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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۰۲۲/ ۰۸/ ۱۲               یدوکتور نوراحمد خالد

 

 
 یکسال حکومت امارت اسالمی طالبان   کارنامه  

 
ی دوکتور نوراحمد خالد  

 
 2022آگست  11

 
 

  1       یکسال حکومت امارت اسالمی طالبان 
  2        اوضاع کشور  - اول

  2       علل سقوط جمهوری اسالمی 
  3 اوضاع اقتصادی کشور 

  3  طالبان در هفت ماه گذشته: تعلیمی و اقتصادی   ،فرهنگی  ،سیاستهای اجتماعی  -دوم
  3     عدم موجودیت خط مشی دولت امارت اسالمی 

  4      یکسالهٔ طالبان کدامها اند؟  دست آوردهای
  6        : دست آوردهای منفی

  7   شیوهٔ حکومتداری و ارگانهای قدرت دولتی امارت اسالمی طالبان: - سوم

  7         خلأ قانونی 
  8        اساسات تفکر طالبانی 

  8     طالبان و کسب مشروعیت ملی و بین المللی   -چهارم
  9        شرایط جامعهٔ جهانی 

  10      آیندهٔ افغانستان زیر حاکمیت طالبان -پنجم
  10     موافقین و مخالفین دولت امارت اسالمی طالبان! 

  

  کشوراوضاع  -اول

  اگست  15  تاریخسال اقتدار به    بیستافغانستان بعد از    اسلامی   جمهوریدولت    که  میدانیمما    همه  

خودرا بر    اسلامی بار دوم دولت امارت    برایطالبان افغانستان    تحریکو    کردسقوط    2021سال  

  .کردندقرار 

  منتقدین  و بخصوص،  گذشته دولت    مخالفین  شایعات   برخلاف  کهبر همه واضح است    اینحالا  

  شده    پلان  تسلیمی آن مقام و    یاشخص و    این  خیانت  نتیجه  سقوط    این،  غنی  اشرفجمهور    رییس

  ارگ در    غنی   اشرف  ماندن  باقیزاد،    خلیل  زلمئ   گریهای خلاف فتنه    همچنان.  نبوددولت به طالبان  

  هیچدفاع وقت    وزیر  محمدیبسم هللا    تایید . به  کرد  نمی تر    طولانی هم    یکروز   حتی را    ایندولتعمر  

   .نبود میسر  پنجشیردر  حتی جایی  هیچهم در  مقاومت امکان

(  ABN)    برودکاستنگ ( که با تلویزیون شبکه افغان  2022  آگست  11اخیر )  مصاحبه  اشرف غنی در  

  عبدهللا کاظم( :  داکتر فیسبوک   صفحه  از  کاپی انجام داد اظهار داشت که )
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  .میخواهم هدایت، عقل و سکون کرزی برایاز خدا  •

  .است و خائن جمهوریت  تحکیمعدم  مسؤل عبدهللا •

  .دارد روی ۹ کهاست  کفایت  بیو  احمق خلیلزاد •

 برگشت آمادگیقبلا  که میشدعمل شان معلوم   و از نکردتعهدات خود وفا  با امریکا •

  طالبان را به قدرت داشت 

  . فساد وجود داشت جمهوریت ابتدایاز  تشکیلداد اما در  قربانی امنیتی نیروهای •

اما،  توانستممن تمام  و نه نجیب داکتر تمام امان هللا خان را نه داود خان، نه  نافصل  •

  .نمایدتمام من را تمام  نافصل  که میخواهم جواناناز 

  .بربادیو  جنگشده ام نه به  ساخته بازسازیمن به  •

  .بخواهم معذرت کسیاز  کهندارم  نیازنشده ام و  ساخته بازاری سیاستمن به  •

   .کرد نخواهددوام  حکومتداری،طالبان فعلی شیوهبه  •

  .است دخیلطالبان  حکومت مسولین های  مقرریدر  پاکستان سفارت •

  اسالمی جمهوریعلل سقوط  

  بود: ذیلعوامل   نتیجه  نظام در   سیستماتیک فروپاشی نتیجه   اسلامی جمهوری سقوط دولت  

  ؛در دوحه اسالمی جمهوریدولت   شرکتطالبان بدون  با امریکا یکجانبهٔ  توافقنامهٔ  امضای .1
  ؛توافقنامه  این  نتیجهٔ طالبان در    رهبریبه    جدید  اسالمیدولت    ایجاد  برای  امریکاییهاتعهد    موجودیت .2
  ؛امریکا توسط  اسالمی جمهوریدولت  ادامهٔ از  زدایی مشروعیت .3
  دوحه؛ توافقنامهٔ  امضایبعد از   یکسالافغانستان در طول  اردویاز  امریکا هوایی حمایتختم  .4
 وظایف  کهناتو    قراردادیهایهزار    15خروج    باافغانستان    اردوی  رزمی  قابلیت  مالحظهٔ قابل    تقلیل .5

   ؛داشتندرا به عهده  هوایی قوای و بخصوصاردو  لوژستیکی حمایت
 چهرهاردو و    فرماندهانافراد و    میاندر    مقاومت  برای   اخالقیو    سیاسی  های  انگیزهرفتن    میاناز   .6

  ؛کشور سیاسی های
  نتیجه و در؛ کشور جهادی سیاسی های چهرهاردو و  فرماندهان تسلیمیانجام معامالت  .7
صلح    االفغانی   بین  مذاکراتدر    سیاسیتوافق    یک  طریقصلح از    رسیدنطالبان به    عالقمندیعدم   .8

  .دوحه
  

  کشور اقتصادیاوضاع 

اول    وحله  . در  گذاشتسرعت رو به وخامت    و به  بشدت  کشور  اقتصادیاوضاع    گذشته  ماه  12در  

حملات انتقام    و خطرات  امنیت  خرابی از ترس    ولسواُلیها  مراکز ، و  دهاتاز مردم از    کثریتعداد  

  .آوردندهجوم  ولایات شهری  مراکزبه    جویانه

  ذخایر ، منجمد شدن  بانکهانقد در    پول  موجودیت، عدم  بانکها، بسته شدن  سرحداتبسته شدن    با 

در مقابل دولت امارت    تغذیرات، وضع  امریکا  و بخصوصخارج    بانکهایدر    بانکد افغانستان    پولی

شامل صندوق اعمار مجدد افغانستان    دالری   ملیارد   کمکهای ، منجمد شدن  امریکاتوسط    اسلامی

، مسدود شدن  گمرکی   عواید  تقلیل  نتیجه   و در   کشور، توقف صادرات وواردات  جهانی   بانک توسط  

  ماشین ،  خشکسالی زنان در خارج از منزل،    کاراز    جلوگیریو    خدماتی و    تولیدی  دستگاههایادارات و  

  .باز ماند چرخش از  کشور  اقتصادی

شده در مدت    ارتزاقیمواد   قیمتهای  و بخصوص  قیمتها   افزایشسبب    انفلاسیون  میزان رفتن    بلند 

   .نمود تهدید را   کشور از مردم  نیمی سراسریخطر فقر   کوتاهی 

  میلیون   14.  هستند  گرسنگی در خطر    کشور  ایندر    کودک  میلیون  10ملل،    سازمان  گزارشبر اساس  

افغانستان    جمعیتسوم    یکمعادل    این .  هستند  غذایی   امنیت   زمینه در    جدی   مشکلات   داراینفر  

  است.

