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 عبدالرازق اختیاربیگ 

ات زیادی در  کم دو ماه از سقوط افغانستان به دست طالبان یمدست گذرد. در این مدت تغییر

 ش
ی

کاری، افزایش  افزایش چند درصدی فقر و ب   ت. هروندان افغانستان رونما شده اس زندگ

، خطر فروپاشی نظام صیح، ب  
ی

ان گرسنگ ز های بانگ و تعطییل مکاتب و  نظیم سیستممیر

ابی یمهای دولتی از مهمدانشگاه باشد که در جریان دو ماه گذشته به وجود آمده ترین تغییر

 است.  

ز قدرت، عفو عمویم اعالم کردند   ی شهروندان  هو اطمینان دادند که همطالبان پس از گرفتی

ز کار یم  افرادیافغانستان، چه   وهای امنیتی که در دولت پیشتر همه بخشیده   ،کردند و چه نیر

 اند. شده 

ز به تعهدابی که به شهروندان افغانستان داده اند، پایبند   همانند طالبان   گذشته این بار نیر

ز اکنون تالش یم ز ارتباط داشتند، تصفیه کنند، با افرادنیستند و ازهمتر ی که با دولت پیشتر

 حساب کنند. 

وهای ها از افغانستان حایک از آن است که جنگگزارش ز جویان طالبان، نیر امنیتی را  پیشتر

های مختلفز  ان این کار را به روش وبهانهکنند. طالبمنتقل یمبازداشت کرده و به جای نامعلویم 

ز  -اکتوبر 9-دهند. بر اساس معلومات منابع محیل، طالبان روز شنبه انجام یم ، دو رسباز پیشتر

ی هفدهم پلیس کابل را به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت کرده و به جای  حوزه

 نامعلویم برده اند.  

هللا غورزنگ، عضو ارتش افغانستان از سوی طالبان  بیحگوید که ذ در یک مورد دیگر، منابع یم

ز به رسانه بازداشت و خانواده ی در دست نیست. اش نیر  ها گفته اند که از رسنوشت او، هیچ خی 

ز  وهای  ی کابل ضبط شده، نشان یمگونه ویدیوبی که از سوی یک باشنده همتر دهد که نیر

ز امنیت ، گفته  ه ام با خود برد هنگامیل را شب طالبان یک کارمند پیشتر ند. یگ از شاهدان عیتز

خکه این رویداد در منطقه  ستا جابی که طالبان   ؛ی شهر کابل اتفاق افتاده استانهی خیر

ز امنیت میل شده و او را کشان کشان با خود برد هنگام وارد خانهشب  ند. ه ای این رسباز پیشتر

ز داشته باشیم؛ اما با تالشگوی طاهرچند خواستیم در این مورد، دیدگاه سخن های  لبان را نیر

وهای امنیتی افغانستان تا دو ماه پیش در  زیاد حاضز به گفت وگو نشد. این درحایل است که نیر

تر ی بیشبی ارتش افغانستان با طالبان، پیشینه روجنگیدند؛ رویاجویان طالبان یممقابل جنگ

،  ممکن کنند که به هر نحو اند، تالش یم یدهسال دارد و اکنون که طالبان به قدرت رس 20از 

 گذشته را تالفز کنند. 



داشتم و از او  وگوبی  ن گفتگوی طالباهللا مجاهد، سخنمیالدی با ذبیح 2020سال باری در 

وهای امنیتی افغانستان که مسلمان  وقتی طالبان با امریکا صلح یمپرسیدم که  کنند، چرا با نیر

 جنگند؟ یماستند، 

وها سخن ی امنیتی افغانستان دشمن  گوی طالبان با ضاحت در پاسخ به پرسشم، گفت که نیر

تا زمابز که امریکا در افغانستان باشد، ما  ان و غیر مسلمان بودن مطرح نیست و مسلم ما است، 

وهای امنیتی افغانستان یم  جنگیم. در مقابل نیر

ز افغانستان وظیفه    د، همهاکنون که طالبان قدرت را در دست دارن کسابز که در ارتش پیشتر

ایط دشوار اقتصادی به رس یمکردند، بیکار شده اند و بسیاری از آناجرا یم برند.  ها در رسی

رس  شماری شان حتا به دلیل ترش که از طالبان دارند، خود را در جاهای که غیر قابل دست

 باشند، پنهان کرده اند.  

وهای امنیتی را به دام بیندازند. روش ممکن تالش یمهر به  با این حال، طالبان به  کنند که نیر

 روند توزی    ع شناس
ی

ونیک و پاسپورتنامهتازگ بر   در افغانستان آغاز شده است.  های الکیی

وهای امنیتی اساس گزارش ز پاسپورت به ریاست ها، افراد طالبان نیر ای را که برای گرفتی

 کنند.  اشت یمبازد  کرده،   پاسپورت مراجعه

ز پاسپورت، به ریاست پاسپورت افغانستان مراجعه    برای گرفتی
ی

یک تن از کسابز که به تازگ

گوید: » در صف پاسپورت ایستاده بودم. دو نفر که ظاهرا نظایم بودند، وقتی  کرده، یم

وهای طالبان آمدند و بازداشت شان کرده و باخود بردند. حتا   یک شان تمام شد، نیر بایومیی

 معلوم نشد که به کدام سمت رفتند.«

ز که خانهبسمهم، از سوبی  ، هللا عمرخیل، نظایم پیشتر ز اش در نزدیگ ریاست پاسپورت است نیر

ز پاسپورت در کند و یماین مسأله را تأیید یم گوید که طالبان با این ترفند که نظامیان برای گرفتی

 حساب کنند.  ها تصفیهخواهند که با آناولویت قرار دارند، یم

وهای امنیتی وقتی که افزاید :»عمر خیل یم یک شبایو نیر ون از وند میی  ،ریاست پاسپورت ، بیر

ی  زنده و مردهبرند. با خودشان یمرا بسته کرده و شان دست وپای  ،استخبارات طالبان است

 شود.«شان هم معلوم نیم

ز که اکنون به دلیل ترس از طالبان  احت کرده نیماین نظایم پیشتر تواند؛ زیرا شبانه در خانه اسیی

وهای امنی ، یمهنگام با خوده برده اند،  تی را شبطالبان بسیاری از نیر وهای امنیتی خواهد  از نیر

ز پاسپورت بروند.   شدن وضعیت نباید به ریاست پاسپورت جهت گرفتی  که تا بهیی

و   با این همه، شماری از نظامیابز  ز که از ترس طالبان به بیر به  ،ن از افغانستان فرار کرده اند نیر

وهای امنیتی را نخواهند بخشید. مسعود  ، یگ از -اسم مستعار–این باور اند که طالبان هرگز نیر

 یم  ماندهان کلیدی ارتش افغانستان بود فر 
ی

 کند.  که اکنون در یگ از کشورهای اروپای زندگ



یک نهادهای امنیتی در اختیار طالبان  ی اسناد و بای او،  پس از سقوط کابل همهبه گفته یومیی

 کنند.  ها تصفیه حساب یمآن با  قرار گرفته و این گروه آهسته آهسته


