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 ۰۵/۰۵/۲۰۲۲                                                        رحمانی ادریس

 طالبان در مسند قدرت چقدر دوام خواهند کرد؟؟؟ 
-- 

سرنوشت  .در این چند روز تعداد زیاد دوستان پیوسته برایم پیام گذاشتند و این سوال ها را پرسیدند -با درود و مهر 
...    مردم به همرای این امارت طالبان به کجا خواهد کشید؟ ... آیا با حکومت همه شمول همه چیز بهتر خواهد شد؟ 

... میشود یک   ؟ .... آیا امیدی برای اینده افغانستان وجود دارد؟ ایا طالبان به یک مدت طوالنی حکومت خواهند کرد
 لطف نموده نظر تانرا در این مورد برای ما بنویسید؟ 

در عوض   .قسمیکه قبال تصمیم گرفته بودیم که از این بعد سوال های دوستان را جواب گونه نمی نمی نویسیم  -خوب  
دنیای سیاست را برایشان )برای نس ارایه میکنیم و بعد میگذاریم فورمول های  بیدار و جستجوگر نو( صادقانه  ل 

  .خودشان هر روز اوضاع را با صحت بیشتر خود بررسی کنند
 :برای حکومت کردن باالی یک ملت سه راه وجود دارد

 .اسایش و بهبود در زندگی مردم بوجود بیاوید -اقتصاد  .۱
 .ا امن احساس کنندعدالت برپا کنید تا مردم خود را در سایه شم .۲
یک ملت نافهم و خواب برده بوجود بیاورید که هر قدر ظلم و بدبختی باالیش بیاید همه را قسمت و نصیب خود  .۳

 .دانسته فکر کند از طرف خداوند است و کسانی که باالیشان حکومت میکنند را اساسا مقصر ندانند
ر حس کنید به همان اندازه کسانی که در قدرت هستند بیشتر  هر قدر حضور این سه پدیده را در جامعه بیشتر و بیشت

  .دوام پیدا میکنند
به همین دلیل است که طالبان بخاطر براندازی دولت گذشته نهایت کوشش میکردند که راه دومی را ممانعت کنند تا 

دند که راه اولی  برعکس حامیان خارجی دولت مثل کشور های غربی نهایت کوشش میکر .در نهایت دولت سقوط کند
در مسیر زمان هر قدر توسعه راه اولی توسط غربی های کمتر و کمتر   .را توسعه بخشند تا در نهایت دولت بقا کند

  .شده رفت و راه دومی توسط طالبان بیشتر و بیشتر قطع گردید دولت در نهایت سقوط کرد
ه ما است که از دیر زمانی باعث میشود هر و اما این راه سوم برای حکومت کردن یک بستر خیلی جدی در جامع

مذهبی بودن   .نوعی دولتی توسط هر نوعی انسانی بسیار به ساده گی به قدرت برسد و خیلی راحت دوام پیدا کند
مردم افغانستان برای ایجاد این بستر خیلی جفایی بزرگی بوجود اورده است. مردم مذهبی همیشه همه چیز را صادر 

د میدانند و کسانی را که در قدرت هستند مسوول نگهداشته نمیتوانند. حال چه رسد به اینکه مردم شده از طرف خداون
در انصورت مردم هیچ گاهی جرات هم نخواهد کرد بطرف   .عرصه قدرت خود را فرستاده های خداوند جا بزنند

  .انها انگشت انتقاد بلند کند
مردم نهایت افیون شده اند و   .سال گذشته است ۵۰افغانستان در  رسید اکثر رهبران سیاسی این دلیل اصلی به قدرت

سال گذشته به    ۲۰برایشان مشکل است از حق خودشان دفاع بکنند. نسل جدید که یکی از بزرگترین دست اورد های  
را  شمار میرود یگانه نیرویی است که با پذیرفتن صد ها خطر در مقابل تفنگ طالبان ایستاد میشوند و صدای خود  

این عقب مانی در حدی است   .مردم دهاتی و مذهبی افغانستان هرگز جرات چنین کار را نخواهند داشت .بلند میکنند
  .که درگذشته ها پادشاه و یا ریس جمهور را سایه خداوند فکر میکردند

کلیشه یی مثل باالی حرف های    -کسانی که در کشور هستید و اوضاع را هر روز از نزدیک مشاهده میکنید    - بنا  
به توسعه و   .ایجاد قانون اساسی و غیره خیلی زیاد حساب نکنید  -فراخواندن لویه جرگه    - ایجاد حکومت همه شمول  

گسترش این سه پدیده از نزدیک نگاه کنید و ببینید که چقدر انرا در چهار طرف خود میبینید. خصوصا ببینید که چقدر 
  .در والیات کلیدی انرا مشاهده میکنید

طالبان برای فعال چون   .هرقدر اوضاع اقتصادی مردم بهتر شود به همان اندازه عمر دولت طالبان بیشتر میگردد .۱
میدانند که در این امر ناکام هستند بیشتر به راه سوم دست میندازند و برای مردم میگویند رزق و روزی از طرف  

 .اردخداوند است. دولت هیچ مسولیتی درفراهم نمودن ان ند
 .هر قدر ظلم و بی عدالتی کمتر شود به همان اندازه عمر دولت طالبان بیشتر میگردد .۲
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بیشتر  .۳ اندازه عمر دولت طالبان  نا فهمی و عقب مانی سیاسی در جامعه بیشتر ترویج گردد به همان  قدر  هر 
بی دلیل نیست انسان های نا فهم  .بی دلیل نیست که انها تا حد امکان از باز گشایی مکاتب در هراس هستند .میگردد

 .که اذهان مردم را بیشتر افیون میکنند زمینه رشد و فعالیت بیشتر داده میشوند
 :در مقابل

هر قدر نیرو های دیگر برای مردم زمینه رفاه زندگی را بیشتر اماده بسازند به همان اندازه عمر دولت طالبان  .۱
 .کوتاه میگردد

ر ویا هم خود طالبان ظلم و بی عدالتی را توسعه ببخشند مردم به همان اندازه خود را نا هر قدر نیرو های دیگ  .۲
 .امن احساس کرده باالخره در مقابل طالبان بغاوت خواهند کرد

هرقدر هر یک شما در روشن نمودن اذهان افراد خواب برده جامعه بیشتر زحمت بکشید به همان اندازه عمر   .۳
  .خواهد شد قدرت طالبان کوتاه تر

هر قدر مردم به فغان برسد به همان اندازه پایه های قدرت طالبان به لرزه در میاید. یک ضرب المثل خیلی مشهور  
 چه په تنگ شو بیا به جنگ شو  .در زبان پشتو است

یک ارزوی  فکراینکه منتظر بنشیم احتماال امریکایی ها و یا یک کشور دیگر امده طالبان را از قدرت خلع خواهد کرد  
اگر قرار باشد اینبار طالبان سقوط بکنند من احتمال اش را در قدعلم   .نسبتا خام است چون احتمال اش بسیار کم است

  .کردن مردم به ستوه رسیده بیشتر میبینم تا در برگشت امریکا و یا کدام کشور دیگر
امریکا و یا هر کشور دیگری که فکر    -هند    -ایران.  -چین    -چانس اینکه اینبار کشور های دیگر )به شمول روسیه  

  .میکند( برای بقای طالبان در قدرت کمک کنند خیلی بیشتر است تا اینکه انها را از قدرت خلع کنند
بقیه جزییات اش را خودتان با استفاده از بررسی این فورمول هر روز میتوانید درعمل تحلیل و بررسی کرده و  

 .ی پیش بینی کنیدتاریخ سقوط طالبان را تا حد
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