خود از خطر فقر    های  خانواده  و نجات  ماندنمردم در تلاش زنده    که  شرایط  ایندر  

  نحوه  و    تربیهو    تعلیممردم،    مدنی، مسائل حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق  دارندقرار  

  است.  کرده  پیدادرجه دوم    اهمیتمردم    اکثریت  برایطالبان    حکومتداریو    حکومت
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  مشکلات   و رفع  اقتصادی  مشکلات   کهطالبان    اسلامی دولت امارت    دیدطرز    اینحال    عیندر   

  نیز  ندارد مسولیتمورد   ایندر   اسلامی امارت    و دولت بوده    الهی  میشتبه   وابسته مردم   زندگی 

     است. نبوده کننده  امیدواراوضاع  بهبوددر امر 

  : گذشتهطالبان در هفت ماه  اقتصادیو  تعلیمی، فرهنگی، اجتماعی سیاستهای  -دوم 
  اسالمیدولت امارت  مشیخط  موجودیتعدم 

،  اقتصادی،  سیاسی  مشی از خط    مانیفستی و    اعلامیه،  سندی  هیچطالبان    جنگسال    بیستدر طول  

  اسلامیمجدد دولت امارت    ایجاد. در طول هفت ماه بعد از  نکردندخود منتشر    اجتماعیو    فرهنگی

طالبان   هم  خط    مانیفستی و    اعلامیه،  سندی  هیچباز  و    فرهنگی ،  اقتصادی،  سیاسی  مشیاز 

   اند. نکردهخود منتشر   اجتماعی

  با  که  آنچه و هر( است. شریعتبر )قانون  تاکید  که  کردطالبان اعلام    سخنگوی هللا مجاهد  ذبیح 

  بایدهمه افغان ها  که  کرد تکرارهللا مجاهد  ذبیحاست.   پذیرشداشته باشد قابل  مطابقتقانون  این

"  اسلامی قوانین چارچوب حقوق زنان در افغانستان تنها "در  که گفت و  کنند  زندگیاسلام"   چارچوب "در 

  . شد  خواهد رعایت 

  که ،  شدند  و متعهد   کرد دولت را اعلام    کارمندان   برای   عمومی، عفو  کابل  تسخیر از    پس طالبان  

  یک  ایجاد  براینشانه ها در ظاهر به قصد آنها    که   حالی . در  کنند  تضمینرا    کابل  ساکنان  امنیت 

مختلف ادامه دارد اما    زبانیو    مذهبی   گروههایاز افراد متعلق به اقوام و    متشکل  فراگیر  حکومت

  داد. نخواهند  فعالیت  اجازه  و  شناخت  نخواهند  برسمیترا  و حزب سیاسی  گروه هیچگونهطالبان 

به   از    کامل  تجریدطالبان  اند.    اقتصادیو    سیاسی،  اجتماعی   زندگی زنان    رهبراناز    یکیمعتقد 

  زنی  هیج ، گدا چند در تمام شهر قندهار بجز از  امروز" که شعف اظهار داشت  با طالبان در قندهار  

طلوع   تلویزیون فراخبر برنامهحماد در  عبدالحق  مولوی  صحبتهاینشد". بر اساس  دیده سرکهادر 

(  جنسیتی   اپارتاید زنان از مردان )  جدایی  اصل اساس طالبان به    این به    نیست  جایز"  و مرد"اختلاط زن  

  تعلیمات   موسساتو    پوهنتونها ،  ثانوی  مکاتبدر    جدایی  این عالم    این  های   گفتهبه    .معتقد اند

به    مراکز این در اوقات متفاوت در  و مردان و زنانشور  عملی  باید   کار مراکز  سایر، ادارات و عالی

  .پردازندبه    کارو  تحصیل 

،  تهی   میان  هایافغانستان، بجز از وعده    روشنفکران  پیهم  تقاضاهایو    جهانی   جامعه  وجود فشار    با

و  اختلاط زن  از نظر طالبان     در روش طالبان در مقابل حقوق زنان وارد نشده است.  تغییری   هیچ

به    یازنان از مردان    جدایی  اصل  که وجود دارد    جدی اساس خطر    اینبه    نیست  جایزدر جامعه    مرد

   .گرددمبدل   روزمره  زندگی طالبان در افغانستان به روش    حاکمیت زیردر  جنسیتی   پرتایدا عباره  

در    و مردان  پسراناز    دخترانزنان و    جداییطالبان،    ملاهای   بعضی  گفتهبه    آمد در بالا    طوریکه 

و  شود    عملی   باید   کار  مراکز  سایر ، ادارات و  عالی  تعلیمات   موسسات و    پوهنتونها ،  ثانوی  مکاتب 

  .پردازندبه   کار و  تحصیلبه   مراکز   ایندر اوقات متفاوت در  و مردان زنان

  سازگاری و    پشتونوالی  ارزشهای   با   و نه دارد    اسلامی  شریعت  احکامدر    ریشهطالبان نه    برداشت   این

   دارد.

