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   تحريک طالبان در مرکز جاذبه دو قطب
 اس,م و ناسيوناليزم افغانی

 )دوم قسمت(

  
 :انتساب طالبان به تروريست گمراه کننده است

زمينه سازی  حکومت بوش برای. امبر نويارک بھانه تھاجم امريکا به افغانستان قرار گرفت سپت١١حادثه 
روی پ,ن قب> . ذھنی اشغال افغانستان به دشمن تراشی و ھيو:سازی ضرورت داشت

 .پيشبينی شده اين دشمن طالب نام گرفت و جنگ ضد تروريزم با وی آغاز شد

ذي> مطالعه  آنطوريکه( رض و غرض اين در حاليکه محققين خارجی دور از م
دليل آن  .را اط,ق نکرده اند» تروريست « ، ھيچيک با:ی طالب  کلمه  ( خواھد شد

 اينست که صاحب نظران خارجی توجه را به ھدفی که يک عمل تعقيب مينمايد متمرکز

 به اعتراف خود شان طالبان از نظر شکلی در جريان جنگ. نه شکل آن ساخته اند ،

 وسيله) داعيه آزادی( اما قدسيت ھدف .  مواردی به اعمال ترورستی دست زده انددر

گران خارجی در تشخيص  مبنای قضاوت تحليل. غير مجاز را موجه ساخته است
 دکتور روستار تره کی                                .گرفته است طالبان نشانه تروريست از غير آن ھدفی است که عمل

گروھای قومی پشتون ستيز را به موازات ترادف طالب با   تروريست افزاری از اصط,ح بيدريغ استفاده
پشتون . پشتون ستيزی به پشتون کشی استحاله کرد. پشتون و تروريست در رکاب ماشين جنگی امريکا قرار داد

سينه . ولتی بدل شدبه کارت کسب کريدت از امريکا  و تکت ترفيع به مناصب د) در واقع برادر کشی ( کشی 
 .مزين گرديد... قوماندانان ناتو پس از ھر بمبارد دھکده ھای جنوب  کشور به مدال افتخار وزير اکبر خان ، م,لی و 

دشمنان زير پوشش جنگ با تروريزم ھويت افغانی کشور را . مبارزه طالبان در حد دفاع از آزادی باقی نماند
. از حد مقابله با يک قوم به نبرد با ھستی تاريخی افغانستان  انکشاف يافتبه اين ترتيب جنگ  .زير سوال بردند

درين حال افغانستان برای نجات خود به فدائيان سربکف که جز رضای  .اينھمه به زور خارجی و زير سايه اشغال
   .شته شدگذا رسالت بدوش طالبان اين. خداوند و دفاع از نواميس ملی آرزويی نداشته باشند ، ضرورت داشت

در شرايطی که مزدوران مدعی پايان حاکميت دو صد ساله برادر بزرگ ، ُدم خود را در حلقه ماشين جنگی 
به زعم امريکا و مزدوران داخلی ( دفاع از آزادی و حق حاکميت ملی بدوش پشتون ھا  امريکا شخ گره زده بودند ،

با مھاجمين : جنگ افزار بسيار ابتدايی در دو جبھه بجنگند مقاومت مسلح ميبايست با . افتاد ( ، تروريست ھای طالب
 .خارجی  از يک سو و پايدو ھای داخلی تشنه انتقام حاکميت دوصد ساله پشتون ھا از سوی ديگر

جنگ با تروريزم که امريکا بھانه حمله به افغانستان قرار داده بود ،  به باند ھای شکست ! به ھر حال 
به دعوی پايان دادن حاکميت دوصد ساله ، انتقام : چانس ط,يی انتقام جويی اعطا کرد  خورده از دست طالبان ،

به موازات آن استفاده افزاری از . جنگ شدت گرفت. ع,وه شد در زمان فتوحات شان گيری شکست از سوی طالبان
  .مقاومت مسلح توسط پاکستان از حدود متعارف گذشت

