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به مقاومت طالببزخىرد عاطفی   

زیش اس واقعیت است !گدست آویش   

 ذشتهگدنبال بحث 
 

 

 ننده، قیام بخشی از مردم افغانستان را که به اختصار طالب ناامیده میشود،مراه کگذشته به دور از پیش داوری های گدر مبحث 

 مقاومت طبعی و تاریخی مردم ریشه در طالب گجا دادیم و به این نتیجه رسیدیم که جن قبول شده حقوق قالب اصولدر 

و  گ، خشونت در جنبه خارج ی گی وابستگونگچارزیابی ما از  ،ذشتهگ صحبتدر . دارددر برابر اشغال خارجی  افغانستان

 أثر نبود.رایش افراطی یا اعتدالی مذهبی طالب متگ

 گجن و در عین حال عاطفی را به مسائل حاشیویتوجه  ،بکشیمدر بحث فعلی بی آنکه  طالب را از غوزه مقاومت بیرون  

 معطوف میسازیم.

 داده رطرف قراخورا  وست (هیواد د) نام مستعار مطرح بالوسیله یکی از منتقدین که با  موضوعات باالیدر ادامه صحبت 

 تبصره میکنیم. ، ستا

 منتقد نیست.به تنهایی  در بحث روی موضوعات عمومی مخاطب ما 

 انه جواب ارائه مینماهیم. گبه سوالت استخراج شده از نقد در مقطع های عناوین جدا

 

زیش اس واقعیت ها: گنخبه های سیاسی و   

 عْاس بشتا ٌُْص  گن کشدٍ دس كضای دّد ّ باسّت چاس دَُ رٌگشداى  ّ ساٍ گسّؽٌلکش عش دس یک اسصیابی ػوْهی

 بشخی . بشخْسدًیاًذاختَ اعت ػبشت آهْصاٍ گًبَ پائیي یؼٌی بَ ّاهؼیت ُای هلوْط راهؼَ خْد  هشکب لزارت 

  .اعتّ صلش اكـاًغتاى هتأحش اص بشداؽت ُای ؽخصی، ػاطلی ّ رٌُی  گصْادث رٌبَ  اىسّؽٌلکش

 عاختي دًیای تخیلی ّ کتابی  بَ بیشّى اكـاًغتاى یؼٌیبشای  « الیت عیاعی»  تْرَ ،اكـاًغتاى گدس طْل چاس دَُ رٌ

ّاسد هؼشکَ ؽذ. دس   ۲۵ –: عْعیالیضم با کلَ ؽٌکْف ّ دیوْکشاعی لیبشال با ب  رلب صوایت خاسری هؼطْف بْد بَ

 تالػ عاختي هذیٌَ كاضلَ بشاهذسکاب خاسری دس دّس اص ػوالًیت دس  با ؽتابُش دّ هْسد سّؽٌلکش رّم صدٍ عیاعت 

 . لْلَ بغتگّ هخاللیي سا بَ 
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چَ هواصذ بشای عْعیالیغت ُای دیشّص ّ دیوْکشات ُای اهشّص ایي هِن ًبْد کَ دس ػوب هذاخلَ ّ صوایت خاسری 

بَ بِؾت هْػْد دس سّی صهیي سعیذى  اًَ بَ هصذگبِائی کَ اص ًاصیَ  اعتلادٍ اص صّس بی ُژهًْغتی هشاس داسد.

  . چَ سّؽٌلکش هشدم عتیض صغاب بَ دًّش ُای خاسری هیذاد ًَ بَ هشدم.كاهذ اسصػ بْدًیض   پشداختَ خْاُذ ؽذ

 اس دست دادن حمایت ځارجی : ص  تز

هْرب ّ اهتصاد   گی هشدم اػن اص عیاعت، كشٌُگآى ًلْر خاسری دس کلیَ صّایای صًذّ تْأم با  گچاس دَُ رٌ

اكـاًغتاى ؽباُت بَ بیواس دس صالت کْها خاسری ؽذٍ اعت.  ُای ُوَ راًبَ کوکی رٌُی ّ كکشی اكـاى ُا بَ گّابغت