زمان    جنگهای . زنان در  بخوانندمردان نماز    با  یکجا در اسلام زنان آزاد اند در صفوف آخر مساجد  

در مجالس به حضور    تنهاییبه    یا خود و    شوهران  با  همراه داشته اند. زنان    شرکتاسلام    پیغمبر

  حاضر شده اند.  پیغمبر

از مردان    کامل  جدایی افغانستان زنان در    نشین  پشتون  دهاتتعامل    و در  پشتونولی در اصول   

   برند.  نمی بسر 

  ؟اند کدامهاطالبان  یکسالٔه آوردهایدست 

  (داده اند  پاسخ به موضوع  فیسبوک  در  نفر  198)

خود از    های   خانواده   و نجات  ماندنمردم در تلاش زنده    ایکه   شرایطشد در    گفتهقبلا  

  نحوهٔ و   تربیهو   تعلیممردم،   مدنیبشر، حقوق زنان، حقوق  ، مسائل حقوق دارندخطر فقر قرار 
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  پاسخهای است. از    کرده  پیدادرجه دوم    اهمیت مردم    اکثریت   برایطالبان    مطلقهٔ   حکومتداریو    حکومت 
  : که آید  می داده اند بر  پاسخطالبان   یکساله  آوردهایدست  سوالبه  که فیسبوکی  کاربر نفر  198

شدن    متواری ، ختم نفوذ و  محلیقدرت    های  جزیره، ختم  مرکزیدولت    حاکمیت   تحکیم .1
سیاسی و ختم    باجگیران، معامله گران، و  وزبانیمذهبی، نژادی  ،  جهادیتیکه داران قومی  

  ؛ در دولت و جامعه پنجشیر  مافیای نفوذ 

خطر    جلوگیری .2 طلبان    کشور  تجزیهٔ از  خراسان  عناصرتوسط  افغان    و  و  ضد 
   ؛افغانستان

میسر شدن امکانات سفر آزادانه به اطراف ،  شاهراههاتأمین امنیت در دهات، شهر ها،   .3
  ؛و اکناف کشور

   و چپاول و فحشا؛ و   چور، دزدىختم فساد در ادارات دولتی،  .4

  . و سایر نقاط  پنجشیرهای قومی بخصوص در   ملیشهخلع سالح  .5
  اهمیت بیشتر دارند.

  :اند طالبان چنین بیان شده   دستآوردهای

غالم خان الی    وازالی کنگ   واخان که از   ومرکزی قوی   ودولت ایجاد حکومت   .1
بگوید که پشت   تواند نمی هم  وکسیتمام افغانستان را تحت کنترول دارد  کوهستانات 

  .چشمت چند خال است 

که عدم تطبیق آن یکی از عوامل جنگ های    شریعت  انفاذ ایجاد حکومت اسالمی و  .2
ین یک اقدام قابل ستایش  )برای یک تعداد اسالم گرایان و مذهبیون ا … افغانستان بود 

  است(.

  که  وزبانی، نژادی قومی،مذهبیبردن جزایر خود مختار قدرت و تیکه داران   ازبین  .3
  ،بردارد   میانشوم جهاد را از   میراث  این  نمیتوانست بجز طالب   دیگری نیروی   هیچ

  خفاشان و   باجگیرانقومی ،  فاشیستان، معامله گران ،   زورگویان  گلم جمع کردن   .4
داران چهل ساله حکومتها را که در   تیکهو   لندغران ....  سیاسی و فاحشه گان هنری و 

بی عدالتی ، نا امنی ، فساد و ضعف حکومت   اصليکه عامل  بود   فامیلچند   چنګ
  .  شده بود  مرکزي

  . حکومتهای خود مختار محلی را نابود کردند ' نجات دادند   راازتجزیه افغانستان  .5

دیروز که امروز   وقلدرانختم نفوذ زورمندان   … و سیاسي قومى  باجگیرىختم  .6
  .نمیتوانند  سرباالکرده 

   از انتحار و انفجار و کشتن مردم بی گناه دست کشیدند. .7

و جنجال های   جنګ تأمین امنیت در شهر ها کوچه ها و پس کوچه ها، ختم قلدری و  .8
و چاقو کشان به شکل باندها موجود    راهګیرانکه قبال در آن  ګویي کوچه بازاری و زور 

   . بود 

.  را نابود ساختند  ادارىو فساد  رشوت  كردند و چپاول و فحشا را گم   چور، دزدى .9
   .و چپاول  چورختم ، مصونیت بهتر شد 

کابل و غیره از نگاه   غورالی مسیرهای هرات کابل هرات   راهاامنیت شاه  .10
سفر کرده میتوانید . مال جان اوالد و   ازادانهشما در هر نقطه افغانستان بخواهید  امنتی 

  شما در خطر نیست  خانوده

مزار په شمول سیمو ته   او  بامیان ، پنجشیرد ټول افغانستان یو الس کول او د  .11
  . تگرا  تگ آزادانه   خلکد   د افغانستان د نورو سیمو 
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، دولت،  چوکی… کاران از ادارات و ختم فساد اداری کمیشن از بین بردن  .12
   قدرت در بیست سال اخیر میراثی شده بود از بین رفت. ختم فساد در ادارات دولتی .

شكستن طلسم   اینبار همچنانامنیت و  تاءمینسالح غیر قانوني و   آوري جمع  .13
خلع   ... مجرمین جنائي  هاي  النه غیر قانوني و    سقیلهءسالح  هاي  گدام ، تخلیه پنجشیر

  ستان را از کودتا های جمعیتی هاکه افغان پنجشیر سالح جزیره  

  ها  جهادی  رهبراب فرار دادن  .14

،  کند  اوری عواید که جمهوریت در بیست سال نتوانسته بود جمع  اوری جمع  .15
ساختن بودجه از در آمد کشور با وجود تحریم های  . مالیات موفق هستند  آوریجمع در 

   پرداخت قرض های برق بیست ساله دزدان جمهوریت   وضع شده،

  .وغیره های بیجا از تقویم جدیت در حاضری کارمندان    رخصتیحذف  .16

شروع یکتعداد پروژه های زیربنایی مانند کانال از دریای آمو در والیت بلخ،   .17
آغاز   قوشتیپه آغاز جریان کار کانال ، ه دوم کجکیکانال ولسوالی خوگیانی، مرحک

تصفیه از سوی کشور چین یک امید   فابریکه و تعهد آوردن  سرپل استخراج دوباره نفت 
  خوب است 

  جلوگیری از واردات تیل های بی کیفیت... .18

  جلوگیری از قاچاق  .19

  غاضبین از دست  دولتی  زمینهای گرفتن باز  .20

  هترمیم و قیریزی سرکهای تخریب شد  .21

  آزاد کردن اسیران از دست انسان ربایان .22

  … ختم دزدی های مسلحانه   .23

  ساله ۴۳ختم جنگ   .24

  : منفی آوردهایدست 

  متکیدولت    یک   ایجاد ؛ عدم تعهد به  اسالمی  جمهوریدولت    اساسی زدن قانون    کنار .1
  ؛ اساسیبه قانون 

