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 ۲۸/۰۲/۲۰۲۲            دوکتور نوراحمد خالدی
 

 افغانستان: امروز و فردا!
 

 مقدمه

جنگجویان طالبان ارگ ریاست جمهوری را در  2021تجدید قوأ و جنگ، در پانزدهم اگست سال بعد از بیست سال 

هایی از ولسوالی اندراب از محالتی بود که گروه طالبان پس از  دره پنجشیر و بخشکابل دوباره اشغال کردند. 

نیروهای دولت پیشین"جبهه  ها و تصرف افغانستان در آن با مقاومت روبرو شدند. احمد مسعود و شماری از مقام

 .توانستند پنجشیر را نیز متصرف شوند حدود دو هفته پس از تصرف کابل مقاومت ملی" را تشکیل دادند. طالبان

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور چند روز بعد، در ویدیویی که از فیسبوکش نشر شد، گفت که برای "جلوگیری از 

شود. او گفت که در امارات متحدهٔ عرب است. او طالبان را برنده خونریزی" تصمیم گرفت که از کشور خارج 

"داوری شمشیر و تفنگ" خواند و گفت که اکنون آنها مسئول حفاظت از "عزت نفس، ثروت و شرافت" مردم 

م واقع شد در حقیقت شکست بیست سال تالش برای برقراری یک 2021آگست  15آنچه به تاریخ  .افغانستان هستند

 .وری متکی به اساسات دموکراتیک محسوب میگردددولت جمه

قبل از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان، شاهد دو سال تالش ناموفق برای به ثمر نشستن مذاکرات دیپلماتیک 

 با طالبان برای دستیابی به توافقی بر سر نحوة تقسیم قدرت در کابل بودیم. اما با ورود نیروهای طالبان به کابل، و

تسلیم پایتخت از سوی دولت بدون هیچ گونه مقاومت و درگیری، امکان توافق و مشارکت در قدرت را باید تا حد 

 .زیادی از دست رفته دانست

حاال شش ماه میشود مردم افغانستان در زیر سایهٔ تفنگ طالبان زیرعنوان دولت "امارت اسالمی افغانستان" زندگی 

تایید میکند که طالبان افراطی ترین گروه مذهبی در افغانستان و منطقه بوده روش میکنند. تجربهٔ ششماه گذشته 

، کامالٔ مخالف ارزشهای مدنی و اجتماعی 1حکومتداری آنها بر اساس تعبیر تحت اللفظی احکام شریعت اسالمی

سالهای اخیر حتی در عربستان سعودی، که دولت آن مطابق احکام زندگی شهری در قرن بیست و یکم میباشد. در 

شرعی اداره میشد، تطبیق تحت اللفظی احکام شریعت را کنار گذاشته به ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی شهری در 

 قرن بیست و یکم و قوانین مدنی رو آورده است.

ده است تا جاییکه حتی ولی نعمتان طالبان در وجود رژیم طالبان تاکنون از طرف جامعهٔ جهانی برسمیت شناخته نش

دولتهای پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحدٔه عرب، که بیست سال قبل رژیم آنها را برسمیت شناخته بودند، 

 56تاکنون از شناخت رسمی رژیم دور دوم امارت اسالمی طالبان خودداری کرده اند. حتی اجالس چند ماه قبل 

 ی جهان در اسالم آباد رژیم طالبان را برسمیت نه شناخت.کشور اسالم

در این نوشته می کوشیم یک ارزیابی بیطرفانه از اوضاع کشور زیر حاکمیت دولت امارت اسالمی طالبان نموده 

تان ببیبنیم که وضعیت فعلی در مقایسه به آنچه قبآل مردم افغانستان از آن برخوردار بودند چگونه است و فردای افغانس

 در صورت ادامهٔ رژیم طالبان چگونه خواهد بود.

 امروز

در شش ماه گذشته اوضاع اقتصادی کشور بشدت و به سرعت رو به وخامت گذاشت. در وحلهٔ اول تعداد کثری از 

خرابی امنیت و خطرات حمالت انتقام جویانه به مراکز شهری والیات مردم از دهات، و مراکز ولسوالُیها از ترس 

هجوم آوردند. با بسته شدن سرحدات، بسته شدن بانکها، عدم موجودیت پول نقد در بانکها، منجمد شدن ذخایر پولی د 

                                                           
1
 شرایط امروزی. بدون توجه به موجه بودن این احکام باـ  
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امریکا، افغانستان بانک در بانکهای خارج و بخصوص امریکا، وضع تغذیرات در مقابل دولت امارت اسالمی توسط 

منجمد شدن کمکهای ملیارد دالری شامل صندوق اعمار مجدد افغانستان توسط بانک جهانی، توقف صادرات وواردات 

کشور و در نتیجه تقلیل عواید گمرکی، مسدود شدن ادارات و دستگاههای تولیدی و خدماتی و جلوگیری از کار زنان 

ماند، بلند رفتن میزان انفالسیون سبب افزایش قیمتها و  در خارج از منزل، ماشین اقتصادی کشور از چرخش باز

بخصوص قیمتهای مواد ارتزاقی شده در مدت کوتاهی خطر فقر سراسری نیمی از مردم کشور را تهدید نمود. در این 

شرایط که مردم در تالش زنده ماندن و نجات خانواده های خود از خطر فقر قرار دارند، مسائل حقوق بشر، حقوق 

ن، حقوق مدنی مردم، تعلیم و تربیه و نحوهٔ حکومت و حکومتداری برای اکثریت مردم اهمیت درجه دوم پیدا کرده زنا

است. در عین حال این طرز دید دولت امارت اسالمی طالبان که مشکالت اقتصادی و رفع مشکالت زندگی مردم 

لیت ندارد نیز در امر بهبود اوضاع امیدوار کننده وابسته به میشت الهی بوده و دولت امارت اسالمی در این مورد مسو

   نبوده است.

 موافقین و مخالفین دولت امارت اسالمی طالبان!

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

 اسالمی طالبان دارند؟ 

 اسالمی طالبان را در میان افغانها گروههای ذیل تشکیل میدهند: دولت امارتموافقین و حامیان 

افراد وابسطه به تحریک طالبان بشمول صفوف، جنگجویان و رهبران آنها وکسانیکه عالقمند انفاذ تحت  .1

 اللفظی احکام شریعت اسالمی در سطح یگانه قانون میباشند؛

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

 مسعود ناراضی بودند؛-م( ربانی1996-1992پشتونهاییکه از حذف سیاسی قوم پشتون در حاکمیت ) .3

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

 ناراضی بودند؛

( توسط مافیای 2019، 2014، 2009ذیرش پیهم نتایج سه انتخابات )افغانهاییکه از قانون شکنی و عدم پ .5

 داخل دولت ناراضی بودند؛

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

 بودند؛

فغانستان ستیزی، افغان افغانهاییکه از تالشهای مذبوحانهٔ تجزیه طلبان، خراسان طلبان، فدرال طلبان و ا .7

 ستیزی و پشتون ستیزی این گروهها به تنگ آمده بودند؛

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

 بودند؛

امروزی  کسانیکه ادارهٔ دیکتاتور منشانهٔ دولت را توسط یک رهبر مقتدر، حزب یا گروه سیاسی، در شرایط .9

الزم میدانند به موجودیت یک رهبرپنجه آهنین در مرکز مانند امیرعبدالرحمن خان و یا مانند سردار محمد 

 داوود خان چشم دوخته بودند. برای این افراد آزادیهای، مدنی، سیاسی و دموکراسی اهمیت درجه دوم دارد؛

ر کشور بی بند و باری تلقی میکردند؛ چاپلوسان و کسانیکه آزادی های مدنی، اجتماعی و فرهنگی را د .10

 وبالخره

افغان هاییکه از ادامهٔ فساد گستردهٔ اداری، مالی و اخالقی در داخل دولت وغضب دارایی های ملی و  .11

 شخصی و امکانات اقتصادی کشور توسط مافیای داخل دولت، به ستوه آمده بودند.

