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  تحريک طالبان در مرکز جاذبه دو قطب

 اس,م و ناسيوناليزم افغانی

 قسمت اول

 

در » لبان طا« بيست سال قبل از امروز لشکری برخاسته از آغوش مردم بنام 
توپک  داعيه نجات افغانستان را از چنگ) ج ( يک دست شمشير و در ديگری قرآن 

فتح کابل يعنی پايتخت قرينه سمبوليک . به سرعت کابل فتح شد. سا=ران بلند کرد
سرعت .و=يات به سرعت يکی پی ديگری سقوط کرد. کنترول بر افغانستان بود

ر جستجوی دريافت پاسخ به اين سوال شدند ھمه د. پيشرفت ھمه را حيرت زده ساخت
  طالبان کيستند ؟: که 

طالبان   در مورد ريشه اجتماعی ، برداشت  مذھبی ، گرايش ملی ، باور سياسی و تکتيک ھای جنگی
بسياری ازين آثار متآثر از پيشداوری ھای . تحقيقات زيادی در نوشته ھا ، تصاوير و ويدو ھا منعکس شده است

شناخت .تخباراتی است  که به قصد دشمن تراشی و زمينه سازی ذھنی اشغال افغانستان تدارک شده استمغرضانه اس
.  واقعی طالبان وقتی ميسر است که تبليغات مغرضانه و اغواگرانه از تحليل ھای آفاقی و بيطرفانه مجزا شود

وشگران خارجی را که از طالبان نويسنده درين بحث در ت,ش جدا کردن سره از خشره بخشی از ارزيابی ھای کا
اما قبل از آغاز سخن تذکر اين نکته را ضرور ميدانم . تصوير واقعبينانه تری را به نمايش گذاشته اند ، مطرح ميکنم

که ھمه کسانيکه در صفوف مخالفان مسلح بر ضد قوای خارجی ميجنگند  طالب به مفھوم فارغ التحصيل مدرسه 
 از اصط,ح طالب توسط قوت ھای مھاجم به منظور تداعی خاطره بدبينی و نفرتی است منطق استفاده. دينی نيستند

اين خاطره در آغاز حمله بر افغانستان  زمينه داشتن موضع . که از حاکميت طالبان در ذھنيت عامه  به جا مانده است
 .مشترک را بر ضد طالبان  ميان قوای اشغالگر و  بخشی از جنگ سا=ران فراھم کرد

در جنگ نزديک به نيم قرن افغانستان ظھور طالبان را ميتوان به مثابه  نکته عطفی تلقی کرد که  ! بھر حال 
به حوادث يک ونيم دھه اخير استقامت بخشيده و موضعگيری ھای سياسی در افغانستان و اطراف آنرا در رابطه به 

 خارج منطقه در افغانستان و نھايتآ دگرگونی بی قيام طالبان موجب استقرار قشون. جنگ و صلح متآثر ساخته است 
اين امر حساسيت  کشور ھای منطقه را برانگيخته و زمينه ھای . تناسب در نظام تقسيم قدرت در منطقه شده است

 . استخباراتی دوامدار را فراھم آورده است-جنگ نيابتی 

ان با بمباری شديد اھداف تعيين شده حاکميت طالب: سقوط حکومت طالبان با تلفات و مصرف کمی تحقق يافت
از پا )  کارمند سی ، آې ، اې ١١٠ تن سپيشل فورس و ٣۶٠(  امريکايی ۴٧٠و با سھم گيری جنگی صرفآ 

اما برای دفع شورشگری آنھا  ). ١. (  مليون دالر خرچ برداشت٧٠جلب حمايت قوت ھای ضد طالبان صرفآ . درافتاد
 . مصرف رسيده است سال ده ھا مليارد دالر به١۵طی 
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درين بحث روشنگرانه و رھنمود دھنده ابتدآ به طرح نظر صرفآ صاحب نظران خارجی در مورد طالبان 