  شده توسط ملت؛ تدوین مدنی  قوانین  حاکمیت عدم تعهد به  .2
  احکام   اللفظی تحت    تعبیر است از    عبارت   که خود طالبان    تفسیر مطابق    شریعت انفاذ   .3

  ؛نبوی احادیث و   محمدی سنتهای، قرآنی
   ؛ملی پولیسو    ملی  امنیت اردو،   و اضمحالل  تسلیمی  .4
  خود؛ نیروهایبر  کافی کنترلعدم   بهانهزنان افغانستان به   کردن  نشینخانه  .5

  اناث؛ تحصیلحق    کردنمحدود  .6

  اناث؛ کارحق   کردنمحدود  .7

  حمام ؛اناث از رفتن به   کردنممنوع  .8

  ؛مسافرت اناث از حق خارج شدن از منزل و  کردنمحدود  .9

  ؛ و بسها  تکسیاز  استفادهاناث از حق  کردنمحدود  .10

  عنوان محرم؛  زیر اناث به مردان  ساختن وغالم   وابسته .11

  ؛دلخواه مطابق  پوشیدن اناث از حق لباس   کردنمحدود  .12

  توسط اناث؛ کامل حجاب  ساختن اجباری  .13

  مردان ؛ از  ریش تراشیدنحق   گرفتن  .14

  از مردان؛ کاله  نپوشیدنحق   گرفتن  .15
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   توسط مردم؛  اجتماات و  سیاسی  سازمانهای احزاب و  تشکیل حق   گرفتن  .16

  ؛ و طالبانبدست مالها   کشور  نظامیو    ملکی  ادارهٔ تمام   سپردن .17

محتسبان امر به   گماشتن با  فردی و   اجتماعی ، مدنی آزادیهای کردنسلب  .18
  ؛منکراز  نهی معروف و  

  .زیبا  های   و هنر موسیقی مردم از حق لذت بردن از  کردنسلب  .19
  

  93به  ایم   برگشته   دوبارهاست حالا    کار   آغاز  هنوز  متاسفانه اما    نیست  کامللست بالا    باوجودیکه

   .سقاو  بچهمشهور به   کلکانیهللا  حبیب زمامداریسال قبل به عصر 

  محدودیت  کهموجود است    خطرآنزمان    گذشت  با   نگذشتهطالبان    حاکمیتاز    یکسالاز    بیش  هنوز

   .گرددتر    شدید و    بیشتراناث    بالایمردم وبخصوص    مدنیو    انسانیحقوق    بالایوضع شده    های

در    ذبیح مجاهد  به    مطبوعاتی   مصاحبه    یکهللا  اشاره  و    اسلامی   کشورهای  سایردر    اینکهدر 

حقوق    اندونیزیاو    مالیزیادر    بخصوص بخصوصمردم    اساسی به  زنان    و    شریعت  زیرحقوق 

طالبان   مانند  شریعتانفاذ    برای  کشورها  این"  کهداد    پاسخ   میگیرد متفاوت صورت    برخورد   اسلامی

  که   باشنداد  باز هم مردم آز   جنگسال    40بعد از    که  نیستنداند. طالبان حاضر    نکرده   جنگسال    40

  ".دهندانجام  میخواهد دلشان هرچه

شد تا در    خواهد مبدل    زمین  روی جهنم در    یک مردم به    برای افغانستان    یابدادامه    جریان   این  هرگاه

  !گردند نایل بهشتدر  و غلمانعوض طالبان به وصال حور 

  

  : طالبان اسالمیامارت   دولتیقدرت   ارگانهایو  حکومتداری شیوه    -سوم 

در افغانستان    مذهبی   گروه   ترین  افراطیطالبان    که   میکند   تایید طالبان   حکومتداری   یکساله   تجربه  

  کاملا  ، 1اسلامی  شریعت  احکام اللفظیتحت  تعبیرآنها بر اساس  حکومتداریبوده روش  و منطقه 

  اخیر   سالهای . در  میباشد  یکم و    بیستدر قرن    شهری  زندگی  اجتماعیو    مدنی   ارزشهایمخالف  

  اللفظی تحت    تطبیق،  میشداداره    شرعی   احکامدولت آن مطابق    که،  سعودیدر عربستان    حتی 

و    یکم و    بیستدر قرن    شهری   زندگی   اجتماعیو    مدنی   ارزشهایبه    گذاشته  کناررا    شریعت  احکام

  است. آوردهرو   مدنی   قوانین

از هرم قدرت    نشانه  از اشغال دولت افغانستان توسط گروه طالبان میگذرد اما تاکنون هیچ  یکسال  

تاکنون اعلام نشده است.    المومنینبریاست امیر    رهبری  شورایدولت طالبان در دست نیست. کدام  

  افراد منتشر میشود.  تقرر در مورد بعضی مسایل و یا    المومنیناز سوی امیر    فرامینیاما گاهگاهی  

معلوم نیست که امیرالمومنین به تنهایی اعمال قدرت میکند و یا در این امر یک شورای رهبری  

   کمک میکند. اورا

سرپرست تحت ریاست مولوی محمد حسن آخوند   وزرای که توسط   وزرا  یک شورای    تا سیسبجز از  

 نیافته است.  دولت امارت اسلامی اداره میشود کدام شورای رهبری دیگری رسمیت  الوزرایرییس  

. در سطح بین  اندتعیین شده    الوزرا  معاونین رییس    حنفی  عبدالسلامملا عبدالغنی برادر و مولوی  

اولی مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه است و دومی    انددو چهره بسیار فعال    المللی 

  وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشند. معیینذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان و  

صورت گرفت    حقانی گروه    جنگجویاناما باید بخاطر داشت که اشغال کابل و ولایات شرقی توسط  

بوده گروه   بدست همین گروه  نیز  داد که قدرت اصلی  نشان  ترکیب حکومت موقتی طالبان  و 

  .اندبه نقشهای درجه دوم تنزیل یافته  دوحهمذاکره کننده طالبان در 

داد که قدرت اصلی در دست سراج    ششماه  داخله    حقانی  الدینگذشته نشان  وزیر  سرپرست 

رییس   و  دارد  قرار  یک    وزرایالطالبان  صرف  اسلامی  امارت  میباشد.    چهره  دولت  سمبولیک 

   سرپرست وزارت تحصیلات عالی  حقانیعبدالباقی 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 11تر 7 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

 

منینهللا    هبتاز مولوی   دیده است و    اوراهیچ خبری در دست نیست، نه کسی     طالبان  امیرالمو 

