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 وارث رزمندگان ضد شوروی طالبان افغان
 شوروی هامشخص ساختن هویت سیاسی و اجتماعی یک میراث جنگ علیه 

 مترجم: فریده نوری کمال

میالدی نوشته  2014یادداشت مترجم: مقالۀ ذیل را روان شاد مرجان عزیزم درماه جوالی 

یکی از رسانه های معتبر فرانسوی  (DIPLOMATIE) دیپلوماسی 9بود و در مجلۀ شمارۀ 

اینکه به یک فرانسوی چاپ پاریس نشر شده بود که مـن بـه خـود جرئت دادم که آن را با درک 

بسیار عالی و سیانتیفیک نوشته بود، ترجمه کنم و برای مطالعۀ خوانندگان برای نشر بـه وبسایت 

خواندنی و عزیز " آریانا افغانستان آنالین"  تقدیم دارم. اگر در ترجمۀ آن کوتاهی صورت گرفته 

   باشد از روان پاک مرجانم طلب معذرت دارم.

 فریده نوری کمال

 

 دومقسمت 

 

 رق را در اختیار دارندـجنوب ش جنوب و ،جنبش طالبان افغان برای استقرار سیاسی و اجتماعی خود. 

  توسعه و انکشاف شان از این سرزمین گواه توانا ساختن یک بنیان یا پایگاه نو برای جلب عضویت  2003از سال

 .خشونت مسلح به وجود آمده است هطرفداران که در اثر تضاد ها و دشمنی های چندین ده

  به رهبری مال محمد عمر سقوط دادند را و متحدین وی رژیم طالبان اضالع متحده 2001در سال. 

  از حزب اسالمی گلبدین حکمتیار  ندکه عبارت ا گردیدند هطالبان با دو گروپ سیاسی مسلح دیگر همرا 2003از سال

 پاکستان نمودند قبایلیکه سعی بهم پیوستن را در مناطق  ،و حزب اسالمی جالل الدین حقانی

  و از آنجا با رخنه نمودن با گروپ های فعال، فعالیت های دهشت افگنی و وحشت را در داخل خاک افغانستان شروع

 کردند.
 

 در درگیریاقتصاد بازار 

 مهمند و خیبر از بین رفته و در داخل خاک یلی پاکستان در دیر، بونیر،ت و تولیدات کوکنار در منطقه قباکش 90های  در سال 

 .در والیات هلمند، ننگرهار و بدخشان جاه گزین گردید ا  مخصوص سرحدی افغانستان

بدوش مترجم آن است این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  میباشد 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/marjan_kamal_taleban_afghan_wares_razmendagan_zedussr_2.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/marjan_kamal_taleban_afghan_wares_razmendagan_zedussr_2.pdf


  
 

 

 5از 2

ندان های محلی ازمین های زراعتی آبی دولتی توسط قومبعد از سقوط رژیم کمونیستی طرفدار شوروی، تمام  1992در سال 

 .تصرف و سبب خلق شدن رقابت ها بین شان گردید

ندان ارات قومییتغ دیگر این تحوالت و ۀوی سیستم سیاسی می گیرد، به عباروظیف ریخود را از تبدیل شدن تغی ۀاین تحوالت ریش

اسلحه و آهسته آهسته آزادی خود را   مخدر خره به قاچاق موادو باالق دولت تبدیل کرده را به یک قوت مافوجهادی  اسبق های

یرد. گوظیفوی قدرت سیاسی می  چوکاترات در یگرفتند. این تحول منشأ خود را از تغی ،که از آن به وجود آمده بود از حزبی

بدون ارج گذاشتن به قوانین  ومافوق از کدر محلی بیرون شده و معامالت به صورت خودسرانه  ۀدر واقع انکشاف و تحول شبک

خالف قانون تخصص دارند، در امور شان در قاچاق مواد مخدر، اسلحه، و انواع دیگر  ۀکشور عمل می نمایند، که هم ۀنافذ

وظایف و تقسیم ضروریات  ۀن کنندیدوران مقاومت همه چیز توسط یک قدرت مرکزی که همانا احزاب شان بود کنترول و تعی

 .شان بود

 ۀاربه عبو یا  ندان های مختلف نظر به توانایی مالی که در این مدت اندوخته اندایا گسترش قدرت نظامی سیاسی، قوموسعت 

د. فلهذا منبع اقتصادی قاچاق و دلیل خشونت و بی امنیتی ننقاط عبور و مرور در سرحدات می باش دیگر مربوط قدرت کنترول

اند های رقیب سبب نا امنی دائمی و همیشگی گردیده است. با وجود این های ب ق تحت کنترول شان رقابتدر قریه جات و مناط

تقسیم نظامی سیاسی، جهت موازنه برقرار کردن ظهور گسترش مناطقی که در آن عملیات شان صورت می گیرد یعنی  ،پدیده

ند یک توانست ه آن دست یافتندندان ها بااین نقاط مرکزیت نو اقتصادی که بعضی از قوم نقاط سرحدی مرکزیت یافته است. 