 .ميپردازيم و سپس در صورت ضرورت روی نکات برجسته نظر برخی کاوشگران تبصره خواھد شد

  عنوان نتيجه به پايان خواھيم نوشته را با يک ارزيابی عمومی  نظر تحليل گران  و تبصره نھايی نويسنده به 

   .رساند

*** 

 : است ملی دارای ريشه عميق ولسی – جنبش خودجوش مذھبی تحريک طالبان ،

م ١٧۴٧افغانستان  به زعم بنيانگذار آن در « : انترپولوگ و ديپلومات فرانسوی مينويسد » ژارژ لوفوور «
ير پشتون از طريق نبرد دوشادوش با قبايل بر ضد اقوام غ اما در طول دو قرن. دولت پشتون محور قياس ميشود

در برابر توسعه جويی . تھاجم خارجی با وضاحت و صميميت اراده زندگی در کنار ھمديگر را بيان کرده اند
در استقرار امنيت سھم . امپراتوری ھای مجاور برای  حصول و حفظ استق,ل سرزمين مشترک خون ريختانده اند

 که در محور کشمکش امپراتوری ھای وقت قرار داشت ھيچگاھی مجال تازه کردن نفس برای افغانستان.گرفته اند

جنگ ھای استعماری پی در پی به تجزيه قلمرو ملی بنيان گذار . ايجاد يک دولت مدرن و صلح آميز دريافت نکرد
 ) ٢.  ( ». . . کشور انجاميد

 ميکشد تصوير به چنين افغانستان معرکه در م ٠٠٨٢در سال   طالبان را جايگاه  سويسی تحليلگر» بود کژا«

 .نماند باقی تروريزم با محدود به مبارزه کشی لشکر که شد آغاز جا در افغانستان ازان  غربی ھای کشور اشتباه« :

 که رويدست ھای پروگرام وسعت .گرديد را شامل وغيره انکشاف ، ديموکراسی ، مدرنيزم چون ديگری انبوه اھداف

 اس,م فرھنگ کنی ريشه برای غربيان که کرد را خلق تلقی طرز اين ھا اس,ميست نزد ميشد زندگی زوايای هشامل ھم

ھا ،  ]اويغور[اويگور  مانند  ديگری اقوام .گرديد شان متورم سنتی از حوزه نفوذ بيرون صفوف طالبان آنگاه .اند آمده

 ميکردند ، ع,قمند رھبری طالبان که ايديولوژيکی ازعهبه من پيوستن ھا به چچن ھا ، عرب ھا و ھا ، ازبک تاجک

 به مثابه  خارجی و طرد اشغال ناسيوناليزم اما .گرفتند منازعه را به عھده اين تمويل عرب خليج در حلقاتی .شدند

  . ماند باقی جاذبه طالبان نيرومند مرکز

آن  با توآم و ميشود تکرار تاريخ که برميايد نقراي از . دارند کنترول را تحت ملی قلمرو فيصد ۶٠طالبان   امروز

طالبان  کنترول ھا تحت دھکده .مينشينند عقب شھری مراکز ھا به شوروی شيوه به غربی قوای : چنين اشتباھات ھم

 منازعه راه حل.بان آنھا است پشتی مردم اکثريت .ميکنند در آب شنا ماھی چون مردم ميان طالبان در . ميگيرند قرار

 ھمين به. نشده است  امريکا تروريست ليست شامل ھيچگاھی طالبان واقعيت ھمين در نظر داشت با . ندارد ینظام 

  .»است نکرده دور اجندا طالبان از با را آينده مذاکره احتمال امريکا دليل

 زيادی اربه افغانستان انجام داده و آث متعددی ھای مسافرت که سويسی )شناس قوم(اتنولوگ  »سانتليور پير«

 ميداند ايديولوژيک مبارزه طالبان را اينکه در» بود  ژاک « نظر با است نوشته افغانستان قومی ترکيب شناحت در

