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 مقایسه حکومت عبدالرحمان خان با حکومت طالبان 

 

ً ه چند نکته لطف دوستان ب توجه بفرمایید. مقایسه حکومت عبدالرحمان خان با حکومت طالبان یک    ا

در   تنها  نه  که  میکرد  اینکه عبدالرحمان خان در زمانی حکومت  اول  است.  الفارق  مع  مقایسه 

افغانستان بلکه در بسیاری از کشورهای منطقه ما خبری از دموکراسی نبود. همه جا یک خانواده  

برای منافع   اً را به دست میگرفت و ابتدا برای منافع شخصی خود و خانواده اش و بعد زمام امور 

 قلمروش با استبداد خشن چهار نعل می تاخت.  

اگر غیر از این با معیارهای امروزی فکر کنیم دچار زمان پریشی میشویم. از این رو، نکات  

انی به حکومت رسید که همه  عملکرد عبدالرحمان خان را باید نظر گرفت. او زم  مثبت و منفی 

چیز در افغانستان فروپاشیده بود و از سه سو افغانستان دچار خطر تجزیه بود. ایران در غرب  

سودای تجزیه هرات از پیکر افغانستان را داشت. روسها تزاری از شمال در حال پیشروی به  

. در داخل هم ملوک  سوی افغانستان بودند و از شرق و غرب انگلیس ها همه جا را می بلعیدند 

با از دست دادن  الطوایفی برقرار بود که به هیچ سنگی بند نبود. عبدالرحمان خان ناگزیر شد 

بخشی از خاک افغانستان طبق معاهده دیورند یک مشت خاک امروزی افغانستان را از پارچه  

ت که فقط یک  شدن بیشتر نجات دهد. البته این مسئله یک نکته منفی در کارنامه او به جا گذاش

روی سکه است. همچنین برای به وجود آوردن یک کشور یکپارچه ناگزیر بود در برابر خوانین  

 .و ملوک طوایف با استبداد رفتار کند و بازهم فقط توجه به استبداد او فقط یک روی سکه است 

 

ن برقرار بود.  اما بر گردیم به حوادثی که بعد از بیست سال اناریشی به نام دموکراسی در افغانستا 

مریکا امکان تداوم داشت، این نظام هرگز پایگاه مردمی  انظام جمهوریت دوم، فقط با قدرت نظامی  

نداشت. برعکس همین طالبان با همین سبک و شیوه حکومتی در ذهن و عمل حدود نود درصد  
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اندک  مردم افغانستان حاکمیت دارند. حکومت طالبان فقط مطلوب ما چیزفهم های تحصیلکرده  

 نیست، اما اکثریت مردم چه مشکلی با طالبان دارند؟ 

از روشنفکران غرب نشین که بگذریم، همین گردانندگان گروه مقاومت زرد زیر لحاف که بیست   

بست فروپاشانیدند،  یمریکا همه چیز را غارت کردند و نظام جمهوریت را از پا اسال تمام با حمایت  

آنگهی چه تفاوتی از نظر افکار و عملکرد با طالبان دارند    چند درصد نفوذ در بین مردم دارند و

 و برای کدام دسته از روشنفکران قابل قبول هستند؟ 

بنابراین، زنان و مردانی که در خارج از کشور مخالف حکومت طالبانی هستند بسیار درصد  

و حکومتی که باید  افغانستان    هٔ یند آ ناچیز مردم افغانستان میباشند که هیچ برنامه عمل مطلوب برای  

 .جبر تاریخ است  -خوب یا بد  - آلترنتیف طالبان باشد، ندارند. تسلط طالبان 
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