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 12/04/2018    فریده کمال
 

 افغانستان دولت علیه مسلحانه شورش و انکشاف
 

 (L’Etat – Nation) و عبور به دولت ـ ملت منطقوی تا فرا ملتی عی ـ سیاسییامد ها و عواقب اجتماپ

 
 ولیتیکش برای تیز دکتورای سیانس پالعاتقسمت کوچکی از مط نویسنده: مرجان کمال

 فریده کمال مترجم:  

 مقدمه :

 حاد  ات» همچنینبه اتفاق هم  و توسط قوای ناتو و  و پیش برد آن انه قوای ائتالف به رهبری امریکاعملیات مسلح

 در افغانستان، منتهی به عقب نشینی ستراتیژیکی طالب ها گردید. «شمال

اکتوبر  7شروع عملیات  تأریخشود، از  های بزرگ مملکت مین که شامل شهرعقب نشینی از مراکز قدرت شا

 ب نشینی از قندهار بود.قعکه ی تأریخ، 2001دسامبر  6 تأریخ به  ختم آن تا 2001

 ،پروسه احیای مجدد زندگی سیاسی همچنین و نو و مستقر کردن یک دولت 2002بُن در جنوری  ۀفقنامامضای توأ

 گردید.رئیس دولت ، منتج به  انتخاب این پروسه و سرانجام

س یئتخابی و یک تعداد انتصابی توسط رکه یک تعداد ان یتوسط پارلمان، و یک پارلمانول سؤتشکیل یک دولت م

رگه رسماً جملت، ولسی جرکه و مشرانو  ۀینی که از طرف هر دو خانکه ضامن قواناساسی دولت، و یک قانون 

 باشد. و حقوق بشر و حقوق اتباع  مخالف شرعیت و قوانین نباید منتشر می شود

 کمک و همکاری 2010بین المللی تا سال  ۀحمایت و تعهد جامعز دولت در کنفرانس بُن ا 2006در ماه فبروری 

. موازی به ریافت نموددرا «Stratégie Nationale de Développement»  ملی انکشافو تیژی سترامؤسسۀ 

وای لیه قاز مناطقی که در آن عقب نشینی نموده بودند شکل گرفته و شروع به حمالت عطالبان،  ۀآن شورش مسلحان

  .ه احیای دوباره متحد گردیده اندکه با پروس کردند، ان علیه مردم ملکی و اردوی افغاننچائتالف بین المللی و هم

ت مختلف تحت نظر یک قومانده متحد کردند ای کویته تشکیالت  خود را در والیدر شورا 2003طالبان در ماه مارچ 

قندهار و  زگان،ار ،الیات  جنوب، هلمندر شورشیان بسیار قوی و فعال در وحضو و با حزب اسالمی اتحاد بستند.

 ان تأسیسات خود را به صورت مستحکم جاست، پکتیا و پکتیکا بوده و شورشیشرقی، خوجنوب  زابل و در والیات

 اشد.بیونس خالص میمحمد ندان حزب اسالمی شاخه مولوی احقانی، قوم ۀد و تکیه گاه قوی شان زیادتر شبککردن جاب
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به صورت متواتر حمالت در این والیات شورشیان به صورت دوامدار قوای معضل و زیان بخش برای مردم بوده و 

 د.نانجام می ده

که زیادتر ارتباط می گیرد وجود دارند در والیات مرکزی و شمال مملکت شورشیان به صورت گروپ های خورد 

به شورش  هستند و و مربوط به شبکه قدیمی حزب اسالمی که قبالً در آن جاه ها به موجودیت آن عده از اشخاصی

عمل می نمایند و باالی این فعالیت های حزب اسالمی، نا آرامی های ناشی از  راگندهمسلحانه  زیادتر به صورت  پ

 ای مسلحانه، قتل ....عالوه گردیده است.هدزدی 

به ارتفاع بلند و کوهستانی شمال شرق، مناطق کوهستانی اطراف لغمان، کنر و نورستان از شروع عملیات  مناطق

 وجود داشت.  2007تا سال  2002صورت منظم از سال ب آنده و بمباران از کنترول دولت خارج بو امریکائی قوای

می  2001در سال  ۀ بُنوالیت شرقی ننگرهار از جمله یکی از والیات آرام مناطق پشتون نشین از شروع توافق نام

وند، می ش دف قرار گرفتهباشد. حمالتی که توسط آن قوای بین المللی، قوای ملی و همچنان  شخصیت های سیاسی ه

وزیر دفاع را هدف قرار داد، الکن به آن مؤفق نگردیدند، گر چه این حمالت در  2002که در سال  ای مثل حمله

 تعداد آن افزایش یافت.شروع به صورت پراگنده بود، الکن آهسته آهسته 

 در مناطق مرکزی وطن نمود:ای  انکشاف تازه  نمود کهباید یادآوری 

ولسوالی ها در والیات وردک و لوگر، که از طرف  2006ل توسط شورشیان از تابستان به دست آوردن و کنترو

