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 50/50/2512          جمشید آرش
 

 طالبان و امیرالمؤمنین خیالی
 

ی از اين ا عده گرديده اند، تأريخه است که همه ثبت تجربه نمودتا اکنون دنیا ديکتاتور ها و مستبدهای زيادی را 
و به  کنند  انش ادعای خدايی نمودند و خود را ذيحق دانستند تا ديگران عبادتآنقدر عمیق رفتند که حتی مستبد ها 

که سالیان  فراعنه مصر از اين قماش مستبدان بودند . سر سجده فرود آورند ،شانعبوديت و بندگی به پیشگاه  رسم
و امر و نهی می نمود  مصر تعیین و تکلیف نموده باشندگانرای ادت خود واداشتند و بمتمادی مردم را به عب

ير بدترين که بايد ز دنگون بخت بو که سر مخالفت را در پیش می گرفت اطاعت از اوامر وی الزامی و هرکسی
 .نوع شکنجه جان می داد

 و خاندان شان از ديد اين کتگوری آنها .خدا برای حکومت بر بندگان خدا می دانستند ۀی هم خود را برگزيدا عده
، نمايندتبعیت شايستگی آن را دارند که بر مردم حکمروايی کنند و توده ها مکلف اند از اوامر و نواهی آنها ذاتًا 

و مخالفت با آن ها مخالفت با خدا است، خلفای از اين گونه بر افغانستان زياد  دستور آنها دستور خدا است 
به بهانه های بغاوت و ياغی گری از راه را  خود و مخالفین حکمروايی نموده اند که خود را سايه خدا می دانستند

 .خويش دور می کردند
مت بر خود را ذيحق حکوی دين و ارزش های آن می دانند اين افراد برای نجات دين ی ديگر خود را ناجا ولی عده

خودشان، در نبود آنها هنجار های دينی به مخاطره می افتد آنها در تالش آن اند که  ۀديگران می دانند و به عقید
اتیر ناب اسالمی مطابق حکومت اسالمی از نوع افراطی اش را بر سرزمین اسالمی حاکم سازند و مردم بايد از دس

  .دايی از دين، اطاعت و پیروی کنندتفسیر ابت
که  اندفق دهند، در تالش و تکاپوی آن و و ارزش های نوين اين نوع ديکتاتور ها به جای اينکه خود را با جامعه

به عمر از اين کتگوری حاکمان مستبد محمد  مال . جامعه را مطابق میل و خواسته های خود اداره و رهبری کنند
با خشونت و بی رحمی که پیشه نموده بود، توانسته است که تا اکنون  ،با وجود فهم ناچیز از دين ،شمار می رود

مال "که گفته است  وزارت عدلیه طالبان ۀاعتراف يکی از مقام های عالیرتب به .جلب کندافراد زيادی را به خود 
از   "و به ديگران گوش نمی داد المی نداشت عمر يک ديکتاتور مذهبی بی سواد بود که بصیرت و دانش اسمحمد 
همه به جز وی، در اشتباه  شبه زعم خود قرائت افراطی ارائه داد و آن قدر افراط را در دين رواء داشت کهدين 

تطابق به عنوان يک جزء که امیر است، عمر محمد اند و بايد جامعه به عنوان يک کل خود را با افکار و عقايد مال 
کثیری را که برداشت ناچیز از  ۀها نفوذ کند و آراء و نظريات عديادی موفق شد تا در میان توده وی تاحدی زدهند 

 .دين داشتند، با خود جذب کنند
 

امیر خود را از نزديک نديدند اما برای اجرای اوامر و نواهی او، تا پای جان پیروان امیرالمومنین جديد هیچ گاهی 
 ۀ، عدندرساند و توده ها آن را می پذيرفتمی ايستادند و اين امیر از پشت پرده دساتیر خود را به سمع توده ها می 

ا آخند يکی از بانفوذ گل آغبه ادعای رسانه ها، در عالم رؤيا صادر شده است، که زيادی از اوامر و هدايات وی 
 ."عمر اکثرًا با وی در خواب صحبت می کندمحمد مال "  ادعا نموده است کهعمر، محمد ترين دستیار مال 

 ۀدر نتیجاز افراد و اشخاص کثیری و بر مبنای اين گونه دساتیر تعداد  از اين نوع اند! عمدتًا دساتیر امیرالمومنین
، و به تاراج رفتند سوختند بسیاریند و مناطق ه ااز دست دادجان های خويش را قتل عام ها و اعدام های فوری، 

 .بودا نیز در خواب صادر شده باشدهای  مجسمهشايد دستور تخريب 
 

 ای غیبت وی حل نشده اند و اين معماکنون پس از گذشت نزديک به هفده سال از ظهور امیرالمؤمنین هنوز معما 
و در  در سطوح مختلف رهبری قرار دارندظهور طالبان از آغاز که حتی برای پیروان رده باالی اين گروه 

ی رسانه ها، مال عبدالقیوم ا به نقل  از عده تا هنوز الينحل باقی مانده است ، شهر اند ۀافراطیت و بی رحمی شهر
تروريستی  ۀ، سراج الدين حقانی رهبر شبکلبانطا ۀخشن، بیرحم و در عین حال برجستذاکر يکی از فرماندهان 

و والیان و شش تن از  در مجموع دوازده تن از فرماندهانحقانی، عبدالروف خادم يکی از فرماندهان ديگر و 
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فرمان های شفاهی  ايفای وظیفه نموده، اکنون طالبانصفوف که مدت های طوالنی را در  اين گروه سابقوزرای 
مرکز تصمیم گیری طالبان به شمار که عمدتًا  رد و از شورای کويتهبه دلیل غیابت طوالنی وی امیرالمومنین را 

خواسته است که اسناد مبنی بر  د،می رسان اعضای طالبانعمر را به سمع محمد فرامین و دساتیر مال می رود و 
که در صورت عدم  نداين فرماندهان خواستار آن شده ای از ا عدهحتی  ،دنحیات وی و حضور فزيکی او ارائه کن

حیات موصوف، بايد طالبان رهبر جديد برای خود برگزيند که مطابق شرايط و زمان بر  اسناد و مدارک دال ۀرائا
 .خود را عیار بسازد

و انفجاری را سازمان داده و انتحاری جنگ و خون ريزی اند و عملیات ولی رده های پايینی طالبان که مصروف 
است  رای کويته، از سوی رهبر شان يا امیرالمؤمنینشو ۀه اين فکر اند که دساتیر صادر شدمی کنند، هنوز ب اجرا

رفته و مسجد را به و به منظور تبعیت از رهبر شان آنها مجبور اند سالح را به طرف انسان مسلمان ديگر نشانه 
محمد  بدينسو مال 2551، اين بیچاره ها تا حال نمی دانند که از سالیان متمادی حتی از خمپاره ببندند و تخريب کنند

که  ی، فرامینوداالثر است و از زنده و مرده اش، هیچ کس چیزی نمی داند به جز استخبارات پاکستانعمر مفق
 .صادر می شود همه از سوی شورای کويته و استخبارات پاکستان اند

 
 پايان

 