یک یا چند گروه فکری فوق تعلق می گیرند اما با طرز تفکر  البته نباید فراموش کردهستند تعداد زیاد افرادیکه به

 و شیوهٔ حکومتداری طالبان موافق نمی باشند. سیاسی و اجتماعی طالبان، نحوهٔ به قدرت رسیدن

اما آنچه مبرهن است این است که تمام گروههای فوق از متواری شدن تجزیه طلبان، خراسان طلبان، فدرال طلبان قوم 

ستان ستیزان، افغان ستیزان ، پشتون ستیزان، دزدان دارایی های ملی، مافیای داخل دولت راضی بوده و گرا، افغان

بسیاری معتقد اند که  ختم جزیره های قدرت و تحکیم قدرت دولت مرکزی را برای بقأ افغانستان ضروری میپندارند.

 !تنها طالبان قادر بودند کشور را از وجود این تفیلی ها پاک کنند

 چه کسانی اند؟ مخالفین حاکمیت طالبان

 مخالفین حاکمیت طالبان را میتوان به سه گروه بزرگ تقسیم کرد: معامله گران، تجزیه طلبان و آزادی خواهان.
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دولتی گذشته که امتیازات خودرا از : این افراد شامل رهبران جهادی سابق، افراد شامل در قدرت معامله گران -اول

دست داده اند، فرصت طلبان و چاپلوسها. این افراد برای شریک شدن در قدرت و بدست آوردن امتیازات از دست 

 رفتهٔ خود حاظر به هر معامله گری میباشند؛

ینند و تمام امیدهای اینان به : این افراد کسانی اند که هیچ آیندهٔ برای خود در دولت افغانستان نمی بتجزیه طلبان -دوم

تجزیه افغانستان نهفته است. فارسیست ها، خراسان طلبان، فدرال معجزه و کمک کشورهای همسایه در عملی نمودن 

 طلبان، افغان، پشتون و افغانستان نفرتان، شامل این گروه ها اند؛

اهان، سوسیال دموکراتها، کمونیستها، : ملی گرایان، لیبرال طلبان، دموکراتها، جمهوری خوآزادی خواهان -سوم

مخالف بوده  با ادارٔه دولت از جایگاه دینسلطنت طلبان، طرفداران حقوق بشر، سیکولر ها شامل این گروه اند که 

طرفدار موجودیت آزادیهای مدنی، سیاسی و اجتماعی در جامعه بوده و خواهان جدایی قوای ثالثهٔ اجرائیه، مقننه و 

 دولت بر اساس قانون اساسی و قوانین مدنی مصوبه پارلمان مردم میباشند. قضائیه و ادارهٔ 

 طالبان چگونه باردیگر به قدرت رسیدند؟

بعد از تجدید قوا و تشکل مجدد، طالبان حمالت خودرا برضد قوای امنیتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان از سال 
خشیدند. هدف طالبان به قدرت رساندن مجدد دولت امارت به اینطرف آغاز کرده و به تدریج شدت و وسعت ب 2005

اسالمی در افغانستان بود که در این راستا از حمایت همه جانبهٔ دولت، مطبوعات، سازمانهای سیاسی و دینی پاکستان 
و بخصوص سازمان استخبارات نظامی این کشور )ای اس آی( برخوردار بودند. استراتژی طالبان در راستا متکی به 

 فرایض آتی بود:

 افغانستان یک کشور اشغال شده توسط امریکا میباشد؛ .1

دولت جمهوری اسالمی افغانستان که آنرا طالبان "ادارهٔ کابل" میخواندند، یک رژیم دست نشانده است که  .2

 نباید هیچ مذاکره و تعاملی باآن صورت بگیرد؛ و 

 هرگونه توافق باید با امریکا صورت بگیرد. .3

استوار بود که امریکاییها در نهایت از افغانستان خارج میگردند و قدرت  باور دولت پاکستانبر این  استراتژی فوق
جمهور امریکا برای خروج کامل از افغانستان و  رئیسدوباره به طالبان تفویض خواهد شد. با تصمیم دونالد ترمپ 

ص دولت امریکا برای افغانستان برای نهایی کردن هدایت قاطع او به پامپیو وزیر خارجه و زلمئ خلیلزاد نمایندهٔ خا
چان بولتن مشاور امنیت ملی دونالد ترمپ،  عاجل یک توافقنامهٔ سیاسی با طالبان در ظرف شش ماه )به نقل از کتاب

( این باور دولت پاکستان به حقیقت 20202جون  23واقع شد"، ناشر سایمون و شوستر، "اطاقی که همه چیز در آن 
مبدل گردید. در عصر دیجیتال اطالعات امروزی هیچ تصمیمی محرمانه باقی نمی ماند. به یقیین که پاکستانیها و از 

جمهور ترامپ به پومپیو و خلیلزاد مطلع بودند و هیچ عجلهٔ برای  رئیسطریق آنها رهبری طالبان، از این هدایت 
یها از خود نشان ندادند. برعکس این خلیلزاد بود که در محدودهٔ جدول زمانی دونالد ترمپ برای راضی کردن امریکای

-خروج از افغانستان در مذاکرات دوحه پیهم به طالبان امتیازات قایل شده کار به بجایی رسید که در ماههای جنوری
مسودهٔ ایکه قبآل باالی آن با طالبان در دور دوم مذاکرات دوحه برای نهایی کردن و امضای  2020فبروری سال 

توافق شده بود، طالبان به اضافه کردن یک مادهٔ جدید که آزاد ساختن پنجهزار زندانی آنها بود پافشاری کردند و 
خلیلزاد ناگذیر به این پیشنهاد بدون اخذ توافق قبلی دولت جمهوری اسالمی افغانستان که زندانیان طالبان نزد آنها بود، 

قه کرد. دونالد ترامپ آنچنان در خروج از افغانستان عجله داشت که به خلیلزاد پیشنهاد کرد برای رسیدن به توافق مواف
 به طالبان پول بدهد! )جان بولتن، همانجا(.

