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 03/06/2019                 عثمان تره کیدوکتور 

 به مقاومت طالببرخورد عاطفی 
 ریز از واقعیت است !گدست آویز 

 ذشتهگدنبال بحث 
 

 
 
 
 

ننده، قیام بخشی از مردم افغانستان را که به اختصار طالب مراه کگذشته به دور از پیش داوری های گدر مبحث 
مقاومت  ریشه در طالب گجا دادیم و به این نتیجه رسیدیم که جن قبول شده حقوق قالب اصولدر  ناامیده میشود،

 ی گتی وابسگونگچارزیابی ما از  ،ذشتهگ صحبتدر . دارددر برابر اشغال خارجی  افغانستان طبعی و تاریخی مردم
 أثر نبود.رایش افراطی یا اعتدالی مذهبی طالب متگو  گ، خشونت در جنبه خارج

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

 ،ستا داده رطرف قراخورا نام مستعار مطرح بالوسیله یکی از منتقدین که با  موضوعات باالیدر ادامه صحبت 
 میکنیم.  تبصره 
 منتقد نیست.به تنهایی  موضوعات عمومی مخاطب ما  بردر بحث 

 انه جواب ارائهگاز نقد در مقطع های عناوین جدااستخراج شده االت ؤبه س

 

 ریز از واقعیت ها:  گنخبه های سیاسی و 

سوار تا هنوز  گم کرده در فضای دود و باروت چار دهه جنگردان  و راه گروشنفکر سردر یک ارزیابی عمومی 

 رخیب . برخوردنیانداخته است عبرت آموزاه گنبه پائین یعنی به واقعیت های ملموس جامعه خود  مرکب لجاجت  بر

  .استو صلح افغانستان متأثر از برداشت های شخصی، عاطفی و ذهنی  گحوادث جنبه  انروشنفکر

ساختن دنیای تخیلی و کتابی  به بیرون افغانستان برای  « الیت سیاسی»  توجه ،افغانستان گدر طول چار دهه جن

وارد معرکه   ۵2 –: سوسیالیزم با کله شنکوف و دیموکراسی لیبرال با ب  جلب حمایت خارجی معطوف بود به یعنی

تالش ساختن مدینه رکاب خارجی در دور از عقالنیت در  با شتابشد. در هر دو مورد روشنفکر ذوق زده سیاست 

 . لوله بستگو مخالفین را به  فاضله برامد

چه مقاصد برای سوسیالیست های دیروز و دیموکرات های امروز این مهم نبود که در عقب مداخله و حمایت خارجی 

به بهشت موعود در روی زمین رسیدن  انه به قصدگبهائی که از ناحیه  استفاده از زور بی هژمونستی قرار دارد.

  . چه روشنفکر مردم ستیز حساب به دونر های خارجی میداد نه به مردم.فاقد ارزش بودنیز   پرداخته خواهد شد
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 از دست دادن حمایت ځارجی : س  تر

موجب و اقتصاد   گی مردم اعم از سیاست، فرهنگآن نفوذ خارجی در کلیه زوایای زندو توأم با  گچار دهه جن

افغانستان شباهت به بیمار در حالت خارجی شده است.  های همه جانبه کمکی ذهنی و فکری افغان ها به گوابست

 ،از اعطای بودجه دولتی تا صدور یموکراسی توسط  قوای خارجیم تغذیه میشود: وکوما را دارد  که از مجرای سیر

. عزت نفس و ضابطه اتکا به خود را به شدت صدمه در یک اسارت فکری خطرناکی قرار داده استافغانان را 

 رسانیده است. 

ترس از روح و روان افغانان را در قبضه  پاشیدن خریطه سیروم  و همزمان با آن از هم خروج آینده قوای خارجی 

 قرار داده است.   گمر

که طی آن صرفاً به  بدل شده استیک اصل قبول شده ی  به تدریج به گضرورت حمایت خارچی برای ادامه زند

یرد. پهلو های منفی مداخله خارجی از نظر میافتد. در همین گجوانب مثبت حضور نظامی خارجی توجه صورت می

ردد. گیم متمرکزن اوقتی موضوع تلفات ملکی مطرح  میشود فوراً توجه به مسئولیت طالب گردیف مثالً در عرصه جن

در بهترین حالت مقیاس تلفات ناشی از عملیات قوای خارجی  به مقایسه یا  از نظر می افتد ومسئولیت قوای ائتالف 

قرار  گاین در حالیکه قدرت تخریب و کشتاراسلحه ایکه در اختیار طرفین جنمخالفین مسلح اندک نشان داده میشود. 