 ایجاد کنند.سلطه برای شان 

 برقرار کردن تبادل بین المللی بین ممالک نشان دهنده یک نقطه ارتباط مطمئنسپین بولدک در جنوب در قندهار پوسته سرحدی 

 .گلف و آسیای میانه از طریق بندر دریائی ترمز باالی آمو دریا در ازبکستان

و پارچه پارچه شدن اوضاع  1995و  1992های  ندان های محلی بین سالاتوسط یک گروپ بزرگ قوم شاهراه قندهار، هرات

 .سیاسی یک منبع مطمئن به خشونت های مسلحانه شان می باشد

و به  ،دلع صالح نمایکه در آنجا فعالیت داشتند خرا که رقبای آشوب گرای مسلح محلی  فق شدؤجنبش طالبان م1994در سال 

قندهار و  سرک بین  ترمیم   بابر اعالن نمود که پاکستان به مبل  سه ملیون دالرهللاجنرال پاکستانی نصر1995مارچ  30تاریخ 

و  هرات را تعهد می نماید. بر عالوه طالبان از کمک مالی تاجران خارج از وطن که در مناطق گلف مشغول تجارت هستند

 .ط می دهند مستفید می گردندممالک گلف را به پاکستان و آسیای میانه ارتبا

 

 فرهنگ سیاسی اجتماعی طالبان

منی دست گرفتند. تضاد و دشه مسکو، مجاهدین کنترول پایتخت کابل را ب ۀگام سقوط رژیم کمونیستی تحت حمایهن 1992در  

م وخی جاری وهای قومی بین جناح های مختلف به صورت خیلی وخیم سبب بروز جنگ های داخلی گردید. در این اوضاعی انف

مال محمد عمر، که به تدریس علوم دینی در مدرسه  1994خشونت بین جناح های مختلف شعله ور بود، که در  که وحشت و

ان نداو قوم جوانطالبان ، سبب جمع آوری و تشکیل یک گروپ ندان سابقه حرکت انقالب اسالمیادر جنوب کشور و یک قوم

 .طلبا که یک ساختار مقاومت علیه شوروی ها بودند، به وجود آورد هۀبوط به شاگردان مدرسه جبکه مر یهای
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خلع سالح، و بیرون انداختن گروپ به گرفتند، و را جنبش طالبان به زودی کنترول نظامی و سیاسی والیت قندهار در جنوب 

 .که در کابل در حال خشونت و وحشت بودند اقدام نمودند 1996های مسلح در سال 

تشکیل این گروه یا جنبش از تهداب اجتماعی میراث مستقیم مولوی محمد نبی محمدی می باشند، این جنگجویان همه ساختار یا 

پشتون های جنوب و جنوب شرق و از نظر اجتماعی ارتباط می گیرند به طبقه فقیر و تهی دست، و یک نسل نو که اکثریت آنها 

سرحدی همرای افغانستان و والیات غزنی ـ قندهار ـ زابل و  ۀدر منطق های مهاجرین در پاکستان که در کمپ یاز یتیم های

 .اوروزگان تربیه شده اند

ندان های اسبق حرکت، که این نسل نو را در داخل یک کدر منظم که توسط فرهنگ جهادی اندان های این جنبش همه قوماقوم

 .خیلی بارز بود، مشبوع کردند 80که در سال های 

 ،مودندتدریس نندی کالسیک یک تعبیر عام فهم، به جوانان نان پناه جو را عهده دار بودند افکار دیوباین جوا ۀمدارسی که تربی

  .ند هند گذاشته شد، منشأ خود را می گیردبوتهدابش در دی 1867این افکار دیوبندی در سال که 

شد،  که سبب ظهور یک ندی افزوده دیوب ز ممالک گلف به تعداد مدارساز برکت سرازیر شدن پول زیاد ا 80در سال های 

 .یار کرداختطالبان  پیوند و تحقق جهاد یک جای مرکزی را در نزد جنبش شد. و بدینگونه اسالم سخت گیر و غیر قابل انعطاف 