اكـاًاى  ،اص اػطای بْدرَ دّلتی تا صذّس یوْکشاعی تْعظ  هْای خاسریم تـزیَ هیؾْد: ّسا داسد  کَ اص هزشای عیش

 . ػضت ًلظ ّ ضابطَ اتکا بَ خْد سا بَ ؽذت صذهَ سعاًیذٍ اعت. دس یک اعاست كکشی خطشًاکی هشاس دادٍ اعتسا 

تشط اص سّس ّ سّاى اكـاًاى سا دس هبضَ  پاؽیذى خشیطَ عیشّم  ّ ُوضهاى با آى اص ُن خشّد آیٌذٍ هْای خاسری 

 هشاس دادٍ اعت.   گهش

رْاًب کَ طی آى صشكاً بَ  بذل ؽذٍ اعتیک اصل هبْل ؽذٍ ی  بَ تذسیذ بَ گضشّست صوایت خاسچی بشای اداهَ صًذ

یشد. پِلْ ُای هٌلی هذاخلَ خاسری اص ًظش هیاكتذ. دس ُویي سدیق هخالً گهخبت صضْس ًظاهی خاسری تْرَ صْست هی

شدد. هغئْلیت گهی هتوشکضى اّهتی هْضْع تللات هلکی هطشس  هیؾْد كْساً تْرَ بَ هغئْلیت طالب گدس ػشصَ رٌ

دس بِتشیي صالت هویاط تللات ًاؽی اص ػولیات هْای خاسری  بَ هوایغَ هخاللیي هغلش یا  اص ًظش هی اكتذ ّهْای ائتالف 

هشاس داسد هابل هوایغَ  گایي دس صالیکَ هذست تخشیب ّ کؾتاساعلضَ ایکَ دس اختیاس طشكیي رٌاًذک ًؾاى دادٍ هیؾْد. 

تْرَ هطبْػات اریش ّ ساپْستش ُای  ی هیؾًْذ. اهاگهشتکب رٌایات تکاى دٌُذٍ رٌهْای خاسری ُش سّص ًیغت. 

 شدد.گکاس بَ صولَ اًتضاسی طالباى هؼطْف هی کویؾي

 سناریىی نبىد مقاومت:

ًَْ گبا ُیچ  خاسری هشاس داسدهْهؼیت اؽـال  صالیکَ دس کَ اكـاًغتاى دسبیائیذ چٌذ لضظَ بَ ایي عٌاسیْ كکش کٌین 

ن ؽذٍ گدؽوي هُْْم ّ   هْس ّ هلخ دس ؽِش ُا ّ هصبات  بذًبال : ػغاکش خاسری چْى ًباؽذهواّهتی سّبشّ 

اٍ ُای ًظاهی گدس کٌذ ّ کٌاس صًذاى ُا  ّ پای دس دل ؽب بَ هٌاصل هشدم چاپَ هیضًٌذ. .زاس هیکٌٌذگّ  ؾتگتشّسیغت 

خْد سا بَ . علاست ُای ایزاد هیٌوایٌذ. بشای اكـاى ُا با ضابطَ ُای خْدی خطْط دّعت ّ دؽوي سا تؼییي هیکٌٌذ

 اكـاًغتاى بؼٌْاى البشاتْاس آصهایؼ اص صکْهت داسی ّ داد خْاُی هطشس هیغاصًذ. راعْعی، تْطئَ چیٌی، هشکض

 . . .دس هلک بی صاصب اكـاًغتاى هادس بن ُا سا اعتؼوال هیٌوایٌذ ّ یشًذ. گعالس ) اػن اص کویاّی یا ؿیش آى ( کاس هی

ّ   هشدٍبی ؽِاهت، ش با یک هلت اص پا اكتادٍ، گایٌغت کَ هْت ُای اؽـال چٌیي ؽشایطی كوذاى هواّهت بَ هلِْمتضت 

 . شكتي هوذسات خْد سا ًذاسدگبشدٍ هادس صاد سّبشّ اعت کَ ظشكیت بذعت 

کغاًیکَ ػلی الشؿن دسک ّاهؼیت ُای تلخ اؽـال خاسری دس هْضغ دؽوٌی با هواّهت هشاس داسًذ، خْاعتَ یا ًاخْاعتَ 

