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 طالبان  یبرا  یگری خطر الب
 
 

نوشته شده است. در   ایمختلف دن یهاشناخته شده هستند که در باره شان صدها کتاب و مقاله به زبان  یگروه طالبان
وجود  یدیترد چیآن به حقوق بشر ه یباوریجهان مدرن، و ب یهاآن با ارزش یگروه، دشمن نیبودن ا یباره افراط

داشته   یناگسستن  یوندیپ  یگررانیو و   یزیربا خون  شتهسال گذ  ستیاز ب  تر شیاش در بکه کارنامه  یندارد. گروه
روشن در برابر آن کار    یگروه وجود داشته باشد گرفتن موضع  کیاز    ی واضح  ریتصو  نیکه چن  یاست. هنگام

  ن یشناخته نشدن ا  تیبه رسم  ی . علت اساسیالملل  نی جامعه ب  ی مردم افغانستان و چه برا  یچه برا  ست،ین  یدشوار
 یی بابت جا  ن یو از ا  گذارد؛ینم  یبه سردرگم  ییجا  ی کس  یشناخت است که برا  نیکشورها هم  گرید  یگروه از سو

 .ستین ینگران یبرا
 

 یو شمار  یاسیفاسد س  یهااز چهره  یطالبان است که شمار  یبرا  یگریبوده و هست خطر الب  ینگران  هیما  چهآن 
است که طالبان نسبت به گذشته  نیا تیروا  نیاز ا ی. بخش کنندیم یپردازت یآن روا یجو برااستفاده یهااو یجاز ان 

ها به حقوق و  چه در نگرش آن   دهد،ی م  یادعا گواه  نیبه عکس ا  نیکه همه شواهد و قرا  یاند، در حالکرده  رییتغ
د  گاهیجا به کنوانس  دگاهیشهروندان، چه در  با جامعه   یادیبن  یبه مثابه کدها  یالملل  نیب  ی هاونیشان نسبت  تعامل 

از    گرید  ی. بخشیاسیکار س  تیافغانستان به مثابه فلسفه مشروع  یو چه در موضع شان نسبت به منافع مل  ،یجهان
شناخته  تیبه رسم دیبا  تی واقع نیجامعه افغانستان هستند و ا تیاز واقع یاساس یکه طالبان بخش دیگویم تیان رویا

دارد، اما   تیموارد موافقت دارند واقع  یطالبان در برخ  یهادگاهیاز مردم افغانستان با د  یبخش محدود  کهنیشود. ا
خالف   یطالبان  تیبه هو  یجامعه افغان  هیچندال  تیکل  کاستن. فروستیکشور ن  نیدر باره ا  تیموضوع همه واقع  نیا

و جنگ شان    اندیو مردم  یوطن  ییروهایکه طالبان ن  شودی. همچنان گفته مکندیشوم را دنبال م  ی واقع است و هدف
که   دهدینشان م  یکه همه منابع معتبر پژوهش  ردیگیصورت م  یادعا در حال  نیوطن بوده است. ا  یبه خاطر آزاد

  ی و نظام  یاسیس  یهارفتشیپاکستان بسته شده و همه پ  یاز همان آغاز در زهدان استخبارات نظام  انیجر  نیا  فهنط
  ک یشد که آنان به    دهیموضوع که پس از توافق دوحه د  ن یاستخبارات منطقه بوده است. به عالوه ا  تیآن مرهون حما

 .قتل رساندند ه تعرض نکرده اما هزاران سرباز افغانستان را ب یسرباز خارج
 

امر  یگریالب طالبان  سود  ن  یبه  حاکمستیتازه  نخست  دور  در  ن   نیا  تی .  گروه  زیگروه  و  با    یگاه  ،ییهاافراد 
به طالبان کردند    ریشروع به تطه  ینفت  یهااز شرکت  یمنابع مال  افت یدر  زهیبا انگ  گر ید  یو گاه  یقوم  یهازهیانگ 

  ت ی را به عنوان دولت مشروع افغانستان به رسم  روهگ  نیها، ادولت  ریو به تبع آن سا  کا،یهدف که دولت امر  نیا
زنان از ساحت   شدند،یو شکنجه م  خوردندیشالق م  همیمهم نبود که مردم افغانستان پ  گرانیالب  نیا  یبشناسند. برا

و   دندیکوچیم  یاپیپ  کردگانل یاز دست داده بودند، تحص  ندهیآخود را به    دیحذف شده بودند، جوانان همه ام  یزندگ
. انیو نه به شهر  کردیرحم م  انیینه به روستا  تیشده بود، و فقر و محروم  یآگاه و متخصص ته  یرویاز ن  شورک

 .به چنگ آورند ها یکمپن گریو د کالیونیبودند از  دواریبود که ام ییهاداشت پول تیاهم گرانیالب یچه براآن 
 

 ی گری الب  یرد پا  دیگرفته نشود. با   یانسان دو باره به باز  ونیمل  یاز س  شتریب  یندهیکه آ  میمواظب باش  دیبار با  نیا
که مردم    یاتی. ادبندازدیطالب خوب و طالب بد را جا ب  یبندمیتقس   کندیکه تالش م  دید  یاتیرا در ادب  یفروشو وطن

لوکس در    یهایرا سزاوار زندگ  گرانیاما الب  ،ییقرون وسطا  یمتشالق حکو  ریدر ز  ستنیافغانستان را سزاوار ز
 .کندیشر  رودیکه برباد م  ییهاو خانه   زدیریکه م  ییهادر خون   گرانی. البداندیجهان م  یکشورها  نیترکیدموکرات

 

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