توجه مطبوعات اجیر  ی میشوند. اماگمرتکب جنایات تکان دهنده جنقوای خارجی هر روز دارد قابل مقایسه نیست. 

 ردد.گکار به حمله انتحاری طالبان معطوف می و راپورتر های کمیشن

 

 سناریوی نبود مقاومت:

ونه گا هیچب  خارجی قرار داردموقعیت اشغال  حالیکه در که افغانستان دربیائید چند لحظه به این سناریو فکر کنیم 

م شده گدشمن موهوم و   مور و ملخ در شهر ها و قصبات  بدنبال : عساکر خارجی چون نباشدمقاومتی روبرو 

ظامی اه های نگدر کنج و کنار زندان ها  و پای در دل شب به منازل مردم چاپه میزنند. .ذار میکنندگو  شتگتروریست 

خود را به . سفارت های ایجاد مینمایند. برای افغان ها با ضابطه های خودی خطوط دوست و دشمن را تعیین میکنند

 افغانستان بعنوان البراتوار آزمایش از حکومت داری و داد خواهی مطرح میسازند. جاسوسی، توطئه چینی، مرکز

 . . .ها را استعمال مینمایند و ر ملک بی صاحب افغانستان مادر بمدیرند. گ( کار میسالح )اعم از کمیاوی یا غیر آن

  ردهمبی شهامت، ر با یک ملت از پا افتاده، گاینست که قوت های اشغال چنین شرایطی فقدان مقاومت به مفهومتحت 

 . رفتن مقدرات خود را نداردگو برده مادر زاد روبرو است که ظرفیت بدست 

کسانیکه علی الرغم درک واقعیت های تلخ اشغال خارجی در موضع دشمنی با مقاومت قرار دارند، خواسته یا 

  فجایعی که مسئولیت آن بدوش قوای خارجی است، شریک میسازند.خود را در همه ناخواسته 

یشدار، ی، بی ریش است یا رگاکنون این موضوع که مقاومت از کدام منبع تمویل و تسلیح میشود، بر سر کال دارد یا لن

ظرداشت انه است. مهم موجودیت مقاومت است. موجودیت مقاومت بدون در نگ. . . بحث جداپطلون دارد یا ایزار و 

 رایش سیاسی و عقیدوی آن مظهر زنده بودن یک ملت است. گ
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ه بکشد و وطن را میانه به روی مردم خود تیغ گبا همه وقاحت در رکاب بیوقتی سر برهنه، بی ریش و پطلون پوش 

سانی کان در دماغ ما تزریق میکنند گانگشرط انصاف نیست که به بهانه هائی که بی رگ، این دیبفروشد بهای یک توت

 وهیم.گبد ورد ب به جرم داشتن ریش انبوه به پا برخاسته اند،  ر دفاع از داعیه آزادید را که

 

 ی به خارج :گطالبان و وابست

 ر خارجی است.گی شان به کشور های مداخله گمخالفین مسلح وابستبه آدرس انتقادات مکرر یکی از 

 درین رابطه به چند نکته باید توجه کرد:

مقاومت های بومی همیشه دست کمک به  ،در اوج  تاخت و تاز امپراتوری های استعماریـ در تاریخ سیاسی جهان 

ضد امریکا در  گروه هائی دراز کرده اند که در موضع دفاع از داعیه آزادی قرار داشته اند : در جنگیا کشور ها 

 رضد استعما مقابلهدر  « جبهه آزادی الجزائر »  .ها از جانب چین و شوروی حمایت میشدند«  گویتکن» ویتنام  

 گن از جنو دندا گممالک غربی و مسلمان با چن کشور های مستقل مصر و لیبیا بهره مند بود.فرانسه از پشتیبانی  با

امروز داعیه فلسطین مورد حمایت بسیاری کشور های مسلمان و  مجاهدین بر علیه تجاوز شوروی حمایت میکردند.

 . . . هللا لبنان با اسرائیل قرار دارد حزب  گاست. ایران در عقب جبهه جنعربی 

با شعار آزادی با  به آن سطحی از جنون سراغ نمیشود که صرفاً در هیچ کجای جهان مقاومت ضد اشغال خارجی 

به چار  به پیمانه حقیقت دو جمع دو مساوی گجستجوی متحدین در شرایط جندست خالی وارد کارزار شده باشد. 

 قابل درک است.

