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  :يادداشت

بال  ردد، ق ًمطلبی را که به وسيلۀ يک تن از ھواداران فرستاده شده و در ذيل خدمت شما خوانندگان عزيز تقديم می گ
ه ءاينکه که بنا.  به نشر رسيده استیدر بخش زبان ھای خارجی به زبان انگليس  به خواھش مکرر آن ھوادار ترجم

رار -دری ترس ق رد فارسی آن در دس ی گي زودم د اف اريخ و ،، باي ا ت ه ب ه در رابط دی ک ای چن تايش ھ ته از س  گذش
د، باي د روحيات مردم افغانستان در آن انعکاس يافته و بعضی قسمت ھای آن حاوی معلومات جالب وبکری می باش

ه در برخی آن خاطر نشان ساخت که نه تنھا تمام محتويات  ًالزاما نمی تواند مورد تأييد پورتال قرار داشته باشد، بلک
  . ًمطالب پورتال دقيقا نظر مخالف با نويسنده را نيز دارا می باشد

طالبان آشنا شده و آنرا در ھر صورت مطالعۀ اين نوشته را برای تمام آنھايی که می خواھند با يک طرز ديد جديد با 
  .به دقت مورد ارزيابی و انتقاد قرار دھند، صميمانه پيشنھاد می نماييم

                                                                               با عرض حرمت
 AA-AAه پورتال ادار                                                                         

  
  فرستنده يک ھوادار

  Patrick Porter : وشتهن
  از لوموند ديپلماتيک: گرفته شده

  

 طالبان مدرنند نه قرون وسطايی: گورستان کليشه ھا

  نرمش تاکتيکي شگفت انگيز طالبان
  

 
 

رات ديگر می جنگد از نظر رالف پيترز، آمريکا در افغانستان دارد با ه ي. موجوداتی از ک ۀ ک افسر بازنشستاو ک
رات  بقدری ازمگر است رويارويیاھل  اال از ک ه احتم د ک صور می کن ايی ت ا را وحشی ھ ه آنھ ًافغان ھا می ترسد ک

ه روش ھای«بنظر او طالبان، . شده اند ديگر نازل د ب رجيح می دھن ه ت دايی، و تحت  آدم فضايی ھايی ھستند ک ابت
» . دو تمدن از دو کھکشان متفاوت استۀن سر شاخ شدن بدون واسطجنگ ما با آنا. آيين ھای مرگبار زندگی کنند

دوار نيست و ا امي ه از يک  پيترز به پيروزی بر افغانھ ا دشمنان سرسختی ھستند ک ه اسالميست ھ د است ک معتق
داختن مردم  انگيزه می» خدای خشمگين« و ان ون، جل ايش آن در تلويزي دن سر و نم ا بري گيرند و جنگ خود را ب

یب عادی د عنوان سپر حفاظتی، و عمليات انتحاری، يعنی خارق العاده ترين سالح دوران، به پيش م د. برن ه عقي ۀ ب
وده  پيترز آنچه پای سربازان آمريکايی را زنجير کرده است، يکی رسانه اه و ت ران ناآگ ھای مخالف، و ديگری رھب

ه رغم ه ب ری ھستند ک سم خود ضر ھای از ھمه جا بيخب اه و ليبرالي ذير می باشندرف ی . به پ رز در فضای ذھن پيت
د آمريکای حاضر، رونوشت شمار می آي ارد کيپلينگ ب ای دور. مدرن رودي ه بريتاني ان خود ب  ۀ کيپلينگ در زم

ه رغم آموزش »محلی گله ھای«آن، از ۀ ويکتوريا ھشدار می داد که ارتش پر خرج، خسته، و بی رويه گسترد ، ب
  مردن به افغانستان می رفتند امپراتوری ھا برای.  خواھد خوردھای جنگی ابتدايی آنھا، شکست
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ا د ام ومی نمی خوان ر  پرزيدنت اوباما اين جنگ را يک نزاع ق اوت«ب د، » متف ته و می گوي د گذاش ودن دشمن تاکي ب
 می ھايی که سربازان ما بدوش می کشند، بلکه با فرھنگ و زبانی که با آن سخن برتری نظامی ما نه تنھا با سالح«