انستان  نه در کدام مصاحبه، نشست، یا مجلسی ظاهر شده است. رییس دولت امارت اسلامی افغ

و    انستاگرام ،  فیسبوک،  تویتردیجیتال موبایل،    دستجمعیدر قرن بیست و یکم و عصر معلومات  

در   خودرا رییس دولت   ویدیوی غیره غایب است و مردم افغانستان در این عصر چهره، عکس، و یا  

  .اندنشنیده    اوراو صدای مبارک  اندشش ماه ندیده 

  قانونی  خلأ

  حکومت   که  حالی . در  اندساخته  جدیدی  قوانین  و نه  کرده  پیروی   گذشته   قوانین نه از    هنوز طالبان  

  تفسیر و    توضیح،  نیستمشخص    که  چیزی؛ اما  کرده  تعریف  کارها  قانونی  مبنایرا    شریعتطالبان  

  .است شریعتمورد نظر طالبان از  

  دیگر قوانین و تمام ندارندرا قبول   اساسیطالبان قانون   کهاست  ایندر حال حاضر  اصلی مشکل

  سرنوشت   کهاین. اما از  دارندقانون قرار    این  گرو هم در    اند گرفته  سرچشمه  اساسی از قانون    که

  .اندمانده  سرنوشتبی  نیز  قوانین  سایردر ابهام قرار دارد،   اساسیقانون 

دولت آنها باشد    عملکردو    سیاستها   بیانگر  که  اصولنامهو    نظامنامه،  اساسیقانون    کدام طالبان  

محمد ظاهر شاه را    پادشاهیم عصر  1964سال    اساسی قانون    که شده    گفته اند.    نکرده منتشر  

  برای   اساسیقانون   یک موجودیتطالبان به   آیا . میکنندمربوط اجرا   غیر  احکام نظرداشتبدون در 

  دهه  آخر    سالهایدر   . بخاطر دارمنیست  روشنموضوع تا حال    این؟  دارند  ضرورتدولت خود    اداره  

حزب بود    جریدهمسول نشر    که  حکمتیار   اسلامیحزب    حرفداراناز    یکی   با صحبت    یک در    هشتاد

نظر را    همینهم طالبان    شاید.  میباشدآنها    اساسی" قانون  مجید"َقرآن    که   میکردموصوف اصرار  

  .دارند

به نظر   ایکه  گونهبه    میباشد  اسلامی  شریعت و انفاذ   اسلامی دولت    یک  ایجادطالبان صرف   تا کید

  چند   کنفرانس  حالیکه. در  میپندارندطالبان    کههمان است    اسلامی   شریعتهمه از    برداشتآنها  

بشمول    مذکور کشورهایاز  یک  هیچ کهجهان در اسلام آباد نشان داد  اسلامی  کشور 56ماه قبل 

  .ندارندحقوق زنان، توافق اسلام، بخصوص در قسمت  شریعت طالبان از   تفسیر با  پاکستان

  طالبانی  تفکراساسات 

در شبهه قاره هند و    دیوبندی . مدارس  دهد  می   تشکیل  گری  سلفیطالبان را    گروه  تیوریک  بنیاد 

.  دهد  می  تشکیلرا    گروه   این  نظری   هایبستر  افریقا در شمال    سیاسی اسلام    رادیکال  های جریان

  .دارد برجستهدر تمام ابعاد نقش  کهاست  تفکر این  اساسی هایاز شاخص  یکی  گرایی  قشری

  برای   شریعتبر    تکیه  و تنها   سیاسی  –  اجتماعی   مسایل   بالای  فیصلهدر    عقلانیتعنصر    نمودن  زایل

از  انسان  فرهنگیو    اجتماعی  زندگی  هایگوشه  تمامی هم طالبان    دیدگاه ها    حایزآن    فکران  و 

  است. اهمیت

امر    یکبه عنوان    سیاست. به نهاد قدرت و  دانند  می  الهی در جامعه را از آن    حاکمیتطالبان    گروه

از    تفکر  این  دقیق   توجیه  برای .  میکنند  نگاهمقدس   .  گیرند  می   کمک  مذهبی و    دینی   احکامشان 

.  شوند  می   تعریفدر جامعه    الهی   و قانونشرع    کننده  عملی و    کننده  درکدر مقام    روحانیون

  اینها،  انسان  زندگی و    دنیایی   و مطالببه موضوعات    کامل  نگری  قشری  تفکر  بنیادها بر  مولوی

خود   به  را  در    بگویند   که  دهند  میحق  و    مجریان  زمینآنان  اند.    ایزدیو    الهی  شریعت قانون 

را    و آن  پنداشتهحق    تجلی ،  فرهنگی و    اجتماعی   و امورخودرا از موضوعات    تفکراتو    برداشتها

  .دانند  می بر جامعه    تطبیققابل  الهی قانون 

در    کهاست    مطالبی   قبیل   ایناز    یکی   زندگیتوجه به حقوق زنان، حقوق جامعه در ابعاد مختلف   

  عقلانیت اسلاف اسلام مطرح است. عنصر    تفسیرمطابق    شریعت   محدوده  طالبان تنها در    گروهنزد  

مطابق به اصول    بایدمردم    طالبانی   تفکر. مطابق  ندارندزمان را طالبان قبول    یافته  تغییر  شرایط و  

  اساسی به حقوق    و توجه  اجتماعی  های قراردادمشوره،  .  کنند  زندگی در جوامع اسلاف اسلام    حاکم
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  همینبه    .است  منتفی ها  گروه  چنین، نزد  بنیاد، از  و دولتجامعه    شریکها به عنوان بستر و  انسان

  .نیستندقائل   اهمیتی دولت  اداره    برای اساسیقانون  یک موجودیتاساس طالبان به  

   المللی بینو  ملی مشروعیت کسبطالبان و  -چهارم 

توافق   کداممردم افغانستان به    بااما طالبان  ختم شده است    کشوردر    جنگ   میشود ماه    دوازده

در  .  اند  نرسیدهصلح   افغانستان  "امارت    زیرعنوانطالبان    تفنگ  سایه    زیرمردم    اسلامیدولت 

توافق    یکبه    رسیدن  پایداراستقرار صلح    اساسیشرط    زیرا  نمیکنند  زندگی افغانستان" در صلح  

  که است    اساسیقانون    یک  چوکاتافغانستان در    آینده  دولت    ارزشهایو    ترکیب،  شکل  بالای  ملی 

در    تاکنونطالبان  .  گردد  تصویبتوسط ملت افغانستان    اساسیقانون    جرگه    لویه  یکتوسط    باید

  ملی   مشروعیت  کسبدر مورد    که  نیستهم موجود    نشانه    هیچاند و    نکرده  اقدامی  هیچمورد    این

خود    ادامه    برای  طالبان  باشند داشته    طرحی  کدامدولت  در    پیروزی .    قوای   علیه   جنگ خودرا 

امارت    تایید   نشانه    اسلامی   جمهوری  و دولت  امریکایی  از دولت  افغانستان  خود    اسلامی مردم 

  امیرالعلما  به    دین  علمای  بیعت  تائید( بخطر  دین  علمایملاها )   بزرگماه قبل    چند  جرگه  .  میدانند

  دائر شده بود.

