   و  نکردند  رحم  چیزهیچ  و  کسهیچ   به  واقع   در

 دوم  و اول معاون مانند اشخاصی و افراد است. نکرده اتخاذ طالبان وحشت برابر در قاطع و کارآمد  تصمیمی است،
 .داننیامده بر مفیدی کار  هیچ یعهده از و برندمی  سر به خوش خواب در هنوز تا هم او

 اندشده  اعمالی  مرتکب  همواره  عوض  در  بلکه  اند؛نبوده  مذهبی  و  دین  هیچ  ینماینده  گاههیچ  طالبان  که  داشت  توجه  باید
 غیر  و متحجرانه اهداف به رسیدن برای حنیف دین این  از و شده نمایان عزیز اسالم دامن بر ننگ ییلکه چونان که

 خوردند   را  گروه  این  ظاهری  ادعاهای  فریب  نیز  نااگاه  افراد  ییعده   میان  این  در  اند.کرده  ابزاری  یاستفاده  خود  انسانی
 .د کننمی کردند/ حمایت آنان از و
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 و  خودآیندبه  کشور،  نظامی   و  سیاسی  رهبران  و  جمهوریت  مدعیان  که  سته  فرصت  هنوز  شد،  بیان  چهآن   به  توجه  با
 طالبان   حاکمیت  زیرا  شوند؛  معرکه  وارد   تباری  و  قومی  هایسیاست  از  دوربه   آفرین،وحشت  طالبان   با  مقابله  برای
 با   سنخیتی  هیچ   که  آنان،   یددمنشانه  اعمال   و  یمتحجرانه  نگاه  بلکه  شود؛نمی  تمام  قوم  دو  یکی  ضرر  به  تنها
  و   بدوی  زندگی  یک  و   راندمی   عقب  به   جاهلیت  عصر  به  تباری،  تفکیک  بدون  را   کشور  مردم   تمام  ندارد، ۱۲ قرن
 .تداش نخواهد خوانیهم  عنوان هیچ به حاضر  عصر با که آورد خواهد ارمغان به را ییقبیله
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