اسالمی  یعتشرجامعه، که در آن از قوانین  ۀبه ساختن دوبارارتباط  1994از نظر اجتماعی ظهور جنبش طالبان در سال 

طالبه گردیده است. این تقاضا توسط یک مولوی قریه که روابط وی با فامیل های کالن روحانیون قطع گردیده است درخواست م

 .گردید

ظاهر شدن  .دمی کن یمه دوم قرن بیستمدر ن شاننا گفته نباید گذاشت که گرفتن قدرت توسط طالبان مطابقت به بی ریشه بودن 

، ندکردپر   به وجود آمده بود، ـ نخبگان ـ و دانشمندان اءعلم از نبود ، که به دلیل دوران جنگرا ای جای خالی  ،این مذهبیون نو

 .خالصه که فرهنگ سیاسی طالبانی نتیجه تبدیل شدن اوضاع اجتماعی به دلیل جنگ می باشد

یک فرهنگ خودمختاری به  آهسته آهستهداشتند، در قاچاق اسلحه و مواد مخدر  انکشاف شبکه داخلی که تخصص و مهارت

   ،  مبدل شد.که به آن وابسطه بودند مقابل احزابی ندان ها دراقوم

 

 یک دوره نو خشونت مسلحن شورش بر علیه دولت و دوباره برانداخت

علیه دهشت افگنان یا در چوکات یک جنگ کلی بر« ر ناپذیریآزادی تغی»راه انداختن یک عملیات ه ب 2001در ماه اکتوبر 

 .توسط امریکا به راه انداخته شد، که به زودی سبب سقوط کابل و بعدأ قندهار گردید تروریزم

بن گردید، که در آن پیش بینی تحریر قانون  تی درموافق ایامض ، منجر به 2002در جنوری ی یک کنفرانس بین المللی برگذار

هدف از این اقدامات به راه انداختن  .گزین شدجا اساسی نو و تشکیالت برای برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی

 مللیقوای نظامی بین ال ، که برای رسیدن به این اهداف و بر قراری آنبود،  احیای دوباره یک دولت قانون مند شیا رو طرق

که از جانب شورای امنیت سازمان ملل منصوب گردید، که رژیم نو ساخته کابل را به   (I.S.A.Fکمک و امنیت یا محافظت )

 ۀکابین تشکیلبه داخل رژیم نو در شان  ۀت نماید. سران احزاب سیاسی مختلف، مقاومت علیه شوروی ها هملحاظ نظامی حمای

 انتخاب گردیدند. 2010و  2005یا به حیث وکالی ولسی جرگه در انتخابات پارلمانی  دولت سهیم شدند و
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وزارت داخله تعلق  ندان های امنیه که بهامحلی در ساختار دولت به حیث والی ها یا قوم ۀندان های سابقادر والیات انتصاب قوم

های  تحکوم تشکیالتیک گروپ مسلح گردید که به تصرف مناطق تحت کنترول آن ها انجامید. کنترول  ایجاد دارند، دلیل

شبکه  رقابت وجود آمدن یک درآمد نو، باعث تولیدبداللت به  وبین المللی می باشد کنندگان مالی آن ها کمیته محلی که تمویل 

 .رقبا گردید جدید

یک میدان مبارزه و تضاد ها و تشکیل تأسیس گروپ های نظامی رقیب  ۀدولت سبب بوجود آمدن دوبار ۀپروسه احیای دوبار

 .در تمام کشور گردید

گاه خود در پاکستان اعالن جهاد علیه قوای ناتو و رژیم کابل را به راه انداخت و همرای از پناهمال محمد عمر  2003در سال 

 نفوذ زیاد ،دو حزب اسالمی که عبارت از حزب گلبدین حکمتیار و حزب اسالمی مولوی جالل الدین حقانی که در جنوب شرق

 تهدید جهاد جهت برانداختن دینامیکک فصل جدید خشونت مسلح با عین مشخصات و شروع یبا اینکار  .یکجا گردید شتنددا

آشوبگرانه برعلیه دولت از یک طرف و قوای ناتو به جدید جنگ های چریکی  آغاز شده بود. اردوی سرخ یا ضد شوروی

 ۀاین صفحبروز نمود.  مخالف در اکثر مناطقهای عالوه خشونت گروپ جناح برشروع شد. سرکردگی امریکا از طرف دیگر 

 ه می کند.که معادلت به چندین مرحلاساسی  ۀسه دور بود به  2003ع آن در سال جنگ که شرو

