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 ۰۴/۱۲/۲۰۱۹                                                                                                    مرجان کمال

 تحریک طالبان
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم

 قسمت چهل و پنجم

 
 دارم هاـبی کس و تنهرچند دلی   دارم و یک معمادر سینه هزار 

 و سخن ها دارمـا تـدر هر نگه ام ب  خوانـده بـحرف دلم از آینۀ دی
 

 
 

 تضاد ها و خصومت های محلی درایفای نقش 
 .ارتباط بین گروپ های اجتماعی و افراطیت

 .«کی خاکریزوال را به قتل رسانید؟»

 .بازتاب متن های مخرب و ویرانگر در داخل گروپ های اجتماعی بسیار زیاد وسیع و سریع می باشد

بار گردید، و تعداد حمالت شدید و خونن، قندهار شاهد قوای مقننه در پاکستا اری انتخابات  زدو هفته قبل از برگ

لفات زیاد ت که باصورت گرفت نفر قلمداد نمودند، فردای آن یک حمله دیگر در سپین بولدک  141تلفات را 

 .بودهمراه ملکی 
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 3از 2

اری مجلس زدر هنگام برگ (NWFP)شمال غربی پاکستان  سرحدی چهارسده در والیتدر عین زمان در 

که در آن  واقع گردیدبا حملۀ سپین بولدک یک حمله  پاکستان به صورت همزمانانتخاباتی حزب عوامی نشنل 

، و فوراً بعد از انتخابات در درۀ سوات یک انفجار در یک عروسی خانه چهارده نفر تلفات به نفر کشته شد 52

 .همراه داشت

 :قندهار

رقابت . به دست طالبان افتاد ،بودکه در حومۀ ارغنداب مسکن گزین  ها رهبر الکوزییک قندهار از برکت 

می باشد بین والی و  یمیالدی در افغانستان اولین نمونۀ رقابت 5111های الکوزی ـ شیرزی بعد از سال 

نامبرده در حملۀ که هنگام مسابقۀ سگ . که فوراً با عبدالحکیم جان تعویض گردید ،قومندان قوای امنیتی پولیس

 .به قتل رسید ،ار شده بودزبرگ در ولسوالی ارغنداب جنگی که توسط وی

 اختهسگ جنگی به راه اند ۀاین حمله مؤثریت کنترول وی را باالی ولسوالی ارغنداب، جایی که در آن مسابق

مؤثریت کنترول این منطقه قبالً نیز به دلیل مرگ مال نقیب هللا، و افتادن ولسوالی به  .زیر سوال برد ،شده بود

باالی بام  ،طالبان بعد از گرفتن ولسوالی ارغنداب. یر سوال قرار گرفته بودزصورت مؤقتی به دست طالبان 

 .مال نقیب هللا به رقص و شادمانی پرداختند ۀخان

وی از جملۀ مخالفین . عبدالحکیم جان قبالً در زمان حکومت مجاهدین نیز قومندان قوای امنیتی پولیس بود

 . سرسخت طالبان و نفوذ پاکستان در افغانستان بود

هویتی که توسط انکشاف اغتشاش علیه دولت به وجود آمده است بسیار مغلق و پیچیده می باشد، که در  لمشک

سوال ایدیولوژی پیوند دارد و از طرف  بانمی شود، از یک طرف به صورت تنگاتنگ ظاهر اولین برخورد 

برعالوه فعالیت های بسیج سازی . توسط جنبش روی دست گرفته شده استکه دیگر با بسیج ساختن اعضاء 

دار ممتوجه قطعات مختلف جامعه و کتگوری های مختلف بازیگران مانند اعضاء جنبش که باید به صورت دوا

د، که باید یا عالقمندی ناز درگیری ها می باش ی ناظرین بیرونگرید. برای شان انگیزه برای جنگ داده شود

کوشش به غیر  شورشیان از طرف دیگر. ندها را در جملۀ مخالفین شامل ساز شان را به دست بیاورند و یا آن

 .کنندتحرک ساختن مخالفین شان می م

 ، کمک هایبه تحریک طالبان که عبارت از حمایت لوژیستیکی، تجهیزاتباالخره حمایت و کمک خارجی ها 

 .می باشدمادی و مالی 

هریک از این جنبه ها به صورت مشخص و واضح برای به راه انداختن و تقویه تحریک طالبان بسیار مهم 

رین بیرونی، فلهذا از این نقطۀ نظر بازیگران که عبارت اند از ناظ. اشدبو مؤلد شناسایی شان می است 

 .دنمخالفین و حمایت گران خارجی برای موجودیت و بخشیدن هویت تحریک طالبان ضروری می باش

 :اعادۀ حیثیت یا یافتن اعتبار دوباره

که شامل فضیلت، شجاعت،  شفاهی یگران بها عرفیک ( قریه جات و دهات و قصبات)در دنیای اطراف، 

ظرفیت جنگجویان کامالً . در قدم اول قرار می گیرد ،است جنگعزت نفس، غرور، همت و دلیری در میدان 

 .که نسل به نسل انتقال می کنددارد تعلق به ارزش های فرهنگی 



  

 

 

 3از 3

احساسات دینی و مذهبی را به صورت  ،تحریک نمودن ، برایاز طرف دیگر برای بسیج نمودن اغتشاشیون

 .بسیار وسیع در بین اقشار مختلف مردم پخش می کنند

مگر در اثر پروپاگند سبب انعکاس تعداد زیاد  ،قطعات اجتماع با وجودی که با شورشیان ارتباط ندارندبعضی 

ی که در آن عزت و ناموس ئارزش ها .میگردد ارزش های مشترک شان می باشد،ارزش ها که از جمله 

 .دنمؤقف مرکزی را دارا می باش

گو ها صورت و  لف اجتماع مربوط می باشند گفتبا مالقات ها با اقشار مختلف مردم که به قطعات مخت

 .گرفت، مانند یک راننده در دایکندی و یک معلم در لغمان

ر بین قطعات مختلف و جوامع مختلف نشان دهندۀ یک متن عمومی برای عامه می دتحلیل متن های مختلف 

 . باشد

 رضایتی عمیق به دلیل رفتار نامناسبو قانونی وجود دارد، الکن یک نا ظاهراً یک دولت مشروعاز نظر مردم 

از اقتدار محلی شده و مسئولیت آن را به دوش دولت  شان که سبب نارضایتیوجود دارد محلی  قدرت های 

 .مرکزی می اندازند

اوالً موجودیت اغتشاش را مربوط به فساد و عدم موجودیت تأسیسات دولتی که برای مردم خدمات اولیه و 

ازد دانسته، و از جانب دیگر ارزش های که شورشیان به حیث ابزار پروپاگند استفاده ضروری شان را مهیا س

 .می نمایند به تعداد هواداران و طرفداران شان حتی در بین مامورین دولت می افزایند

 

 ادامه دارد
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