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 تزویرهای رهبران طالب
 (هرچه از غرب به ما رسیده خوب و آنچه به مردم رسیده زشت است)

 
ها و   خانه  ها و متحدان غرب، وزارت آیا دالر، لندکروزر، میز و فرنیچر مجلل، قصرهای آباد شده با پول غربی

داری مدرن بیشتر غربی اند یا مکتب رفتن، انتقاد از حاکم و اعتراض در برابر  های حاصل از دولت ریاست
کشی؟ کسانی که امروز صدای مردم را خاموش کرده و به بهانه مبارزه با فساد و نفوذ فرهنگی بیگانه  حق

های مالی، دولتی و اداری   اند، خود بر آشکارترین میراث ی آنان بستههای آزادی را به رو ترین دریچه کوچک
« اصالح»  های پاکی، ظرافت، خوشی و لذت را در مردم به بهانه  برند. آنان نشانه غرب چمبر زده لذت می

ین گروه اند؛ اما نیروهای ا ها ممنوع کرده  پوهنتونگی استفاده از نکتایی را در مکاتب و  تازه کنند. به سرکوب می
  های خارجی و مواد تولید شده در فابریکه  های غربی است و با کمک  های اردوی ملی را که شیوه یونیفورم لباس

اند. تناقض در برخورد  شان را تصاحب کرده  های  ها و تانک  پوشند و تفنگ های غربی ساخته شده است، می
 .شود رد، هر روز بیشتر میخواهند و آنچه به مردم تعلق دا طالبان در آنچه برای خود می

مردم از حضور مجدد طالبان بر اریکه قدرت شوکه شده بودند و تصاویری از  ۲۰۲۱در نیمه دوم ماه آگست 
کردند تا ببینند  دست می به ها بودند، دست جویان آنان را که در حال تسخیر ادارات و کوچه حضور رهبران و جنگ

بل از قدرت کنار زده شده بود یا در این مدت تغییر کرده است. در این که آیا این گروه همان است که دو دهه ق
شد؛ یکی، آن عده از بزرگان طالب که در جریان مذاکرات دوحه بارها  تصاویر، دو ظاهر عمده از طالبان دیده می

پوشیدند و  نو می بوتها ظاهر شده بودند و لباس سفید، واسکت سیاه، دستار سیاه یا ابلق و چپلی یا  در رسانه
های رنگین نشستند، موترهای  ندیده و چاق بودند. اینان وقتی به کابل برگشتند، نیز دور دسترخوان بیشترشان آفتاب
سیاه سوار شدند و پشت میز رهبری ادارات تکیه زدند. اینان را مردم به خاطر ظاهر و رفتار  سنگین و شیشه

زد مردم شد. گروه دیگر  وسیع و رنگین این عده از طالبان زبان های کردند. بارها دسترخوان شان نقد می اشرافی
های تکیده و چشمان متحیر وارد شهرها شده بودند. اینان مثل  طالبان، آنانی بودند که با موهای ژولیده، چهره

ه پوشیدند که ب هایی با رنگ و دوخت عجیب می ها و واسکت رهبری گروه طالب یونیفورم نداشتند و گاه پیراهن
ای که  ها حکایت از آن داشت که طالبان نیز با وجود شعارهای مذهبی و سنتی چشم اکثریت مردم ناآشنا بود. تفاوت

زند، یک گروه نظامی  شان موج می گرایی و تجمل در تبلیغات دهند و ادعاهایی که در مبارزه با فساد، مادی سر می
 .باشد اش قدرت و ثروت می سیاسی است که هدف غایی –

  های اسالمی و فرهنگ افغانی، محدودیت  طالبان در این مدت به بهانه جلوگیری از تهاجم فرهنگی و احیای سنت
ها و زنان بیش از همه مورد غضب قرار گرفته و  ها، مکاتب، رسانه نوپوهنتهای بسیار را بر مردم وضع کردند. 

