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 چرا با طال بان مخالفیم؟

 زدایی نکنید از طال بان قباحت
 

 کوشند روایتی اند، و می زدایی از طال بان کمر بسته هایی برای قباحت بینیم که افراد و گروه دانیم و می ما می
اند، تا مردم افغانستان و  که گویا با دهه نود تفاوت کرده ساختگی و کاذب را در باره این گروه ترویج کنند مبنی بر این

ای که باشد،  ها، با هر انگیزه همچنان جامعه جهانی آنان را به عنوان واقعیت غیر قابل انکار بپذیرند. این تالش
زده در پی  پایان این مردم فالکت شمار و بی های بی روزی دن بر سیههایی کثیف است که سرانجامی جز افزو تالش

 .نخواهد داشت

های صرفا قومی یا سیاسی با این  اکثریت مردم افغانستان با طال بان مخالف هستند. اگر شماری از مردم با انگیزه
شان در گام نخست به دالیل تری از مردم، به شمول من و امثال من، مخالفت  گروه مخالف هستند/باشند، شمار بیش

 .انسانی و اسالمی و در گام بعدی به دالیل ملی و مردمی است

کنم که چرا ما با طال بان مخالفیم، و بدون تغییری بنیادی در وضعیت کشور  جا به صورت فشرده بیان می در این
 .غییر تالش کنیمکشیم، و ناگزیریم تا جایی که در توان داریم برای این ت از این مخالفت دست نمی

 :دالیل مخالفت ما با طال بان

این گروه ساخته دست استخبارات منطقه و مزدور سرسپرده پاکستان است، و باوری به منافع ملی ندارد. البته  .۱
رغم همه آسیبی که به ما رسانده  های متنفذ افغانستان، علی  تعامل معقول و منطقی با پاکستان، به مثابه یکی از همسایه

های سیاسی کشور باید راهکاری معقول برای تعامل و برقراری روابط  ست، موضوع جدایی است، و همه گروها
که طوق بردگی آن را به گردن بیفکنند. این اما با مزدوری بسیار فرق دارد. هر  حسنه با آن کشور پیدا کنند، بدون این

 زند، برای شان باید گفت:  به هر علتی به کوری می بیند و خود را کس که مزدوری طال بان برای پاکستان را نمی

انها ال تعمی االبصار و لکن تعمی القلوب اللتی فی الصدور! افغانستان امروز کشوری سرتاپا اشغال شده است، و 
 .ای اختیاردار زندگی خود نیستند مردم این کشور در هیچ زمینه

بنیادگرایانه از اسالم است، و چنین قرائتی از دین به تنهایی ترین قرائت افراطی و  این گروه نماینده متحجرانه .۲
های بنیادگرای افراطی که مایه مصیبت جهان اسالمند   کافی است که سبب تباهی و نابودی جوامع انسانی شود. گروه

ش که یکی دو تا نیستند، و شمارشان فراوان است، اما هیچ کدام در قباحت خود به اندازه طال بان نیست، جز داع
  .شباهت فراوانی به این گروه دارد، و از همان رو رقابت سختی با هم دارند

ها و  جویی جویی نژادپرستانه برای یک قوم است، و در درون آن قوم نیز در پی برتری این گروه در پی سلطه .۳
کند.  شهروندی را تحمل نمی ای است و به برابری نژادها و مساوات اقوام باور ندارد و عدالت های قبیله  گیری  انتقام

  ریزی  ثباتی و نزاع خونین در صد سال اخیر بوده و در آینده نیز سبب خون این گرایش تبارگرایانه یکی از عوامل بی
های   پایانی برای همه ساکنان این سرزمین خواهد بود. شمار محدودی از چهره های بی ها و درد به دری  ها، آوارگی

طلب و  های فرصت  اند آدم برای تزیین و دیکوریشن از سوی این گروه به خدمت گرفته شده متعلق به سایر اقوام که
تر صفوف شده، و قبل از همه به قوم  خواهی مردم را تضعیف کرده، سبب شکاف بیش اند که خواست عدالت ای مایه کم

به اوج خود رسیده و هیچ گاه در های قومی و تباری  دارند. در اثر سلطه این گروه، تنش و تبار خود خیانت روا می
طلبی به  خواهی و تجزیه تاریخ این کشور به این پیمانه وجود نداشته است. این گروه سبب شده است که صداهای جدایی

ها انسان این سرزمین به فکر فرار از خانه و  صورت فزاینده طرفدار پیدا کند، و بیش از هر زمان دیگری، ملیون
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که کرامت انسانی مبنای تثبیت حقوق و جایگاه  ین مشکل هیچ گاه برطرف نخواهد شد مگر آنآشیانه خود باشند. ا
 .یکسان برای تمام شهروندان باشد و هر گونه تبعیض به پایان برسد

های ایدئولوژیک، همه مناصب کلیدی  های مسلکی باور ندارد و مانند دیگر نظام این گروه به تخصص و توانایی .۴
در نظر گرفتن توانایی و شایستگی، به افراد خاص خود داده است، و افراد خاص این گروه مالیان  کشور را، بدون

اند که بنا بر معیارهای علمی جهان امروز حتی سواد دوره ابتدایی مکتب را ندارند، از وظایف مهم نظامی  سوادی بی
تی گرفتار شود، حتی اگر بقیه معایب باال را هر کشوری که به چنین وضعی .گرفته تا وظایف مالی، مدیریتی، علمی و