 : به خوانندگان محول ميکنمدرين جا پاسخ به دو سوال ذيل را 

انحراف از اصول و   سوال اول به اين مفھوم که آيا اين ائت,ف دشمنان داخلی و خارجی طالبان نبودند که با
   غيرعاد:نه ، طالبان را ناگزير بدرخواست کمک از پاکستان نمودند ؟ تحميل يک جنگ
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وريست ھدف جنگی پنجاه کشور جمع پايدو ھای که به عنوان تر مدافعين آزادی که  دوم به اين معنی سوال
   برای مقابله داشتند ؟ افغانی واقع شده  بودند چاره غير از جلب کمک پاکستان

 قيمت اند به کرده بلند قوای اشغالگر حمايت از اطمينان با  خائن ماجرا جو چند آنرا پرچم که پادشاھی دعوی

 شمار تلفات ملکی را ٢٠١۵ در سال  « يوناما . »ادامه دارد یخونريز جان ده ھا ھزار افغان تمام شده است و

 شش در : ميگويد ملل متحد ديگری راپور در . ميکند ذکر تن ١٢۴۶  و  زنان را ٢٨٢٩  را نفر ،  کودکان ١١٠٠٢

 .شده اند زخمی ديگر تن ٣۵۶۵ و کشته ملکی فرد ١۶٠١ م ٢٠١۶ ماه اول سال

 تروريست طالبان نه سياسی و مبصر تحليلگر صد ھا شھادت به که  فتهگر صورت شرايطی در خونريزی اينھمه

 : ميدھيم ادامه بيطرف به مطالعه نظر صاحب نظران .سکتاريست اند و نه ھم

، دو ) پروفيسور در موزيم بشر ( » برنارد دو پنيو « و ) عضو مرکز مطالعات بين المللی ( » ابوذھاب  »
ی که مطالعات عميقی در منطقه  دارند  با اتفاق نظر خطر اخت,ط  ميان محقق و متخصص علوم سياسی فرانسو

اط,ق تروريست به ھمه جنگ جويان ضد غرب در افغانستان « : تروريست و مبارز راه آزادی را چنين بيان ميکنند 
لو ما قرار دارد ، اين تحريف وقايع ، ما را گمراه ميسازد و از تھديدات و دام ھائی که در ج. تحريف واقعيت ھا است

اکثر کسانيکه حم,ت را عليه قوای امريکا ، کانادا و اروپا سازمان ميدھند، شامل يکی ازين کته . غافل ميگرداند
آنھا به تعبير . ناسيوناليست ھای پشتون ، افراطيون مذھبی و جنگ جويان قبايل و يا ترکيب ھرسه: گوری ھا استند

  .شغالگر ميجنگندعليه قوای ا» خدای په جات « خود 

اما بصورت قطع مشتاق جھاد در سطح . شکی نيست که اين رزمندگان بعضآ در کنار القاعده قرا ميگيرند
 ) ۶. ( »جھان نيستند

شما بخصوص در جنوب با نوجوانان و جوانان تفنگ بدست و ملی گراه « : ع,وه ميکند » ابوذھاب  »
وجيبه من است که با اشغالگران بجنگم . کشور ما را اشغال کرده اند« ند برميخوريد که با بيان کوبنده و قاطع ميگوي

« ) .٧ ( 

ھمه کسانيکه با قدرت ھای غربی ميرزمند ، جنگ جويان ضد شوروی يا فرزندان « : » دوپنيو« به باور 
 .ھرگاه روس ھا با افغانستان تھاجم نميکردند ، آنھا عقب رمه ھای خود ميرفتند. شان اند

 )٨. ( »مروز با ديروز مشابه استاوضاع ا

 ): نيو طالب( ظھور طالبان نو 

 :  »ميگويد کرد ، تھيه « طالبان بازگشت »  ...عنوان زير ٢٠٠۶در سال  که راپوری طی « سنليس شورای »

بخش  . کردند بازسازی صفوف خود را تکتيکی نشينی از عقب پس المللی بين ائت,ف قشون حمله بدنبال طالبان ...
 مذھبی پشتون ، افراطيون ھای ناسيوناليست در اطراف خود توانستند و  مانده باقی وفادار به دوام مبارزه فعالين عمده