ناخته» .اندازه گيری می شود گويند نيز ايی،-چرخش تازه و برخورد فرھنگی با سرزمين ھای ناش صرفنظر از  روي
د احتی  .اختالف سليقه ھا در ميان احزاب، پاسخی به پيچيدگی ھای جنگ بشمار می آي د س ه چن ا تظاھر ب ن روزھ اي

ار. شودمی  بودن، احترام انگيز و روشنفکرانه و مايه افتخار محسوب ه بحث درب ه مدتھاست ک د ک فۀ ھرچن ۀ مکاش
» نژاد محوری«ھانتينگتون در ميان دانشجويان درجه دکترا از مد افتاده است اما  ی مرحوم ساموئل»نزاع تمدن ھا«

رآورد می  ذھنيتی که بيگانگان را در نھايت چيزی. ھم به داشتن برخی ھواداران افتخار می کند ھنوز شبيه خود ما ب
رۀ ر اثر جنگ عراق و پروژکرد، د ان ب ازآفرينی جھ ا متحمل ضرباتی گشت و کف بوش و ب يمای آمريک ای س ۀ مبن

 .ھانتينگتون دارد از جايگاه خود به ما لبخند می زند. شد ترازو بنفع تاکيد بر تفاوت ھا سنگين

ه جنگ ھای د ک ا می کن ايی ادع ا  يکی از ژنرال ھای آمريک  ی آن کشور در »جنگ ھای فرھنگی«امروز آمريک
وری« شمار می» کرانه ھای دور امپرات د ب ا ملت . آين ات آرام سازی، و ي رای عملي وری ب دين جھت ارتش امپرات ب

رداری از سازی ھای مسلحانه ره ب ه طرز عمل خود و بھ ود بخشيدن ب ه بھب د ب ناخته، نيازمن  در سرزمين ھای ناش
وان يک سالح استه فرھنگ ب سان شناسی اس. عن روز ان ه، در برنامام ه«ۀ تعمار گرايان ی جوخ ه ي ای منطق -ھ
سانی زو» ان ده و٢۴-٣ام-افۀ و ج اھر ش ددا ظ اگون مج ات ضد شورش پنت ه  ً عملي ه ب يکی ک ار کالس ات «آث ُخلقي
َعربی وری، از نظاير شورش ھندوستان در سال  ًتاريخا. می پرداختند بار ديگر احيا شده است» َ بحران ھای امپرات
ايی. فرھنگ ھای قبيله يی بوده استۀ دانش نژاد شناسی و مطالعۀ دوبار برای کشفی ا، انگيزه ١٨۵٧ روی دري  ني

جزوی جنگ «تدوين  کرده بود دست به» ملت ھای عجيب و غريب« بدنبال جنگ ھايی که با ١٩۴٠آمريکا در سال 
 ) شناخته شدهيک عکس العمل(بود  را توصيه کرده» خصوصيات نژادی بوميان«ۀ زده و مطالع» ھای محدود

ادزھر غرور . آمريکا بشمار می آيد اين موضوع يکی از مولفه ھای بحث ھای ستراتژيک خود فرھنگ در حقيقت پ
ه  ١٩٩٠ و تکبر تکنولوژيک آمريکا در دھه ود ک اخته ب بشمار می آيد؛ چيزی که آينده سازان آن کشور را متقاعد س

یدقيق، علم کامپيوتر و انفورماسيون، و م سالح ھای ار و ب ری مرگب ه برت ا ب ه تنھ ا، ن ا منجر  اھواره ھ ديل آمريک ب
رد گشته است بلکه باعث شده است که بتواند تمام جنبندگان ميدان جنگ را ز خود بگي ای تي اه ھ ری . زير نگ ن برت اي

رتر را جنگ را پراکنده ساخته و نيروی بۀ مختلف جبھه و نتيج  نامعلوم بودن عمليات جنگی و جوانب و غبارِھا، مه
د ار .شکست ناپذير می نماي ر آوردن دوب دی راۀ عراق و سر ب ين عقاي اری چن ی اعتب زی، ب يای مرک ان در آس  طالب