 ۱۴۴۱رجب  ۵مطابق با  ۲۰۲۰فبروری  ۲۹با این پس منظر و عجلهٔ امریکا برای خروج از افغانستان، طالبان در
ایاالت متحده در دوحه ی آوردن صلح به افغانستان را با  نامه فقتهجری شمسی موا ۱۳۹۸حوت  ۱۰هجری قمری و 

 :صلح متشکل از مواد آتی است  نامه امضأ کردند. موافقت

های اجرایی که از استفاده از خاک افغانستان توسط هرگونه گروه یا فرد علیه امنیت  ها و میکانیزم تضمین .1

 ن آن جلوگیری کند؛ایاالت متحده و متحدا

 های اجرایی و اعالم جدول زمانی برای خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان؛ ها، میکانیزم تضمین .2

 آزادی پنجهزار زندانی طالبان و یکهزار زندانی طرف دیگر؛ .3

رجب  ۱۵مطابق  ۲۰۲۰مارچ  ۱۰های افغان در  االفغانی را با طرف امارت اسالمی طالبان مذاکرات بین .4

 هجری شمسی شروع خواهد کرد؛  ۱۳۹۸حوت  ۲۰هجری قمری و  ۱۴۴۱

بس دائمی و فراگیر، از جمله  االفغانی در مورد تاریخ و چگونگی آتش کنندگان مذاکرات بین شرکت .5

 های اجرایی بحث خواهند کرد؛  میکانیزم
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راه سیاسی آینده بس دائمی و فراگیر، تکمیل و توافق در مورد نقشه  همزمان با تاریخ و چگونگی آتش .6

 افغانستان اعالم میگردد؛ و

 شود. االفغانی تعیین می پسا توافق که توسط مذاکرات بین حکومت اسالمی جدیدتشکیل  .7
 

طوریکه دیده میشود، در این توافقنامه هیچ تضمینی از طالبان برای رعایت حقوق بشر و بخصوص حقوق زنان و 
افغانستان در آن سهیم باشند و تایید هرگونه توافق سیاسی در مورد شکل و  ایجاد یک دولت فراگیر که تمام اقشار مردم

 محتوای نظام آینده توسط مردم افغانستان از راه انتخابات، ریفراندم و یا لویه جرگه گرفته نشده بود.
راه سیاسی آیندهٔ در حالیکه برای مردم افغانستان مذاکره باالی تأمین آتش بس سراسری و دائمی و توافق باالی نقشهٔ 

افغانستان دو موضوع کلیدی رسیدن به صلح را تشکیل میداد، برعکس طالبان برای بیش از شش ماه شروع مذاکرات 
ذبیح هللا مجاهد، از سخنگویان را مشروط به آزاد کردن پنجهزار زندانی خود دانستند. به گذارش بی بی سی بالخره 

 .م به پایان رسیده است2020یان دو طرف بتاریخ سوم سپتامبر طالبان تایید کرد که روند آزادی زندان

متعاقب آزاد شدن زندانیان طالبان، توافق باالی شیوهٔ کار تیمهای مذاکره کننده چهار ماه دیگر را ضایع ساخت. به 
اند که  افغانستان و گروه طالبان در قطر اعالم کردهکنندگان  اکره، مذ2020گذارش بی بی سی بتاریخ چهارم دسمبر 

این خبر را نادری  شود. اند و گفتگو روی آجندا آغاز می االفغانی" به توافق رسیده روی "شیوه کار مذاکرات بین
نادری، عضو هیات مذاکره کننده افغانستان و محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم کردند. زلمی 

یلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان هم در توییترش نوشت که "مذاکره کنندگان دولت افغانستان و خل
ای حاوی اصول مذاکرات   طالبان برای گفتگو روی نقشه راه سیاسی و آتش بس همه جانبه روی یک سند سه صفحه

 یک نقشه راه سیاسی و آتش بسفت سریع در جهت اند." او افزود: "مردم افغانستان حاال خواهان پیشر توافق کرده
 کنیم." دانیم و از آن حمایت می هستند. ما آرزوی آنها را می

ضایع کردن نه ماه باالی آزادی زندانیان طالبان و طرح شیؤه کار مذاکرات از جانب طالبان نشان داد که طالبان هیچ 
غانستان ندارند. بعد از نه ماه چانه زدن هنوز اجندای عالقمندی برای شروع مذاکرات جدی صلح با هیات دولت اف

مذاکرات تعیین نشده بود و طالبان کدام طرح مشخص صلح پیشنهاد نکرده بودند. طوریکه به مشاهده رسید اشاره به 
 "امارت اسالمی افغانستان"تشکیل حکومت اسالمی جدید در توافقنامه دوحه برای طالبان به معنی ایجاد مجدد دولت 

بود از این جهت طالبان هشت و نیم ماه بعدی را تا اشغال کابل بدون اجرای مذاکرات جدی در دوحه سپری کردند. 
 حتی گفته میشود که اعضای مهم هیات طالبان اکثرأ در جلسات مذاکره حاضر نمیشدند. 

تعداد قوای جنگی خودرا در  م امریکاییها و سایر کشورهای ناتو2020فبروری  29بعد از امضای توافقنامه دوحه در 
تقلیل دادند. به گزارش خبرگزاری جمهور  2021جنوری  17نفر الی تاریخ 2500هزار نفر به 12افغانستان از 

از قول کرستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع امریکا در اعالمیه روز گذشته وزارت ، 2021جنوری  17تاریخی 
مانی دیگر به ختم دو دهه جنگ و پروسه صلح تحت رهبری افغانها هر ز دفاع امریکا آمده که " امروز نسبت به

با کم کردن سربازان در  .نزدیک شده ایم که در نتیجه آن میتوان به یک تفاهم سیاسی و آتش بس دایمی دست یافت
اعالمیه افغانستان امریکا تعهد خودرا برای حمایت از پروسه صلح افغانستان و عملی کردن موافقتنامه با طالبان و 

دهد. امریکا متعهد است که تعداد سربازان خودرا تا پایان ماه می سال جاری  مشترک با حکومت افغانستان، نشان می
 " .در افغانستان به صفر برساند

م سیگار یا اداره بازرس ایاالت متحده امریکا برای بازسازی 2021مارچ  11به گزارش دویچه ویلی بتاریخ 
ه که "خروج هزاران قراردادی نظامی ایاالت متحده امریکا از افغانستان تا تاریخ اول ماه می، افغانستان هشدار داد

ساپکو در یک جلسه آنالین که به  .ممکن نسبت به خروج نیروهای نظامی، برای نظامیان افغان ویرانگرتر باشد
هزار  ۱۸ته است که تا ماه اکتوبر برگزار شد، گف« المللی مرکز مطالعات استراتژیک و بین»حمایت مرکز تحقیقاتی 

هزار شهروند کشور سومی در افغانستان حضور داشتند. به گزارش بی  ۷۰۰۰امریکایی و  ۶۰۰۰قرادادی به شمول 
هزار سرباز عضو ناتو در  ۷سرباز آمریکایی و حدود  ۲۰۰۰حدود م "2021بی سی بتاریخ اول ماه مئ سال 

در اوج  .سپتامبر تکمیل شود" ۱۱افغانستان امروز رسما خروج کامل از افغانستان را آغاز کردند که قرار است تا 
 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند. ۸۸جنگ در افغانستان، 

در افغانستان در طول نزدیک به یک سال بعد از در حالیکه با کم کردن تعداد سربازان امریکایی به کمترین تعداد آن 
امضای توافقنامه دوحه، وزارت دفاع امریکا از نزدیکی ختم دو دهه جنگ و پروسه صلح تحت رهبری افغانها 

طالبان در این مدت در عدم موجودیت حمایت هوایی امریکاییها از اردوی ملی افغانستان، از  صحبت میکند، برعکس
جنگ را در افغانستان وسعت دادند و از جانب دیگر به بهانه های متعدد از اجرای مذاکرات  یکطرف ابعاد و شدت

 جدی و هدفمند با هیات دولت افغانستان در دوحه خودداری نمودند و مذاکرات به بن بست رسید.