  روشنفکران   خواستآن    بنابر  نداردوجود    ملی  شورای  کدام  کنونطالبان تا    حکومتدر    حالیکهدر  

و   آن  تقاضایافغانستان  امارت    عصر  دولت  تا  مردم    عنعنوی  جرگه  لویه طالبان    اسلامی است 

  برای را    جدید  اساسیقانون    یک  مسوده    حتیها و    برنامهو    مشیخط    نمودهافغانستان را دعوت  

  .نمایند کسب سیاسی مشروعیتاز جانب ملت افغانستان   نموده   ارایهبه آن  تصویب 

.  میکنندانتخابات    یاو    ریفراندومبه    تاکید  نداشتهرا قبول    جرگه  لویه   تشکیل  که  تعدادی  هستند

عدم    غیر در    میباشد موجه    بگیردصورت    جرگه   لویه   اعضای  تعیین  برای   هرگاه انتخابات   در  آن 

به    اجرای  اساسیقانون    یک  موجودیت   امیر انتخاب    برای  آیا بود؟    خواهد  هدفی   چهانتخابات 

  اساسی قانون    یک  موجودیتآن در عدم    بنابر؟  ملی  شورای   یک   تعیین  برای  یابود؟    خواهد   المومنین 

  لویه توسط    اساسی  قوانین وقت است. در افغانستان تمام    بی و    بیجا   خواست  یکانتخابات    اجرای

" در  مقاومت  جبهه  "  حامیاناز    یکی بود.    خواهد  همینطورهم    آیندهشده اند. در    تصویبها    جرگه

  جمهوریت "  آیا   که  بگیرد صورت    ریفراندم   باید  که  میکرد   تاکید  اخیرا   تلویزیونی   مصاحبه    یک

افغانستان    سرنوشت  سازی  و ساده   ندارد در افغانستان سابقه    ریفراندم  اجرایامارت؟"    یا   میخواهید

بطور    باید  اساسیقانون    یک  مسوده  .  نمیکندرا دوا    دردی   هیچهم    و امارت  جمهوریتبه دو نام  

  اکثریت به    گرفتهقرار    موشگافی و    بررسیمورد    جرگه  لویه  یکملت در    نمایندگانهمه جانبه توسط  

  یک  چنینشامل  احکاممطابق به   ریفراندم یاانتخابات و  هرگونهو  برسد   تصویب دو ثلث اعضا به 

  .گردد و جرا  تنظیم اساسیقانون 

سال قبل    بیست  افراطی   افکارطالبان از مواضع و    کهنشان داد    همچنان   گذشتههفت ماه    تجربه  

  رژیم  شناختن  برسمیتسال قبل "حقوق زنان" مانع   بیست که همچناناند.  نکردهعدول  هرگزخود 

آنها    رژیم   رسمی   شناخت  اصلی "حقوق زنان" مانع    همچنان   امروزبود،    جهانی   جامعه  آنها از جانب  

  است. جهانی جامعه  از طرف 

  انیجه جامعٔه شرایط

  :میگرددخلاصه   آتی دولت طالبان در مواد   رسمی   شناسایی  برای  جهانی جامعه   شرایط 

  دولت همه شمول؛ یک ایجاد .1
  ؛ وکارو  تحصیل برایحقوق زنان  و بخصوصمردم  اساسیحقوق  رعایت .2
  .کشورها  سایر به    و نفوذ حمله    برایافغانستان    خاک از    استفادهدر    تروریستی  گروههایاز    جلوگیری .3

  نتایج   پذیرشتوجه به عدم    باهمه شمول    حکومت  شعارهای  تکرارمردم از    بسیاری در افغانستان  

همه شمول    حکومت   یک  ایجاداو بر    تاکیدو    عبدهللا  عبدهللاجمهور توسط    ریاست  پیهمسه انتخابات  

در    مشخصی  تعریف.  دارند  بدی  هایخاطره   موجود    اینهم    بعضیهدف    هرگاه.  نیستمورد 

سابقه در   جهادی  تنظیمهای رهبرانمجدد   شمولیت روسیهو َ  ایران ،  پاکستان، امریکا مانند کشورها

  همین . بر  نمیباشدهمه شمول مورد قبول ملت افغانستان    حکومت  اینگونهدولت طالبان باشد  
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آنها    تعریف   که   پرسید اسلو    جنوری ماه    کانفرانس در    اروپا   اتحادیه    نماینده  از    متقیخان    امیر اساس  

   ؟چیستهمه شمول  حکومت از 

وست   داشت    برای  امریکا خاص    نماینده  تام  اعلام  همه شمول    حکومت  تعریف   که افغانستان 

  برداشت افغان    مبصرین  یکتعدادطالبان و    سخنگویان  میان در    ظاهرآ .  افغانهاستمربوط به خود  

وجود دارد.    غربی   شورهایک  دموکراسیهایهمه شمول در    حکومتهای  موجودیتاز عدم    نادرستی

حزب بر   اعضایبر سر اقتدار را صرف    حکومتهای   اعضای   غربی   دموکراسیهایدر    اینکهبه نظر آنها  

.  نیستندهمه شمول موجود    حکومتهای  کشورها  ایندر    که  میدهدنشان    میدهد  تشکیلسر اقتدار  

مردم در دولت وجود دارد.    سهمگیری برای   دیگری میکانیزمهای دموکراسی  کشورهایدر  حالیکهدر 

مقابل    دموکراسی  کشورهای  حکومتهای تمام  دارند   مسولیت خود    کشورهای   های  پارلماندر    و 

از    حکومت  اقدامات و    پالیسیها  در  میکنندحاصل    اجراییقدرت    پارلمانهااز طرف    تصویب بعد   .