رد ه ثابت ک ر . بطرزی بيرحمان سب، و»انقالب فرھنگی«مضامينی نظي ه ھويت و ن نقش سرزمين و  ، بازگشت ب
 .و فانتزی ھای ذھنی را منتفی ساخت يالتجنگ ھا، در حقيقت تمام آن تخۀ اعتقادات در مقام موتور ھای محرک

سم در معرض د تکنولوژي ز بمانن تباھکاری است اما کولتوراليسم ني ايج . اش ه نت دو ممکن است ب يکسان انگاشتن اين
ر . ديگر اصرار ورزيدن بر ھرج و مرج نيز خطرناک است از سوی. خطرناکی منجر شود غرور «مضامينی نظي

ين و نقش» اسالمی حيثيت«، »عربی دان ابوغريب را تعي وع شکنجه ھای زن گ، ن ز سگ در آن فرھن  تحريک آمي
ستماتيک آن می  ، و يا توليد دانسته ھای فرھنگی در»می شناسيم«ًاين عقيده که ما دشمن را دقيقا . کرد می شکل سي

شتھنوز از يادھا نرفته است که  .تواند به اعتماد به نفس ھای کاذب و خطا در تحليل ھا منجر شود امور کارک ۀ يک م
 .انقالب ايران، حکومت با ثبات شاه را مورد ستايش قرار داده بود سيا تنھا شش ماه قبل از پيروزی

داغ ۀ با يک فرھنگ ساکن مانده تلقی می شود، آنھم کور دشمنانی عجيبۀ اگر يکجا ھست که از نظر خارجيان آشيان
ستان دان-افغان ستان و مي ده است پاک ای متح ال . جنگ نيروھ ی، از س شه ي ات کلي ارت ٢٠٠١ادبي و، عب ن س ه اي  ب

ان«. را پيوسته تکرار کرده است» جاودانی امپراتوری ھا گورستان« تخوانھای مردگ اجمين را از  »سرزمين اس مھ
ان. اسکندر کبير جنايتکار گرفته تا شوروی برژنف دفع کرده است ه  طالب يدند ک ومنی بنظر می رس ان م ق گراي مطل

کشتند، زنان را شالق می زدند، و موسيقی را غير قانونی اعالم   را می شکستند، ھمجنس گرايان را میتلويزيون ھا
ا «جنگ افعانستان نوشت،ۀ  در آستان٢٠٠١در سال  تايمۀ مجل. می کردند اداری  غيرقابل فھم ترين رژيم جھان، ب وف

اجمين خارجی  که شاھدبی قيد و شرط به يکی از اسرار آميز ترين رھبران جھان، يعنی فردی  شکست تک تک مھ
ا در» .بوده است ان تنھ ه طالب اموس  مفسران سياسی ھشدار می دھند ک ش«يک ق ا اندي ه ب یۀ بيگان ل درک » غرب قاب

رويارويی فرھنگی يک تئوکراسی کھنه با يک ابر قدرت فوق پيشرفته و ثروتمند  ناظران سياسی، آن جنگ را. است
ی شد ، از نظر بسياری ھا يک عکس العمل فرھنگی٢٠٠١نبال سقوط خود در سال مقاومت طالبان بد .می ديدند . تلق

ا برخورد«اين مقاومت از نظر يکی از فرماندھان نيروھای ويژه چيزی نبود مگر  سن ھ ا جت ا ب ِفلينت استون ھ دو (»ِ
 .).م.سريال کارتون
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دانيان خود خواست ا را زن ان ھ د سنت ھای خودۀآدم وسوسه می شود که افغ ه .  تلقی کن د ک ا می کنن ا ادع بعضی ھ
ی خود ھستند پشتون ھا، که اکثريت طالبان را ه ي اع خونين از شرافت قبيل د سنت ھای دف د، در بن شکيل می دھن . ت

ام میه پشتون ب«اکونوميست می نويسد، ۀ مجل رفتن انتق ه گ ور ب ه شرافتش لکه دار شد مجب ا  محضی ک ًشود و دقيق
ويی از  رخی ھای ديگر طالبان را بصورت مسلمانان اسرارب» .ھمين مشکل آمريکاست آميزی معرفی می کنند که گ

ا در وسط  يکی از خبرنگارانی که با. ديگر آمده اندۀ يک سيار د آنھ ه دي ی ک رد وقت سربازان طالبانی مصاحبه می ک
 ساس ماورايی آرامش واح«آنان و » قدرت روحی و خلوص«کردند و به نماز ايستادند،  گفت و گو ھمه چيز را رھا