قبول بیهودگی کامل امریکاییها در تالش رسیدن به یک راه حل سیاسی قبل از خروج کامل قوای خود از افغانستان، با 
پیشنهاد نمود تا یک حکومت موقتی مشارکت ملی با شمولیت طالبان در افغانستان تشکیل شود و برای  مذاکرات دوحه،

گفته بود که  2021سی به تاریخ سوم اپریل  بی یک منبع معتبر به بیاینکار یک کنفرانس در استانبول دایر گردد. 
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ساز" استانبول در مورد صلح افغانستان در تاریخ  اند که نشست "سرنوشت ق کردهترکیه، آمریکا و سازمان ملل تواف
برگزار شود. به گفته این منبع، این نشست قرار بود برای ده روز ادامه خواهد یافت و در آن  2021شانزدهم اپریل 

یاسی" افغانستان به توافق های مختلف سیاسی روی "آینده س تالش خواهد شد تا دولت افغانستان، گروه طالبان و گروه
سی گفت "هنوز توافقی در این رابطه  بی برسند. اما محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر به بی

 صورت صورت نگرفته است." 
گفت که "در طرف دولت  2021ماه مئ سال  21سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح بتاریخ 

ای برای صلح ندارد." او گفت که برای صلح افغانستان  به صلح وجود دارد ولی تحرک طالبان اراده افغانستان اراده
المللی وجود دارد ولی "طرف ما، طالبان باید حاضر باشند در میز مذاکراه بیایند و صلح  ای و بین اجماع داخلی، منطقه

انبول نیز گروه طالبان بودند و دولت افغانستان کنند." آقای نادری مدعی شد که دلیل سه بار تاخیر در نشست است
 آمادگی کامل دارد اما "از طرف طالبان هیج نوع عالقه مندی برای شرکت در نشست صلح وجود ندارد."

در حالیکه طالبان از اشتراک در کانفرانس پیشنهادی استانبول خودداری کردند اما در مقابل حمالت همه جانبهٔ خودرا 
تمام قراردادیهای  2021غانستان گسترش داده شدت بخشیدند. این در حالی بود که تا اول آگست سال در تمام نقط اف

خارجی که به اردوی ملی افغانستان خدمات لوژستیکی، میخانیکی، مخابراتی و غیره فراهم میکردند از کشور خارج 
 شدند. 

همزمان با  2021الی ختم ماه جوالی کشور  م در تمام2021بعد از شروع حمالت همه جانبهٔ طالبان در ماه مئ 

های افغانستان را در کنترل خود گرفته  فرارسیدن تاریخ خروج کامل نیروهای خارجی، طالبان حدود نیمی از ولسوالی 

این مدت تمام بنادر سرحدی افغانستان با بودند اما تا آنزمان هیچ یک از مراکز والیات را تصرف نکرده بودند. در 

کشورهای همسایه، به استثنای بندر تورخم در والیت ننگرهار، و بندر حیرتان در والیت بلخ بدست طالبان افتاد. 

روز، از دوم تا چهاردهم آگست تمام شهرها بجز کابل بدون مقاومت بدست طالبان افتاد. چهار  13متعاقبأ در ظرف 

شورای مصالحهٔ ملی به دوحه رفت تا با طالبان شخصأ مذاکره کند. به  رئیسوط کابل عبدهللا عبدهللا روز قبل از سق

، 2021دسمبر  17نقل از حمدهللا محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا بتاریخ 

منیت ملی گزارش داد که "طالبان به صلح م به جلسهٔ ا2021آگست  12عبدهللا عبدهللا در بازگشت از دوحه بتاریخ 

امنیت ملی تأیید کردند که  رئیسعالقمند نیستند" در این مصاحبه محب همچنان گفت که بسم هللا محمدی وزیر دفاع و 

هیچگونه مقاومت مزید امکان پذیر نیست. در حقیقت هرگونه انگیزه دفاع و مقاومت بعد از امضای توافقنامه دوحه 

یها و طالبان که تشکیل حکومت اسالمی جدید را وعده میداد و بخصوص با شروع پروسهٔ خروج قوای بین امریکای

امریکایی و قراردادیهای ناتو در بین افراد و قوماندانهای اردوی ملی از میان رفته بود و هر کسی در فکر معامله، 

گفته بود که "مقاومت در پنجشیر هم امکان نجات دادن جان خود و خارج شدن از صحنه بودند. بسم هللا محمدی حتی 

 ندارد " 

جمهور غنی حاظر شد برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به طالبان به تشکیل یک لویه جرگه  رئیسبه قول حمدهللا محب 

 موافقت کند و قرار بود یک هیات به دوحه برود تا موضوع را با طالبان فیصله کنند اما هیچ اطمینانی خلیلزاد داده

نتوانست که طالبان حاضر به مذاکره در این مورد با هیات دولت خواهد بود و یا خیر. در سه روز بعدی سقوط پئ در 

آگست بعد از اشغال میدانشهر و لوگر، طالبان به دروازه های  14پئ شهرها طوری سرعت گرفت که در شام روز 

جمهور در ارگ به حمدهللا محب اطالع  رئیسفاظت از آگست قوماندان قوای ح 15شهر کابل رسیده بودند. نیمه روز 

با  2021دسمبر  17حمدهللا محب )مصاحبه  جمهور نمیباشد. به قول رئیسداد که بیش از این قادر به حفاظت از 

سال قبل و  25صدای امریکا(، اطالعات استخباراتی داخلی و امریکایی خبر میدادند که طالبان قصد تکرار حوادث 

 م2021روز یکشنبه پانزدهم آگست جمهور غنی و همکاران نزدیک او به  رئیسجمهور را دارند. ناگزیر  رئیسقتل 

کابل را با چهار هلیکوپتر ترک کرده به شهر ترمز در ترکمنستان رفتند و از آنجا به امارات متحدهٔ عرب پناهنده 

 اسالمی افغانستان سقوط کرد.شدند. در همین روز جنگجویان طالبان داخل ارگ شده و دولت جمهوری 

 تشکیل حکومت موقت طالبان

اشغال کابل و والیات شرقی توسط جنگجویان گروه حقانی صورت گرفت و ترکیب حکومت موقتی طالبان نشان داد 
که قدرت اصلی نیز بدست همین گروه بوده گروه مذاکره کننده طالبان در دوحه به نقشهای درجه دوم تنزیل یافته اند. 

 رئیساه گذشته نشان داد که قدرت اصلی در دست سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخله طالبان قرار دارد و ششم
هیچ خبری  الوزرای دولت امارت اسالمی صرف یک چهرهٔ سمبولیک میباشد. از مولوی هبت هللا امیرالمٔومنین طالبان

دولت  یسرئنشست، یا مجلسی ظاهر شده است. در دست نیست، نه کسی اورا دیده است و نه در کدام مصاحبه، 
امارت اسالمی افغانستان در قرن بیست و یکم و عصر معلومات دستجمعی دیجیتال موبایل، تویتر، فیسبوک، انستاگرام 

دولت خودرا در شش ماه ندیده  رئیسو غیره غایب است و مردم افغانستان در این عصر چهره، عکس، و یا ویدیوی 
 رک اورا نشنیده اند.اند و صدای مبا
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 :پالیسیهای دولت امارت اسالمی طالبان

ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان اعالم کرد که تاکید بر )قانون شریعت( است. و هر آنچه که با این قانون مطابقت 
تعهد داشته باشد قابل پذیرش است. طالبان پس از تسخیر کابل، عفو عمومی برای کارمندان دولت را اعالم کرد و م

شدند، که امنیت ساکنان کابل را تضمین کنند. در حالی که نشانه ها در ظاهر به قصد آنها برای ایجاد یک حکومت 
فراگیر متشکل از افراد متعلق به اقوام و گروههای مذهبی و زبانی مختلف ادامه دارد اما طالبان هیچگونه گروه 

 الیت نخواهند داد.سیاسی و حزب را برسمیت نخواهند شناخت و اجازهٔ فع

در طول بیست سال جنگ به هدف ختم اشغال خارجی و تشکیل مجدد دولت امارت اسالمی، طالبان هیچ سندی، 
اعالمیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکردند. در طول شش ماه بعد از 

چ سندی، اعالمیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، ایجاد مجدد دولت امارت اسالمی باز هم طالبان هی
 فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکرده اند. 

