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شگفتی ابراز . جالب وشگفت آوری رادرموردآیدئولوژی وجنگ طالبان اظهارکرد
ظاهری وهویت موصوف نيزبرمی گشت که به عنوان  نظروتحليل های اوبه هيئت

استاد پوهنتون کابل، عالی ترین مرجع علمی واکادميک افغانستان باظاهر مدرن 
وبا کراوت ونکتایی درپشت مگرافون برای انجام یک تحليل وبحث سياسی وعلمی 

نکته ی دیگری که مایه ی شگفتی باور ودیدگاه او درمورد آیدئولوژی . قرارداشت
طالبان سه روز پييش . البان می شد، به زمان بيان دیدگاه او تعلق می گرفتط
نفر اهالی والیت لغمان را درمسير  30ازاین اظهارات اسماعيل یون )اکتوبر16(

سخنگوی آنها این کشتار را پذیرفت ومقتولين را . هرات به قتل رساندند-قندهار
گالب منگل والی هلمندعازم سربازان ارتش ملی ساکن لغمان خواندکه به دعوت 

طالبان برخی از این افراد رادرسرک عمومی همچو گوسفند . آن والیت بودند
اما علی رغم این جنایت هولناک، شخصی که استادپوهنتون . سربریدند

درشهرکابل پایتخت افغانستان بود و نه همچو باقيافه ی ظاهری طالبان با ریيش 
یش تراشيده، با کراوت و نکتایی به گردن آویخته، وعمامه برسر، بلکه بار)بلند(دراز

آیدئولوژی طالبان را آیدئولوژی دینی ومذهبی، گروه طالبان راگروه غيرقومی وجنگ 
پرسش اصلی این است که دیدگاه وتحليل . آنها رامقاومت اعتقادی وارزشی خواند

اسماعيل یون تا چه حدی یک دیدگاه درست وتحليلی منطبق برضابطه های 
لمی و همسو باصداقت وبيطرفی درمعرفی هویت وعملکرد دیروز وامروزگروه ع

طالبان است؟ تأثير اینگونه نگرش ها وتحليل ها براوضاع بحرانی وبی ثبات 
  افغانستان چيست؟  

  :طالبان؛ گروه غيرقومی



جهت اثبات او . قومی خواندرایک گروه غيراسماعيل یون گروه طالبان افغانستان 
ان دوران حاکميت شدرکه طالبان درگذشته وبه این نکته اشاره کرداین ادعایش 

   .گروه قومی نيستنداکنون نيزگروه قومی نبودند و
   چنين است؟نيز آیا واقعًا طالبان درگذشته گروه قومی نبودند واکنوناما

 که نویسندگان ودرپاسخ به پرسش باالبهتراست تابه جای استدالل وبحث 
به آن پرداخته اند مستقيمًا به سراغ تشکيالت لی نيزتحليلگران خارجی وداخ

  . دادرفت ونمونه هایی ازعملکردآنها راتذکرطالبان دردوران حکومت شان 
تعلقات قومی و بان دردوران حکومت شان بارهبران ، فرماندهان ومسئولين طال

  : یت های مربوط ی شان بدین شرح بودوال
  قندهارازپشتون  ، مالعمر رهبر طالبان

  ازقندهارپشتون  ،مالمحمدربانی رئيس شورای سرپرست طالبان درکابل
   ازقندهارپشتون  ،مالمحمدحسن معاون شورای وزیران حکومت طالبان 

  زیران بخش اقتصادی، پشتون ازپکتيامولوی عبدالکبير معاون شورای و
   ازقندهار ،مالعبيداهللا وزیردفاع طالبان پشتون 

  ازقندهارپشتون  کومت طالبان،ح مال عبدالرزاق وزیرداخله
  مال عبدالوکيل متوکل سخنگوی مالعمر وسپس وزیرخارجه، پشتون ازقندهار 

  مالغوث وزیر خارجه، پشتون ازقندهار
  مالآغاجان معتصم وسپس مالحاجی محمد وزیران ماليه، پشتون ازقندهار 

  مالمحمدیحی وزیر آب وبرق، پشتون ازقندهار 
  عامه، پشتون ازقندهار مالشهيد ورور وزیرفواید 

