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 زوال طالبان
 

پشتون بسیار تغییر کرد. رابطه بین شهرها و  هٔ در بیست سال گذشته، جامع
کمک رسانه و انترنیت تقویت گردید. در واقع شهرها برای   ها به روستا
هایی از   های بسیاری را فتح کرد. قطره بار در تاریخ افغانستان روستا اولین

  .افتاده چکید های بسیار دور  های شهری در قریه ارزش

 
ها بطور  ین ساکنان دو طرف خط دیورند بازهم به کمک رسانهرابطه ب

سابقه توسعه یافت و در واقع این مرز در جهان مجازی فرو ریخت. در آن  بی
طرِف خط، جنبش مدنی بزرگی راه افتاده )جنبش حفاظت پشتون( و توجه تمام 

ها را در هرجای جهان جلب کرد. این جنبش سکیوالر است و خالف  پشتون
 .کند ن طالبان حرکت میجریا
 

های پشتو زبان درین بیست سال بسیار کار کردند.  نویسندگان و فرهنگی
طالبانی به  های ضد سود ارزش  های بسیاری به ها، مقاالت و سخنرانی کتاب

زبان پشتو خلق گردید. از زمانی که جهاد و مقاومت راه افتاده بود، جریان 
های اخیر اما این   رش بود. در سالسازی بصورت تهاجمی درحال گست طالبانی

کاران و دشمناِن پیشرفت و ترقی این تحول   کشیده شد و محافظه نجلچ  پشتون به هٔ جریان بطور جدی در درون جامع
ای چون  پیشینه  های کم  را درک کردند. افزایش خشونت، کشتار متنفذان در مناطق پشتون، سرکوب مخالفان با روش

ریدن با کارد، انفجار آدم روی بم، حالل کردن با سنگ و انتحار در مکتب و بازار و میدان حالل کردن با تار، سر ب
اش )جریان ضد بنیادگرایی(  کرد رقیب  وار بنیادگرایی بود که احساس می  دیوانه عکس العملوالیبال، در واقع 

 .درحال ربودِن میدان است
 

با این سیالب تازه )ورود طالبان به ارگ( نابود  پشتون کاشته شده است، هٔ آنچه در بیست سال گذشته در جامع
 .زودی شاهد از سرگیری مبارزه خواهیم بود نخواهد شد و به

 
پشتون  هٔ ماندگی از میاِن جامع داند که حضور کنونی طالبان در قدرت، آخرین طغیان بینادگرایی و عقب کی می

زایمان، شدید اما کوتاه خواهد بود؟ چرا نباید به  بین بود که وضعیت کنونی مثل دردِ  نخواهد بود؟ چرا نباید خوش
 پشتون امیدوار بود؟ هٔ کردگان، دهقانان، کارگران، زنان و مرداِن عاشق زندگی و صلح در جامع روشنفکران، تحصیل

ها مواجه شویم که طالبان  های آینده با جنبش بزرگی در دو سوی خط دیورند از میان پشتون  احتمال دارد در سال
 .چون خس بروبد و افرادی چون منظور پشتین معرف هویت مردم خود شوند را

 
اند و وضعیت کنونی دیر  یقین دارم، طالبان قادر نیستند رهبری مردم پشتون را بدست گیرند. طالبان در حال زوال

 .یدئنخواهد پا
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