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 بان استند که بودند؟غیر از آن طال یآیا طالبان امروز

 

دیگر  بعضی از حامیان طالبان ادعا دارند که طالبان امروزی  از طالبان قبلی تفاوت دارند و لذا آنها 
. امروز آنها تغییر نظر داده اند و بودند 2001تا  1996نیستند که بین سالهای  آزمودههمان سرمه 

 الح "مدرن" شده اند. تفاهم پیدا کرده به اصطجهانی با بسا ارزشهای 

 پرداخت کهت آنها انعکاس نظریاطالبان و  نگاهی به گذشتهبرای بررسی این موضوع الزم است تا 
 1997فبروری  8 بتاریخ او . بیان شده است آخوندمال محمد عمر منین المؤمصاحبه امیر اولیندر 

در نشریه یچه پرس انجام داد که یک قسمت آن ش( با بیجن تورابی خبرنگار دو1375دلو  19)
 و تلخیص نمودنصرهللا نیایش ترجمه به نشر رسید و آنرا  ـ بخش سیاست بین المللی لوموند فرانسوی

اینجانب آنرا در ) .چاپ گردید( 1997مارچ  10هفته نامه امید )مورخه  255در شماره متن آن که 

  (ه است.اقتباس کرد 444تا  442در صفحه 2005در سال  کتاب "زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد"

باز نشر بعضی فرامین و هدایات اداره طالبان را متن محض برای تداعی خاطرمیخواهم  آن مزید بر
گردید و از طرف " ـ رادیوی رسمی طالبان پخش رادیو شریعت"که در آنوقت به تکرار از کنم 

فوق الذکر خود، کتاب به نقل از ) قرار گرفتر" مورد تطبیق مجریان "امر بالمعروف و نهی عن المنک

ت مذاکره کننده آنها ئاز طالبان امروزی، بخصوص هیالزم است  بدینوسیله  .(447تا  444صفحات 
اینکه حاال استند و یا پابند خود سالهای قبل روش و فکر  که آیا ایشان هنوزهم به همان پرسیده شود

 ؟ ده انداندیشه خود تغییر وارد کر نحوه ایدر 

کامالً موافق نیستند و آنرا اکنون تائید نمیکنند، المؤمنین خود شادات امیرارگروه طالبان اکنون با  اگر
مال محمد عمر  از ان ارشاداتباید به صراحت بگویند تا مردم بدانند که طالبان امروزی دیگر 

 خودفق با ارشادات امیر المؤمنین خود میباشند، باید راه و روش و یا اگر هنوزهم موا پیروی نمیکنند
تا مردم از آن آگاهی یابند و در تاریکی  رویداد های جدید واضح و روشن سازندآینده و در قبال ا ر

 بار دیگر قدم نگذارند.

آخوند: محمد عمر مال احبه بانخستن مص  
  

ورید... آ ر میارویک امی رسالان یک دولت انستافغامیگوئید در اشم :)خبرنگار دویچه پرس( لاسو
 ود؟بن نایک ملت مسلمینطرف ازچند قرن به ان انستافغا ملت ایآ

ق طالا آنی گذشته ابه رژیمه اینراند، ولی اقی می مان بان مسلمانستافغاملت » عمر:محمد ب مالاجو
سازمان قدرت به نوع  یناربود که اقتداهی برسر ایک رژیم ش 70ی الهاس ات ا، زیرنیماکرده نمی تو

اهی افغانستان یک رژیم ملحدانه صورت با اسالم مطابقت نداشت و از همین باعث سلطنت شهیچ 
لم و ام و ظسالامد که به نوبه خود ضد آر اد رویکؤاتوری شخصی دادیکت بود. بعد از آن مرحلۀ

 نمونهمد که به آن اتوری شوروی بمیدامپراتوسط  ال رژیم کمونیستی بیخدادگر بود. بعد سیزده سابید
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ت اساسابر ادربر ار مل خودالت کاجه آنهدین به تعقیب ال رژیم مجار سابت نکرد، وچام قرسالا
ت اثبا، به ستاشته اد اع مردم رواجتمای الای تطبیق بابر اکه دین م آنطع انین قام و تطبیق قوسالا

 امقهور نمودند، به زنه ا، مردم رکشتند ار لفین خودابودند، مخر ای مملکت رائی هارانیدند، دارس
ست ان الباط این تنها اتطبیق نکردند. لذ ام شریعت راحکاکنند،  ر ارج منزل کادند که در خازه داجا

ی نخستن ار براین کازد واهم می سافر امی رسالام یک دولت حقیقی استحکان زمینه انستافغاکه به 
 .«صورت میگیرد از مملکت ماریخ دور و درار در تاب
 

ً رکردن مطلقاز کا ان ران زناطق زیر کنترول تادرمن اشم اچر ل :اسو  ید؟انع شده ام ا
نید که اید بدا. ولی برماخبرد این عمل مابل الک غرب مقالعمل مماز عکس امن » عمر : ب مالاجو