  كزایؼی کَ هغئْلیت آى بذّػ هْای خاسری اعت، ؽشیک هیغاصًذ.خْد سا دس ُوَ 

ی، بی سیؼ اعت یا سیؾذاس، گاکٌْى ایي هْضْع کَ هواّهت اص کذام هٌبغ توْیل ّ تغلیش هیؾْد، بش عش کال داسد یا لٌ

ظشداؽت اًَ اعت. هِن هْرْدیت هواّهت اعت. هْرْدیت هواّهت بذّى دس ًگ. . . بضج رذاپطلْى داسد یا ایضاس ّ 

 شایؼ عیاعی ّ ػویذّی آى هظِش صًذٍ بْدى یک هلت اعت. گ

بَ کؾذ ّ ّطي سا هیاًَ بَ سّی هشدم خْد تیؾ گبا ُوَ ّهاصت دس سکاب بیّهتی عش بشٌَُ، بی سیؼ ّ پطلْى پْػ 

کغاًی اى دس دهاؽ ها تضسین هیکٌٌذ گاًگؽشط اًصاف ًیغت کَ بَ بِاًَ ُائی کَ بی شگ، ایي دیبلشّؽذ بِای یک تْت

 ُْین.گبذ ّسد ب بَ رشم داؽتي سیؼ اًبٍْ بَ پا بشخاعتَ اًذ،  س دكاع اص داػیَ آصادید سا کَ

 ی به خارج :گطالبان و وابست
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 ش خاسری اعت.گی ؽاى بَ کؾْس ُای هذاخلَ گهخاللیي هغلش ّابغتبَ آدسط اًتوادات هکشس یکی اص  

 دسیي سابطَ بَ چٌذ ًکتَ بایذ تْرَ کشد:

هواّهت ُای بْهی ُویؾَ دعت کوک بَ  ،دس اّد  تاخت ّ تاص اهپشاتْسی ُای اعتؼواسیـ دس تاسیخ عیاعی رِاى 

ضذ اهشیکا دس  گشٍّ ُائی دساص کشدٍ اًذ کَ دس هْضغ دكاع اص داػیَ آصادی هشاس داؽتَ اًذ : دس رٌگیا کؾْس ُا 

 با سضذ اعتؼوا هوابلَدس  « ربَِ آصادی الزضائش »  .ُا اص راًب چیي ّ ؽْسّی صوایت هیؾذًذ«  گّیتکٌ» ّیتٌام  

 گّ دًذاى اص رٌ گهوالک ؿشبی ّ هغلواى با چٌ کؾْس ُای هغتول هصش ّ لیبیا بِشٍ هٌذ بْد.كشاًغَ اص پؾتیباًی 

اهشّص داػیَ كلغطیي هْسد صوایت بغیاسی کؾْس ُای هغلواى ّ  هزاُذیي بش ػلیَ تزاّص ؽْسّی صوایت هیکشدًذ.

 . . . هللا لبٌاى با اعشائیل هشاس داسد صضب  گاعت. ایشاى دس ػوب ربَِ رٌػشبی 

با ؽؼاس آصادی با دعت  بَ آى عطضی اص رٌْى عشاؽ ًویؾْد کَ صشكاً دس ُیچ کزای رِاى هواّهت ضذ اؽـال خاسری 

بَ چاس هابل دسک  بَ پیواًَ صویوت دّ روغ دّ هغاّی گرغتزْی هتضذیي دس ؽشایظ رٌخالی ّاسد کاسصاس ؽذٍ باؽذ. 

 اعت.

 گساُکؾای هؾکل رٌ یشی یک راًبَ بش ضذ هلیؾیای هواّهتگاهشّص دس باصاس هکاسٍ عیاعت اكـاًغتاى هْضؼ  -

صوایت  . اها اصی هخاللیي هغلش بَ خاسد سا  ساٍ  اًذاختَ اًذگًیغت : هٌتوذیي طالب  اص عالیاى هتوادی ُیا ُْی ّابغت

 ی ؽیشؿلظ هیضًٌذ. گصکْهت کابل بَ عاد ش اصگچِل کؾْس اؽـال

ژیْپْلتیک  –یک پشّژٍ عتشاتیژیک  ،هشیب بیغت عال هبل دس ابتذای ظِْس ،ـ ایي ّاهؼیت داسد کَ  تضشیک طالباى

