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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۲/۷۰/۲۷۰۲                           صادق احمدی

 شکست  طلسم  طالبان
 

گرایی طالبان نقش خاص مال عمر بود که روبرت اوکلی سفیر سابق ایاالت متحده  بارز ترین مشخصه بنیاد 
 امریکا در پاکستان در سیمیناری طالبان را نماینده ورود ارزشها ونگرشهای روستا به شهر خواند.

است وبه پیامبر )ص( حکومت طالبان حکومت زور وسر نیزه بود در حالیکه اسالم دین رحمت وعطوفت 
دستور داده شده که مردم را در راه پروردگار با موعظه حسنه دعوت کند و با نیکو ترین وجه با آنان مجادله و مباحثه 

 نماید.
طالبان به مشارکت مردم وملت در امور ادارٔه جامعه و سرنوشت خود شان اعتقادی نداشتند، بلکه باور های خود 

ل می کردند، آنان به برگزاری انتخابات، آرای مردم، تشکیل احزاب سیاسی و تشکل های را با زور بر مردم تحمی
اجتماعی و .... اعتقادی نداشتند، طالبان انتخابات وهمه پرسی را شیوه وتقلیدی غیر اسالمی میدانستند و یکی از 

 یک تقلید غیر اسالمی است. رهبران آنها گفته بود: در افغانستان انتخابات بر گزار نخواهد شد چون انتخابات
طالبان به تدوین قانون اساسی وقعی نمی گزارند و برداشت های قشری، تاویل ها، خود رایی ها و قیاس های 
خودرا به گونه ای که رفتار کار گزاران آنان را توجیه می کرد برسمیت می شناختند ونمونه های زیاد آن در فتوا های 

مگان معلوم وآشکار است که هر گز با شرع وعقل سازگاری نداشت که به این اساس مال عمر در موارد مختلف به ه
تعدادی از قبیله گرا ها حاکمیت دیگران را تحمل نداشته وبه این عقیده بودند که حاکمیت غیر از خود شان را غضب 

 مشروعیت میدانستند.
ان بخصوص در سیاست خارجی، نقض عملکرد خصمانه وشعار های تند طالبان وشفاف نبودن مواضع سیاسی آن

حقوق بشر، خاصتاً درمورد زنان، کشتار وحشیانه در مزار شریف، یکاولنگ بامیان، مسدود نمودن مراکز آموزشی و 
پرورشی و فرهنگی، تحمیل باور وعقاید بازور سر نیزه بر ملت، کشت و قاچاق مواد مخدر و...  . مواردی هستند که 

وجهان و مجامع بین المللی را وا داشته تا در روابط خود با طالبان محتاط عمل کنند و کشور های همسایه، منطقه 
حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند به جز حامیان شان پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده بوده که دیدگاه 

ی کالن اداره کشور را نخبگان شان را در برابر حقوق بشر، جمعیت العلمای پاکستان تعین می کرد و بر نامه ریز
جمعیت العلما بدوش داشت که سیاست های آی اس آی، ارتش پاکستان، مافیای بلوچستان و ...  . را هم نباید از نظر 
دور داشت و غیر واقعبینانه هم نخواهد بود که باور های قومی و قبیله ای و جزمیت و قشری گری طالبان را بر موارد 

 باال نیفزاییم.
بان بطور قطع انکار حقوق زنان، دشمنی با ملت، تفسیر سطحی از دین و ... را از جمیعت العلمای پاکستان طال

به ارث برده اند و اما آن را به حال وهوای سنتی خود در آمیخته اند چنانچه احمد رشید نویسنده پاکستانی به خوبی 
نقش سیاسی زنان را منع کرده است. اما طالبان آموزش  متوجه این نکته شده می گوید: جمیعت العلمای اسالم هرگونه

وکار راهم برای آنان منع نموده است. طالبان همچنین با مافیای مواد مخدر و قاچاق و حمل ونقل آن که عمدتاً پاکستانی 
های مالی هستند و مقر شان در بلوچستان )کویته وچمن( بوده در ارتباط بودند و مافیای کویته وچمن به طالبان کمک 

هزار دالر ذکر شده است و پر درآمد ترین منبع مالی طالبان گردید که در  ۰۷۷می نمودند که میزان آن روزانه بالغ به 
میالدی اجازه قاچاق ۰۹۹۱میالدی بالغ به یک ملیارد ودو صد وپنجاه هزار دالر برآورد گردید ودرسال  ۰۹۹۱سال 

مالیات زکات به خزانه بطوریکه افغانستان را به دومین کشور تولید کننده مواد مخدر را مشروط بر پرداخت ده در صد 
 مواد مخدر شناختاندند.

در موردنقض حقوق بشر در افغانستان موارد زیادی است که بطور قطع میتوان گفت، جنایات رهبران طالبان 
نیست که مانند میالدیچ به محاکمه در نسل کشی و ستم بر مردم مظلوم افغانستان کمتر از جنایات صرب ها در بوسنی 

کشانده شوند، مثالً مال عبدالمنان نیازی در مزار شریف برای مردم شیعه مذهب سه راه را پیشنهاد نموده بود یاسنی 
شوند، یا ایران بروند و یا کشته شوند و در فتوای مال عمر ذکر گردیده که گفته بود " کشتن شیعیان گناه نیست، زیرا 

 هستند" وی همچنان آتش زدن خانه های مردم را در بامیان و سایر نقاط توسط نیروهای طالبان تأیید کرد.آنها کافر 
طالبان در هنگام نماز مردم را با شالق به سمت صف های نماز هدایت می کردند اما اینکه آیا نماز گزاران 

ن بود که صف های نماز تشکیل شود، چه با وضو وضو دارند یا ندارند برای آنان فرقی نمی کرد به اعتقاد آنان مهم ای
 و چه بی وضو.

نکته آخر اینکه اندیشه طالبان ترکیبی از ظواهر شریعت و باور های قبیله ای و قومی خودشان است آن دسته از 
قرار کسانیکه از نزدیک با طالبان، خصوصیت های قومی و باور های آنان آشنایی دارند بیشتر این نظر را مورد تأیید 

 می دهند.
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 
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بنأ طلسم فرشته های آسمانی بودن شان درهم ریخته و دیگر در بین مردم ما جا ندارند که چندی قبل در برابر 
اوامر شان مردم ولسوالی اندر والیت غزنی به خشم آمده و به مقابل شان  قیام کرده ولسوالی اندر را از وجود شان 

مردمی علیه طالبان توسعه یافته در ولسوالی های المار وقیصار والیت پاک نمودند که موج اعتراضات و قیام های 
  ،فاریاب نیز در همین روزها به سرکوب شان پرداخته اند که سبب کشته شدن فرماندهان طالب وبه غنیمت گرفتن سالح

 مهمات و عراده جات دست داشته شان گردیده است.
                                                      

 پایان
 

  

 
 