طالبان کدام قانون اساسی، نظامنامه و اصولنامه که بیانگر سیاستها و عملکرد دولت آنها باشد منتشر نکرده اند. گفته 
را بدون در نظرداشت احکام غیر مربوط اجرا م عصر پادشاهی محمد ظاهر شاه 1964شده که قانون اساسی سال 

میکنند. آیا طالبان به موجودیت یک قانون اساسی برای ادارهٔ دولت خود ضرورت دارند؟ این موضوع تا حال روشن 
نیست. بخاطر دارم در سالهای آخر دههٔ هشتاد در یک صحبت با یکی از حرفداران حزب اسالمی حکمتیار که مسول 

د موصوف اصرار میکرد که "قَرآن مجید" قانون اساسی آنها میباشد. شاید هم طالبان همین نظر نشر جریده حزب بو
 را دارند.

تأکید طالبان صرف ایجاد یک دولت اسالمی و انفاذ شریعت اسالمی میباشد به گونه ایکه به نظر آنها برداشت همه از 
کشور اسالمی جهان در اسالم  56فرانس چند ماه قبل شریعت اسالمی همان است که طالبان میپندارند. در حالیکه کن

آباد نشان داد که هیچ یک از کشورهای مذکور بشمول پاکستان با تفسیر طالبان از شریعت اسالم، بخصوص در قسمت 
 حقوق زنان، توافق ندارند.

این امر میتواند ترسیم است. بنابرآن  پیروزی با وحشت آفرینیقدرت یابی طالبان بر مبنای اصل "النصر بالرعب" یا 
کننده آینده سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. بنابراین، تبدیل جمهوری اسالمی افغانستان به امارت اسالمی 
افغانستان در نهایت منجر به تاسیس یک حکومت عمیقا سرکوبگر و خودکامه خواهد شد. حکومتی که از بدو ورود 

نه عدم کنترل کافی بر نیروهای خود، خانه نشین کرده است. یکی از رهبران طالبان در خود زنان افغانستان را به بها
قندهار با شعف اظهار داشت که "امروز در تمام شهر قندهار بجز از چند گدا، هیج زنی در سرکها دیده نشد". بر 

رد" جایز نیست به این اساس صحبتهای مولوی عبدالحق حماد در برنامه فراخبر تلویزیون طلوع "اختالط زن و م
اساس طالبان به اصل جدایی زنان از مردان )اپارتاید جنسیتی( معتقد اند. به گفته های این عالم این جدایی در مکاتب 
ثانوی، پوهنتونها و موسسات تعلیمات عالی، ادارات و سایر مراکز کار باید عملی شور و زنان و مردان در اوقات 

 صیل و کار به پردازند.متفاوت در این مراکز به تح

 دست آوردهای شش ماههٔ طالبان کدامها اند:

 کنار زدن قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی؛ 

  انفاذ شریعت اسالمی مطابق تفسیر خود طالبان که عبارت است از تعبیر تحت اللفظی احکام قرآنی، سنتهای

 محمدی و احادیث نبوی؛

  تسلیمی و اضمحالل اردو، امنیت ملی و پولیس ملی ؛ ختم جنگ بعد از 

 خانه نشین کردن زنان افغانستان به بهانه عدم کنترل کافی بر نیروهای خود؛ 

 محدود کردن حق تحصیل اناث؛ 

 محدود کردن حق کار اناث؛ 

 ممنوع کردن اناث از رفتن به حمام ؛ 

 محدود کردن اناث از حق خارج شدن از منزل و مسافرت؛ 

 محدود کردن اناث از حق استفاده از تکسی و بسها؛ 

 وابسته وغالم ساختن اناث به مردان زیر عنوان محرم؛ 

 محدود کردن اناث از حق لباس پوشیدن مطابق دلخواه؛ 

 اجباری ساختن چادر و حجاب توسط اناث؛ 

 گرفتن حق تراشیدن ریش از مردان ؛ 

 گرفتن حق نپوشیدن کاله از مردان؛ 

 ل احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماات توسط مردم؛ گرفتن حق تشکی 

 سپردن تمام ادارهٔ ملکی و نظامی کشور بدست مالها و طالبان؛ 
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 سلب کردن آزادیهای مدنی، اجتماعی و فردی با گماشتن محتسبان امر به معروف و نهی از منکر؛ 

 سلب کردن مردم از حق لذت بردن از موسیقی و هنر های زیبا. 

سال قبل به عصر  93ست باال کامل نیست اما متاسفانه هنوز آغاز کار است حاال دوباره برگشته ایم بهباوجودیکه ل
هنوز بیش از شش ماه از حاکمیت طالبان نگذشته با گذشت  .زمامداری جاهلیت حبیب هللا کلکانی مشهور به بچه سقاو

و مدنی مردم وبخصوص باالی اناث  زمان خطرآن موجود است که محدودیت های وضع شده باالی حقوق انسانی
  .بیشتر و شدید تر گردد

ذبیح هللا مجاهد در یک مصاحبهٔ مطبوعاتی در اشاره به اینکه در سایر کشورهای اسالمی و بخصوص در مالیزیا و 
اندونیزیا به حقوق اساسی مردم و بخصوص حقوق زنان زیر شریعت اسالمی برخورد متفاوت صورت میگیرد پاسخ 

 40سال جنگ نکرده اند. طالبان حاضر نیستند که بعد از  40"این کشورها برای انفاذ شریعت مانند طالبان  داد که
 سال جنگ باز هم مردم آزاد باشند که هرچه دلشان میخواهد انجام دهند".

طالبان به  هرگاه این جریان ادامه یابد افغانستان برای مردم به یک جهنم در روی زمین مبدل خواهد شد تا در عوض
 !وصال حور و غلمان در بهشت نایل گردند

 

 :طالبان و خواسته های جامعٔه جهانی

تجربهٔ شش ماه گذشته همچنان نشان داد که طالبان از مواضع و افکار افراطی بیست سال قبل خود هرگز عدول نکرده 
جانب جامعهٔ جهانی بود، امروز  اند. همچنان که بیست سال قبل "حقوق زنان" مانع برسمیت شناختن رژیم آنها از

 همچنان "حقوق زنان" مانع اصلی شناخت رسمی رژیم آنها از طرف جامعهٔ جهانی است.