 يک است تا ولسی خودجوش جريان يک بيشتر طالبان «: مينويسد طالب پديده به مسلکی ديد يک با وی .نيست موافق

 سنگر يک را در  مذھبی افراطی و حلقات پشتون گرايان ه ، ملیجبر حادث .ايديولوژيک رھبر يک تحت فرمان اردوی

 ھای توده حمايت از  بالتدريج طالب  جنگ ، جريان در خارجی ھای قوت ھای روی زياده موازات به. قرار داده است

 )٣ ( »  .مردم بھره مند شده است وسيع
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 اينکه را در »سانتليور پير « منصور صحت نظر اختر محمد م, شھادت بعد از جنگی ص,بت حفظ  انسجام و

 اجتماعی ھای شبکه در  :ميسازد ثابت ميداند ايديولوژيک ھای گرايش از بيرون حدودی و تا ولسی طالبان را جنبش

 و پرسند می نماز را ارکان طالب اسير از در حلقه محاصره حکومتی سربازان که ايم برخورده ھائی ويديو بار ھا به

 تعاليم از معلومات کم و ناآگاه در صفوف طالبان مردم. است  تصادفی کامb ويديويی نمايش اين .ميماند واب=ج اسير

 ميتوان مشکل به بنآ  .باشد زياد اند ، ممکن گرفته بدست توپک و دفع اشغال  دفاع از وطن انگيزه با  صرفآ که اس,می

 .کرد قياس بيرون افغانی ناسيوناليزم تراز بس آنرا و داد مذھبی کامb رنگ طالبان تحريک به

 شده است معرفی غرض بنام طالبان روی که جنبشی به» مسلح  مقاومت « اط,ق اصط,ح دليل ھمين روی

bقرار داده و  جنگ را ھدف خارجی طرد اشغال ناھمگون ، جاری ايله نحوی به جنبش اين زيرا .است توجيه قابل کام

  .نيست )دينی فارغ مدرسه( محدود به طالب 

به آن   »سانتليور پير «که خود افغان در صفوف غير ھای جھاديست مسلح در مورد جلب و جذب مخالفين

 که ميدھيم بخود حق قوآ توازن در معادله ايجاد برای جنگيم در کشور پنجاه با ما چون : ميکند ، ميگويند اشاره

 .پذيريم را به صفوف خود به کشور ده ھا داوطلبان

طالبان با « :    عضو انستيتوی ريسرج ستراتژيک حربی ښونځی فرانسه به اين نظر است که » رين شو اد«
 ملی يا يک جنبش ملی افغان است داعيه وحدت اقوام دو سوی خط ديورند را مطرح نکرده -آنکه يک جنبش اس,می

فغانستان باشد ، اما آنرا نميتوان پايان گرچه اين مطلب ميتواند مظھر کاميابی پاکستان در برخورد به قضيه ا. است 
از منظر تاريخی ادعای ارضی در مناطق پشتون آنسوی خط ديورند، . اخت,ف سرحدی با پاکستان تلقی کرد

. ُحکومت ناشی از کانفرانس بن داعيه ملی را تازه ساخت. ناسيوناليزم افغانی را ديناميزم و قوت بخشيده است
ايديولوژی مذھبی آنھا فرا قومی  و محدود به . محموله ناسيوناليزم افغانی استندميتوان مدعی شد که طالبان 

طالبان در اع,ميه ھای مطبوعاتی خود در سايت شھامت طی ساليان اخير  .جغرافيای تاريخی افغانستان است
 اتحاد ملت « تآمين  ٢٠١٢بطور مثال در اع,ميه جنوری  .ھرچندگاھی به صبغه ملی تحريک خود اشاره ميکنند

طالبان در يک اع,ميه ديگر تحريک خود را نه يک پديده قبيلوی . را از اھداف مبارزه خود ذکر مينمايند» افغان 
آنھا روی اينکه افغانستان خانه مشترک ھمه افغان ھا است تآکيد . بلکه يک جنبش ايديولوژيک و ملی معرفی ميکنند