 ی را که ولسوالی های. این ولسوالی ها عین تحول و دگرگونیافتمی  وسعتترول در تمام این دو والیت شب این کن

شبکه مدارس حزب  رو هستند، متحمل می شوند. وه ب خواجه نور رو و پشتون نشین غزنی مثل اندر، گیرو، مقر

 بسیار قوی منطقوی می باشد. بمولوی محمد نبی محمدی در این مناطق یک تهدا

ینه ئشته که در آن شورشیان مانند یک آاز نقطه نظر اجتماعی ـ سیاسی، خشونت های مسلحانه چندین روی یا شکل دا

زندگی سیاسی ـ اجتماعی در همان  شان در مناطق یک نتیجه فوری در باالیعمل می کنند و جای گرفتن و استحکام 

جنگ در تمام ساختار های اجتماعی ـ  که این سه دهه یشد. قوت شورشیان از تغییرات عمیقمناطق می داشته با

ارتباط می گیرد به اشخاصی سر اقتدار، و وجه  یشکلبه به وجود آمده و این تغییر سیاسی که در مملکت حاکم است 

أثیر باالی نتیجه تصمیم گیری و حل درگیری دارد. همچنین انکشاف شورش مسلحانه به کار بردن قدرت شان، که ت

تأثیر باالی ساختار یا ساخت اجتماعی ـ سیاسی منطقه داشته و سبب  خنثی ساختن آن می گردد تا بتواند زمینه کنترول 

 خود را امکان پذیر بسازد.

قوای امنیتی ملی را وابسطه به کمک خارجی  و اردو وسالح هر دو طرف متخاصم، شورشیان  و دستبرد به استعمال

 یا بیرونی می سازد.

جهت برسی و تحلیل اوضاع فعلی افغانستان باید مؤقعیت جیوستراتیژیک که سبب این نا آرامی گردیده است مد نظر گرفته شود. 

ندن شان در منظقه روشنی می اندازد. منظقوی را جهت ریشه دواسهمیه مالی بازی گران بر تیژیک به ما  ااین مؤقعیت جیوستر

صویب تو قرار بوده و طبق  ه به قوای ناتوطکامالً وابس که عمل می نماید، به فعالیت شورشیان به همین منوال دولت جهت مقابله
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ا ه تیژیکی خود همیشه به کشمکش ها و نا آرامیاتأسیس خود نظر به مؤقعیت جیوستر می باشد. دولت افغان از بدومتحد  ملل

 مواجه بوده است.

 ه راه انداختن عملیاتـو ب 2001ر ـبـوامـوای امریکائی در نـه قـلـداخـه در افغانستان از وقت مـانـحـورش مسلـت شـیـاهـم

(EnduringFreedom )ۀیک دولت که از حمایت بی حد جامع تغییر کرد، و امروز تبدیل شده به یک شورش مسلحانه علیه 

 برخوردار است. 2002معاهده بُن در جنوری سال  اءبین المللی از زمان امض

 :نظم داده می شود سطحشورش مسلحانه به دو دسته یا دو 

 به سطح فرامنطقه. و دیگر یکی به سطح منطقه،

 به سطح منطقه عبارت از بسیج شدن شورشیان

نه، هم از لحاظ فزیکی، آشوبگرا «Tactique» منطقوی عبارت از جریان، گردش و عبور و مرور تدابیر جنگیا به سطح فر

 هم از لحاظ مهمات جنگی و پروپاگند می باشد.

جهاد تشکیل گردیده است. اما  ۀمیراث دورجا ماندن ب ازقبیلوی و  ،آرامی، از عناصر سرحدیعناصر ساختاری منظقوی نا

ساختاری نا آرامی  و عناصرانکشاف شورش در یک منطقه تأثیرات زیاد باالی تشکیالت سیاسی ـ اجتماعی همان منطقه دارد 

 ریفورم، اصالح و تغییر و تبدیل می باشد. در حالت به طور دوامداربه سطح منطقه 

 عین شکل خشونت مسلحانه در عین زمان علیه دولت و علیه قوای ناتوکه به ما اجازه تشریح از کدام ها استند عناصر ساختاری

  تفاوت در والیات شرقی و جنوبی مملکت خواهد داد؟در شرایط یا در بافت اجتماعی ـ سیاسی بسیار م

گی روز افزون، فعالیت شورشیان در مناطق تحت کنترول شان در جنوب و شرق، با وجود متجانس بودن و یک پارچ چطور

 عوامل منطقوی نا آرامی به بازی های فرامنطقوی خود را پیوند می دهد؟

خود را با اهالی از طریق کار های بشری نزدیک ساختم و در عین زمان در عین زمانی که  2007تا آخر  2003از سال 

مام نقاط و بعداً در ت لی و سرحدی پاکستان شروع نمودهیقاتی را از مناطق قبائکارهای تحق کارهای تحقیقاتی خود را پیش  بردم.

