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 در سجده روم صورت زیبای تو بوسم  ای کاش تو باز آیی و من پای تو بوسم

 بوسم وـجای تآن جا بروم گریه کنان   گرفتی ایـو دمی ج جا که برفتیهر 
 

 

 فصل هفتم

(Chapitre VII) 

 قلمرو داخل یکیا طرح گسترش و توسعۀ شورش در  هنمون

 2002ـ  2002که شورشیان علیه دولت در بین سال های  را قلمرو یکنمونۀ وسعت درگیری ها در  ُمِدل و

میالدی علیه شوروی ها  1290نموده اند، اساس و بنیاد آن برخواسته از میراث جهاد سال های میالدی اختیار 

 .استدر تعداد زیاد مناطق افغانستان  شبکه ها یاعضا تموجودیاین گسترش و توسعه منشاء  .می باشد
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طرز  ، نشان می دهد که ورزندحمالت که شورشیان به آن مبادرت می  فهرستاز طرف دیگر تحلیل نمودِن 

ارتباطات ملیشه های شورشی و قطعات  برالعمل شورشیان  از نقطۀ نظر سیاسی و اجتماعی، عواقب مختلف 

 .نظر به مناطق متفاوت می باشد قبلیاجتماعی  تضعیِف ساختار های. وسیع مردم دارد

 .متنوع می باشد حلدر سطح م جدید های ترکیب دوباره به َدُوِر اشخاص زورمند  عملیه نمودنهمچنین تکمیل 

تنوع مقاومت مردم در مقابل رخنه نمودن طالبان در مناطق شان را  ه،تشریح کنند یمشاهدات از این تفاوت ها

برای تشریح نمودن این پدیده ها وجود دارد، اما تضاد بین والیات سرحدی با  ی مختلففکتور ها .می دهد نشان

 . ین کننده به نظر می خوردتعی ،یک کشور همسایه و والیات محصور شده

و نقاط کنترول عبوری باالی سرحد، به حیث نتیجه، ز سبب موجودیت قاچاق ادرآمد  ،در والیات سرحدی

گردیده، برخالف در والیات محصور شده، دارای درآمد  بسیار  های مقاوم و قویساختار قدرت پدیدار شدن 

 .ضعیف می باشند

 :گسترشات در طرح پیشروی و ضتناق

هستۀ مرکزی یا هستۀ »دینامیک های بسیج نمودن در والیات لهوگر و وردک  اتکاء باالی طبقه بندی بین 

و  ،که همانا شاگردان مدارس هستنداشند بکه دارای ایدیولوژی افراطی می  دارد «noyau dur« »خشن

زرگان، و یا احتماالً در دیگر کتلۀ مردم که شورشیان مؤفق به جلب نمودن رضایت شان بعد از مذاکره با ب

 .صورت امتناع نمودن با تهدیدات به دست می آورند

دولت در سطح محل به صورت بسیار واضح تشریح کنندۀ سهولت برای شورشیان جهت جلب ضعف و ناتوانی 

 .و جذب مردم محل می باشد

 یل دیگر وجود ندارد؟با آن هم، آیا دال

کنندۀ آن می باشد، خصوصیت ها، مشخصات و حتی مردماِن که لطمه آیا در داخل بافت جامعه که مردم تشکیل 

 تبدیل می اشخاص زورمند محل به که شورشیان از آن بهره برداری نموده و د داردوجوو صدمه دیده اند، 

 شوند؟

بهره می برند،  می باشد شورشیان اتحاد و انسجام در سطح محل کمبود که عبارت ازیقیناً از تمام این نواقص 

 نها داللت به عضویت سادۀ یک گروپ می نماید؟اما آیا ت

چطور شده است که یک اجتماع و لیدرشف سنتی شان که همانا بزرگان می باشند امروز تضعیف شده  معموال،ً

 .اند

است، جای خود را برای  در اثر پدیده های ترکیبات دوباره اجتماعی که از سه دهه درگیری ها در کشور روان

میالدی به این  2002روش شان تشریح کنندۀ گسترش علنی اغتشاش علیه دولت از سال  بازیگران که سلوک و

به هیچ وجه نمی توانیم موجودیت عضویت یک تعداد از قطعات مردم را  نظر به اوضاع که از . سو می باشد

 .طریق یک شورا انتخاب شده اند، انکار نمائیم

ی که دارای مکانیزم های اند که ئبه گروپ ها ارتباط می گیرد تنها به عضویت قرار آن، تمایل کهه ایاما فرضی

فلهذا داللت به گروپ های می کند که توسط دینامیک های . رفتار را می دهد گونهبرای شان اجازۀ این 

تحقیق و مطالعه صورت  این مورد الزم است تا دربرخواسته از جهاد علیه شوروی ها آسیب ندیده باشند، که 

 .گیرد
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مخصوصاً بعضی از اقوام در  ،فلهذا شرح و معلوماِت تجربی که در مورد این نوع گروپ ها به دسترس است

 ، دقیقاً نشان دهندۀ این نوع اشتراک به صورت کتله(منگل و جاجی مخصوصاً )لوی پکتیا و پکتیا والیات مانند، 

نتی اجازۀ اداره نمودن زندگی نیزم های سا، از قسمتی از میکبرعکس، حفاظت و نگهداری. نمی باشد یی

دولت، تأسیسات سیاسی ـ نظامی میراث جهاد، تنظیم ها و یا )سیاسی گروپ را در مقابل بازیگران بیرونی 