احزاب    پارلمانها  از   دارند   نمایندگی جامعه    و قشار  سیاسیتمام    اجرااتو    تصامیم در    طریق آن   و 

   .میگیرندسهم   حکومت

را    افعاسنتان  خاکداد تا    نخواهنداجازه    تروریستی  گروه  هیچبه    کهاند    کرده   تایید   تکرارطالبان به  

  امکان امر    این   آیا . اما  دهندقرار    استفادهها طرف    کشور   سایر در    افگنیدهشت    فعالیتهای   برای 

  دارد؟

آنها   با طالبان   جنگسال   بیست طول    و در هستند همنظرطالبان   با  فکریاز نظر   گروهها  این  اکثر

در   شانه  به  مقابل    کشور  اکناف و    اطراف شانه    اسلامی  جمهوری دولت    امنیتی  نیروهای در 

  .بودند  جنگیدهافغانستان  

  زیادی قدرت تا حد    گیری  بازپس  برایطالبان    طولانی   نظامی مبارزه    که  کنیم  فراموش  نباید  همچنان

به    فرماندهان  این بود.    محلی و    ای منطقه    فرماندهانتحت فرمان،    و اساسابوده،    متمرکز   غیر

  برای طالبان    حکومت  معنای   تعیین در    مهمی خود، نقش    نیروهای به    سنتی   های  آموزش   همراه

  نگرانیهای  جهت  این  و از   میدانندمنطقه    کشورهایمطالب را    این  .داشت  خواهندافغان ها    اکثر

در    حقایقبه    متکی   نبوده  واهیآنها   از  میباشدافغانستان    و قصبات  دهاتموجود    جهت   این. 

  گروههای   موجودیتاز    هندوستان و    ایران   همچنانو    چین بشمول    شمالی   همسایه   کشورهای 

بعد از    اخیرآ   پاکستان   حتی.  هستند  نگران آنها    باطالبان    همکاری   سابقه  در افغانستان و    تروریستی

از نفوذ    پاکستاندر    نظامیاهداف    بالای  بلوچ   آزادیبخش   اردوی و    پاکستانطالبان    تحریکحملات  

از    حمایت را متهم به    هندوستاندارد و    شکایت   پاکستان افغانستان به    خاکاز    تروریستی  گروههای 

  .میکند گروهها  این

  برای   آی  آی  سیبه    دادندر قسمت اجازه    امریکا  باطالبان    پنهانی تعهدات    موجودیتاز    چیندولت  

  چین  سینکیانک   ایالت  سازیثبات    بی  برای ام(    آی   تی  ای )  شرقی  ترکستان   اسلامی  جنبشبه    کمک

. به خاطر  هستندافغانستان فعال    بدخشاندر    ویغورها  جنگجویاناست.    نگرانها    ویغورتوسط  

از    بدخشان  ینگان   ولسوالی   وقتی   که   بیاوریم   جمهوری   دولتی   نیرَوهایست  بد   چهارسالبعد 

   .بودندموجود  ولسوالی در آن  چینایی  ویغور جنگجویان  که کردند  تایید آنجا مردم  افتاد  اسلامی 

در    فعلآ  که  ازبکو    تاجیک  خورده  شکست  اسلامی   جنبشهایاز    ازبکستانو    تاجیکستان  هایدولت  

  اند. نگران هستند طالبان موجود   کنارشمال افغانستان در 

  دارد. نگرانی   ایراننفوذ آن به   و احتمالخراسان داعش  جنبشاز   ایران

  آیاس    آی شده توسط    تجهیزو    یافته   تعلیم   کشمیری  جهادی   گروههای   که است    نگران  هندوستان 

   .نکنند پیدا قوا در افغانستان   تجدید  زمینه

   طالبان حاکمیت   زیرافغانستان  آینده   -پنجم
  طالبان! اسالمیدولت امارت  مخالفینو  موافقین

؟  دارندطالبان    اسلامیدولت امارت    رژیم در مقابل    نظری   چه مردم افغانستان    که   بینیم به    بیایید 

  :نمود تقسیم ذیل گروهبه سه  میتوانرا در برابر طالبان   کشور سیاسی فعالین 
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  :میدهند  تشکیل ذیل گروههای افغانها میانطالبان را در    اسلامی دولت امارت  حامیان

  ؛آنها رهبرانو   جنگجویانطالبان بشمول صفوف،  تحریکافراد وابسطه به  .1
  ؛میباشند کشورقانون در  یگانهدر سطح  اسالمی شریعت احکام اللفظیانفاذ تحت  عالقمند کسانیکه .2
  ؛کردند می تلقی اشغالگر قوای را در افغانستان  و ناتو امریکایی قوای موجودیت کسانیکه .3
  ؛بودند  ناراضیمسعود  -ربانیم(  1996-1992)  حاکمیتدر    پشتونقوم    سیاسیاز حذف    پشتونهاییکه .4
 حمایت آنان از طالبان    پیمانهای  و همنظار    شورای  و فسادشَر    گروهشدن    متواری  دلیلبه    کسانیکه .5

  ؛ ومیکنند
. این افراد برای شریک شدن در قدرت و بدست آوردن امتیازات حاظر به  چاپلوسها  ، فرصت طلبان .6

  .هر معامله گری میباشند

  ؟اند چه کسانی   مخالفین حاکمیت طالبان

: معامله گران، تجزیه طلبان  مخالفین حاکمیت طالبان سه گروه بزرگ آتی را میتوان برشمرد  زمره  در  

  و آزادی خواهان.

سابق، افراد شامل در قدرت دولتی گذشته که    جهادی : این افراد شامل رهبران  معامله گران  -اول

  ؛انداز دست داده  خودرا امتیازات  

،  دموکراتها  سوسیال،  خواهان  جمهوری ،  دموکراتهاطلبان،    لیبرال،  گرایان  ملی:  خواهان  آزادی  -دوم

دولت   اداره    با  کهاند    گروه   اینها شامل    سیکولرحقوق بشر،    طرفداران، سلطنت طلبان،  کمونیستها

در جامعه بوده    اجتماعی و    سیاسی،  مدنی   آزادیهای  موجودیت  طرفدارمخالف بوده    دین  جایگاهاز  

بر اسا   اداره  و    قضائیه ، مقننه و  اجرائیه  ثلاثه    قوای  جدایی  خواهان و   و    اساسیس قانون  دولت 

  .میباشندمردم  پارلمانمصوبه   مدنی   قوانین

بینند    نمی برای خود در دولت افغانستان    آینده  که هیچ    اند: این افراد کسانی  تجزیه طلبان  -سوم

اینان به معجزه و کمک کشورهای همسایه در عملی نمودن   افغانستان    تجزیه و تمام امیدهای 

نفرتان، شامل    و افغانستان  پشتون طلبان، افغان،    فدرال ها، خراسان طلبان،    فارسیستنهفته است.  

