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  چهاردهمقسمت 

 دعالم همه ساکن، چو دِل من گرد   هر شب که دِل سپهر گلشن گردد

 آئـیـنۀ دل ز آه روشـن گردد   صد آه  بـر آورم ز آئینۀ دل
 

درگیری  نوعوجود دارد، این است که چندین  2002یکی از مشکالتی که برای دانستن تحوِل درگیری مسلحانه از سال 

 لمللی در افغانستان جریان دارد.مسلحانه در یک زمان تاریخی همرای مداخلۀ سیاسی و نظامی جامعه بین ا

آزادی تغییر »ستان انکشاف نمود، وقتی عملیات جنگ آشوبگرانه از مناطق جنوب و شرق وطن، هم سرحد با پاک

لِی پاکستان ب نشینی ستراتیژیک در مناطق قبائخاتمه یافت، طالب ها یک عق«  Liberté Immuable« » ناپذیر



طرفداری یک تحول سیاسی اجتماعی در این مناطق از زمان جهاد افغان ها مقیم نمودند. گروپ های مسلح محلی به 

گردیده و سبب به وجود آمدن یک جنبش نو به نام طالب های پاکستانی که از یک طرف وابسته به دینامیک قومی محلی 

 یک منبع نوی مادی توسط آمدن القاعده در منطقه تمویل می گردیدند. بوده، و از

طالب های افغان خود را دوباره جمع و جور نموده و شروع به جهاد کردند. توانائی مالی شان به آن  2003 اما از سال

. بعد از این تاریخ، شورش عمومی و با داددر باالی یک قسمت بزرگ قلمرو را ها اجازۀ پهن نمودن فعالیت های شان 

 حاری در پیش گرفتند.یک ستراتیژی نو، فعالیت وحشتگرانه را با افزایش حمالت انت

حد اعظم خاک، برای شان اجازۀ کنترول یک قسمِت زیادی حمالت شورشیان در  گسترش و توسعۀ 2007بعد از سال 

ملک را داده، و برای  تسخیر محالت از حاکمان محل، حمالت مسلحانه را به صورت دوامدار باالی اماکن دولتی ادامه 

 یخ حمالِت انتحاری شورشیان وسعت و گستردگی زیاد را شناخت.دادند. و مخصوصاً از همین تار

 می باشد.در افغانستان باالخره عملیات علیۀ قوای ناتو نیز زیاد گردید، و این شروع َدرگیر ماندن نظامی قوای ناتو 

زیاد شدن تعداد عساکر از یک طرف و شدت گرفتن حمالت علیۀ شورشیان از طرف دیگر عواقب  2009در سال 

 ناگوار را به همراه داشت، که عبارت از بلند رفتن  ضایعات بسیار زیاد افراد ملکی و نظامی می باشد. 

 علیه دیگر شروع گردید.   یکی بر افراد مسلح جهت منابع اقتصادی کشور تعدادعین زمان، بین یکدر یک جنگ دومی نیز

منشأ مادی و  افغان را تغییر شکل داد. به وجود آمدنازدیاد پول توسط اقتصاد قاچاق صحنۀ سیاسی  1990از سال های 

بند های اقتصادی به  و دباالیی کردن ها و ز به وجود آمدن یک شبکه نو مشتریان در یک بافتی که در آن جا َدو آغاز

 سرعت روان بوده و یک دلیل فقر اقتصادی به درجه آخر در نزد تمامی اهالی می باشد.

عبور و مرور بین المللی می باشند یک غنا فوق العاده زیاد را دریافت کرده اند، مثالً یکی  والیاتی که دارای نقاط 

 تورخم موقعیت دارند.  نقطۀ عبور  آنکه در دیگری والیت ننگرهار، سپین بولدک، و آن نقطۀ عبورکه در والیت قندهار

غنا، و همچنان بلند رفتن اقتصاِد سرسام آور از دریافت کار نزد قوای ناتو نیز یکی از دالیلی بزرگ  2002بعد از سال 

 مواد مخدر.

مطابقت می کند به عرضۀ استخراج معادن کشور توسط  2011باالخره اعالن خبر خارج شدن قوای ناتو در سال 

 جامعه بین المللی، کمک به خلق نمودن یک بازار نو محلی به ارتباط این استخراج:

 ام اشخاص و خلق شدن ماموراِن امنیتی مسلح.ـ در اختیار گذاشتن زمین، استخد

لوژیستیکی، و نو ساختن پرستی منابع اداره و سر انکشاف و وسعت دادن شورش علیه دولت یک انتخاب ستراتیژیکی،

. از طرف دیگر داللت می کند به دوباره باز کردن ارتباطات مثبت همرای اشخاصی که به آن ها خوشبین هستند اعضاء

( از  Passifکه با دادن سر پناه و معلومات، و یا یک حمایت غیر فعال یا ) (  Sympathisantsها )یا سمپتیزان 

 شورشیان.



فلهذا این روابط بین شورشیان و پارچه های مختلف مردم تابع و نمایان گر تمامی عناصری که سبب مشخص نمودن 

 و انکشاف کشور. مثل پروگرام دوباره سازی شود،تطبیق میناتو  که توسط قوای ظامیو ستراتیژی ندینامیک صحنه سیاسی 

دالیلی که برای تشکیل و تأسیس یک محیط سیاسی ـ اجتماعی مساعد و یا غیر مساعد،  اصر برای ما ترسیم کنندۀاین عن

له که از تحرک هویتی که حاصل مداخ یو یک اعتراض خشونت بار علیه دولت را بیان می نماید. همچنین استقرار محل

خارجی می باشد و باعث تغییرات در دهات در هنگام جهاد علیه شوروی و هم در وقت جنگ های داخلی که به تعقیب 

 روی کار آمد.  1990آن در سال های 

 ادامه دارد
 

 

 


