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 دومقسمت 

 آنیا تکه تکه کردن  تقسیم نمودن سرزمین 

اقتدار ناشی از این بود که اهالی شهر ها  سر و مرام رژیم بر ،هدف شدت خشونت علیه مردم ملکی سبب پراگندگی ها گردیده

در حقیقت، عمل کرد قدرت سیاسی با استفاده از تقسیم کردن و یا چند دسته ساختن مناطق  دهد. قریه ها را بر علیه هم قرار و

 .تحت کنترول دولت و خطوط جبهه ضد دولتی بود

زیر فشار و ویرانی سیستم تولیدات زراعتی توسط بمباردمان و تغییرات سریع  در اثربافت اجتماعی اهالی مناطق قریه جات 

 .گردید شانها، سبب فرار 

تحت سرپرستی  ،انستان را اشغال کرد. مقاومت مسلحانه بر علیه اشغال گرانغ، اردوی شوروی خاک اف1979در دسامبر 

در تمام دوره مقاومت در   در شهر پشاور پاکستان اقامت گزین بودند. 1970که از اواسط آغاز گردید مخالفین یا اسالمیست ها 

این  . شبکه قوماندان های محلی که جنگ را سرپرستی می کردند به وجود آمد تحت هدایت احزاب اسالمی، یک 80سال های 

ندان ها با دادن تعلیمات عسکری به اشخاص تحت کنترول اقوم

یت رشان در مناطق خود شان که بنیاد شان به اساس قومیت در اکث

که زیادتر در مناطق پشتون در  ویو یا به طور قبیل نقاط مملکت،

 آغاز کردند. جنوب و جنوب شرق

این پدیده سهم زیاد در خلق نمودن یک منطق متعلق به ارتباطات 

قومی یا قبیله و جامعه و احزاب سیاسی داشته و سبب می شود 

تعلقات با چندین حزب سیاسی داشته، و  ،که عین گروپ

میباشدمترجم آن بدوش  این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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زیاد  گردد که حایز اهمیت مهمات و معلومات برای پیش برد جنگ می  رساندن امکانات مالی جهت زندگی، اسلحه و  سبب

 .شبرد مبارزه می باشدیبرای پ

اهالی مجبور به تقسیم به هر دو طرف ، می باشندمراکز والیات  ا  مخصوص رول قوای مرکزی سر اقتدارمناطقی که تحت کنت

 :متخاصم می باشد

  .فه می نمایندیک طرف مقاومت مسلحانه و طرف دیگر مامورین ملکی یا عسکری که از جانب دولت ایفای وظی

 .نقش داردمنابع اقتصادی  باالیجنگ بین گروپ های متخاصم مختلف اجتماع 

سرکوب نمودن توسط مامورین دولت از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است، بعضی نقاط زیادترین مورد حمالت  ۀاتخاذ شیو

که به طرف دولت جذب شده اند  شود که اشخاصیاین سبب می  بعضی نقاط دیگر کم تر صدمه می بینند، و قرار می گیرد، و

 .مورد تجاوز شورشیان مخالف قرار بگیرند

یا  ه وشدگان رژیم سابق بیجا ۀبُعد و یا وسعت جناحی که ساختار مقاومت را تشکیل می دهد یک جناح سیاسی نبوده بلکه نتیج

ا های منطقوی رنتیجه استعمال خشونت های شدید کمونیست ها هستند. برعکس رشته یی که جنگ جویان تحت اداره قوماندان 

 .از احساس تعلقات قومی گرفته و سبب ساختن یک جنبش می گردد اءارتباط می دهد منش

گروپ های هویتی منطقوی، تولید شده از سبب به وجود آمدن  1980تعلقات بین احزاب اسالمی، دولت و مردم، در سالهای 

 .اختالفات مسلحانه می باشد

 ساختار پشتون ها  مسلحانه در ۀجامعه شناسی در مبارز 

یک  ۀهندد والیات هم سرحد با پاکستان در جنوب و جنوب شرق افغانستان که اکثریت باشندگان آن ها پشتون ها هستند، نشان 

  .فات می باشدمهم در این اختال ستراتیژیکیبازی 

 .مانند اطراف کابل، از راه پاکستان تقویه می شوند ا  در حقیقت خطوط جبهات، عین

راه های مواصالتی توسط دولت کنترول می شود و راه های فرعی که از قریه جات، دهات و وادی ها می گذرند به صورت 

گروه های عظیم صورت می گرفت. در کمپ های تحت بمباردمان قرار داشتند. فرار به طرف پاکستان به صورت  متداوم 

مهاجرین یک نسل جدید که تعداد زیاد شان یتیم های ناشی از جنگ، و در داخل این کمپ ها بزرگ گردیدند و توسط مدارس 

 .دینی جذب شدند

 در این منطقه در بین کمپ های پناهندگان مسکن گزین شدند سه حزب اسالمی 

ترین جامعه دهات رکز، که شاگردان آن از جمله فقیرارتباط به شبکه های مدارس در جنوب و محزب حرکت انقالب اسالمی که 

 .و قریه جات در تحت رژیم کمونیست ها بودند

( که زیادترین 1947( و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار )متولد سال 1950همچنین حزب اسالمی جالل الدین حقانی )متولد سال 

 .بیجا شده بودند 1970ـ  1950که در زمان پروگرام نوسازی بین سال های  یویان و همچنان آن هایاعضای شان در بین پناه ج
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 حزب اسالمی جالل الدین حقانی در جنوب شرق سرحد بین افغانستان و پاکستان مسکن گزین و تعداد زیاد از اعضای آن از

 .بسیار فعال هستندخوست ـ پکتیا ـ پکتیکا( تشکیل و اهالی بسیار نادار والیات مهم )