رخنه یا نفوذ کردن از طریق پاکستان، که یک گروپ مسلح غیر قانونی یا  ۀبه یک دور 2005و  2003 بین سال های قدم اول 

 .شته برای طالبان اهمیت به سزای داهت مهیا کردن زمینمردم محلی با شورشیان یکجا علیه دولت شده که ج

در جنوب و جنوب شرق  ا  از بسیج کردن ده هزار نفر مخصوص شروع فصل گسترش، که متشکل است 2007و 2005بین  ا  بعد

 .ا در این مناطق در اختیار دارندرولسوالی ها از کشور، که کنترول تعداد زیادی 

امنیت که عملیات بر علیه شورشیان  جهت حمایت و (I.S.A.F)ناتو و قوای نظامی بین المللی یا نظامی قوت های  توسعۀبا وجود 

 .د طالیان به پیشرفت هایی نائل شدندندرا به شدت پیش می بر

در تمام نقاط کشور ادامه پیدا کرده و شورشیان توانستند که تهداب خود را در شمال و غرب نیز  وسیعیشورش  2007از 

 .بسازند

 

 شورشیان علیه دولت صالحیت گسترش هویتی و نیروی زمینی

ینی میراث مقاومت دادن آن به ارزش های د عتسیج کردن اهالی و رجزمینی و ب توسعۀاستفاده از بیانات جهادی بخش مهم این 

 .ستعلیه شوروی ها

مسلحانه، سخنرانی در مورد بی عدالتی حکومت، بی آبرویی که توسط اشغال عساکر خارجی و  ۀهدف اساسی برای این مبارز

 می باشد. قوای مسلح افغان حق تلفی قوای ناتو و

فهوم و م شدهیک هویت  در بین جنگجویان سبب خلق نمودن سهم بزرگ در به راه انداختن تخیالت جهادی ،کار باالی این دالیل

لیه اشغال گران خارجی و کمک کردن مردم محل امروز به یک عنصر مرکزی زندگی روزمره و فرهنگ دفاع جهاد مسلحانه ع

 .سیاسی افغان تبدیل گردیده است
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استفاده و استعمال از این پروپاگند ها که جهت دفاع از طرف شورشیان مسلح به یک عمل تاریخی باالتر از منطق، تقسیم کردن 

ی محلی که به بسیج کردن مسلحانه در مناطق مختلف به غیر از والیات هلمند ـ قندهار ـ لغمان سرزمین و تفاوت ها، موقعیت ها

 به دیگر مناطق هم ادامه پیدا نمود ـ و بدخشان

در  .یک فرمان برای یک عمل دسته جمعی یک انعکاس قوی دارد چوکاتدر اجتماع یا جمعیت افغان درخواست به جهاد در 

 .این پدیده در خشونت مسلحانه سبب جنگ ها در جامعه، بین اقوام و قبیله ها گردید ۀاستعمال پیچیدسال اخیر  30طول 

رات یپدیده تغیو وجود آمدن این درگیری که راه را برای مداخله نظامی ناتو باز و سبب به درازا کشیدن خشونت های مسلحانه  اب

د. قابل می باشبر علیه دولت  2003گسترش آشوب از سال  ، و90های  اجتماعی و سبب به شهرت رسانیدن طالبان در سال

در تعلیم و تجهیز نظامیان افغان  صتناق ترس و نگرانی از خروج عساکر ناتو و کم کردن افراد نظامی و مهمات جنگی امریکا ،

تشویش  دلیل دیگر نیز قابلروبرو کرد. این احتمال به کشور را به خشونت  و و قوای امنیتی آن از نظر کیفیت یک دلیل بزرگ،

 می باشداست که آن عبارت از حالت اقتصادی بسیار خراب 

از یکطرف خود را در برابر تقلیل قوای بین المللی و مالی و  2014دولت متشکل بعد از دورۀ دوم انتخابات ریاست جمهوری  

تخنیکی مقابل می دید و از جانب دیگر هیچ راه حلی برای 

کوکنار که باعث فساد های گسترده، کم کردن تولیدات 

این حکومتداری ضعیف و جرایم اقتصادی را نداشت. 

 وخامت تهدید مخالفین مسلح دولت ۀفکتورها به همان انداز

 .دارد

مذاکرات همرای مخالفین مسلح دولت، به   خرهو باال

صورت رسمی به یک نقطه صفر و روابط با اسالم آباد 

 .متشنج است

 کشت کوکناره مجادله علی 

 

 

 ختمبخش دوم و پایان 

 :اول این مطلب را به کمک لینک ذیل مطالعه فرمائیدبخش 
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