زهم ایف اوظ است تازهم مختلف خلق کرده ا اوند بزرگ زن و مرد راست: خداروشن  ابرخورد م
نه وظیفه اخل خارداریم که میگوید : کالمثل داضرب  ام دهند. منجااروی زمین  در او متفرق ر اجد

ن اعجیب نیست که مرد این نظر شما ایآرد. ان جنگجو تعلق دانه به مردارج خای خادنی ست وازن 
رت کنند؟ زن بصورت طبیعی یک انه نظای خارهارند و به کال خود بپرداطفانه به تربیه انیز درخ

بدون  اگر تنهاست واره شکننده اماگری نفس اغوات و ابل تحریکامخلوق ضعیف بوده ودرمق
م گرفته و بعد اک آنهازان اشود، مردرج انه خازخاو شوهر خود  اکاک ادر و یاو بر هی پدراهمر

ولین قدم در این ارمی شوند و انه همکان بیگامرد ان غرب که بای جهانند زنهان میکنند، مای شاهر
ین یکی ا ایآه مقرر میکنیم ، از طرف حکومت تنخوا ،نندانه بمان که درخابه زن ام شد.امیب اه فحشار
 است تای زن حتمی ابر [دریاچ]ن پوشیدن برقع انی نیست ؟ همچنانسای است هابهترین سیز ا

ینکه به سرنوشت این صورت عوض ااصل نکنند. باع حطالان ازسن شانبینند و ار آنهان شکل امرد
ی جنسی تبدیل شوند، ازیچه های رنگین و بابه گدیه شوند و غرب مبتال چن روی لانگیز زناغم 
 ائی باشنآحبه و اف دهند." )نخستین مصانکشا ار بع معنوی خودابرقع من زیر نه وارخنند دامیتو
، ترجمه و تلخیص از نصرهللا نیایش، منتشره هفته فبروری  8لمللی مؤرخ اوموند بین لعمر، مال

  (1997، مورخ دهم مارچ 255نامه امید، شماره 

 و وضع قیود بر زنان و مردان مقررات

ن البات ط از طرز تفکر کلی تحریکاسی انعکاکه در حقیقت  محمد عمر آخوندت مالاناز بیاسی أبه ت 
دیو شریعت از طریق را ات رایامین وهداد فراه یک تعدالبی درمدت کوتامحسوب میشود، رژیم ط

ره اداجدیت بوسیله پولیس مذهبی مربوط به  اب ارآنذ انفابه نشر سپرد و  بق (ان سانستافغادیو ا)ر
درمورد  آنتیر که بیشتراین دسامجموعه  .شتاگذ ءاجرا ۀبه منص "لمنکرالمعروف نهی عن  امربا"

تی بطور مکرر آت ادیو شریعت تحت فقراز طریق را 1997کتوبراه ایل ماوان وضع شده بود، درازن

 به نشررسید:

ید ریش ارد بان دامکازه که اندا اح کنند. تصالا ارآنرند ارند و حق نداید ریش بگذان باهمه مرد -1» 

 ؛ت می شوندازاح کنند، درصورت تخلف مجصالا ان رارند ریش مرداحق ند انی هاشته شود. سلماگذ

ی اسهاز لبارند ان حق ندان شوند وهمچننه خود بیرواز خامه اعم اه و یرند بدون کالان حق ندامرد -2

 ؛ستامی سالائی غیراروپاس الب اکنند، زیرده استفائی اروپا

 ار آنهاز وجود ای اکه قسمت ه شنداشته باسی بتن داید لبابقه نبامس ام تمرین و یان هنگاراورزشک -3

 ؛ده کننداستفازنیکر سپورتی انند ان نمی تواراند، ورزشکانپوش
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 ؛رنداند ار وتحصیل ران حق کازن -4

 د؛رناکه جلب توجه کنند، ند اروشن ری رنگه اسهان حق پوشیدن لبازن -5

رند، ای مورد ضرورت خویش نداشیاری اجهت خرید ارهازادرب ار ران حق گشت و گذازن -6

شته اخود د اب ال برمحرم بودن راهد دادر و شوهر شواشند و براشوهر خویش ب و درابر اینکه بامگر
  ؛شنداب

نند. ابفروش برس اجنسی ر جعه میکنند،امر انی که تنهارند به زناحق ند ازه هان مغاحباص -7

 ؛رمی گیرندات قرازاین حکم مورد مجازادرصورت سرکشی 

 ؛رنداند ار ن رنگ سفیدان حق پوشیدن تنبازن -8

 ؛تحریک میکند ان رامرد ،نای بوت زناصد ارند، زیراندای کری بلند ران حق پوشیدن بوتهازن -9

 ؛رنداهی محرم خویش ندابدون همر اه رایشگانه حتی زاخاجعه به شفان حق مرازن – 10

نی که ان به مردای شانه هاز درون خان ازن اه رنگ شوند تاید سیاب انه هاشیشه کلکین خ -11