 ( نو طالبان( طالب  نيو نام ميتوان ائت,ف اين به .کنند را جذب مذھبی مدارس پاکستانی و افغانی فارغان نو و نسل

 .گذاشت

 نتيجه انشعاب ايديولوژيک  طالبان به ٢٠٠۶ ھای جنگ پس از  سال تبارز پر قدرت نيو طالبان در ميدان
يک بخش کوچک طالبان اعم از مشران و : افراطی و اعتدالی است که طی آن وزنه اعتداليون سنگينی گرفت 

اما عناصر پراگماتيک که شمار شان قابل توجه بود به مثابه بدنه شورشگری . صفوف در حلقات افراطی جذب شدند
مشران قوم ، روحانيون و شماری از . ن تاثيرات ايديولوژيک باقی ماندند و صفوف طالبان را تحرک بخشيدندبيرو

مجاھدين که در کشمکش ھای گذشته موقف بيطرف داشتند و احيانآ به سرعت موضع عوض ميکردند به صف 
زگشت طالبان به قدرت را ميتوان در فقر ، بيکاری ، فساد ، تجريد سياسی پشتون ھا و اميدواری با. طالبان پيوستند

   .زمره عوامل ديگر پيوستن عوام الناس به بخش غير ايديولوژيک طالبان  و متورم شدن صفوف شان تلقی کرد

آی ، اس آی از مذھب بيشتر استفاده : اين انکشاف در جھت مخالف مقاصد آی ، اس ، آی تحقق يافت 
گرايش ھای ايديولوژيک اس,می  پشتون ھای دخيل در مقاومت مسلح را بهبه ھمين دليل . افزاری را مورد نظر دارد

  . گرايی قرار بگيرد گرايی تحت الشعاع اس,م ت,ش صورت ميگيرد تا جذبات قومی و قبيلوی پشتون. تشويق مينمايد
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 )٩ ( .« نکته عطف سياست آی، اس ، آی به حسلب ميايد» پشتونستان زدايی پشتون ھا « بيک کلمه 

جنبش « : سپتامبر چنين تمثيل ميکند ١١تحليلگر فرانسوی جايگاه طالبان را در  پس منظر » ديديی شود  »
موجود طالبان به صفت گروپ اصلی نژادی ـ زبانی که ريشه در عمق تاريخ افغانستان دارد ، مورد حمايت بخش 

 .پشتون ھا ھميشه رھبری دولت را در دست داشتند. عمده مردم است

روز احساس سرخوردگی و برخورد نامطلوب و حقارت بار از جانب تاجک ھا و ازبک ھای برخاسته آنھا ام
ولسمشر کرزی که خود پشتون تبار است دربست ، گور و .از شمال کشور که قدرت سياسی را بدست دارند ، مينمايند

اجم امريکائيان مورد استفاده قرار ايمان خود را به جنگجويان ائت,ف شمال ، گروئی که به عنوان سپاه پياده در تھ
 سمبول نظم و امنيت در برابر يک ١٩٩٠از نظر پشتون ھا نيوطالبان مانند طالبان ساليان . گرفت ، فروخته است

اداره محلی عم> زمينه فتوحات  در ھلمند به دليل فساد و عدم ظرفيت. حکومت بی کفايت و فاسد قياس ميشوند
 ) ١٠. ( »طالبان مساعد شد 

خطوط برجسته ، نيو طالبان « : تحليلگر سياسی  فرانسوی نيو طالبان را چنين معرفی ميکند» ديديی کلود  »
يک نسل نو ، لگام  قومانده طالبان را قبضه .  را از طالبان پيشين به رھبری م, عمر جدا ميکند٢٠٠١بعد از سال 
نيو  . ايکه به پاکستان مھاجر شده بودند ، نيستنداين نسل در بخش عمده خود از قشر رھبران تاريخی. کرده است

برای . برخ,ف القاعده تکنولوژی جديد را به مقاصد پروپاگند بکار ميبرند. طالبان پر انرژی و پراگماتيک استند
از اِعمال زور که احتماb موجب ظھور عکس العمل ميشود اجتناب  تطييق فيصله ھای خود در مناطق مفتوحه