 .یک فکتور قوی مقاومت در مقابل جنبش است( شورشیان

 و برعکس، ساحات سیاسی و اجتماعی که در آن جا شورشیان هیچ نوع مشکالت برای مستقر شدن شان ندارند

به مجرد نفوذ نمودن شان در آن جا فعال می باشند، محالِت می باشند که مشخصاً ضعف در داخل گروپ های 

 .باشدموجود اتحاد و همبستگی 

ی، ولسوالی تگاب و به یک درجۀ لغمان، ولسوالی سروبوالیت . مناطق شرقی کشور یک مثال بارز می باشد

در این مناطق شورشیان باالی شبکه های سابقۀ . تر ولسوالی نجراب مثال های این نوع مشخصات می باشندکم

پس تهداب جایگزینی و یا جایگیر شدن این اخیر الذکر . اتکاء دارند( HIG)حزب اسالمی گلبدین حکمتیار 

 توسط دولتقبالً الت قبایلی برآمده اند و از چندین قوم تشکیل شده اند، و یا پشتون های اند که اند که از ح اقوامِ 

های  عملیهتمرکز دادن و جهت دادن کار در سطح محل خود را در  .ندبودبیجا شده  برای ضعیف ساختن شان

 .سیاسی و اجتماعی خاص در شرایط محل گنجانیده است

، تهداب جاگزینی شورشیان مطابقت می کند به (والیات لغمان، کنر و ننگرهار) در شرق و شمال ـ شرق کشور

در والیت ننگرهار مخصوصاً در ولسوالی های چپرهار و پچیرواگام، . تهداب حزب اسالمی گلبدین حکمتیار

ن که در آن جا شورشیان بسیار زیاد جای گرفته اند، مطابقت می کند به مناطِق مستقر شدن اعراب در زما

 .میالدی 1220برهان الدین ربانی در طول سال های حکمروایی 

ای جنی و پنج ولسوالی دیگر که منطقۀ شینواری ها می باشد، شورشیان کمتر در آن جا ها اولسوالی خوگی

میالدی ظاهر شدن خشونت های مسلحانه تنها به نزاع و کشمکش های گروپ  2002بعد از سال . گزین هستند

مربوط به آب، زمین و  که این نزاع و کشمکش ها زیادتر باالی درگیری های محلی. می شد های رقیب مربوط

دشمنی های شخصی نامیده می شوند، و یا بعضاً مخالفت ها بین قومندان  ،یا زن تعلق داشت، که این نزاع ها

 . های محلی رقیب به وقوع می پیوست

کامالً مشخص به  ر ولسوالی اچین به تعقیب دو رویدادمیالدی د 2004عالمه های نخستین نارضایتی در سال 

ت برای نابودی و مااهتما گرفتنمنازل شخصی توسط قوای نظامی امریکایی از یک طرف و  تالشی: مدآوجود 

 ،آن ها این رفتار. ، تشکیل دهندۀ دالیل عمده بودنداز طرف دیگر محو نمودن کشت کوکنار و تولید تریاک

 .گردید ها سبب ظاهر شدن خصومت وبزرگان قومی و بزرگان گروپ های اجتماعی را متأثر ساخت 

و بعداً یک دوره  گردیددر مرحلۀ دوم، خشونت های هدفمند علیه چهره های مختلف افراد دولتی محلی تظاهر 

اه سترایژیکی جالل آباد خشونت های دوره یی که سیر صعودی را پیموده و باالخره چند ماه بعد به بسته شدن ر

 .ـ کابل انجامید

بلند رفتن درگیری پدیدۀ  اما ،هستنددر والیت ننگرهار هواداران شورشیان بسیار ضعیف  فلهذا، با وجودی که 

 .ایی می کندراز قبل موجود را با تغییر شکل هم های
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که در این می باشند  مللی با خانم های که از جملۀ اعضای پرسونل یک مؤسسۀ غیر دولتی بین ال ها گوو  گفت

با پروگرام های ارتباطات باشندگان محل برای برقراری  مسئولیتو وظیفۀ شان، داشتن  ،اند فعالولسوالی ها 

برای افشاء  ه اند،دفاعی استعمال شدمفهوم عزت و ناموس و جهاد  گونهکه چ، نشان می دهد بود انکشافی

  .بلند رفتن درگیری ها وضعنمودن دولت در یک 

قلمرو نشان می دهد که اساس و بنیاد سیاسی و اجتماعی که باالی آن  داخل یکگسترش شورش در نمونۀ 

 .دندینامیک های درگیری ها می باش بهوابسته  ،علیه دولت استعمال می گرددها فعالیت های شورشی 

شان، ، اولین نفوذ نمودن و وسعت یافتن تدریجی ما دیدیم که چگونه ترکیب دوبارۀ تحریک طالبان افغان

 .تأثیرات باالی طبعیت چند هویتی شورشیان علیه دولت دارد

قلمرو افغانستان  درسیاسی و اجتماعی که  های مختلف باالتر از شکل بندی نهوگدیدیم که چ نیز برعالوه ما

 خود را قبل از همه توسط یک ترکیب سنجیده و موشگافانه بین عناصر بیرونیظاهر می گردد، این اخیر الذکر 

 برای شان کمکی که یت شبکه هایو موجود تسیاسی و اجتماعی محال های اقتدار بین ، مشخص می سازد

 .اجازۀ اولین نفوذ نمودن را می دهد

 ین زمانِ که در ع ،را همرایی می کند، ارتباط می گیرد  به دو طبعیت بودن جنبشها دینامیکِ که این درگیری 

  .دند در داخل نیز نقاط اتکاء و کمکی دارنکه بیرونی می باش

 

 ادامه دارد
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