ػْاهل دسًّی ّ کؾْس ُای ؿشبی ّ هغلواى هشاس داؽت. اها پشّژٍ طی  دّ دَُ تضت تأحیش دس هْت الظِش آى  َ بْد ک

شاى هٌطوْی گدس تأهیي هٌاكغ هتضاد باصی عتشاتژیک ًَ بَ  تضْالت هابل تْرَ دس اعتواهت ایزاد هْاص بیشًّی هؼشّض

هْكویت دس تأهیي تؼادل سا بایذ بَ صغاب ّاهغ بیٌی ّ دسک  عیاعی سُبشاى طالباى اص اّضاع   ّ رِاًی ؽذٍ اعت.

شكتَ اعت کَ هٌاكغ هتوابل ّ هتضاد دس هٌطوَ گاس هواّهت با ُویي پالیغی هْكن،  هْسد تْرَ کؾْس ُائی هشهیاط کشد. 

 .ّ اهشّص طی تذّیش کاًلشاًظ ُا اص آًِا اعتوبال هیکٌٌذ داسًذ

دس تالػ بذعت داؽتي  ش یا بَ تٌِایی،گ، دس ُوکاسی با یکذیاهشیکا ّ پاکغتاى دّ کؾْسیغت کَ اص صهاى آؿاص پشّژٍ

بشای دكغ رذ ّ رِذ صیادی   ،ّ دس هْاسدی هؤحش طالباى با اهکاًات هضذّد .ًذبْدٍ ا باالی پشّژٍ ًضصاسیکٌتشّل ا

 د اص دیکتابَ رشم توشد  دس پاکغتاى بغیاسی اص سُبشاى ّ كؼالیي عیاعی طالباى  :ش بخشچ دادٍ اًذگًلْر ایي دّ هذاخلَ 

اص  ُضاساى کؾتَ دادٍ اًذ.ضذ اهشیکا دس اكـاًغتاى  گ. طالباى دس ربِات رٌصًذاًی یا کؾتَ ؽذًذاط ، آی  آی،

صْصٍ ًلْر بٌاً را دادى طالب دس شكتَ اًذ. گکؾتَ  ّ اص هتضذیي اهشیکا دس صذّد یک ُضاس اهشیکائیاى بیؼ اص دّ ُضاس

اعت  ییک ؽؼاس هطبْػات بیؾتش ش دس بیغت عال هبل صویوت اًکاس ًاپزیش بْد، اهشّصگاًضصاسی پاکغتاى ّ اهشیکا ا

   هواّهت عؤ اعتلادٍ هیکٌٌذ. کَ اصاى دؽوٌاى

 یش اعت،گدس صالیکَ با اهشیکا دس ًبشد خًْیي دس کَ هلیؾیای طالبی اهشّص بایذ اػتشاف کشد گبا ایٌِوَ دس ؽشایظ  رٌ

اها ایي ًَ بذاى هؼٌا اعت کَ  هیباؽذ.ػویذّی ّ هزُبی دس بشابش ًلْر پاکغتاى آعیب پزیش تکتیکی، لْژعتیکی ، بَ دالیل 

 رٌګ ایي تأحیش پزیشی اداهَ هی یابذ. با پایاى

بَ  ۵۱۰۲اص عال  : شكتگشی سا بکاس گخطشًاک دی گشیض طالباى اص صیطَ ًلْر خْد ؽذ، ًیشًگاهشیکا ّهتی هتْرَ 

بش ػالٍّ هْای   دس بشخی ربِات ،كشعایٌذٍ هابل کٌتشّل گی ّ ًِایتاً دّام رٌگبشای صلع تؼادل دس هْای رٌبؼذ 

ّاهغ هْسد اعتلادٍ . ایي تکتیک اصاى صهاًی شكتگصیش پْؽؼ لْژعتیک ّ تغلیضاتی ًیض  تضشیک طالباى سا صکْهتی، 

هْای ائتالف بَ اًتوال هغئْلیت ُای اهٌیتی اص شای باصوذصی  ؿٌی ښاؿلی  ، گکَ بَ هصذ اكـاًی عاختي رٌؽذ 