حات پشتون نشين حينيکه احساس ميشود که زمينه ذھنی ولس برای فرستادن فرزندان شان به ښونخی در سا.ميکنند
طالبان نو در صورت  دسترسی به امکانات تخنيکی به افتتاح مراکز نو .مساعد است ، درب مکاتب را باز ميگذارند

   .متصور بودتصور اين انکشاف در زمان حکمروايی م, عمر کمتر  .تعليمی مبادرت ميورزند

امارت اس,می ساختار ھرمی :  نيستند ١٩٩٠ازين گذشته نيو طالبان دارای تشکي,ت مشابه با امارت ساليان 
 .شکل  مبتنی بر سلسله مراتب داشت که مرجع نھايی امر و نھی م, عمر بود

جنبش، انرژی و امروز ساختار تشکي,تی شديدآ غير متمرکز شده که دران گروھک ھای مستقل و متحرک به 
اما در تعيين تکتيک و ستراتژی خود مستقل . ھمکاری و ارتباط  دايمی با يکديگر ھستند  آنھا در. ديناميزم ميبخشند

راز موفقيت طالبان نو در کنترول با:ی  بخش عمده افغانستان در انعطاف پذيری تشکي,تی شان از يک . عمل ميکنند
 .سو و حمايت مردم از سوی ديگر است

 طالبان نو ٢٠٠۵در .  م امريکائيان با خوش باوری پايان عمر سياسی طالبان را اع,م کردند٢٠٠۴در سال 
 م  بم ھای انتحاری را در حد ٢٠٠۶ م  و ٢٠٠۵بين ساليان .جنگجويان تازه نفس و مصمم را وارد معرکه کردند

دو عامل . اينھمه زير ريش مدرن ترين قطعات نظامی پنجاه کشور جھان. شش چند و حم,ت را سه مرتبه با: بردند
  .ناسيوناليزم افغانی و اميد مردم به استقرار نظم اس,می: به کاميابی طالبان نو مترتب است 

انگيزه  آن بيشتر . بن :دن و القاعده را ميتوان مشاھده کرددر نسل نو طالب مظاھر کمرنگ پيروی از راه
جلب کمک پولی و انسانی جھاديست ھای کشور ھای خليج  در يک جنگ نامساويانه قياس ميشود نه تبعيت خشک و 

 )١١. ( »بی خيال از افراطيت 

ضد شوروی  ر جنگفرانسوی و مستشرق دنيای اس,م که د ( پوليتولوگ( سياست شناس »  اوليويی روا  »
در زمان تجاوز شوروی کشور ھای ھمسايه افغانستان « :  در کنار مجاھدين شرکت داشت ميگويد ١٩٨٠سال 

ھمسايگان با ھزارگان شيعه مانند پشتون ھای سنی به :پناھندگان و مھاجرين افغان را به عوض جذب دفع کردند 
ازبک ھای افغان به دريافت تابعيت . زاحمت شانرا کم کردعنوان خارجی برخورد ميکردند که ميبايست ھرچه زودتر م

از  بيک کلمه افغان ھائی  که  بدنبال جنگ. ازبک در ازبکستان و ھزارگان افغان موفق به حصول تابعيت ايران نشدند
 .ندگردانده شد ھم جدا و پراگنده شده بودند ، از جانب کشور ھای ميزبان مھاجرين جبرآ به ھويت افغانی شان باز

  سوال مھم اينست که بعد ازينھمه زير وزبر ھا به جنبش طالبان چه تعريفی ميتوان داد ؟

  يک حرکت انق,بی ؟ يا يک پديده مولود مت,شی شدن نظم حاکم اجتماعی ؟
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ت          آنھا بازماندگان اشرافي. بشمار ميروند طالبان محموله ھای دگرگونی ھای اجتماعی  جنگ
فرزندان  دھاقين بينوای مقيم در کامپ ھای مھاجرين که از مدارس مذھبی پاکستان .  قبيلوی نيستند) ارستوکراسی (