  .مينمايند

اين امر سبب ميشود تا اھداف ملی و حتی .دعيات مذھبی شان ارزيابی ميکنندطالبان را معموh در محدوده م
شکی نيست که طالبان فارغان مدارس دينی استند و قصد احيای امارت اس,می را . دولتی آنھا در حاشيه قرار بگيرد

رح است نه در سطح محتوای ملی مط اما متوجه بايد بود که اين امارت در قلمرو جغرافيای افغانستان و با .دارند
تساند و ھمکاری پان اس,ميک در بيرون حوزه جغرافيای افغانستان عنصر کليدی اس,م . جھان به مثابه مرکز خ,فت

خ,صه امارت اس,می در درون در . اين تساند به ھيچ وجھه از وزنه جذبات ملی جنبش طالبان نميکاھد. طالبان است
انگيزه قوی ملی جنبش طالبان را از القاعده فاصله . امت اس,می ريشه داردناسيوناليزم افغانی و در بيرون در 

ميدھد و درگير چنان کشمکش ھای سياسی ميسازد که ھدف آن احراز قدرت سياسی و استقرار يک اداره مرکزی 
  . است

 ٢٠١٢ن  جو١۵( ذبيح j مجاھد نطاق طالبان به اين موضوع طی يکی از مصاحبات خود با سی ، ان ، ان  
ما خواھان . تصاميم ما بر مبنای احکام اس,م بنا شده بی آنکه منافع ملی از توجه بدور بماند« : وضاحت ميدھد )  

مناسبات دوستانه با ديگران بر مبنای اصل مساوات حاکميت ، احترام متقابل و عدم مداخله در امور يکديگر استيم 
« ) .۴( 
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ی پاکستان از مقاومت افغانی باشد ، متوقع طرح ادعای ارضی افغانستان بی آنکه متوجه ميزبان  »ادرين شو«
 .در برابر پاکستان از جانب طالبان است

افپاک « و ديپلومات فرانسوی ماموريت ھای دوامداری را در ) مردم شناس ( انتروپولوگ » ژارژ لوفوروو «
ا به تحقيق در محل ، يعنی دو سوی خط ديورند  سال آنر۶ سال خدمت ١۶از مجموع . و ازبکستان انجام داده است» 

وی بعنوان شاھد عينی واقعات  دريک عبارت کوتاه نتيجه مطالعات خود را در باب جذبات ملی گرايی . گذشتانده است
 تھاجم شوروی بيش از پيش صفوف موزائيک مردم افغانستان را در ١٩٧٩در ... « : افغان ھا چنين عرضه ميکند 

در حاليکه  ناسيوناليزم افغانی در بخش عمده خود پوشش پشتونی دارد ، داعيه وطن .  ھم فشردقالب واحدی با
 ) ۵. ( »دوستی مربوط ھمه افغان ھا است 

، ژورناليست و رومان نويس فرانسوی به تسليم ناپذيری و عشق مردم افغانستان به آزادی » ژوزف کسل «
ژارژ « بيان مشابه با ) اس بازی بزکشی در قالب يک رومان  ـ  انعک١٩ ٧٩(خود » سوار کاران « در کتاب 
 .دارد»  لوفوروو 

صاحب نظران بی غرض خارجی ناسيوناليزم پشتون را در جغرافيای واحد افغانستان و با احتوای کليه اقوام 

  .به تعبير آنھا اين ناسيوناليزم فراگير و افغانی است نه  قومی و سکتارستی. مطرح ميکنند

  قسمت اولپايان

  .در قسمت دوم به ابتذال اط,ق نام تروريست به طالب و ظھور نيوطالب به بحث ادامه خواھيم داد

 دوکتور م ، عثمان تره کی

 فرانسه

 ٢٠١۶سپتامبر  ٢٧

 

 

 

 