ه » ھدفمندی و نزديکی به خدا و به جھان ديگر، زی ک درت«يعنی آن چي ان غرب بن ان جھ د، مردم ه می کنن » تجرب
ه گوش می رسد  سرود تکراری غرب به وضوح در اين گونه. رشک و حيرت او را برانگيخت ا ب ار نظر ھ : اظھ

ا« ستيم، آنھ درن و سياسی ھ ا دور نگر و م ه م ستند ھرچقدر ک ز ھ رو غراي انی و پي دايی و آنجھ ا » .ابت ا تنھ در اينج
د غربی ھا نيستند که در زندان ه،. احساس تفاوت عميق خود گرفتارن رد ک انی افتخار می ک ان افغ  يکی از جنگجوي

 ».شھادتآمريکايی ھا عاشق پپسی کوال ھستند ما عاشق «

ا، ق اما زمانی که ما طالبان را با دقت بيشتری مورد مطالعه ضايی اسير سنت ھ ه موجودات ف رار می دھيم آنھا را ن
د بلکه واقعگرايان ويژه ای می سبت . يابيم که در جريان عمل در اصول خود تجديد نظر می کنن ا برخورد خود ن آنھ

ترياک، و مدافعان زندگی  کاشت خشخاش را تغيير دادند و دشمنان خدا را رھا کردند و به محافظين سرزمين ھای به
دندروس دل ش رای بدست آوردن دل. تايی مب ه ب ا در موسی قلع د و  آنھ اعی را شل کردن ردم محدوديت ھای اجتم م

د قوانين منع سينما و موسيقی، و ريش گذاشتن سخ کردن ردان را ف رای م ات . اجباری ب ه عملي سبت ب ا نظر خود ن آنھ
ه است وطالبان در گذشته عقيده داشت که بستن ک. دادند انتحاری را نيز تغيير يکی  مربند انفجاری يک عمل جبونان

چنين عملياتی شرکت و ھمکاری  از گروه ھا در روزنامه ھای قندھار آگھی گذاشت و تھديد کرد که کسانی را که در
ات انتحاری دست  و. کنند به دليل اھانت به شرع اسالم مجازات خواھد کرد ه عملي ه ب ان ھستند ک حاال اين خود طالب

ان. می زنند ذھبی طالب ا  رھبران م را ب ی می شود و آن ين عمل ر چن ه گ ه توجي د ک سير می کنن ی تف ه ي رآن را بگون ق
 .جنگجويان طالب شھادت در لشکر اسالم در قرن ھفتم زينت می بخشند داستان ھای

درن وفق داده  خود را با چناندر ميدان جنگ ھای رسانه يی، طالبان  انه ھای م رد رس درت و ب ا ق دُسرعتی ب ه ان  ک
وتری . گيرد گاھی از دشمنان خود پيشی می اتی کمپي اه ھای تبليغ د، کارگ آنھا گفت و گوی تلويزيونی ترتيب می دھن

د القاعد می اندازند، به عراق نماينده اعزام می کنند و از تجربيات بازوی تبليغاتی تصويری راه د و بمانن ه می آموزن
در سطح کشوری نقاشی انسان را بعنوان يکی از اشکال  آنھا. غربی ھا، با خود خبرنگار جنگی به جبھه ھا می برند

دست زده و به چريک ھای عصر » تصوير سازی«خودشان به شکستن تابوی  بت پرستی ممنوع ساختند اما امروز
ود امروز درجالب اينجاست ک. شده اند انفورماسيون مبدل اخته ب وع س يقی را ممن انی موس ه زم ی ک تبليغات  ه حرکت

ه د ک وار ھای موسيقی می زن د ن ه تولي د و دست ب ه  خود از خواننده استفاده می کن بيه ب ا اسلوبی ش ده ب در آن خوانن
 .و نفرين کفار می پردازد َموزيک رپ آمريکايی به ستايش شھدای طالبان، و لعن