 .فارغ شده اند ، به حادثه طالب ھستی بخشيده است

ديدگاه آنھا در مواردی در تقابل با ضابطه ھای سنتی . طالبان را نبايد  کام> در ساختار قبيلوی مدغم کرد
در حقوق تعاملی : لبان در برخی موارد صدای اعتراض به حقوق تعاملی قبيلوی بلند کرده اندطا. قبيله قرار ميگيرد

ھمچنان تاديه . را به آنھا تجويز کرد اما طالبان به حساب شريعت مناصفه سھم. زنان از حق ميراث محروم ميشوند
با اينھمه عدم وابستگی . ستپول به عوض سپردن يک زن بعنوان خون بھا  مظھر مخالفت شان با حقوق تعاملی ا

گرايش ھای قومی و  گرديد که طالبان برخاسته از عوام الناس مبارزه موثری برضد به اشرافيت قبيلوی موجب
  )١٢. ( »قبيلوی نتوانند 

 

 : انگيزه ترس از بازگشت طالبان

تان ميان اس,م ، افغانس« در مضمونی که نويسنده آن معلوم نيست زير عنوان » ژيولينکس « سايت انترنتی 
  : نيرومندی طالبان ناشی  از ترسی است که از دو لحاظ  خلق کرده اند« : مينويسد» طالبان و مسعود 

شورشگری طالبان از بطن جمعيت پشتون  که اکثريت را در ترکيب نفوس . ــ وابستگی  به اکثريت قومی 
اقليت ھای قومی . اما ھمه طالبان پشتون استند.ندھمه پشتون ھا طالب  نيست.افغانستان ميسازند ، برخاسته است

 .پشتون ھا عليه مھاجمين توپک برداشتند. تاجک ، ازبک و ھزاره تھاجم امريکائيان را خير مقدم گفتند

برخورد خشک و خشن به قضايا در آغاز حکمروايی از اعتبار  ــ تشدد ايديولوژيک و آميخته با تعصب يعنی
با . ترس از بازگشت طالبان شده است منبع اما  ھمين برخورد که امنيت را تضمين کرد. تطالبان در ميان مردم کاس

اينھمه خستگی ناشی از تحمل جنجال ھا و مصائب جنگ دوامدار و ھراس از دوام آن مردم را به قبول سلطه طالبان 
 خود را انکشاف بدھند ترولتحت کن به سرعت مناطق روی ھمين زمينه مساعد طالبان موفق شدند .آماده ساخته است

».) ١٣ ( 

نسخه پاکستانی و ازان طريق تجديد نفوذ پاکستان در » امارت اس,می « ترس از بازگشت افغانستان به 
  .ديگر نگرانی کشور ھای غربی درگير جنگ افغانستان است  انگيزه  افغانستان

. ا بيشتر يک جريان مذھبی تلقی ميکندسياستمدار و عضو پارلمان ايتاليا تحريک طالبان ر» گيوستوزی  »
... « : مينويسد » طالبان ، جنبش انحرافی ناسيوناليزم پشتون « وی در يک مقاله مستند و مبسوطی زير عنوان 

قصد طالبان استقرار نظام شريعت بيرون از مناقشات قومی در افغانستان است که دران جناح ھای مختلف اھل تسنن 
روزنه ھای پيوستن به آنھا به روی ھمه . بان اراده انحصار قدرت توسط يک قوم را ندارندطال. سھم داشته باشند

بنآ انگيزه پيوستن به  .آنھا طی ساليان اخير جلب و جذب قابل توجه در مناطق غير پشتون داشته اند. اقوام باز است
 را با خلقی ھا و سلطنت طلبان در دھه نود عيسوی طالبان ائت,ف: تحريک طالبان بيشتر مذھبی است تا قومی 

تسلط مذھب بر ناسيوناليزم افغانی طالبان را دربست به افزار سياست پاکستان بدل کرده و  .پشتون تبار رد کردند
امکان استفاده از ناسيوناليزم افغانی را بر ضد پاکستان در مناطق پشتون نشين دو سوی خط  ديورند منتفی ساخته 

