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 روند از نظر از دل بروندـدیگران چون ب

 تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

 
 

 :مقدمه 

تدارک نمودن اماکن، دادن  ۀهواداران و طرفداران شان که وظیف بابرقرار نمودن ارتباطات مثبت شورشیان 

معلومات و اشکال مختلف حمایت غیر فعال را برای شان عرضه می کنند، دارای اهمیت عمده و اساسی می 

 .باشد

مردمان بیرون از درگیری برای توسعه یافتن تحریک طالبان در ساحه  بسیار تعیین کننده  باروابط شورشیان 

ن ، که شورشیان می کوشند آن ها را به حمایتگرااین ها در حقیقت طبقاِت از مردم می باشند زیرا .می باشد

 .تبدیل نمایند شان

 .بدهند گسترشخود را  تر مردمدر بین طبقات زیاد اند تا شورشیان در تالش 

است ما را از میالدی در افغانستان در جریان  2002ی که از سال ئمطالعات در دست داشته باالی درگیری ها

 .ی که نفع وسعت یابی جنبش می باشد مطلع می سازدئفکتور ها
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 2از 2

متضمن اصلی متوسل شدن  ،می باشد ها مشخصۀ آن که ضعیف با قوی ۀهماهنگ بودن درگیری و رابطنا

 .از ستراتیژی استفاده نمودن از اشتباهات دشمن بوده و آن را بنیاد ستراتیژی خود قرار می دهند شورشیان

 (:A. Giustozzi 2007)وستوزی یمؤلف گاظهارات ار قر

 .«می دهد تا در کوتاه مدت اوضاع را به نفع خود بچرخانند هعمل شورشیان به آن ها اجازالطرز»

و از طرف  ،به شناخت خوب شان از ساحهاز یک طرف می کند در ساحه داللت شورشیان اساساً پیشرفت 

که  بوده علیه قوای نظامی دولتی یت بسیار قوی برای خساره رساندن و لطمه زدن با حمالت متواترفدیگر ظر

 .خود بدهکار می باشند ،در مقابل افکار عامه

جلوگیری نمایند، اما  به مردم خساره رساندن وجود کوشش و تالش قوای نظامی دولتی که می خواهند ازبا

ی اند که افراطیون از آن به نفع خود استفاده می کنند، و آن ها را به ئمردم همه ابزار ها رنجش و عدم رضایت

 .دکننمی  جلب حمایتگران فعال و یا غیر فعال به طرف شان

بمباردمان  دن های بی موجب و بدون ثبوت وونم زندانیخانه های مردم،  تالشیاشتباهات ضد شورشی مانند 

 .کمک می نماید عملیههای مردمان ملکی به این 

زیرا یک تأثیر مهم باالی میتود های ضد شورشیان دارد،  ،مشروعیت دولت اهمیت زیاد دارد دیگر از طرف

د نپاولگران و غارتگران می باشچالکن این مشروعیت دولت نظر به سلوک و روش مامورین ادارات دولتی که 

احیای  عملیۀو ادارات دولتی مملو از فساد، دشمنی ها از سبب حضور قومندان های جهادی و سوء استفاده از 

مجدد و باز سازی دولت در سطح محالت، و هم رفتار نامناسب که به ارزش ها و فرهنگ مردم لطمه وارد 

  .وجود ندارند مناطق دیگر ادارات دولتی اصالً از طرف دیگر در اکثر  و می نماید،

 .ندنهمه این ها در توسعۀ اغتشاش رول مهم را بازی می ک که

میالدی  حیثیت  2002قوای ائتالف بین المللی که در سال  نهوگدر حقیقت در این جا سوال پیدا می شود که چ

 .به دشمن تبدیل می شود ،مهمان را داشت

را که قبالً از آن نام برده شد، در این وسعت  رول اشتباهات قوای ائتالف(: A. Giustozzi) ؤلف گیوستوزیم

 .یابی سهیم می داند

 .احیای مجدد دولت در محیطی صورت می گیرد که در آن ارتباطات بین مردم و شورشیان موجود می باشد

طبقات یا گروپ های مختلف مردم در مورد اوضاع خشونت بار مسلحانه توسط  بای که ئگو هاو  از گفت

، یک تعداد از گروپ های مردم از آن ها شامل تضاد ها می باشد  گفتار شان، صورت گرفتشورشیان 

د را دور می پذیرایی خوب می کنند و بر عکس یک تعداد دیگر به صورت بسیار زیاد از ایدیولوژی آن ها خو

 .دانند

با مد نظر گرفتن اوضاع سیاسی و اجتماعی و با تحلیل مطالعات و گفتگو ها در باالی ساحه برایم اجازۀ می 

باالی ستراتیژی وسعت یابی اغتشاش را دوباره ارزیابی نموده و مودل وسعت یابی  دهد تا  تیوری ها موجوده

 .دترسیم دوباره نمو را باالی قلمروشورشیان  

 ادامه دارد
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