اند. وزیر تحصیالت طالبان بارها از  ردهها وضع ک های فراوان را بر آن  طالبان زیر نام اصالح، محدودیت
 فاکولتههای  ارزش بودن اسناد دانشگاهی سخن گفته است. مکاتب متوسطه به روی دختران بسته است، صنف بی

های  ها از نشر برنامه وگذار زنان محدود گردیده است و رسانه رغم کمبود منابع، تفکیک جنسیتی شده، گشت علی
ها باقی مانده و  ها، امالک، سیستم و تسلیحاتی که از حکومت پیشین و خارجی تمام دارایی اند. اما تفریحی منع شده

ها قدرت خود را تضمین کنند، نه تنها مثل آزادی، تحصیل و کار مردم تکفیر نگردیده،  توانند با اتکا به آن طالبان می
 .گذارند نمایش می های فردی و گروهی به بالند و همچون دارایی ها به خود می یابی به آن بلکه طالبان از دست

مداران پشت دین پنهان نشده و راه  این تناقض و چوتاری در سیاست امر غریب نیست. اما در جایی که سیاست
دهد. در وضعیت فعلی، طالبان با چماق دین  وگو و اعتراض باز باشد، امکان اصالح به مردم امید می انتقاد، گفت

اند. این سکوت فریبنده است و به قدرتمندان اعتماد به نفس و حِس کنترل بر اوضاع  کرده سکوت را بر مردم تحمیل
دهد. سکوت مردم اما ناشی از قناعت و تسلیمی نیست؛ بلکه حاصل ترس و تردید است. مردم از شنیدن  را می
دد، از زبان کسانی که در بن شان می روی کند و عرصه کار و تحصیل را به هایی که آزادی آنان را محدود می فرمان

پرسند که آیا راستی دینی که به آن باور  شوند و از خود می نمایند، دچار تردید می می« مبین»ظاهر حافظ دین 
ایم؟ وجود چنین  ایم یا اکنون فریب خورده داریم، قرابتی با فرامین طالبانی دارد یا خیر؟ آیا ما تاکنون دچار خطا بوده
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های  دهد تا دام بازان فرصت می اند، به سیاست های جهادی بزرگ شده که چند نسل با روایت تردیدی در ذهن مردمی
برند.  ها پی می دهند و به فریب آورند. مردم اعمال حاکمان را معیار قرار می تازه بگذارند؛ اما برای ابد دوام نمی

گردد، نیز  و غیرمستقیم بر مردم وارد میترسی که با قمچین، زندان، حذف فیزیکی و اعمال انواع فشارهای مستقیم 
آورد. مردِم به جان رسیده در برابر  کند؛ ولی برای مدت طوالنی دوام نمی آنان را هرچند وادار به سکوت می

 .شود، سکوت را خواهند شکست شان تنیده می  وتن  زنجیرهای ناتمامی که بر جان
اند تا علیه  و عصیان است. بارها مردم فرصت یافته سکوت بارها شکسته است. در واقع تاریخ ما پر از غوغا
ای حاکم شده است که بار بار مردم را به نقطه صفری  استبداد برآشوبند. اما در تاریخ معاصر افغانستان گویا چرخه

اند حساب خود را با اسالم سیاسی  گرداند. محور این چرخه ارتجاعی، اسالم سیاسی است. مردم هنوز نتوانسته برمی
اند به اهمیت تفکیک سیاست و عبادت پی ببرند و دالالن مذهبی از این کمبود  تسویه کنند. مردم هنوز نتوانسته

 .اند همواره بهره گرفته
های طالبان به  ها در رفتار و سیاست ها، مقایسه تناقض تر است و به برکت رسانه این بار اما حضور طالبان عریان

رود که مردم از این وضعیت دشوار برای ساختن حکومت مردمی  ت. امید میبخش میسر اس طور وسیع و روشنی
وسطایی بر  های قرون های تاریخی و فکری ارزشمند بردارند تا دیگر زمینه اعمال محدودیت و دموکراتیک توشه

 .افغانستان، از سوی دالالن جنگ و سیاست مهیا نشود« مومن»مردم 
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