 واؽتَ ؽذ. گًظاهیاى اكـاًی  
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هْسد اعتلادٍ هشاس  کاُؼ تللات هْای ائتالف ّ سا بشای  دكغ صوالت خْدی گاكـاًی عاختي رٌ ،اهشیکا ّ هتضذیي

 . ًذداد

شیباى عاخت. گش دعت بَ گّ كشعایٌذٍ  با ُوذیت ، اكـاى ُا سا دس یک بشخْسد  طْیل الوذگاكـاًی عاختي رٌ

تأهیي اهٌیت ًیاصهٌذ دایوی هْای ائتالف  . اكـاًغتاى سا بشایشدبسا سّ بَ تضلیل  گپْتاًغیل سصهی دّ رٌاس  اكـاًی رٌ

 عاخت.

شام هتل ػام ) ژًْعایذ ( دس هٌاطن پؾتْى ًؾیي اكـاًغتاى گدس هغیش پشّ طالباىکوک تغلیضاتی دس بشخی ربِات بَ 

 . بْد« دسّى » شام  هتون کؾتاس هشدهاى هلکی تْعظ صوالت گ. ایي پشّبْد هٌِذعی ؽذٍ 

  زباسان خارجی سیاد است ؟ چزا تلفات افغانها به مقایسه س

 گرٌ ّ یک اعت:  ُا دس هشى بیغت گًوؼ داسد. یک ػاهل کلیذی ًْػیت رٌػْاهل هختللی دس اكضایؼ تللات هلکی 

با  هْای ًظاهی  اًبٍْ هشدم با  دس آهیضػ هلیؾیای هواّهت دس ؽِش ُا ّ دُات ُای اهشّص ؽکل ربِْی ًذاسد. 

ْسیالیی گ گعاختاس هْای هغلش خْد سا با ًیاص ُای رٌتَ اًذ ُای ؿشبی تا صال ًتْاًغ صکْهتی هْارَ اعت. کؾْس

 . تطابن بذٌُذ

اًتوال هغئْلیت ُای اهٌیتی اص ائتالف ًظاهی بیي الوللی بَ هْای هغلش اكـاًی ایي اهکاى سا بشای اهشیکا ّ هتضذیي 

سا اص  گزاسی ؽذٍ، هصئْى بواًٌذ ّ کٌتشّل رٌگّ هایي  پٌاٍ باسک ُای کاًکشیتیدس اص تشط دؽوي  هیغش عاخت کَ 

 ًیشّیدسیي صال طشین تیاسات، ُلی کْپتش ُا ّ بخصْؿ دسّى ُای ُذكوٌذ ّ سُبشی ؽذٍ بذعت داؽتَ باؽٌذ. 

 بشُن بخْسد. گُْائی ائتالف ّهتی داخل هٌاصػَ هیؾْد کَ  هْاصًَ هْأ بَ ًلغ یک طشف رٌ

بشخالف   ُْأ تللات هْای ائتالف سا دس صذ ُؾتاد دس صذ کاُؼ دادٍ اعت. ساٍ  اص َهٌاصػیشی دس گدسدس عالیاى اخیش 

 بَ تللات هشدم هلکی  اص هزشای صوالت دسّى، بن ُای اًتضاسی ّ هایي ُای کٌاس رادٍ اكضّدٍ اعت.

تا اسادٍ طالباى دس کؾتي  رغت ّ رْ کشد گبٌاً اكضایؼ تللات اكـاى ُا سا بَ هوایغَ اهشیکائیاى بایذ دس تـییش ؽکل رٌ

 ػوذی اكـاًاى.

زؽتَ اطلال ّ صًاى هشیَ سا دس دس هِش ؽب دس گّهتی بؼذ اص هاٍ ُا اًتظاس یک هطؼَ ًظاهی ائتالف خاسری  کَ ؽب 

ّ  ، رِادیضٍ اًتوام، اهذام بالوخل، صْابگدس کویي طالباى هیاكتذ، طالباى با اً دُکذٍ باصاس  دس ،لْلَ بغتَ بْدگخْاب بَ 

 سا کَ دس صولَ بَ دؽوي  ایي ّاهؼیت ، هادس بَ کٌتشّل اصغاط ّ ُیزاى خْد ًویؾًْذ.زاسیذگشی کَ بَ آى هیگُش ًام دی