امريکايی ھا نتوانستد به عوض . وفقيت سياست پاکستان و ناکامی سياست امريکا حساب کرداين را بايد به م. است
 ) ١٣ (.« .گيرند و طالبان را از کنترول پاکستان بيرون کنند برخورد سرکوبگرانه به آشوبگری راه تفاھم را در پيش

اما با تفاوت . قياس ميکندپاکستان و طالبان ھر دو را طرف ھای استفاده افزاری از مذھب » گيوستوزی  »
مذھب برای پاکستان حربه ھژمونيست شمرده ميشود و برای طالبان : ديدگاه ھای پاکستان و طالبان اشاره نميکند 

به تعبير ديگر استفاده از مذھب توسط  مقاومت . تکيه گاه عقيدوی و حلقه وصل مرکبات ناھمگون جامعه افغانی
اين مذھب : عقيدوی دارای محرک سياسی ـ اجتماعی  نيز است منطق ظر ازمسلح در جنگ با قوای خارجی صرف ن

است که اقوام مختلف مسکون در قلمرو افغانستان را بر ضد اشغال خارجی وحدت ميبخشد نه ناسيوناليزم قومی يا 
 .افغانی که ھردو متآثر از سياست تفرقه افگنی مھاجمين خارجی  اند
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 : م,حظات نويسنده و نتيجه

ر طول تاريخ  در جنگ ھای آزادی خواھی،  مذھب و ناسوناليزم افغانی در کنار يکديگر و ھم آھنگ عمل ــ د
مذھب به مثابه .بوده لنگر مذھب دفع تھاجم خارجی را استقامت داده است در حاليکه يکی متمم ديگری. کرده اند

 .موتور ناسيوناليزم افغانی بکار گرفته شده است

ش زمينه سازی فضای مساعد  برای فعال مايشآ بودن در افغانستان بود اس,م کفر ستيز و امريکا که در ت, ــ
  .ناسيوناليزم بيگانه ستيز ھر دو را دشمن خود تلقی کرد

ــ در حاليکه جنبش طالبان در مجموع متآثر از اس,م اعتدالی و صوفی است از وجود سلول ھای بنيادگرآ و 
راه مقابله با افراطيون ھمکاری و تفاھم با طالبان است نه حواله کردن بد و . منکر شدافراطی در ميان شان نميتوان 
اِعمال خشونت در برابر طالب نفوذ افراطيون را در بطن جنبش زياد ميسازد و به . رد به آنھا و توسل به جنگ

ل ھای افراطی مقاومت مسلح از ھمين لحاظ منطقی  ترين راه مبارزه با سلو. راديکاليزه شدن موضع شان می انجامد
   .تسليم شدن مشروط به جنگجويان در جبھات است نه رويارويی مسلحانه

ــ  طالبان در چنان مقطع تاريخ افغانستان قيام کردند که ھستی مادی و معنوی افغانستان معروض به نابودی 
يکی از امتيازات اين . است» د شر و فسا« تحريک طالبان در واقع صدای وجدان مردم افغانستان  بر ضد . بود

مناطقی که متآثر از گرايش ھای مادی زندگی شھری . جنبش اينست که بستر آن قرآ و دھکده ھای افغانستان است
بنآ نزد طالبان بر خ,ف ديموکرات ھای فاسد شھر نشين مفاھيم ح,ل و حرام ، خير و شر ، حق و باطل ، .  نيست

به اين حساب طالبان را ميتوان عطيه خداوندی قياس کرد در يک مقطع مملو . ه استبيت المال و غيرالمال مسخ نشد
  .از خطر نابودی ، برای نجات افغانستان رسالت يافته اند

دھکده ھا به عنوان خاستگاه اجتماعی مقاومت موجب شده است که طالبان  پوتانسيل کافی برای اداره 
يق پيوستن نيرو ھای حکومتی ، جامعه مدنی ، روشنفکران مکتبی و اين نارسايی از طر. حکومتی نداشته باشند

به مقاومت مسلح ضمانت پايان جنگ   پيوستن مشروط. پوھنتونی  و کليه اقشار چيز فھم به مقاومت  ميسر است
 » پايان« . است

 دوکتور م، عثمان تره کی
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