 1960ـ 1950که در هنگام نوسازی در بین سال های  ه ایحکمتیار بر عکس تشکیل شده از طبقبنیاد حزب اسالمی گلبدین 

در یک محیط   کهگردیدند شمال مستفید  از بدست آوردن یک نمره زمین به مساحت کوچک، در شرق ویک طبقه پشتون ها 

همه به حزب اسالمی  1980و در سال های بوده مسکن گزینان نو یک قشر متوسط جامعه  ، و اینشدند چندین قومیتی مستقر

 .گلبدین حکمتیار پیوستند

جلب  ۀناطق جنوب و جنوب شرق، نشان دهندمسلحانه در م ۀلعه اجتماعی این مبارزین و مبارزمطا نظر جامعه شناسی، ۀاز نقط

تند پیوسحرکت انقالب اسالمی و حزب اسالمی جالل الدین حقانی  سویبه  اعی اقتصادیفقر اجتم طبقاتی است که ازو جذب 

 .از نظر پروفیل اجتماعی شباهت زیاد دارندکه 

توسط  1996کابل در سال  و ماندان های حرکت انقالب اسالمی به وجود آمدتوسط قو 1994ش طالبان که در سال سیس جنبأت

دن حزب اسالمی جالل الدین ت اسالمی افغانستان را گذاشتند، و با متعلق شبه تعقیب آن طالبان تهداب امار ، وآنها اشغال شد

 .سبب غیر متجانس شدن آنها از نقطه نظر اجتماعی نگردید حقانی

 

 ی اقدام به عملمکانیزم سیاسی اجتماع

امد حو قرار گرفتن اسالمی افغانستان ی ، دو سال بعد از سقوط رژیم طالبان و برقرار شدن اولین رژیم جمهور2003در سال  

، تقاضا و دعوت به جهاد از طرف مال محمد عمر علیه مداخله سیاسی و نظامی قوت های ناتو، سبب تحریک در رأس کرزی

 .قوماندان های محلی احزاب اسالمی جالل الدین حقانی و گلبدین حکمتیار گردید

و سبب فعالیت  دی ـ اجتماعی رول مهم را بازی،های زمینی شورشیان، محرومیت اقتصا نیرو ۀجهت گسترش انتشار و توسع

 .ت گردیدو شدت و وخامت خشون ،های گروهی

شعله ور شدن خصومت بین قوماندان  بین المللی، سبب ۀه احیای مجدد دولت به حمایت جامعدر حقیقت به راه انداختن پروس

یانگر فعال شدن دوباره سران احزاب جهادی های محلی، و باعث شدت خشونت مسلحانه شورشیان گردید. احیای مجدد دولت ب

علیه شوروی ها که در داخل سیستم در پوست های مهم دولت به حیث والی ها و قوماندان های پولیس ایفای وظیفه و از قدرت 

 .اقتصادی و نظامی فوق العاده بر خوردار هستند، برعالوه از توسعه اقتصادی سریع شهر خود نیز مستفید می گردند

از طرف دیگر از درآمد های اقتصادی  نکشاف در سکتور های ساختمانی، ساختمان های دولتی و بانک ها، از یک طرف واز ا

 .دست می آورند مستفید می گردنده تولید کوکنار ب غیر قانونی که توسط زرع و

ت تمداران اجازه حفاظت و حمایانتصاب خویشاوندان و دوستان جهت بلند بردن قدرت شان به صورت غیر قانونی برای این سیاس

بین المللی،  ۀاز بدست آورد های سیاسی و اقتصادی شان را می دهد. به این نتیجه می رسیم که از حضور مالی و نظامی جامع

 .می کنندتالش برای افزایش یافتن و مستقر ساختن پایه های قدرت شان استفاده کرده ضای رژیم نو اع
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اجازه می دهد که از عملیات هوائی و پاک کاری زمینی  ها و قوت های ناتو، به قوماندان قومانداناتحاد و توافق منطقوی بین 

باعث کدورت و رنجش و نارضایتی مردم  و ،کرده استفاده« یزمرجنگ علیه ترو»توسط نیرو های زمینی، که در چوکات 

 .به شورشیان می گردد مردمپیوستن  شورشیان به نفع خود استفاده کرده و سبب ،گردیده، که از این نارضایتی

ستراتیژی قوای مسلح بین المللی سبب پرورش دادن هویت سیاسی یک نسل نو جهادی ها ضعف و ناتوانی دولت و اشتباهات 

 .گردید

 .ظهور شان، زیادتر اتکا می کند به استفاده از ارتباطات محلی ـ قومی و قبیله یی ،اول مشاهدات ۀدر درج

اهمیت پروسه مستقر شدن شان از نیمه دوم قرن بیستم می باشد، که  ۀیزم تشریح فعالیت مبارزین مسلح نشان دهنداما تحلیل مکان

 .می گیرداز محرومیت های اقتصادی و اجتماعی شکل  آخر ۀاین طبق

شان  اتحاده ندهان دها به آشوبگران نشاجتماعی مبارزین و تبدیل شدن آن سیاسی افغانستان، ترکیب ۀخره مغلق بودن تاریخچاالب

 .می باشد

 سببل زیاد به احتما می کند و این تغییرات نو مطابقت به یک پیش بینی شده،  2014خروج اردوی ناتو که در اواخر سال 

 .گرددقدرت های محلی می ۀ دوبار ساختار

محرومیت های در آن ، که می شودبرعکس از نقطه نظر منطقی به وجود آمدن یا ایجاد یک نسل نو جهادی ها پیش بینی 

 .یا شورشیان مسلح ادامه خواهد یافت اقتصادی اجتماعی رول بزرگ بازی کرده و به این جهت حفظ و نگهداری ملیشه ها و

 

 پایان

 

 

 

 

  

  

  

 

 