 گراهکشای مشکل جن یری یک جانبه بر ضد ملیشیای مقاومتگامروز در بازار مکاره سیاست افغانستان موضع  -

مایت ح . اما ازی مخالفین مسلح به خارج را  راه  انداخته اندگنیست : منتقدین طالب  از سالیان متمادی هیا هوی وابست

 ی شیرغلط میزنند. گحکومت کابل به ساد ر ازگچهل کشور اشغال

وپولتیک ژی –یک پروژه ستراتیژیک  ،قریب بیست سال قبل در ابتدای ظهور ،ـ این واقعیت دارد که  تحریک طالبان

عوامل درونی کشور های غربی و مسلمان قرار داشت. اما پروژه طی  دو دهه تحت تأثیر در قوت الظهر آن  ه بود ک

ران گدر تأمین منافع متضاد بازی ستراتژیک نه به  تحوالت قابل توجه در استقامت ایجاد مواز و بیرونی معروض

موفقیت در تأمین تعادل را باید به حساب واقع بینی و درک  سیاسی رهبران طالبان از  منطقوی و جهانی شده است.

رفته است که منافع متقابل و گار مقاومت با همین پالیسی موفق،  مورد توجه کشور هائی قراوضاع  قیاس کرد. 

 .و امروز طی تدویر کانفرانس ها از آنها استقبال میکنند متضاد در منطقه دارند

شتن در تالش بدست دا ر یا به تنهایی،گ، در همکاری با یکدیامریکا و پاکستان دو کشوریست که از زمان آغاز پروژه

برای دفع جد و جهد زیادی   ،و در مواردی مؤثر طالبان با امکانات محدود .ندبوده ا باالی پروژه نحصاریکنترول ا

 د ز دیکتاابه جرم تمرد  در پاکستان بسیاری از رهبران و فعالین سیاسی طالبان  :ر بخرچ داده اندگنفوذ این دو مداخله 

از  هزاران کشته داده اند.ضد امریکا در افغانستان  گ. طالبان در جبهات جنزندانی یا کشته شدنداس ، آی  آی،

حوزه بناً جا دادن طالب در رفته اند. گکشته  و از متحدین امریکا در حدود یک هزار امریکائیان بیش از دو هزار

 یار مطبوعاتیک شع بیشتر ر در بیست سال قبل حقیقت انکار ناپذیر بود، امروزگنفوذ انحصاری پاکستان و امریکا ا

   مقاومت سؤ استفاده میکنند. است که ازان دشمنان
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یر گدر حالیکه با امریکا در نبرد خونین در که ملیشیای طالبی امروز باید اعتراف کرد گبا اینهمه در شرایط  جن

این نه بدان معنا  اما میباشد.عقیدوی و مذهبی در برابر نفوذ پاکستان آسیب پذیر تکتیکی، لوژستیکی ، به دالیل  است،

 جنګ این تأثیر پذیری ادامه می یابد. است که با پایان

 201۴از سال  : رفتگری را بکار گخطرناک دی گریز طالبان از حیطه نفوذ خود شد، نیرنگامریکا وقتی متوجه 

ه قوای بر عالو  در برخی جبهات ،فرساینده قابل کنترول گی و نهایتاً دوام جنگبرای حفظ تعادل در قوای جنبه بعد 

استفاده  مورد. این تکتیک ازان زمانی رفتگزیر پوشش لوژستیک و تسلیحاتی نیز  تحریک طالبان را حکومتی، 

الف قوای ائتانتقال مسئولیت های امنیتی از رای باحمدزی  غنی ښاغلی  ، گکه به قصد افغانی ساختن جنواقع شد 

 ماشته شد. گبه نظامیان افغانی 

مورد استفاده قرار  کاهش تلفات قوای ائتالف و دفع حمالت خودیرا برای  گافغانی ساختن جن ،امریکا و متحدین

 . ندداد

ریبان ساخت. گر دست به گو فرساینده  با همدیت ، افغان ها را در یک برخورد  طویل المدگافغانی ساختن جن

تالف تأمین امنیت نیازمند دایمی قوای ائ . افغانستان را برایردبرا رو به تحلیل  گپوتانسیل رزمی دو جناح  افغانی جن

 ساخت.

رام قتل عام ) ژنوساید ( در مناطق پشتون نشین افغانستان گدر مسیر پرو طالبانکمک تسلیحاتی در برخی جبهات به 

 . بود« درون » رام  متمم کشتار مردمان ملکی توسط حمالت گ. این پروبود مهندسی شده 

 

  ربازان خارجی زیاد است ؟ چرا تلفات افغانها به مقایسه س

 و یک است:  ها در قرن بیست گنقش دارد. یک عامل کلیدی نوعیت جنعوامل مختلفی در افزایش تلفات ملکی 

با  قوای نظامی  انبوه مردم با  در آمیزش ملیشیای مقاومت در شهر ها و دهات های امروز شکل جبهوی ندارد.  گجن

یی وریالگ گساختار قوای مسلح خود را با نیاز های جنته اند های غربی تا حال نتوانس حکومتی مواجه است. کشور

 . تطابق بدهند

انتقال مسئولیت های امنیتی از ائتالف نظامی بین المللی به قوای مسلح افغانی این امکان را برای امریکا و متحدین 

را  گذاری شده، مصئون بمانند و کنترول جنگو ماین  پناه بارک های کانکریتیدر از ترس دشمن  میسر ساخت که 

 ینیرودرین حال از طریق تیارات، هلی کوپتر ها و بخصوص درون های هدفمند و رهبری شده بدست داشته باشند. 

