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 طالبان  تیبدو
 
 

آن گروه    یفکر  یمبان  دی. اگر بکوشتی: بدودیرس  دینقطه خواه   کیبه    دیمطالعه کن  یهایطالبان را از هر زاو  گروه
گروه شده است را    نیکه منجر به خلق چن  یک یوریکتابها و منابع ت  د،یمدارس و استادانشان را بشناس  د،یریگ  یرا پ
عقب    اریدوران ما بس  یاست که از قافله تحوالت فکر  یبدو  یرویکه طالب ن   دیرسیم  جهینت   نیآخر به ا  د،یکن   یابیارز

  د،یبگذار  قی تحق  نیذرهب  ریرا ز  شانیفرهنگ   یداشتها. اگر برماندیم  میقد  یاز عصرها   ماندهیباق  یافتاده و به سنگوارها
 جهینت  ن یابه    د،یکن  بی رسانه، خانواده و اجتماع تعق  ح،یتفر  ،یقیموضع آن گروه را نسبت به موس  یشههایر  دیو بکوش

 است.  یفرهنگ  تیکه گروه طالبان نماد بدو  دیرسیم
پار  یو مردمان عصرها  یبدو  یانسانها انسانها حتا در عصر  احتراماند.  قابل  پرتحرک   یزندهگ   ینهسنگیگذشته 

نبود، امروز    رییتغ  یابزار و رفتار خود را بهبود بخشند. اگر تالش آنان برا  دندیکوشیداشتند، جستوجوگر بودند و م 
 نیو بهخصوص ا  میشد یم آگاه ن  نگونهیا  رامونیجهان پ  واز خود    م،یآمد ینم  قیفا  یعیدر کنترول عوامل طب  نهمهیما ا

  ی زندهگ   یبهتر و آرامتر برا  یرا بهمراتب جا  نیکره زم  شتریکه ب   میداشت یرا نم  یو اجتماع  یبزرگ مدن  یدستاوردها
بودند، اما    یدوران ما بدو  اسیآدمها با مق  زیشکل گرفت، ن  یبزرگ باستان  یتهایکه مدن  یساخته است. بعدها زمان

و رفاه   یآزاد شد،ینم نیو کار نفر یآدمها عطش دگرگونشدن داشتند، شاد شتریپر از تحرک و تالش بود. ب یدهگ زن
  ز ین  گرفتیشکل م  یمیابراه  انیکه اد  ی. زماندیگردی م   تری بشر بود و فرهنگها هر روز غن  یآرمانها  نیتری خواستن
جامعه باز    ی تحول را به رو  ریمس  دندیکوش یسنت بودند و م  یرهایشکستن زنج  یآن عصر در پ  یاز انسانها  یگروه
حرکت    ایاز آس  ییو بخشها  قایعرب و گسترش آن به شمال افر  رهیدر جز  یالدیاسالم در قرن هفتم م  نید  شیدایکنند. پ 

 خ یمرحله از تار  کیدر    یلیو قبا  یچوپان  یاز عصرها  ماندهی باق  یرهایبه جلو بود. اسالم نقش بزرگ در گسستن زنج
  ر یدستوپاگ  یو سنتها  ییلهگرایقب  ،ییاسالم در برابر قومگرا  نید  هیرهبران اول  یکرد. موضع انتقاد  یبازمنطقه ما  

 .دیدرخش اریبس استیفلسفه و س ،یقیموس ات،یکرد که در دامن آن علوم، ادب جادیا یدر منطقه ما تحول
از آدمها   یگروه  تیوضع  انیبلکه ب  ست،یدشنام به گذشتگان ن  شود،یامروز استفاده م  یاسیس  اتیکه در ادب  «ی»بدو

. طالبان کنندیم  یرا باز  یسنت  یرهایو نقش حافظان زنج  ستندیاست که رو به گذشته دارند، فرزندان عصر خود ن
از    دهمانیباق  یعنعنات و باورها  ،یقوم  یمدافعان سنتها  ل،یکه سران قبا  کنندیرا در جامعه ما ادا م  یامروز همان نقش

. در آن زمان عمرو بن هشام که سخنور کردندیم  یهمجوارش در عصر حضرت محمد باز  لیو قبا  شیقر  لهیپدران قب
به نماد جهل مشهور شد    رییدر برابر تغ  یستادهگ یا  لی بود به دل  یو روابط گسترده قوم  اریتوانا، صاحب اطالعات بس 

 یو نفوذاش برا  یاسی س  گاهی وز همان ابوجهل است، چرا که از پا. مال هبتاهلل امرخوانندیرا تا امروز ابوجهل م   وو ا
زنان را   گاهی. در آن عصر، حضرت محمد تالش داشت جامعه را به تحرک وا دارد، جاکندیاستفاده م رییجنگ با تغ

  ر یرهبران طالب اکنون با تفس  گریو د  های. اما حقانشدرا به چالش بک   یو نژاد  یقوم  یهای طلبیارتقا بخشد، و برتر
 . کنندیم یرا رهبر  یتیجنس یضهایو تبع یمذهب یتنشها  ،یقوم یو فرهنگ منسوب به محمد، جنگها نیاز د یبدو

که مردم در گوشهوکنار جهان   ی و خانهشان است. در عصر  نیطالبان کوچاندن مردم از زم  ی بدو  یاز رفتارها  یک ی
  یو برا  رندیپذیم  یاسالم  یمهاجر را از کشورها  ونهایلیم  گذارند،یان باز مآوارهگ   ی را به رو  شانیدروازه خانهها