  مال عباس آخند وزیرصحت عامه، پشتون ازقندهار 
  مال حبيبب اهللا وزیر ترانسپورت پشتون ازقندهار 

  مولوی یارمحمد وسپس مالاحمداهللا مطيع، وزیر مخابرات پشتون ازقندهار
  مالنورالدین ترابی وزیرعدليه، پشتون ازقندهار 

  يس بانک مرکزی، پشتون ازقندهارمالحاجی محمد وزیرماليه ویک دوره رئ
  پشتون ازغزنی  ،قاری احمداهللا رئيس امنيت دولتی

پشتون  ،ویک دوره رئيس عمومی اداره امور مالاميرخان متقی وزیر اطالعات وکلتور
  وساکن لوگر  زهلمندا

  پشتون ازغزنی یک دوره شاروال کابل، وحمداهللا نعمانی وزیر تحصيالت عالی 
  ازهلمند پشتون  ،یر تجارت وسپس وزیر حج واوقافقاری محب اهللا وز 

  حقانی وزیرسرحدات، پشتون ازپکتيامولوی جالل الدین 
  مالعبدالرزاق وزیرتجارت، پشتون 

  ن رئيس بانک مرکزی، پشتون از پنجوایی قندهاراحسان اهللا احسا
  مالعبدالطيف منصوروزیرهوانوردی ویک دوره وزیر زراعت  پشتون از پکتيا

انوری رئيس عمومی اداره امورویک دوره وزیرماليه ووزیرپالن، پشتون مالطاهر
  ازپکتيکا

  مالمحمدعمرفاروقی رئيس احصایه ی مرکزی، پشتون ازپکتيکا
مولوی سيدمحدحقانی معين وزارت خارجه، رئيس اداره امور وسفير حکومت 

  طالبان، پشتون ازقندهار
  ون ازپکتيکاعلوم، پشتخليل اهللا فيروزی رئيس اکادمی مولوی 

  مولوی نجيب اهللا حقانی معين وزارت ماليه، پشتون ازکنرها



  مولوی عبدالرحمن زاهد معين وزارت خارجه، پشتون ازلوگر
  مالعباس ستانکزی معين وزارت خارجه، معين وزارت صحت عامه، پشتون ازلوگر

  حمانی معين وزارت تحصيالت عالی، پشتون ازپکتياارسالرمولوی 
  سعيد معين وزارت فواید عامه، پشتونمال سعدالدین 

  مالاهللا داد آخند معين وزارت مخابرات، پشتون ازقندهار
  مالهوتک معين وزارت اطالعات وکلتور، پشتون
  مولوی نورجالل معين وزارت داخله، پشتون
  مولوی عزت اهللا معين وزارت پالن، پشتون، 
  مال رحمت اهللا آخند لوی درستيز، پشتون

خندزاده،مولوی دیوبندی، مولوی محموداهللا بالترتيب معاونين اول، مالعبدالحميد آ
  دوم وسوم بانک مرکزی، پشتون از قندهار، لوگر وزابل

  مالفيضان معين وزارت تجارت، پشتون از پکتيا
  عمومی سره مياشت، پشتون ازقندهارر رئيس سيد عبدالغفو

  مولوی روحانی رئيس پوهنتون کابل، پشتون ازپکتيا
  لم الدین رئيس امر به معرف و نهی ازمنکر، پشتون ازلوگرمولوی ق

  مالمحمدحسن والی قندهار، پشتون ازقندهار
  مالیارمحمد والی غزنی، پشتون ازقندهار

  مالخاکسار، رئيس زون شمال غرب، پشتون ازقندهار
  ازقندهار پشتونویک دوره وزیرداخله مالخيرمحمدخيرخواه والی کابل وهرات 

يس نيروی زمينی، مال جمعه خان، مالمحمدیونس، مالمحمدگل، مالمحمدفاضل رئ
قوماندانان . مالمحمدعزیزخان ومال محمدطاهر قوماندانان فرقه وهمه پشتون

معروف طالبان که فرماندهی وصالحيت جنگ وجبهات را داشتند همه پشتون 
    همالبورجان وغيرمال داداهللا، مالبرادرآخند،: مانند. وبيشتر ازقندهار بودند