هطالبان در تالش خود بر اتيو و  ای جلب وفاداری افغانھا دست ب شکيل يک دولت آلترن ه »ضد دولت«ت ی موسوم ب
اخته . است زده» امير نشين افغانستان اسالمی« ا س آنھا يک نظام مخفی دادگاه ھا و نيرو ھای انتظامی و کلينيک برپ

طالبان . رسيدگی می کند  می شودحتی در نزديکی قندھار دفتری داير کرده اند که به شکاياتی که از خود دولت اند و
د رده ان وانينی وضع ک ال خودسرانه ق رل اعم رای کنت ازل و دزدی و غارت  در تالش خود ب ه من ه در آن ھجوم ب ک

شيدن سيگار را ل ک ی از قبي وال و منکرات وع ساخته است ام ان . ممن ان و نيروھای کشور ھای متحد در جري طالب
ا روش ھای رقابت ھای خود با يکديگر دب ا خود می نگرن ا ب وده ھ ه شدن ت وگيری از بيگان ه منطق جل شابھی ب .  م

ردمۀ به مطالع طالبان د دکترين ضد شورش غربی و تاکيد آن بر نفوذ در دل ھا و انديشه ھای م ه ان برخورد . پرداخت
 .احترام به سنت ھای ديرينه ستراتژيک با دشمن برای آنھا به ھمان اندازه اھميت دارد که

ست  پايگاه مقاومت افغانستان در ميان قوم پشتونھرچند که ی ني . است اما اين مقاومت قابل تقليل به يک جنگ قبيله ي
ا وفاداری ھای قومی سنتی در ه و ي ان رفت ا از مي دی ي ل چن ه دالي ا ب درت آنھ شاورزی ق اه ھای ک ستان و پايگ  افغان
شته است ر گ وا. دستخوش تغيي ه می ت ر پاز آنجمل واملی نظي ه ع دايش ن ب يم«ي اتنظ ادل(»  ھ ی احزاب و  مع تقريب

ی شده باعث ايجاد وابستگی ھای شبه ملياخير  عامل. در اين ميان اشاره کرد» اقوام«و سيستم ) سازمان ھای سياسی
فعاليت طالبان تنھا به حوزه ھای قومی محدود نمی . مختلف را شامل می شود که فرقه ھای مذھبی متنوع و ائتالفات

ی«بريت طالبان اعضای ھر در. ماند ايی«و » ّدران سياری از مالھای تاجيک و» غلج ده می شود و ب ازبک در  دي
شتون  طالبان از راھھای ارتباطی و ھمراھی افراد و جوامعی. ائتالف با آنان ھستند برخوردارند که در مناطق غير پ

د واقع می شوند، و در خارج از حوزه ھای نفوذ خود به و «.عضوگيری می پردازن ان -نئ از نارضايتی ھای » طالب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

شين گسترش ۀ کند که حوز مردم بھره برداری کرده و تالش می شتون ن اطق پ عضوگيری ھای خود را به آنسوی من
 .دھد

ه  آنھا نيز. ی با مدرنيته و ابزار آن از خود نشان می دھداطالبان برخورد دوگانه  درن، از مولف بمانند فاشيست ھای م
ا در عينھای فساد انگيز مد د آن  رنيته انزجار داردند ام اربرد ھای مفي وژی و ک ای تکنول د از مزاي حال می خواھن
ه اھداف  اين نيز. برخوردار شوند يدن ب شرفت، در راه رس ديدا ضد پي ًبرای خود پارادوکسی است که يک حرکت ش

ي. ابزار مدرن بھره برداری می کند خود از د گلوباليزاس اطالبان فرزند ھمان فرآين ه ب آن ادعای مخالفت  ونی است ک
  .گشته است او از يکسو سنت موعظه می کند و از سوی ديگر با تغيير ھمسو. می کند

وز است  فرد ناظر جريان، يا وسوسه می شود که القاعده را يک ه ھن وز ک ه ھن نيروی قرون وسطايی ارزيابی کند ک
 و يا آنھا را. ، مويه می کند١۴٩٢رفتن اسپانيا در سال انديشد و در رثای از دست  به برپايی يک خالفت اسالمی می

ذھبی  ی ببيند که خشونت برای آنان ھدف است و ھويت آنھا در شھادتاده بازيگران جھانی عم طلبی و وحشيگری م
ان فاسد خالصه می شود ا يک جھ دگاھی،. در مقابله ب ين دي زار سياست بلکه  از چن وان اب ه بعن ده از جنگ ن القاع