غصب خانه مردم و کوچاندن دهقان، کارگر و   کنند؛یم  هینان و آب ته  ختهاند،یکه از وحشت طالبان گر  یگرسنگان
  چیاست و با ه  یدارند، رفتار بدو  گاهیطالب آنجا پا  یاس یکه مخالفان س  یسکونت در محل  ای  یتعلق قوم  لیچوپان به دل

 .دیآی جور نم یاسیو س یاخالق اریمع
  یدر ولسوال  وهینوآباد، تگابدار و لورهش  یههایو قر  زابیگ  یولسوال  ریکند  هیبه قدرت برگشتند ساکنان قر  یوقت  طالبان

وادار به کوچ شدند. در  خانواده    ۴۰۰  ریکند  هیکردند. تنها از قر  نشانیرا مجبور به ترک خانه و زم  یکندیدا  یپاتو

 

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 رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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    فانیسرکوب ضع  یگروه طالب برا  یبدو  زهیجز انگ   یچ علتیوجود نداشت. ه  یمقاومت و سنگر   چیه  ههایآن قر
 غصب قدرت و ثروت وجود نداشت.

  یسیب یب  یفارس  تیکه در سا  یبغالن کوچانده شدهاند. طبق گزارش  تیگذشته دهها خانواده از دره اندراب وال  هفته
قر ساکنان  به  شده،  ولسوال  یههاینشر  باغدره  و  تغانک  چ  یانامک،  که  است  شده  گفته  دره  آن  از    یزیپلحصار 

 یهاییو دارا  لیوسا  کرد،یم  دادیب   یلهایقب  یجنگها  که  یبر ندارند و منطقه را ترک کنند. طالبان مثل دوران  شانیخانهها 
 گرفتهاند.  مت«یرانده شده را »غن یخانوادهها
از آن    ی. حتا اگر کسانافتیو بدون تفاوت    کدستیآدمها را    توانینم  هیقر  چیاست. در ه  یرسم بدو  ،یعجم  مجازات

همه ساکنان   بودندیروبهرو م  یربدویغ  یاسیس  یروی ن  ایدست به مقاومت مسلحانه زده باشند، اگر با دولت    ههایقر
 هیقر  کی  زوریزورمند و ب  ض،یجوان، مر  ر،یپ  ک،. دهقان، چوپان، سلمان، زن، مرد، کودشدندیمجازات نم  هیقر

 »همجرم« باشند. توانندیهمه نم
  « یراخالقی»رفتار غ  لیاز منکرش گوشها را کر کرده و مردم را به دل  یامربالمعروف و نه  یکه غوغا  یگروه

در اخالق زشتتر از مجازات کودکان  یزیست. چه چغرق ا  یخود تا فرق در انواع بداخالق کند،ی و سرکوب م تیاذ
 است؟  یقوم ای یتعلق فرهنگ  لیافراد به دل یمنکرتر از کوچاندن گروه  یزیبه جرم پدران است؟ چه چ

با خود جنگ، نفاق،    ختندیکه پدران طالبان امروز از مدرسهها و روستاها به ادارات و شهرها ر  یدور قبل، زمان  در
و کوچها  ن یزم  ،یکشتار جمع  ،یگرسنگ  بخشها  یاجبار  یسوخته  در  ا  یرا  بردند.  از    نیمختلف کشور  قبل  بار 

  ر یی سخن از تغ  یان داخلو معاملهگر  ،یغرب  یو رسانهها  استمداران یسال س  نیگروه، چند  نیکشور به ا  یمدهیتسل
  دند یکوشیم  کی پلماتید  یکنفرانسها و دعوت رهبران طالب در نشستها یبا برگزار هی همسا ی. کشورهازدندیطالبان م
کرده بودند  نییکه در دوحه تز ستندین ینی تری و ندهیکنند. اما طالبان تنها آن چند نما میاز آنان ترس یقلشدهتریچهره ص

ادارات   کند،یزنان را از کار منع م  بندد،یاست که مکتبها را م  یبدو یروی. طالب نگذاشتندیم   شیبه نما  گاهیب   و و گاه  
بلکه   رد،یگ یکار را برعهده نم  جاد یخدمات و ا  هیارا  تیاما مسوول  دهیحکومت را قاپ  کند،یم  یرا از متخصصان خال 

 از ما. نه دیاهنانتان را از دربار خداوند بخو د،یگویبا خشم به مردم م
  ، یکه در کشور آزاد  ی. تحولخواهان، آنانمیباش  ییتزدایبدو  یبرا  یریتدب  ینجات از شر طالبان در جستوجو  یبرا

از هر    شی. اکنون بیمتفرق و بدون سازمانده  اریبزرگاند؛ اما بس  یروین   خواهندیکار و عدالت م  ،یصلح، دموکراس
ن ا  ازیزمان  ارتجاع  تینجات دستبهکار شود. بدو   یبرا  روین  نیاست که  د  یو موضع   گرینقاط ضعف طالبان و 

. مخالفان تحول با گذشت زمان تعلق و باشدیم  یترق  انیو حام  خواهانیزمان با آزاد  ی رویاست. ن  یضدترق  یروهاین
 رابطه خود با جامعه را از دست خواهند داد. 
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