 برهم بخورد. گهوائی ائتالف وقتی داخل منازعه میشود که  موازنه قوأ به نفع یک طرف جن

  برخالف هوأ تلفات قوای ائتالف را در حد هشتاد در صد کاهش داده است. راه  از همنازعیری در گدردر سالیان اخیر 

 به تلفات مردم ملکی  از مجرای حمالت درون، بم های انتحاری و ماین های کنار جاده افزوده است.

در کشتن  تا اراده طالبان جست و جو کرد گبناً افزایش تلفات افغان ها را به مقایسه امریکائیان باید در تغییر شکل جن

 عمدی افغانان.

ذشته اطفال و زنان قریه را در در قهر شب گوقتی بعد از ماه ها انتظار یک قطعه نظامی ائتالف خارجی  که شب 

، ابیزه انتقام، اقدام بالمثل، صوگدر کمین طالبان میافتد، طالبان با ان دهکده بازار  در ،لوله بسته بودگدر خواب به 

ه را که در حمل این واقعیت ، قادر به کنترول احساس و هیجان خود نمیشوند.ذاریدگری که به آن میگو هر نام دی جهاد
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 . درین حالیرندگ، در نظر نمیناه به شهادت میرسندگدر کنار ده سرباز خارجی ال اقل بیست هموطن بی  به دشمن 

خلوت بخواهد دشمن در  دا ج ر خگر انتظار بمانند تا ار دگجویان طالب اینست که چند ماه دیگمشوره همه ما به جن

من طبعی حتماً به سراغ دش گر حوصله بیشتر و توان انتظار طوالنی تر را دارند، مرگشان بیافتد. ا گبه چن دهکده 

  آمدنی است . . .

، اطالع دقیقی در دست نیست. یا شفاخانه را هدف عملیات قرار داده باشد ، مسجدامااینکه ملیشیای طالب قصداً مکتب

 تعهد خود را در حفظ اماکن عامه ابراز کرده اند.طی اعالمیه های مکرر  نطالبا

 ر قابل توجه است:گدرین رابطه دو نکته دی

رسم تخریب و آتش زنی به اماکن عامه از نظام  پرچمی به میراث مانده است. ابتکار حمله به اماکن عامه در  -

این اقدام قصد بد نام ساختن مجاهدین  در زمان حاکمیت حزب دیموکراتیک خلق بدوش دارد.« خاد » افغانستان را 

 .را تعقیب میکرد

 یگجن هدف اماکن بعنواناه های نظامی استفاده نکند. در غیر آن گاز اماکن عامه به مثابه قرار  میبایداداره کابل  -

 .میشود معروض به حمله  مخالفین

به قصد تجرید  .آتش زدن اماکن عامه رول شبکه های استخباراتی خارجی را نباید از نظر انداختدر انفجار و  -

ظور به این من .رفته شده استگ دسترام های دقیقی از سوی استخبارات خارجی رویگپرو بیست سالدر طول طالبان 

از طریق تبلیغات وسیع  ،کتبیک م مثالً  بعد از انفجاراست.  ردیدهگروه های مخصوص از جمله داعش ایجاد گ

   مسئولیت بدوش طالبان حواله شده است.

 نتیجه:   
 

اهل مکتب با داخلی و تجاوز خارجی است. در شرایطی که  گاز شرارت های جنواقعیت بیرون شده  مقاومت مسلح

دفاع از   رگسن مسلح مخالفین، کردفرار  به بیرون کشور متجاوزین  خارجی در تقسیم غنایم کنار آمد و یا از معرکه

 ویی و تجاوز تسلیم نشد. گبه زورانه نفروخت. گرا به بیوطن 

نیافتاده  از پا، گملت افغانستان علی الرغم فشار چار دهه جن  قیام در برابر اشغال خارجی ثابت ساختند کهطالبان با 

  .زنده  استو 

تا ملت افغانستان زنده است، داعیه آزادی فرستاد که ملیشیای طالب با مقاومت در برابر تجاوز خارجی  به دنیا پیام 

 فرانسه«  پایان »  نمی میرد.
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