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 طالبان اسالمی امارت دولت مخالفین و موافقین
 
 

 امارت  دولت  رژیم  مقابل  در   نظری  چه  افغانستان  مردم  که  بینیم  به  بیایید  جهان،  کشورهای  العمل  عکس  از  نظر  صرف
 ؟ دارند طالبان اسالمی

 :میدهند تشکیل ذیل گروه سه افغانها میان در  را طالبان اسالمی امارت  دولت حامیان و موافقین

  اللفظی   تحت  انفاذ  عالقمند  وکسانیکه  آنها  رهبران  و  جنگجویان  ف،صفو  بشمول  طالبان  تحریک  به   وابسطه  افراد      .1
 ؛میباشند قانون یگانه سطح در اسالمی شریعت احکام

 ؛ کردند می تلقی اشغالگر قوای افغانستان در را ناتو و امریکایی قوای موجودیت کسانیکه      .2

 ؛ بودند ناراضی مسعود-ربانی م(9961-1992) حاکمیت در پشتون قوم سیاسی حذف از پشتونهاییکه      .3

  م( 2004-2001)  بن  کنفرانس  اساس   بر  شمال  اتحاد  نفع  به   دولتی  قدرت  عادالنهٔ   غیر  تقسیم  از  پشتونهاییکه      .4
 ؛بودند ناراضی

 داخل  مافیای  توسط  (2019  ،2014  ،2009)  انتخابات  سه  نتایج  پیهم  پذیرش  عدم  و  شکنی   قانون  از  افغانهاییکه      .5
 ؛ بودند ناراضی لتدو

 ؛بودند  ناراضی   افغانستان  کشور  ملی  مشخص  هویت  مبانی  ضد  بر  ایرانیها  فرهنگی  هجوم  ازادامهٔ   هاییکه  افغان      .6

  ستیزی   افغان  ستیزی،  افغانستان  و  طلبان  فدرال  طلبان،  خراسان  طلبان،  تجزیه  مذبوحانهٔ   تالشهای  از  افغانهاییکه      .7
 ؛بودند آمده تنگ  به گروهها این ستیزی پشتون و

  ناراضی   جهادی  سابقهٔ   گروههای  کنترول  زیر  کشور  در   قدرت  محلی  های  جزیره  موجودیت  از  افغانهاییکه      .8
 ؛بودند

  امروزی  شرایط  در  سیاسی،  گروه  یا  حزب  مقتدر،  رهبر  یک  توسط  را   دولت  منشانهٔ   دیکتاتور  ادارهٔ   کسانیکه      .9
  داوود   محمد  سردار  مانند  یا  و  خان   امیرعبدالرحمن  مانند   مرکز  در  آهنین  رهبرپنجه  یک  موجودیت  به  میدانند  الزم
 ؛ دارد دوم  درجه اهمیت دموکراسی و سیسیا مدنی، آزادیهای، افراد این برای  بودند. دوخته چشم خان

 ه وبالخر   میکردند؛  تلقی  باری  و  بند  بی  کشور  در  را  فرهنگی  و  اجتماعی  مدنی،  های  آزادی  کسانیکه  و  چاپلوسان    .10

 شخصی   و  ملی  های  دارایی   وغضب  دولت  داخل  در  اخالقی  و  مالی  اداری،  گستردهٔ   فساد  ادامهٔ   از  هاییکه  افغان    .11
 .بودند آمده ستوه به دولت، داخل مافیای توسط کشور قتصادیا امکانات و

 تفکر   طرز  با  اما  گیرند  می  تعلق  فوق  فکری  گروه  چند   یا  یک  به  افرادیکه  زیاد   تعداد  کردهستند  فراموش  نباید  البته
 .باشند نمی موافق طالبان حکومتداری شیوهٔ  و  رسیدن  قدرت به نحوهٔ  طالبان، اجتماعی و سیاسی

  طلبان   فدرال  طلبان،  خراسان  طلبان،  یهتجز  شدن   متواری  از  فوق  گروههای  تمام  که  است  این  است  مبرهن  آنچه  اما
 بوده   راضی   دولت  داخل  مافیای  ملی،  های  دارایی  دزدان  ستیزان،  پشتون  ،  ستیزان  افغان  ستیزان،  افغانستان  گرا،  قوم

 اند  معتقد  بسیاری .میپندارند  ضروری  افغانستان  بقأ   برای   را  مرکزی  دولت  قدرت  تحکیم  و  قدرت  های  جزیره  ختم  و
 !کنند پاک ها تفیلی این وجود  از را کشور بودند قادر نطالبا تنها که

 ؟اند کسانی چه نطالبا حاکمیت  مخالفین

 . خواهان آزادی  و طلبان  تجزیه گران، معامله کرد: تقسیم بزرگ گروه سه به میتوان را طالبان حاکمیت مخالفین

  از خودرا امتیازات که گذشته دولتی رتقد در شامل افراد  سابق، جهادی رهبران شامل افراد این :نگرا معامله -اول
  دست  از  امتیازات  آوردن  بدست  و  قدرت  در  شدن  شریک  برای  افراد   این  چاپلوسها.  و  طلبان  فرصت  اند،  داده  دست
 ؛میباشند گری  معامله هر به حاضر  خود رفتهٔ 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  به   اینان  امیدهای  تمام  و  بینند  ینم  افغانستان  دولت  در  خود  برای  آیندهٔ   هیچ  که  اند  کسانی  افراد   این  :نطلبا  تجزیه  -دوم
  فدرال   طلبان،   خراسان  ها،  فارسیست  است.  نهفته  افغانستان  تجزیه نمودن  عملی  در  همسایه  کشورهای  کمک  و  معجزه
 ؛اند  ها گروه این شامل نفرتان، افغانستان و پشتون افغان، طلبان،

  کمونیستها،   دموکراتها،  سوسیال  خواهان،  جمهوری  دموکراتها،  طلبان،  لیبرال  گرایان،  ملی  :نخواها  آزادی  -سوم
  بوده   مخالف دین  جایگاه  از  دولت  اداره    با که  اند  گروه  این  شامل  ها  سیکولر  بشر،  حقوق   طرفداران  طلبان،  سلطنت
 و   مقننه  اجرائیه،  ثالثهٔ   قوای  جدایی  خواهان  و  بوده  جامعه  در  اجتماعی  و  سیاسی  مدنی،  آزادیهای  موجودیت  طرفدار
 .میباشند مردم پارلمان مصوبه مدنی قوانین و اساسی قانون  اساس بر دولت ارهٔ اد و قضائیه
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