  :افراد متعلق به سایر اقوام افغانستان درحکومت طالبان عبارت بودند از
  وزیرتحصيالت عالی، تاجک ازبدخشانیک دوره قاری دین محمد وزیرپالن و

  مالسيدغياث الدین آغا وزیرمعارف، ازبک ازفاریاب
فغانستان و البته ازهزاره های ا. مالعبدالرقيب وزیرشهدا ومعلولين، تاجک ازتخار

 سطح معينت وریاست مذهب تشيع هيچ کسی درکابينه ی طالبان وحتی در
  . وزارت خانه ها قرار نداشتدر

یکی از نکات دیگری که طالبان را برخالف ادعای اسماعيل یون به عنوان یک گروه 
تبعيضگرا ومتعصب قومی درافغانستان نشان داد، برخورد آنها با قوماندانان تنظيم 

م جنگ با نيروی البان جنگ خودرا عليه حکومت مجاهدین بناط. های مجاهدین بود
اما . ناميدندظيم ها را قوماندانان شروفساد و قومندانان تنشروفساد عنوان کردند 
الیات شمال درکابل وون پشتون این حکومت و تنظيم ها رادرعمل آنها قوماندانا

ف قوماندانان غير برخالگرفتند و شریک حاکميت خود ساختند، خوددرکنار افغانستان
گونه ی به . به جنگ پرداختندرابنام شروفسادموردتعقيب قراردادند وبا آنهاپشتون 

شامل  انگيزه ی قومیقوماندانان تنظيم های مجاهدین راتنها بامثال طالبان این 
  :کردنددستگاه اقتدار وحاکميت خود

ین انور خان ازشکردره کابل، عارف خان ازقندز ، شمس الرحمن ازنهر
بغالن،عبدالروف خان ازتگاب، حبيب افغان ازشمالی، قوماندانان جمعيت اسالمی،  

ناصر ازقندز قوماندان محاذ ملی، باقی ازتالقان قوماندان حزب اسالمی مولوی 



واميرجان خالص، غالم ازخان آباد قوماندان اتحاد اسالمی، ارباب هاشم ازقندز، اختر 
قوماندانان  پاچا خان ازتاشقرغان، سيدرحمن وبشيرخان ازبغالن،ناصری ازبلخ، مجيد

   . . .   بلخ قوماندان نيروهای دوستم وملک وحضرت گرگری ازحزب اسالمی حکمتيار، 
غيرقابل بحث است، اما بين ویک پدیده ی روشن درحاليکه قومی بودن گروه طالبان 

. وجود دارد تفاوت عمده قوم پشتونگروه طالبان و نمایندگی آنها از قومی بودن
تبعيض آنها برمبنای قوميت ویای قومی بودن این گروه وتعصب ولبان گعملکرد طا

به . است، اما آنها را نمی توان نماینده ی قوم پشتون درافغانستان به حساب آورد
عبارت دیگر قومی بودن گروه طالبان به این معنی نيست که آنها ازمنافع ومصالح 

ع پشتونها و عملکرد شان درجهت منافغانستان دفاع می کنندپشتون دراف قوم
 های خود بی اعتمادی، کينه وخصومت قومی را درطالبان با عملکرد. است

ی اعتمادی و دشمنی ميان اقوام بتشدید. کردند وعميق ساختندتشدیدافغانستان 
من به این باورنيستم . گروه قومی نيست چند قومی به نفع هيچدریک کشور

به یقين می توانم . درافغانستان تأمين می کندان منافع ومصالح پشتونها راطالب
گروه . من دراین دیدگاه همنوا هستندبانفکران پشتون کشورکثریت روشبگویم که ا

مکتب سوزی، زرع وقاچاق آیا ؟ طالبان چه ارمغانی رابرای جامعه ی پشتون آوردند
  منافع پشتونها است؟ اری تشویق جوانان پشتون به حمالت انتحموادمخدر و

  :دینی ومذهبی "!آیدئولوژی"
  . یدئولوژی دینی ومذهبی خواندالبان را آاسماعيل یون آیدئولوژی ط