هبعنوان  ذھبی صحنه ای بھره برداری می کند ک ذاردۀ خودنمايان-در آن دھشت فرھنگ م ايش می گ ه نم . خود را ب
روۀ که رويارويی ما و شبک اينطور بنظر می رسد ويی روب ضاد است و گ ی مت  بن الدن شبيه برخورد دو قطب بکل

 .تکرار شده استT ی می کردندَشدن کانکيستودار ھای اروپايی با ازتک ھايی که آدم ھا را زنده زنده قربان

رون  عکس متشکل از عقايد و تکنولوژی ھای موجود دره القاعده ب سطح جھان است که در عين حال از روياھای ق
روان . ھای واپسگرايانه است وسطايی تغذيه می کند و گرفتار نوستالژی ته از پي اين سازمان تالش می کند که آن دس

ه  خشونت طلب و ی را ک رخلوص گراي د زي ده ان سلمانان ش ر، باعث انزجار م ا الجزاي ه ت رل در  از عراق گرفت کنت
ستی  ًو ھمانطور که شاھد ھستيم يک حرکت ماقبل دوران مدرن که منحصرا در. بياورد پی يک جنگ خالص نيھيلي

ارزه است-اصول کالسيکۀ اعالميه ھای آنھا در بر گيرند. باشد محسوب نمی شوند تراتژيک مب ن الدن . س روزی ب
اب ھای يک خشونت » جنگ چريکی«تاکتيک ھای  که عليه آمريکااعالم جنگ کرد، وان بازت ا بعن ه تنھ خود را ن

شته»نابرابری قوا«ھايی خواند که در مقابل آمريکا و  مقدس، بلکه روش ان ضروری گ ر جھ ی آن ب . است ی تحميل
تاورد ھای سيا یتئوريسين اصلی القاعده، بدنبال تبديل خشونت به دس سد،  سی است و م ات موفق نظامی «نوي عملي

ا » .منجر نگردد بيھوده است» جھان اسالم ملت اسالمی در قلب«عليه دشمنان اسالم، اگر به برپايی  ه تنھ ده ن القاع
ی از » ويتزيانی-کالوس«عکس از سنت ھای ه نمی کند بلکه ب در مسير جنگ برای جنگ حرکت پيروی کرده و حت

 .، در غارھای توره بوره برجا می ماند»پروس و چالش جنگ«ۀ شدنوشته  او کتاب حاشيه

اورگانيک ۀ ويتز و رابط-القاعده تا حدودی از عقايد کالوس بينش. القاعده از عقايد و روش ھای کفار اقتباس می کند
ایدر جز. نوشته ھای غربی در پادگان ھای القاعده به فراوانی يافت می شود. گيرد جنگ و سياست الھام می  وه ھ

ازگويی بش چپ، ب ون جن ز ھای انقالبي ی، ت ته ھای آموزشی غرب ه نوش ده، ب اتی القاع وری معاصر  تعليم سل «تئ ن
ر می خوريم مائوتسه» سه مرحله ی جنگ ھای چريکی«، و مضمون »چھارم روش ھای جنگی راوان ب . تونگ، ف

ا در تخيالت . در جنگ ھای ستراتژيککالسيک و مدرن  بينش القاعده تلفيقی است از عقايد مذھبی و مکتب ھای آنھ
ه يدن ب رن  انقالبی خود و در ھدف رس ان آنارشيست ھای ق ع نوادگ دس، در واق وين از راه خشونت مق ان ن يک جھ

 .بشمار می آيند نوزدھم اروپا

ه ارتش آن کمک  توجه اخير آمريکا به. فرھنگ از امور مھم بشری است ع خارجی ب روحيات و خصوصيات جوام
اي. انسانی تر و موثر تر عمل کند است که خود را اصالح کرده وکرده  ا در س ين امر موفق شد خشونت ۀ آمريک ھم

استان را  ، اخراج القاعده از آن»بيداری انبار«گرفته در عراق را کاھش بخشيده و در چارچوب طرح  ھای صورت
د. سازمان دھد ه اي ستۀ در آنجا ک ردم، در ھ رای م اد امنيت ب وزاۀ ايج رد،  يین رار می گي روش ھای ضد شورش ق