ترین اصل مدیریتی را  ها از پا در خواهد آمد، زیرا بدیهی هم نداشته باشد کمرش خواهد شکست و زیر بار محرومیت
 .هاست زیر پا کرده است که سپردن کارها به اهل آن

شود که  است و به هیچ صورت راضی نمیهای مستبد و دیکتاتور   این گروه از نظر ساختار قدرت از نوع نظام .۵
سازی ساختار قدرت که از طریق تمرکززدایی  تمرکزگرایی در قدرت فاصله بگیرد و به سوی مدنی از استبداد و

که به چه قوم، مذهب، ایدئولوژی و  پذیر است گامی بردارد. هر نظام استبدادی متمرکز، صرف نظر از این امکان
شود که از دیرباز در  ب فالکت جامعه و سرکوب نیروها و هزاران آسیب دیگر میگروهی تعلق داشته باشد، سب

های اندیشه سیاسی توضیح داده شده است، از جمله در کتاب مشهور طبائع االستبداد و مصارع االستعباد از عبد  کتاب
انا آرنت. قرآن مجید در الرحمن کواکبی، کتاب جامعه باز و دشمنان آن از کارل پوپر، و کتاب توتالیتاریسم از ه

کند و مبارزه با آن را بخشی از رسالت پیامبران  دهد او را مظهر استبداد معرفی می روایتی که از فرعون به دست می
 .داند. هر نظام تمرکزگرای مستبد، نظامی فرعونی است و مردم مکلفند با آن مقابله کنند می

شناسد، آزادی اندیشه  ها را به رسمیت نمی ، حریم خصوصی انساناین گروه به حقوق اساسی آدمیان باور ندارد .۶
ارزش است، و  ها برایش معنایی ندارد، اعتقادات و باورهای مردم برایش بی تابد، فردیت انسان و آزادی بیان را بر نمی

اه این گروه قابل ترین حقوق به رسمیت شناخته شده آدمیان است، در دیدگ سایر حقوقی که در دنیای امروز از ابتدایی
ای جز  آمیز رو به رو هستند چاره درک و قابل قبول نیست. شهروندانی که با چنین رفتار خودبرتربینانه و اهانت

بازپس گرفتن کرامت انسانی خویش ندارند و برای اعاده عزت خود ناگزیرند مبارزه کنند، و این خود به تداوم جنگ 
 .ثباتی منتهی خواهد شد و بی

های یک جامعه را از حقوق طبیعی  کند در حق زنان است، زیرا نیمی از انسان ین ظلمی که این گروه میبدتر .۷
دارد، و  های آموزشی، کاری و اجتماعی را که حق طبیعی شان است از آنان باز می کند، فرصت شان محروم می

ضوع در زمینه تربیت اوالد، در زمینه کند. عواقب این مو ماندگی را بر آنان تحمیل می سوادی، محرومیت و عقب بی
ها پرداخته  ها به حدی وخیم است که باید جداگانه به آن های اجتماعی، در زمینه کارهای اقتصادی و سایر زمینه فعالیت

های برابر، توانسته باشد  ای در جهان امروز نیست که با محروم نگاه داشتن زنان خود از فرصت شود. هیچ جامعه
د و گامی در جهت خوشبختی بردارد. این خود مصیبتی بزرگ است که مجبور باشیم برای توضیح چنین پیشرفتی بکن

هم در قرن بیست و یکم، بحث و مناقشه کنیم، و چون گفتگو با این گروه به آسانی نتیجه  امر بدیهی و روشنی، آن
 ا بتوانیم راهی به اجازه تحصیل و تعلیم زناندهد ناچار باشیم از این سر دنیا تا آن سر به دادخواهی بپردازیم، ت نمی

  .کشور خود پیدا کنیم

ها  بین الملل آشنایی ندارد و به آن های پذیرفته شده در نظام های بین المللی و عرف این گروه به معاهدات، میثاق .۸
رام به چنین داند که همه کشورهای جهان، به شمول کشورهای اسالمی از طریق احت ارزشی قایل نیست، و نمی

اند. انسانیت مبنای مشترک همه  هایی مکانیسم تعامل با دنیا را یافته و راه همکاری با جهان را در پیش گرفته میثاق
است، و این احترام به انسانیت، در احترام به جایگاه شهروند و اعتنا به رأی مردم متجلی  های بین المللی میثاق

اعتنایی کند و به رأی و  ای پذیرفته شده جهانی، به ویژه میثاق جهانی حقوق بشر بیه ای که به میثاق شود. هر سلطه می
 .ای و بین المللی خواهد شد ساز تشنج در سطح منطقه خواست مردم بها ندهد، هم مایه بحران داخلی و هم زمینه

ای انسانی و ه این دعوا، دعوایی شخصی نیست، دعوای اکثریت مردم این سرزمین است، و مبتنی بر ارزش
کس از آن بابت  اسالمی است، که اگر پذیرفته شود، به سود همه ساکنان این سرزمین، به شمول طال بان، است و هیچ

ها و بنیاد قضیه نیاید، بحران ادامه خواهد یافت، و در نتیجه راهی جز  زیان نخواهد کرد. اما اگر تغییری در پایه
 .مخالفت با این گروه نخواهد ماند
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