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 طالبان هٔ رفتار دوگان
 

کنند. آنان با کسانی که زور ندارند، شهرت  افگنانه برخورد می  طالبان با مردم تفرقه
تفنگ و  هٔ زیاد ندارند از جمله سربازان، برخی افسران، جواناِن مخالف اما نامشهور با لول

 .کنند که هیچ طالبانی نیست های مشهور طوری رفتار می کنند، اما با آدم  سوته برخورد می

 

جا زبان او را  رکانه است. آنان استاد جالل را زندانی کردند و در آناین کار زی
ای بریدند که دیگر از او اعتراض نشنیدیم، اما جان او سالم ماند. آقای محسنی را که  گونه به

از منتقداِن جسور طالبان است، نیز احضار کرده بودند و امروز گزارش شده که صحیح و 
 یونس نگاه          .اند سالم رها کرده

شخصی هرکدام ما دوست داریم از شالق طالبان دور باشیم. این حِس طبیعی و حق فردی هر کدام ماست. از نظر 
طالبان با مردم و  هٔ کنیم. اما برخورد دوگان گردیم و سکوت می شویم، مهاجر می کنیم، پنهان می از همین خاطر فرار می

بکشند، در برچی دختری را بخاطر عروسی رفتن  زدن نخبگان به سود ما نیست. اگر در کنر جوانی را بخاطر دهل
اش شکنجه کنند، و اگر در بدخشان همسِر یک مرد فقیر  گونه تیرباران کنند، اگر در هرات مردی را بخاطر طبعیت زن

 را به اتهام زنا سنگسار کنند؛ چرا باید محسنی و جالل و دختران معترض را تحمل نمایند؟

نه مذهبی. در واقع دین در دست طالبان ابزار سیاسی است. باید این واقعیت را کنند  طالبان سیاسی برخورد می
  .فراموش نکنیم

 

 

 آقای محسنی  استاد جالل    دختران معترض

وقتی این واقعیت را فراموش نکردیم که طالبان گروِه مذهبی نی بلکه گروه سیاسی، نظامی و تروریستی است که 
کند. طالبان  غانستان آینده فرق میهای ما برای اف های ما از طالبان و آرزو پشت مذهب سنگر گرفته، آن وقت خواست

اند. لذا ما هم باید در مبارزه و تماس با آن گروه منافع  نمایندگان خدا نیستند. آنان نمایندگان منافع خود و حامیان خود
 .خود و فرزندان خود را فراموش نکنیم

بخوریم. بهترین اتفاق برای ما آن  ما باید از رفتار "خوب" طالبان با چند تن منتقد آن گروه خوش نشویم. نباید فریب
وطنان دیگر ما برخورد  های مشهور مثل هم  مداران، خبرنگاران، معترضان مدنی و آدم  است که طالبان با سیاست

، نتونپوهکنند؛ طالبانی، خشن و صحرایی. اگر کل وطن را از ما گرفته باشند، نود درصد مردم گرسنگی بکشند، 
دادن مردم در اداره و حکومت نداشته باشند،  البان خالی کرده باشند، و هیچ نیتی برای سهمدفاتر و ادارات را از غیرط

 تحمل چند منتقد چه سودی برای ملت خواهد داشت؟
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اش را از مردم بگیرد و رفتارش را بر  به چیزی کمتر از حکومت مردمی باید قانع نشویم؛ حکومتی که مشروعیت
 .نه فرمان مال، امیر یا خلیفهبنیاد قوانین مدنی تنظیم نماید 
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