اه  شناخت پيدا کردن از مردم از مناسبترين قدم ھای اوليه »  ديگریآن«محسوب شده و تالش در فھم جھان از نظرگ
افتن در آن، و مطالع .ی استاروش اخالقی و ھوشمندانه  طبيعت ۀ ما نيازمند به سرمايه گذاری در زبان و مھارت ي

دگان،. ی انسان ھستيم پيچيده صميم گيرن ار ديگر خود را  و اگر ارتش ھای ما، چه دانسته و چه از روی حماقت ت ب
د، شورھا بيابن ومی و سقوط ک ا و جنگ ھای ق شتری  درگير شرايط مشکل شورش ھ ادگی بي ا آم ه آنھ ه ب ين نکت ھم

ن با پيچيدگی ھای مختلف می توان به  از سوی ديگر و از آنجا که از تراز ھايی. خواھد داد داخت، اي فرھنگ نظر ان
 .انگيز خواھد بود واژه ھميشه بنوعی نگرانی بر

سو -سونۀ بلکه به گفته ی واقع بينان جنگ تابلويی نيست که بر آن ھويت ھای ما نقاشی می شود، ، پس Sun Tzu ت
ا . و نابودی بشمار می آيدء مرگ و زندگی و طبيعت بقاۀ زمين ه فرھنگ، ب ه به ھمين جھت ضرورت دارد ک توجه ب
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ر و تايی، اصول تغيي ای درست و نادرست از آن، وجوه شھری و روس تفاده ھ ا و اس ان، برداشت ھ داوم توام و  ت
د رد تناقضات آن، و با توجه به آنچه که دشمنان بطور تازه تازه به يکديگر می آموزن رار گي ه ق ورد مطالع سان . م ان

ه صفت ه ب اده«شناسی نوين نشان داده است که حتی جوامعی ک ر و سرشار از » س ا متغي ز عميق د ني ًمعروف شده ان
ستند شکاف ھا و جنگ قدرت ھا ھستند و ع ديگر ھ ا از جوام رفتن ھ ستان . موجوديت خود را مرھون امانت گ افغان

ا. گونه است نيز از ھمين د  جنگجويان ماھری از نوع طالبان ھويت خود را در جريان گذار از ھرج و مرج ھ خواھن
ر ھستند، وآنھا . ساخت وده و دستخوش تغيي ومی نب داوم يک فرھنگ ب اھر، ت اثير  خالف ظ پيوسته در معرض ت

 .شوند پذيری از نيروھای جھانی بوده و از سنت ھای خود دور می

اريکی . خود پاک کنيم ما شايد ھرگز قادر نباشيم که وجود تخيلی شرق را از ذھن د ترس از ت ی آن بمانن صوير ذھن ت
 با اينحال. بسادگی قابل زدودن باشد و بمانند شبحی در آفاق ذھنی ما برجا خواھد ماند تر از آنست کهو مرگ، پايدار 

ر يار ت سانه ھای آن ھوش ه اف سبت ب ته و ن شتری داش اھی بي ه از حضور آن آگ واھد و  ما قادر ھستيم ک ه ش يم و ب باش
ديل ا را تع ات م ات و ذھني ه توھم دھيم ک شتری ب ه آنکه عکسک مشاھدات خود مجال بي د ن د آنن ياليت و .  عمل کن س

اک آن، در  مرکب بودن ماھيت طالبان و القاعده نشان می دھد اوت ھای دردن ا و تف ا وجود شکاف ھ که اين جنگ ب
ه قطب ھای مخالف يک زمان ھم باعث پيوند و ده شدن ب م باعث ران م . آميزش است و ھ در ھ يچ فرھنگی ھرچق ھ

ر عجيب بنظر ددور ۀ بيايد يک جزي شمار نمی آي اده ب سولو نوشته. افت ه خوان گويتي انطور ک ا ھم ود و ي ار«: ب ۀ درب
اصالت ھای جوامع خودی و ۀ دربار. شنويم ايبريا و سرزمين ھای ديگر فراوان میۀ شبه جزيرۀ ريشه ھا و گذشت
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