  .ها اند گروه  این

از جانب مردم    یاسیس  مشروعیت   کسب  برای  علاقمندی  هیچ خود، طالبان    حکومتماه    دوازده در  

  الهیخودرا در جامعه را از آن    حاکمیتطالبان    گروه  گفتیمدر بالا    طوریکه.  ندادندافغانستان نشان  

را در مقام    روحانیونو    .میکنند  نگاهامر مقدس    یکبه عنوان    سیاست. به نهاد قدرت و  دانند  می 

  فکری  چوکات  ایندر    . کنند  می   تعریفدر جامعه    الهی   و قانونشرع    کننده  عملی و    کننده  درک

  ماند.  نمی  باقی حکومتدولت و  اداره  مردم در  سهمگیری   برای جایی

  میبر مردم افغانستان    امروز آنچه که  کرددور دوم طالبان ثابت  حکومت  تجربه   یکسال  متاسفانه 

برابر عقب    ترقی   مبارزه    شیطانی  دائره  است.    و جهلعلم    صدساله    مبارزه    ادامه  همانا    گذرد در 

برابر  گرایی در  تجدد  مقابل  شهری  ارزشهای،  پرستی   کهنه،  در    همچنان  دهاتی   ارزشهای   در 

  افغانستان.

بر    یابیقدرت    که   میکندثابت    تلخ  حقیقت  این بالرعب"    اصل  مبنایطالبان    با   پیروزی  یا "النصر 

  حاکمیت افغانستان تحت  سیاسی آینده کننده  ترسیم  میتواند امر   این بنابرآناست.  آفرینی وحشت 

  نهایت افغانستان در    اسلامی افغانستان به امارت    اسلامی   جمهوری   تبدیل،  بنابراینطالبان باشد.  

از بدو ورود خود    که حکومتیشد.   خواهد خودکامهو    سرکوبگر عمیقا  حکومت یک تاسیسمنجر به  

  است. کرده  نشینخانه خود،  نیروهایبر   کافی کنترلعدم  بهانه زنان افغانستان را به 

  برنامه مخالف    اخیردر صد سال    خواهی   ترقی ضد    قیامهای  همه    مانندطالبان    ساله    بیست  قیام

به انفاذ    بازگشت عصر بوده    و تمدن  ترقی   کاروان  با افغانستان    نمودن  همگام  برای  روشنفکرانه   های

عصر حاضر و    نیازمندیهای را بدون توجه به    اسلامی   اولیه    سالهای   شریعت   اللفظیتحت    حاکمیت 

است،    گرفتهسال صورت    چهارصدو    یکهزار  این   طئ   که  صنعتی و    اجتماعی ،  اقتصادی  تغییرات

   .مینماید  تبلیغ
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 11تر  11 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

 

و    ترقی   کاروانفرسخ ها از    که   میباشندمردم افغانستان    و جهلجدال علم    ایندر    اصلی   بازنده  

  آینده در  کاروان اینبه   نتوانیم  هرگز کهآن موجود است  و خطر شدند  نگهداشتهجهان عقب   تمدن

  .شویم نزدیک 

 ارزشهای ، پرستی  کهنه، تجدد و  گرایی  و عقب  ترقی ، و جهلعلم  مبارزه  طالبان  پیروزی بابار  این آیا

  است؟  یافتهخاتمه    شهری  ارزشهای، تجدد، و  ترقی، به ضرر علم،  دهاتی   ارزشهای   در مقابل  شهری

  و جوامعانسان    صعودی  تکامل  سیرما به    آنصورتنزد ما موجود باشد در    باوری   چنین  هرگاه 

  یک ،  روشنفکر  یک.  اندیشدبه    چنین  ندارداجازه    هرگز  روشنفکر  یکبود.    خواهیم اعتقاد    بی   انسانی 

و  ،  سمتی و    زبانی ،  قومی  تعلقاتبخاطر    نباید به علم معاصر مجهز است    کسیکه ،  خواندهدرس  

به    بخصوص به    کرده  متواری طالبان    اورا  عقیدتی   مخالفین   اینکه   دلیلتنها    بعضی   دلیلاند، 

   .نماید حمایتاز ارتجاع   گرایی ملی   خصلتهای

  :که معتقدممن 

مردم را از    اسالمی  شریعت  احکامخود از    و متحجر، ناقص  علمی  غیر  برداشتهای  باطالبان    هرگاه •
  ؛نگهدارندمحروم  همچنانآنها  بشریو  انسانیحقوق 

  ؛کنند نشینزنان از جامعه را ادامه داده خانه  تجرید پروسهٔ طالبان  هرگاه •
  ؛کنندمحارم مرد مبدل  گوشحلقه به  غالمهایزنان افغانستان را به  هرگاه •
  ؛نمایند محروم  کارو  تعلیماز حق  همچنان طالبان زنان را هرگاه •
  ؛نمایندمحروم  سیاسی سازمانهایاجتماعات، احزاب و  لتشکیطالبان مردم را از حق  هرگاه •
  ؛نکنندخودرا از مردم حاصل  حکومتداری مشروعیتطالبان  هرگاه •
را    کشور  اقشار  سایرادامه داده    و طالبانبدست مالها    کشور  نظامیو    ملکی  ادارهٔ طالبان به    هرگاه •

   ؛ وسازنداز آن محروم 
  شورای  یک  طریقاز    قوانین  تصویبو    حکومتاز    نظارت،  حکومت  تعیینطالبان مردم را در    هرگاه •

  ؛نسازند شریک انتخابی ملی

  داشت. خواهد  کوتاهی آنها عمر  حاکمیت آنصورت در 

  یکمهم است. استقرار    بسیار افغانستان    آینده  برای   کرد  خواهد  ایجاد را    دولتی   چه طالبان    که   این

  .میکند تر عمیقموجود در افغانستان را   مشکلاتبسته    کاملا رژیم 

  این. حل  هستند  روبرو جدی  مشکلات  با ،  کنند  تأسیس را    دولتی  چه   که  ایناز    نظرصرفطالبان  

  بستگیملت    اقشار  سایر  سهمگیری معتدل و    سناریویافغانستان تنها به تحقق    و اداره   مشکلات

  شود. روبرو تری خونین داخلی  جنگ  بااست   ممکنصورت، افغانستان   این  غیردارد. در 

  خالدی نوراحمد   دوکتوربه قلم 
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