، پکتیا، لغمانننگرهار، غزنی،  زگان،را قندهار، ، سرحد لقبائ ، باید به عرض برسانم که زیادتر مناطقتوسعه دادم کشور

 تحت پوشش قرار دادم.را وردک، لوگر  کاپیسا، کابل و ولسوالی های آن مثل سروبی، چهارآسیاب،...

با ا هو گو  صحبت و گفت ها، گو های سیاسی، مالقاتو  از مشاهدات مستقیم، تحلیل و گفتاند تحقیقاتی عبارت  عاتاین مطال

ندان های پولیس، با نمایندگان قوت های اهای والیتی، با قومولین شوراؤس، با مدر والیات، ولسوال ها در ولسوالی ها ناوالی

 می باشد. دولتی و همچنان مردم محل سازمان های غیر سیاسیون میراث جهاد(، نمایندگان قبایل، با کارکنان) منطقوی

جنایات  دزدی های مسلحانه، وجنایی، از قبیل  ۀزاالت مختلف در مورد شورشیان مسلح، حوادث تاؤگو و مذاکره و سو  گفت

، یتمورین دولأکال مختلف قوت های منطقوی )مشمختلف، نظریات اهالی در مورد حضور قوای بین المللی و تأثیر حضور ا

 زورگویان و شورشیان( صورت گرفت.

حه ه به استعمال اسلخرالابو وی، مثل کنترول یک منبع عایداتی گر یک بازی قدرت منطقجنایی تازه اکثراً نمایان ۀیک حادث

 ماشیندار، راکت و انفجارات( می انجامد.)

ۀ ارائه کردن نظریات و استدالل حضور گروپ های مسلح فعال و یا پنهان و نهفته تأثیرات خیلی ها مهم باالی شیوه یا طریق

 داشته و دالیل جهت توجیه و یا مشروعیت موقف خود استعمال می کنند.
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که کم و بیش ارتباط به شورش دارد، یک فکتور مهم مداخله در  ل مختلف نا آرامی های مسلحانهر اشکاددرگیر بودن دولت 

  انکشاف ساختار قوت های محلی می باشد.

کوشش می شود به تشریح اینکه چطور انکشاف یک شورش مسلحانه علیه دولت، در دینامیک ساختن یا ترکیب ملی از نظر 

 خود را پیوند دهد.ی تأریخ

قوت های ائتالف به که مملکت از زمان مداخله  یها و ساختار های ملی، توسط تحوالت بزرگنامیک یا تحرک در بنااین دی

 رو می باشد.ه ب به عقب زده شده اند رو 2001در نوامبر رهبری امریکا 

امه صل توافق نبازسازی دوباره دولت و زندگی سیاسی، که حا ۀگذاشتن پروس ءبه اجراشورش مسلحانه علیه دولت در فردای 

 است به وجود آمد. 2002بُن در جنوری سال 

اشد ارتباط بیمسلح جهاد علیه شوروی م پراگنده انکشاف ساختار های قدیمی که به گروپ های ۀن کنندیو همچنان این دینامیک تعی

 ند.ه اات تشکیل داده دوباره خود را منظم ساخته و یک قوت سیاسی را در قریه جات و دهددارد که این گروپ های پراگن

ین ه اـمختاری خود در مقابل دولت هستند. و ب خره مربوط می شد به نزاع و کشمکش بین اهالی قبایل که خواستار خودالاو ب

جه خیلی بزرگ موا نجـله چـی خاکش بـترول تمامکن وی وـن یک دولت قـبرای ساخترد ـنستان جهت پیش بدولت افغا ترتیب

ال موجود بودن یا هستی را در پروسه ساختن یک دولت ـ ملت افغان به وجود ؤک ساست، و این انکشاف شورش مسلحانه ی

 یی خط دیورند.آورده که عبارت است از شناسا

در ابتدا کوشش بر این است که نشان داده شود که چطور دولت می تواند 

ارتباطاط خود را با قوت های محلی در محالتی که شورشیان پیش رفت 

 هد.نموده اند پیوند بد

و می بینیم که چطور ارتباط بین اهالی محل و قوت های محلی )دولتی و 

غیر دولتی( در مرکز ستراتیژیکی انکشافی توسط شورشیان و توسط قوای 

 ناتو قرار دارند.

که چطور در یک والیتی که تا  انتشار خشونت های تازه در قدم دوم برسی

 ردد.گمواجه نبود می ت ننگرهار،را به سویه بلند، مانند والیخشونت هابه حال 

این تحلیل و انالیز به ما اجازه خواهد داد که چطور عناصر نا آرامی های 

این را  و، ای محلی یا منطقوی پیوند می شودنا آرامی هفرامنطقوی باالی 

 )قبیله شینواری(. اندازیم.روشنی بی (Transfrontalière) دو طرف سرحد ارتباط دارندکه در هرسی اهالی رتوانیم از طریق برمی

 

 