 ؛نندادرکوچه می گذرند ، دیده نتو
می سالان یک عمل غیر انسان و از حیواعم ا، ، نصب تصویرختن تصویراشتن تصویر، ساد -12

 ؛ستا
ی عقبی ادر سیت ه انی رازن ای خود دور کنند تاز موترها ار ائینه عقب نمآید اب اموترهن انندگار 13

 «.نندامی نشینند، دیده نتو
 

 زجمله:افزوده شد، ان ات زنت فوق چند محدودیت دیگر نیز برمشکالاوه فقربرعال
 ؛م(احم 32ت)ابل وهرانه درکای زنامسدود کردن حمه -

تر الان بارد دخترازه نداجان وگفته شد که هیچ مکتب اختری دابر نگی (اتب خصوصی )خابستن مک -
 ؛مجید آنندن قرای خواتدریس کند، مگر بر اله راس 8ز سن ا

  ؛دریاچ ارجی ، ولو بادی و خیریه خامدات امؤسسان بار زنامنع ک -
 ؛رنداشند، نداشته بام زنده داجساهت به ابی که  شباسبا ازی کردن بان حق بطفال -
 ؛زندان زن بپرداحی مریضات جراینه و عملیارند به معامرد حق ندن اکتراد -
ئر اس دایش لبای نمازه هازه گیری کرده و مغاندا ارند بدن زن رانه حق ندای زنالای کاط هاخی -

 ؛یندانم
س انی که لبازن اند یانمی پوش ای که صورت رادرهان ملبس به چاز نیست زناننده مجاهیچ ر -

، کنندموتر  راند، سوراه ندابه همر ائیکه یک مرد محرم رآنها ارند ویابرتن دتحریک کننده 
 ؛هد شدانی و شوهر زن تنبیه خوازند  نندهادرصورت تخلف ر

می به وسیله سالانه ارام کاحترابه طریق  ،هده می شوندامش ار دریاشوئی درکن الال کانیکه درحازن -
 .هند گردیدان به شدت تنبیه خوان شاشوهر آنجادر .ن برده میشونداموتر به منزل ش

 
ن البامد وطآی مختلف به وجود ال هاو جنج العملهاعکس  ،فوقمین ات و فرایاهدذ انفا از مدتی بابعد 

ً قسمبردو موضوع  ارده مجبور شدند تای وارهازیر فش ، اقل ریش رازه حد انداظرکنند: یکی نتجدید  ا
ر اختند و دیگر کابیک قبضه محدود س ارآنزه اندایکین بگذرد یعنی راز شیشه اح صطالاحدیکه به ات

ص کردند و به پرسونل طبی زن ایظ خایف محوله موکول به شرادر وظ ان راکتراپرسیونل طبی و د
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رکنند وبه معیت محرم رفت و اک اجد مالً ای کآنهایش درمکارآده و بدون اس سالب ادند که بازه داجا
زند، بشرطیکه مریض به ان زن بپرداینه مریضانند به معارد میتومن طب اکتران داچند و همینامد نمآ

ینه اکترمرد جز محل مورد معاد شته وامی دسالاس اکتر و مریض هردو لباشد و دامعیت محرم ب
 .«لمس نکند ونبیند امریض زن ر

طر اهم به خآن ن بود، اتیر فوق بیشتر متوجه مردایت دسای عدم رعانست که جزآنکته دلچسپ 
 ءً ان خود هستند و بنان مسئول زنامرد»ن: البابه زعم ط ان مرتکب می شدند، زیران شاتیکه زناتخلف

 .«شداتیر میباین دساهی زن خود در تطبیق ابگری کوتامرد جو

که در امروز است که بسیاری از مردم کابل خاطرات تلخ آن دوره را بخاطر دارند و اما جوانان یقین
بدانند  حاالباید آنها  .آنوقت طفل بودند و یا به دنیا نیامده بودند، شاید از آن اطالع دقیق نداشته باشند

در  آخوند پیروی میکنند و یا عمرؤمنین مال محمدالماز ارشادات امیرکه آیا طالبان امروزی بازهم 
و نیز دلیل  ندسازواضح  صراحت باآنرا آنها باید  ،اگر تغییر آمده ؟راه و روش شان تغییر آمده است

تعبیر و تفسیرهای مال محمد عمر در  آیاو اینکه  روش خود را بیان دارندو تغییر نظر و راه 
 ؟اسالمی خود اشتباه کرده بود

کی قدم مردم در تاریبه مردم توضیح دهند تا نشود بار دیگر  هیئت طالبان این نکات را  امید است
وضاحت بیشتر در بگذارند و نیز کسانیکه با طالبان در همکاری و تفاهم قرار دارند، از طالبان 

 وهللا اعلم زمینه خواهان شوند، نه آنکه بار دیگر به چشم مردم خاک بپاشند.
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