بکاربردن مقوله ی آیدئولوژی برای اندیشه وعملکردطالبان گفت که قبل ازهمه باید
ست دانشمندان علم جامعه وسياحتی بسياری از. غيرعلمی ونادرست است

که آیا می توان رد این مقوله درمورددین ومذهب بحث و اختالف دارندبرسر کارب
ليم او در درون تعبه باورها واعتقادات دینی ومذهبی تعميم دادمقوله ی آیدئولوژی را

ریه ومعارف دینی به سراغ آیدئولوژی رفت؟ صرف نظر ازدرستی ونادرستی این نظ
ن یک گروه جنگجو، عقده مند، من این است که طالباواستنتاج از آیدئولوژی، باور

خارجی، مرتبط به گروه های  سته به حلقه های مختلف استخباراتبدوی، واب
 عرصه ی سياست، اقتصادمخدر وفاقد هرگونه آیدئولوژی درمافيایی قاچاق مواد 

دین ومذهب، برداشت بدوی، غير علمی، برداشت طالبان از. وجامعه هستند
طالبان نه به عنوان یک گروه منسجم . نه استمتشتت، متناقض، متحجرانه وجاهال

تلف تصورات وبرداشت های خودرا دسته های مخیکپارچه، بلکه به عنوان افراد و و
دربسا موارد و . دین ومذهب به نام تعاليم واحکام شریعت اسالمی ارائه می کننداز

هابا تناقض وتضاد برمبنای سليقه وسطح سواد ومعاشرت مناطق این برداشت 
  . بيان می شودعضای مسئول طالبان ا

ف پوهنتون تا چه حدی درمورد معارانم که اسماعيل یون به حيث استادمن نميد
رزمانی آیدئولوژی طالبان را دینی اهی دارد؟ او دوتعاليم اسالم ومذاهب اسالمی آگ
ازمسافرین  قبل از این گفته های او سی نفر ومذهبی گفت که طالبان سه روز

مکتب مدیرویک روزبعد . کی به قتل رساندندبه گونه ی وحشت ناررااقنده شاهراه
هبی به چنين فتوا آیا اسماعيل یون درکتاب دینی و مذ. درپکتيا کشتندک معلم راو ی

د، مکتب بکشناست که مسلمانها معلمان مکاتب رامذهبی برخورده وتعليم دینی و
ی سخنگوی همين ادعاگرمثًال اببرند؟ انات سرمثل حيومردم راهارا بسوزانند و

رخواست گالب منگل والی هلمند از نفر لغمانی به د27طالبان درست باشدکه 
غمان عازم هلمند بودند، آیا دراین صورت دین ومذهب اسالم حکم می کند که ل



آیا اسماعيل یون درمورد قصاص طالب ها این افراد را ازموترها پایين کنند و بکشند؟ 
با این همه ریعت اسالمی معلومات داردکه طالبان رای شو قتل در اسالم وبرمبنا

  دارای آیدئولوژی دینی ومذهبی می خواند؟انسان کشی های شان 
درهمين روزیکه اسماعيل یون طالبان را دارای آیدئولوژی دینی و مذهبی خواند، 

وظيفه . یکی از آنها معلم بود. کشتندآنها دوعضو معارف والیت پکتيا رادوروز پيش 
اسالمی هم به شاگردان به یقين که آن معلم درس غير. بودتعليم اطفال پکتيا  اش

  اما چرا طالبان آنها را به قتل رساندند؟. ارائه نمی کرد
که مصروف دو گروه را دید. مدینه شدواردمسجد در) ص(روزی پيغمبر اسالم

) ص(پيغمر. گروهی مشغول ذکر وعبادت وگروهی مصروف تعليم وآموزش. هستند
برتراند و خودش رفت گفت هردو گروه خوب است، اما این ها که درس می خوانند 

  .با آنها نشست و فرمود که من معلم فرستاده شده ام
جمعی از مخالفين یا کفار اسير  )ص(باری در یکی ازجنگ های زمان پيغمبر اسالم

 ،سير باسوادپيغمبر آزادی آنها را دربرابر این کارشان تعيين کرد که اگر هرا. شدند
  . خواندن ونوشتن را به یک طفل مسلمان درمدینه بياموزد، او آزاد است