 شرط های جامعهٔ جهانی برای شناسایی رسمی دولت طالبان در مواد آتی خالصه میگردد:

 ایجاد یک دولت همه شمول؛ .1

 و کار؛ و رعایت حقوق اساسی مردم و بخصوص حقوق زنان برای تحصیل .2

 جلوگیری از گروههای تروریستی در استفاده از خاک افغانستان برای حمله و نفوذ به سایر کشورها. .3

در افغانستان بسیاری مردم از تکرار شعارهای حکومت همه شمول با توجه به عدم پذیرش نتایج سه انتخابات پیهم 
حکومت همه شمول خاطره های بدی دارند. تعریف ریاست جمهور توسط عبدهللا عبدهللا و تاکید او بر ایجاد یک 

مشخصی هم در این مورد موجود نیست. هرگاه هدف بعضی کشورها مانند امریکا، پاکستان، ایران و َروسیه شمولیت 
مجدد رهبران تنظیمهای جهادی سابقه در دولت طالبان باشد اینگونه حکومت همه شمول مورد قبول ملت افغانستان 

ین اساس امیر خان متقی از نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا در کانفرانس ماه جنوری اسلو پرسید که تعریف آنها نمیباشد. بر هم
 از حکومت همه شمول چیست؟ 

تام وست نمایندهٔ خاص امریکا برای افغانستان اعالم داشت که تعریف حکومت همه شمول مربوط به خود افغانهاست. 
کتعداد مبصرین افغان برداشت نادرستی از عدم موجودیت حکومتهای همه شمول ظاهرآ در میان سخنگویان طالبان و ی

در دموکراسیهای کشورهای غربی وجود دارد. به نظر آنها اینکه در دموکراسیهای غربی اعضای حکومتهای بر سر 
شمول اقتدار را صرف اعضای حزب بر سر اقتدار تشکیل میدهد نشان میدهد که در این کشورها حکومتهای همه 

موجود نیستند. در حالیکه در کشورهای دموکراسی میکانیزمهای دیگری برای سهمگیری مردم در دولت وجود دارد. 
حکومتهای کشورهای دموکراسی در مقابل پارلمان های کشورهای خود مسولیت دارند و تمام پالیسیها و اقدامات 

یکنند. در پارلمانها تمام احزاب سیاسی و قشار حکومت بعد از تصویب از طرف پارلمانها قدرت اجرایی حاصل م
 جامعه نمایندگی دارند و از آنطریق در تصامیم و اجراات حکومت سهم میگیرند. 

در حالیکه در حکومت طالبان تا کنون کدام شورای ملی وجود ندارد بنابر آن الزم است تا دولت امارت اسالمی 
دعوت نموده خط مشی و برنامه ها و حتی مسودهٔ یک قانون اساسی  طالبان لویه جرگه عنعنوی مردم افغانستان را

 جدید را برای تصویب به آن ارایه نموده از جانب ملت افغانستان مشروعیت سیاسی کسب نمایند.

هستند تعدادی که تشکیل لویه جرگه را قبول نداشته تاکید به ریفراندوم و یا انتخابات میکنند. انتخابات هرگاه برای 
ن اعضای لویه جرگه صورت بگیرد موجه میباشد در غیر آن در عدم موجودیت یک قانون اساسی اجرای تعیی

انتخابات به چه هدفی خواهد بود؟ آیا برای انتخاب امیر المومنین خواهد بود؟ یا برای تعیین یک شورای ملی؟ بنابر آن 
بی وقت است. در افغانستان تمام قوانین  در عدم موجودیت یک قانون اساسی اجرای انتخابات یک خواست بیجا و

اساسی توسط لویه جرگه ها تصویب شده اند. در آینده هم همینطور خواهد بود. یکی از حامیان "جبههٔ مقاومت" در 
یک مصاحبهٔ تلویزیونی اخیرا تاکید میکرد که باید ریفراندم صورت بگیرد که آیا "جمهوریت میخواهید یا امارت؟" 

م در افغانستان سابقه ندارد و ساده سازی سرنوشت افغانستان به دو نام جمهوریت و امارت هم هیچ اجرای ریفراند
دردی را دوا نمیکند. مسودهٔ یک قانون اساسی باید بطور همه جانبه توسط نمایندگان ملت در یک لویه جرگه مورد 

هرگونه انتخابات و یا ریفراندم مطابق به بررسی و موشگافی قرار گرفته به اکثریت دو ثلث اعضا به تصویب برسد و 
 احکام شامل چنین یک قانون اساسی تنظیم و جرا گردد.
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طالبان به تکرار تایید کرده اند که به هیچ گروه تروریستی اجازه نخواهند داد تا خاک افعاسنتان را برای فعالیتهای 
ن امر امکان دارد؟ اکثر این گروهها از نظر فکری دهشت افگنی در سایر کشور ها طرف استفاده قرار دهند. اما آیا ای

با طالبان همنظر هستند و در طول بیست سال جنگ طالبان با آنها شانه به شانه در اطراف و اکناف کشور در مقابل 
مبارزه نظامی طوالنی همچنان نباید فراموش کنیم که  نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسالمی افغانستان جنگیده بودند.

طالبان برای بازپس گیری قدرت تا حد زیادی غیر متمرکز بوده، و اساسا تحت فرمان، فرماندهان منطقه ای و محلی 
بود. این فرماندهان به همراه آموزش های سنتی به نیروهای خود، نقش مهمی در تعیین معنای حکومت طالبان برای 

مطالب را کشورهای منطقه میدانند و از این جهت نگرانیهای آنها واهی بنوده متکی این  .اکثر افغان ها خواهند داشت
کشورهای همسایه شمالی بشمول چین و همچنان به حقایق موجود در دهات و قصبات افغانستان میباشد. از این جهت 

با آنها نگران هستند. حتی ایران و هندوستان از موجودیت گروههای تروریستی در افغانستان و سابقهٔ همکاری طالبان 
پاکستان اخیرآ بعد از حمالت تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادیبخش بلوچ باالی اهداف نظامی در پاکستان از 
نفوذ گروههای تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان شکایت دارد و هندوستان را متهم به حمایت از این گروهها 

تعهدات پنهانی طالبان با امریکا در قسمت اجازه دادن به سی آی آی برای کمک به  میکند. دولت چین از موجودیت
جنبش اسالمی ترکستان شرقی )ای تی آی ام( برای بی ثبات سازی ایالت سینکیانک چین توسط ویغور ها نگران 

ینگان بدخشان بعد از  است. جنگجویان ویغورها در بدخشان افغانستان فعال هستند. به خاطر بیاوریم که وقتی ولسوالی
چهارسال بدست نیَروهای دولتی جمهوری اسالمی افتاد مردم آنجا تایید کردند که جنگجویان ویغور چینایی در آن 
ولسوالی موجود بودند. دولت های تاجیکستان و ازبکستان از جنبشهای اسالمی شکست خورده تاجیک و ازبک که 

موجود هستند نگران اند. ایران از جنبش خراسان داعش و احتمال نفوذ آن به فعآل در شما افغانستان در کنار طالبان 
ایران نگرانی دارد. هندوستان نگران است که گروههای جهادی کشمیری تعلیم یافته و تجهیز شده توسط آی اس آی 

 زمینه تجدید قوا در افغانستان پیدا نکنند. 

 :طالبان و حقوق اساسی مردم بشمول حقوق زنان

وجود فشار جامعهٔ جهانی و تقاضاهای پیهم روشنفکران افغانستان، بجز از وعده های میان تهی، هیچ تغییری در با 
اختالط زن و مرد در جامعه جایز نیست به این از نظر طالبان  روش طالبان در مقابل حقوق زنان وارد نشده است.

ه عبارهٔ اپرتاید جنسیتی در زیر حاکمیت طالبان در اساس خطر جدی وجود دارد که اصل جدایی زنان از مردان یا ب
افغانستان به روش زندگی روزمره مبدل گردد. طوریکه در باال آمد به گفته بعضی مالهای طالبان، جدایی زنان و 
دختران از پسران و مردان در مکاتب ثانوی، پوهنتونها و موسسات تعلیمات عالی، ادارات و سایر مراکز کار باید 

شود و زنان و مردان در اوقات متفاوت در این مراکز به تحصیل و کار به پردازند. ، این برداشت طالبان نه عملی 
ریشه در احکام شریعت اسالمی دارد و نه با ارزشهای پشتونوالی و سازگاری دارد. در اسالم زنان آزاد اند در 

زمان پیغمبر اسالم شرکت داشته اند. زنان همراه با صفوف آخر مساجد یکجا با مردان نماز بخوانند. زنان در جنگهای 
شوهران خود و یا به تنهایی در مجالس به حضور پیغمبر حاضر شده اند. در اصول پشتونولی و در تعامل دهات 

 پشتون نشین افغانستان زنان در جدایی کامل از مردان بسر نمی برند. 