. دسیي صال هؾْسٍ ُوَ ها یشًذگ، دس ًظش ًویٌاٍ بَ ؽِادت هیشعٌذگدس کٌاس دٍ عشباص خاسری ال اهل بیغت ُوْطي بی 

 گبَ چٌ خلْت دُکذٍ بخْاُذ دؽوي دس  ذا د ش خگس اًتظاس بواًٌذ تا اش دگزْیاى طالب ایٌغت کَ چٌذ هاٍ دیگبَ رٌ

  طبؼی صتواً بَ عشاؽ دؽوي آهذًی اعت . . . گش صْصلَ بیؾتش ّ تْاى اًتظاس طْالًی تش سا داسًذ، هشگؽاى بیاكتذ. ا

، اطالع دهیوی دس دعت ًیغت. یا ؽلاخاًَ سا ُذف ػولیات هشاس دادٍ باؽذ ، هغزذاهاایٌکَ هلیؾیای طالب هصذاً هکتب

 تؼِذ خْد سا دس صلع اهاکي ػاهَ ابشاص کشدٍ اًذ.طی اػالهیَ ُای هکشس  ىطالبا

 ش هابل تْرَ اعت:گدسیي سابطَ دّ ًکتَ دی

سعن تخشیب ّ آتؼ صًی بَ اهاکي ػاهَ اص ًظام  پشچوی بَ هیشاث هاًذٍ اعت. ابتکاس صولَ بَ اهاکي ػاهَ دس  -

ایي اهذام هصذ بذ ًام عاختي هزاُذیي سا  دس صهاى صاکویت صضب دیوْکشاتیک خلن بذّػ داسد.« خاد » اكـاًغتاى سا 

 .تؼویب هیکشد

 یگرٌ ُذف اهاکي بؼٌْاىاٍ ُای ًظاهی اعتلادٍ ًکٌذ. دس ؿیش آى گاص اهاکي ػاهَ بَ هخابَ هشاس  هیبایذاداسٍ کابل  -

 .هیؾْد هؼشّض بَ صولَ  هخاللیي
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بَ هصذ تزشیذ طالباى  .آتؼ صدى اهاکي ػاهَ سّل ؽبکَ ُای اعتخباساتی خاسری سا ًبایذ اص ًظش اًذاختدس اًلزاس ّ  -

شٍّ گبَ ایي هٌظْس  .شكتَ ؽذٍ اعتگ ذعتشام ُای دهیوی اص عْی اعتخباسات خاسری سّیگپشّ بیغت عالدس طْل 

اص طشین تبلیـات ّعیغ هغئْلیت  ،کتبیک ه هخالً  بؼذ اص اًلزاساعت.  شدیذٍگُای هخصْؿ اص رولَ داػؼ ایزاد 

   بذّػ طالباى صْالَ ؽذٍ اعت.

 نتیجه: 

اُل هکتب با داخلی ّ تزاّص خاسری اعت. دس ؽشایطی کَ  گاص ؽشاست ُای رٌّاهؼیت بیشّى ؽذٍ  هواّهت هغلش

دكاع اص  ش گعٌ هغلش هخاللیي، کشدكشاس  بَ بیشّى کؾْس هتزاّصیي  خاسری دس توغین ؿٌاین کٌاس آهذ ّ یا اص هؼشکَ

 ْیی ّ تزاّص تغلین ًؾذ. گبَ صّساًَ ًلشّخت. گسا بَ بیّطي 

اص پا ًیاكتادٍ ّ ، گهلت اكـاًغتاى ػلی الشؿن كؾاس چاس دَُ رٌ  هیام دس بشابش اؽـال خاسری حابت عاختٌذ کَطالباى با 

  .صًذٍ  اعت

تا هلت اكـاًغتاى صًذٍ اعت، داػیَ آصادی ًوی كشعتاد کَ هلیؾیای طالب با هواّهت دس بشابش تزاّص خاسری  بَ دًیا پیام 

 كشاًغَ«  پایاى »  هیشد.

    ّكیت ُای ؽخصی دس ُویي را پایاى هیذُن.شاصیي سدیق ًغبت هص بضج   اداهَ  هؼزست بَ ػشض با

 