حاال من نميدانم که این طالبان با این معلم کشی و مکتب سوزی چگونه آیدئولوژی 
که اسماعيل یون شيفته ی آن آیدئولوژی دینی ومذهبی طالبان اسالمی دارند
  ؟شده است
  :قادیمقاومت ارزشی واعت؛ نجنگ طالبا

  . مقاومت ارزشی واعتقادی خواندرا اسماعيل یون جنگ طالبان درافغانستان 
یک مقاومت اعتقادی و نگ طالبان رامسلم است که وقتی اسماعيل یون ج

ی مقاومت دردفاع ازرزش ها واعتقادات می خواند، به حقانيت این مقاومت و پيروز
وهای غربی درافغانستان این پيروزی طبيعتًا با شکست نير. داردآن نيز باور

اما پرسش مهم این است که . وسرنگونی دولت افغانستان حاصل می شود
خوابی را برای افغانستان می  درفرجام پيروزی مقاومت طالبان چهاسماعيل یون 

  د؟ بين
صرف نظرازاین نکته که خواب اسماعيل یون درفرجام پيروزی مقاومت ارزشی 

ن نکته قابل بررسی است که آیا جنگ طالبان، طالبان تعبير می شود یا نه، ای
مقاومت ارزشی و اعتقادی است؟ چون اسماعيل یون طالبان را یک گروه غير 

منظور بدون تردید. وژی دینی ومذهبی گفتقومی خواند وآیدئولوژی طالبان را آیدئول
او از مقاومت ارزشی واعتقادی طالبان مقاومت در راه ارزش ها واعتقادات اسالمی 

اگر چنين باشد پس این مقاومت ارزشی و اعتقادی چرا درسراسر . است
افغانستان گسترش نمی یابد و چرا تمام مردم افغانستان وتمام اقوام ساکن 

چرا افغانستان دراین مقاومت ارزشی و اعتقادی با طالبان سهيم نمی شوند؟ 
می کشند و برای طالبان درارزگان، هلمند وزابل مکتب را می سوزانند، معلمين را 

کشتن نيروهای داخلی وخارجی دست به حمله های انتحاری می زنند؛ اما 
دردایکندی و درورسج وفرخار مردم به جای جنگ وانتحار ومکتب سوزی دختران 

وپسران خودرا به مکتب می فرستند وبرای تعليم بهتر فرزندانشان، خود به معلمين 
 راین مقاومت طالبان را همراهی نمیآیا کسانيکه دحقوق اضافی می پردازند؟ 

شاید طالبان واسماعيل مذهب ندارند؟ مان به ارزش ها و اعتقادات دین وکنند، ای
بسياری از کسانيکه . اما واقعييت چنين نيست. یون به این پرسش نه بگویند

، دین ومذهب مشروع نمی پندارندند وجنگ آنها رادرافغانستان مخالف طالبان هست



هرگز اما .به اعتقادات وارزش های دینی ایمان دارندر ازطالبان ميدانندوبهترا حتی 
    . جنگ طالبان را، مقاومت ارزشی واعتقادی نمی دانند

  :در اوضاع افغانستانطالبان تأثير دیدگاه های حمایت از
ه خصوص ازسوی کسانيکه درلباس وقيافه ی طالبان وجنگ طالبان بحمایت از افکار

به ویژه . یافته ظاهر می شوند، یک خبط جبران ناپذیر استتحصيل روشنفکر و
که بدون تردید حمایت برخی ازروشنفکران وتحصيل یافتگان جامعه ی پشتون 

شمارشان بسيار معدود وقليل است اشتباهی شمرده می شودکه زیان آنرا قبل 
. هرگروه وجامعه ی قومی دیگر، پشتونها درافغانستان بدوش می کشنداز

 باطالبان وافکار طالبانی، همسویی با مکتب سوزی، همراهی با کشتارهمسویی 
حمایت از تفرقه وعصبيت های قومی وزبانی، معلمين، تأیيد سربریدن انسانها، 

افغانستان  ازجهل وتحجر و بدرازا کشاندن بحران بی ثباتی وجنگ در پشتيبانی
  . است

  
  

 