 : را در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان بررسی کنیمبیایید وضعیت مواد شامل اعالمیهٔ جهانی حقوق بشر 
آیا طالبان به این اصل معتقد هستند؟ نخیر. برای طالبان به گفتهٔ  تمام انسانها آزاد و مساوی خلق شده اند: .1

تلویزیون طلوع زنان در داخل خانه آزاد هستند و مردان مولوی عبدالحق حماد در مصاحبهٔ برنامهٔ فراخبر 

 .دولت و در مقام قاضی در مسائل حدود وظیفه اجرأ کنند رئیسدر بیرون از خانه، زنان حق ندارند در مقام 

مساوی دارند؟ آیا تمام مردم افغانستان بدون تبعیض در برابر دولت امارت اسالمی حقوق  آزادی از تبعیض: .2

نخیر. مشاهده میشود که قشر روحانی، مالها و مولوی ها، از امتیازات بیشتری برخوردار بوده و در 

 .گماشتن به مقامات اداری در صف اول قرار دارند

 .در این مورد نظر مخالفی از طالبان نشنیده ام حق زندگی: .3

می هستند؟ در این مورد کدام حکمی از جانب آیا طالبان مخالف بردگی یا غال آزادی از بردگی )غالمی(: .4

طالبان موجود نیست. در دوران حاکمیت داعش در غرب عراق و مناطق شرقی سوریه بردگی دوباره به 

سیاست رسمی داعشیان بخصوص در مقابل زنان یزدی مبدل شده بود و یکتعداد از علمای دین اسالم معتقد 

. البته احادیث متعددی در بارهٔ ثواب برای آزاد کردن بردگان بودند که در اسالم بردگی حرام نشده است

 .موجود است اما هیچ آیه و حدیثی در قسمت حرام بودن بردگی در اسالم صادر نشده است

قوانین اساسی سابقهٔ افغانستان برخورد خالف کرامت انسانی را در برابر زندانیان  ممانعت از شکنجه: .5

کرامت انسانی شامل دره زدن، قطع کردن اعضای بدن مانند دست و پا و ممنوع کرده بود. اعمال خالف 

غیره میباشد. برای طالبان شکنجه کردن متهمین، مجرمین و زندانیان با دره زدن، قطع کردن اعضای بدن 

 .مانند دست و پا و غیره جایز و به مثابه احکام شرعی روا میباشد
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قانون باید به هر شخص حق دفاع، حق تبارز، حق  انون:حق مساوی هر انسان برای شناخت در برابر ق .6

عمل بدهد. طالبان زنان را از حق بیرون رفتن از خانه و مسافرت بدون محرم و سوار شدن در تکسی بدون 

 .محرم منع کرده اند

 .برای طالبان زنان و اقلیتهای مذهبی در برابر قانون حقوق مساوی ندارند مساوات در برابر قانون: .7

 .در این مورد نظر مخالفی از طالبان نشنیده ام بران خساره:حق ج .8

در زیر حاکمیت طالبان هیچ قانونی از مانع توقیف خودسرانهٔ مردم توسط  جلوگیری از توقیف ناجایز: .9

 .سربازان طالبان و پولیس امر به معروف و نهئ از منکر نمیگردد

 .اه طالبان به آن عمل نماینداین اصل در اسالم موجود است هرگ حق محاکمٔه عادالنه: .10

آیا در احکام قضایی مطابق شریعت اسالمی مدعی مسولیت ثبوت جرم متهم را  بیگناهی قبل از ثبوت جرم: .11

 دارد و یا متهم باید بیگناهی خودرا ثابت نماید؟ 

 .در این مورد نظر مخالفی از طالبان نشنیده ام حق محرمیت: .12

 .را از زنان افغانستان گرفته اند طالبان این حق آزادی حرکت و مسافرت: .13

 .در این مورد نظر مخالفی از طالبان نشنیده ام حق پناهندگی: .14

در قوانین اساسی سابقهٔ افغانستان حق تابعیت برای اتباع افغانستان مصٔون بود و هیچ افغان از  حق تابعیت: .15

 .ام حق تابعیت محروم نمی گردید. در این مورد نظر مخالفی از طالبان نشنیده

 .در این مورد نظر مخالفی از طالبان نشنیده ام حق ازدواج و تشکیل خانواده: .16

 .در این مورد نظر مخالفی از طالبان نشنیده ام حق داشتن ملکیت و جایداد: .17

طالبان این اصل را برسمیت نمی شناسند. در حالیکه پیروی از احکام شریعت "روش  آزادی دین و عقیده: .18

سلمان را تشکیل میدهد. خوب و بد ثواب و گناه که به شخص ثالث ضرر نرساند زندگی" اختیاری یک م

موضوع شخصی بوده پاداش و جزا در برابر اعمال انسان مربوط به خالق یکتا در روز آخرت است. اما بر 

اساس گفته های ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان یک مسلمان وقتی کلمه خواند مجبور به اطاعت و اجرای 

 .کام شریعت میباشد و نمیتواند به میل خود عمل نمایداح

  :در این مورد پروفیسور زمان ستانیزئ استاد الهیات در پوهنتون کالیفورنیا چنین مینویسد
 در اسالم جبر و اکراه نیست

ینِ   اَل إِْكَراهَ فِي الد ِ
 ۲۵۶سورهٔ بقره، آیهٔ 

 در اسالم مسٔولت انفرادی است نه جمعی
 َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى

 ۱۶۴سورهٔ انعام، آیهٔ 
 .در اسالم تعهد به اعتقاد نه جبری است و نه منطقی چون خالف اصل ایمان واقع می شود

ُ ِلیَْغِفَر لَُهْم َواَل ِلیَْهِدَیُهْم َسبِیاًل إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ َكفَُروا ثُمَّ   اْزَداُدوا ُكْفًرا لَْم یَُكِن َّللاَّ
کسانى كه ایمان آوردند سپس كافر شدند و باز ایمان آوردند سپس كافر شدند آنگاه به كفر خود افزودند قطعا 

 خدا آنان را نخواهد بخشید و راهى به ایشان نخواهد نمود
 "۱۳۷سورهٔ نسا، آیهٔ 

 .در این مورد نظر مخالفی از طالبان نشنیده ام. تاکنون طالبان ابراز نظر مخالفان را تحمل کرده اند آزادی بیان: .19

طالبان این اصل را برسمیت نشناخته به پلورالیزم سیاسی  آزادی اجتماعات و تشکیل اتحادیه ها و احزاب: .20

تنظیمها و احزاب را در دولت جمهوری اسالمی به  عقیده ندارند. ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان موجودیت

مثابه یک امر مخالف وحدت ملی ملت افغانستان مورد سرزنش قرار داد و عدم موجودیت آنها را بعد از 

 .ایجاد مجدد دولت امارت اسالمی به حیث یک پدیدهٔ مثبت تعریف نمود

مجبور است امکانات امرار زندگی را  مطابق این حق دولت حق برخورداری از حمایت تأمینات اجتماعی: .21

برای بیکاران، متقاعدین، افراد کهن سال، افراد کم عاید و بی عاید، معیوبین، اطفال بی بضاعت و غیره 

 .در حالیکه به نظر طالبان این مسایل به میشت الهی مربوط است نه دولت .فراهم نماید

را از زنان گرفته اند. صرف یکتعداد محدود زنان  متاسفانه طالبان حق کار کردن خارج از منزل حق کار: .22

 .اجازه یافته اند آنهم نظر به مجبوریتهای است که طالبان نمیتوانند آنرا نادیده بگیرند

طالبان موسیقی و سایر هنرها را حرام اعالم کرده اند. همچنان بسیاری از بازیهای  حق استراحت و تفریح: .23

 .ازه ندارند در هنر و ورزش سهم بگیرندورزشی ممنوع اند و بخصوص زنان اج

دولتها مسولیت دارند برای مردم خود حد اقل معیار زندگی مناسب عصر  :حق داشتن یک معیار الزم زندگی .24

الوزرای دولت امارت اسالمی این  رئیسرا فراهم نمایند. برای طالبان این اصل قابل قبول نیست. به گفتهٔ 

 .دموضوع به میشت الهی بستگی دار
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طالبان حق تعلیم و تربیه را برای دختران و زنان برسمیت نمیشناسند. در دور اول  حق تعلیم و تربیه: .25

حکومت آنها زنان از این حق محروم بودند و در شش ماه گذشته نیز دولت امارت اسالمی به شاگردان اناث 

 .دامه دهندمکاتب ثانوی و محصالن تعلیمات عالی اجازه نداده اند تا به دروس خود ا

طالبان موسیقی و سایر هنرها را حرام اعالم کرده اند. به گفتهٔ  حق فعالیتهای فرهنگی، هنری، و علمی: .26

مقامات طالبان آنها نصاب درسی مکاتب و پوهنتونها را مطابق ارزشهای فکری خود تغییر خواهند داد. بر 

گ و علوم طبیعی و ورزش حذف شده و به اساس هدایاتیکه به مکاتب داده شده بسیاری مضامین هنر، فرهن

عوض آنها به تعلیمات دینی افزوده شده است. قرار است به شاگردان مکاتب مضمون جهاد درس داده شود. 

همچنان خطر آن موجود است که مضامین اجتماعی و طبیعی در موسسات تعلیمات عالی که مخالف 

 .ندارزشهای فکری طالبان تلقی گردند حذف یا تحریف گرد
 

 فردا چگونه خواهد بود؟

آنچه امروز بر مردم افغانستان می گذرد ادامهٔ مبارزهٔ صدسالهٔ علم و جهل است. مبارزهٔ ترقی در برابر عقب گرایی، 
ارزشهای دهاتی است. این دائرهٔ شیطانی با مخالفت مرتجعین  تجدد در برابر کهنه پرستی، ارزشهای شهری در مقابل

م آغاز گردید و تا امروز به اشکال گوناگون ادامه دارد. 1929-1920ترقیخواهانهٔ امانی در سالهای برضد نهضت 
امروز این مبارزه مرتجعین به هیچصورت مبارزهٔ قومی، زبانی، طبقاتی و ضد بی عدالتی های اجتماعی و سیاسی 

ی لنگ در جنوبی، روحانیون پشتون در منجمله بر ضد ستم ملی نیست، همانطوریکه صد سال قبل نبود. قیامهای، مال
شینوار ، حبیب هللا کلکانی در شمالی، مجاهدین برضد حکومتهای خلق و پرچم و طالبان برضد انارشی مجاهدین و 
دولت جمهوری اسالمی همه در جوهر خود خصلت ایدیولوژیک ارتجاعی ضد ترقی و ضد تجدد طلبی داشتند 

م و طالبان از عناصر ملی گرایی نیز 1992-1978اهدین در سالهای باوجودیکه در عین زمان قیامهای مج
برخوردار بودند. نباید فراموش کرد به همان پیمانه که احزاب خلق و پرچم وابسته به حزب کمونیست اتحاد شوروی 

تند. همچنان، بودند، گروههای هفت گانه و هشتگانهٔ مجاهدین نیز وابستگی به استخبارات پاکستان، امریکا و ایران داش
سالهٔ خودرا برضد اشغال خارجی تعریف نماید، به همان پیمانه هم تشکل تحریک  20به هرپیمانه که طالبان جنگ 

طالبان و ادامهٔ قیام آنها با سرمایگذاری و حمایت بیدریغ استابلشمنت پاکستان به پیروزی رسیده است. همهٔ این قیامها 
همگام نمودن افغانستان با کاروان ترقی و تمدن عصر بوده بازگشت به انفاذ  مخالف برنامه های روشنفکرانه برای

حاکمیت تحت اللفظی شریعت سالهای اولیهٔ اسالمی را بدون توجه به نیازمندیهای عصر حاضر و تغییرات اقتصادی، 
اصلی در این جدال اجتماعی و صنعتی که طئ این یکهزار و پنجصد سال صورت گرفته است، تبلیغ مینمایند. بازندهٔ 

علم و جهل مردم افغانستان میباشند که فرسخ ها از کاروان ترقی و تمدن جهان عقب نگهداشته شدند و خطر آن موجود 
 است که هرگز نتوانیم به این کاروان در آینده نزدیک شویم.

ارزشهای  در مقابل آیا این بار مبارزهٔ علم و جهل، ترقی و عقب گرایی، تجدد و کهنه پرستی، ارزشهای شهری
دهاتی، به ضرر علم، ترقی، تجدد، و ارزشهای شهری خاتمه یافته است. هرگاه چنین باوری نزد ما موجود باشد در 
آنصورت ما به سیر تکامل صعودی انسان و جوامع انسانی بی اعتقاد خواهیم بود. یک روشنفکر هرگز اجازه ندارد 

وانده، کسیکه به علم معاصر مجهز است نباید بخاطر تعلقات قومی، زبانی چنین به اندیشد. یک روشنفکر، یک درس خ
و سمتی، و بخصوص تنها به دلیل اینکه مخالفین عقیدتی اورا طالبان متواری کرده اند، به دلیل بعضی خصلتهای ملی 

 گرایی از ارتجاع حمایت نماید. من معتقدم که:

  برداشتهای غیر علمی، ناقص و متحجر خود از احکام شریعت اسالمی مردم را از حقوق هرگاه طالبان با

 انسانی و بشری آنها همچنان محروم نگهدارند؛

  هرگاه طالبان زنان افغانستان را به غالمهای حلقه به گوش محارم مرد مبدل کرده از حق تعلیم و کار محروم

 ند؛نموده از جامعه تجرید نموده خانه نشین نمای

 هرگاه طالبان مردم را از حق تشکیل اجتماعات، احزاب و سازمانهای سیاسی محروم نمایند؛ 

 هرگاه طالبان مشروعیت حکومتداری خودرا از مردم حاصل نکنند؛ 

  ادامه داده سایر اقشار کشور را از آن  ادارهٔ ملکی و نظامی کشور بدست مالها و طالبانهرگاه طالبان به

 محروم سازند؛ و 

 رگاه طالبان مردم را در تعیین حکومت، نظارت از حکومت و تصویب قوانین از طریق یک شورای ملی ه

 انتخابی شریک نسازند؛

 در آنصورت حاکمیت آنها عمر کوتاهی خواهد داشت.

 2022فبروری  24
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