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 قسمت سیزدهم
 

 دردانه من را تو آن چرا بردیبگو بر من،   فلک آخر تو بردی گوهر یک دانۀ من را

 رهم زدی ُگلخانۀ من راـُگلم را چیدی و ب  ُگل چیدن خویشندانم از چه رو کردی شعار 

 

 قومندان نو   چهرۀظهور یک   

از بین بردن سرپرستی و  سبب نتیجۀ تغییرات سیاسی و اجتماعی در زمان جنگ علیه شوروی ها،

 .مدیریت خشونت ها به طریقۀ سنتی یعنی به طریقۀ رسوم و عادات گردید
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، و چنین بر می آید میالدی توسط یک شورای قبایلی سرپرستی می شد 2991شهر قندهار از سال 

این شورا خود را در مقابل حوادث، مخصوصاً برای حل و فصل جرایم ناشی از قاچاق تریاک  که

 .بسیار ناتوان و ضعیف یافت

جهادی به نام مال محمد عمر یک گروپ شصت نفری را گرد هم جمع نموده و آن ها را با  فرد

وسط قومندان ها سر که تخود( check points)اسلحه مجهز ساخت تا به تخریب نقاط  کنترول 

از سرک ها روی کار نموده بودند،  زار و اذیت مردم با گرفتن پول به نام حق العبورآبرای 

 .بپردازند

که تخریب گردید مربوط قومندان صالح، که در نزدیک قریه سنگ  سر  کنترول اولین نقطۀ

(Sang – e Sar )د موقعیت در ولسوالی پنجوایی، در جایی که مال محمد عمر زندگی می کر

 .داشت

سر را از شهر کیلومتر سرک که قریۀ سنگ  04کیل شده مؤفق به پاک کاری شبه زودی گروپ ت

به زودی تعداد زیادی که همه شاگردان مدرسه یی که مال محمد  .، گردیدندقندهار جدا می سازد

تحریک  ند، و باالخره این گروپ تشکیل شده بهستپیوجنبش عمر در آن تدریس می کرد به این 

گروپ خورد در زمان جهاد نیز وجود  کقبالً توسط ی( طالب) این نام». گردید یطالبان مسم

 .«(Katty Gannon : 29-31. )داشت که با بیرون شدن عساکر شوروی از بین رفت

که توسط رهبران مذهبی  می نماید  ظهور این چهره های نو داللت به یک جواب  به این ترتیب 

دولت در  به تعقیب آن  که داده شد، انحطاط ساختار های سیاسی و اجتماعی محالتزوال و برای 

جهاد علیه شوروی ها  زمان   جهادی قومندان های ،عوض آن به، و میالدی فروپاشید 2991سال 

را  وایکی از آن ها مال نقیب هللا قومندان جهادی که تهداب اجتماعی . با طالبان یکجا گردیدند

 یک و این. ، به طالبان می پیونددندداده بودولسوالی ستراتیژیکی ارغنداب تشکیل الکوزی ها از 

مقاومت زیاد از جانب دیگر  ندهار را بدونقگرفتن  ۀاجاز طالبان برای که ،بود دلیل بسیار بزرگ

 .داد که از این حالت فروپاشی متحیر شده بودند، قومندان ها

 :تشکیالت اجتماعی جنبش طالبان

مال قدرت رهبران جهادی قبایلی  (ATT)طالبان افغان تحریک  خود را یک نمونۀ عوضی برای اع 

تغییرات اجتماعی که با دینامیک فراملتی  عملیۀنتیجۀ یک هم نشان دهندۀ که این  ،ندملزم دانست

اهالی بی بضاعت را در  و زیادتر، کندمی  سرحدیپیوند داشته، و داللت به بازیگران جهادی فرا



ی گیرد، که همانا نسل نو جوانان افغان هستند که در کمپ های پناهجویان در پاکستان تولد مبر 

 .شده اند

 :نمودن درگیری هاه جواب یک رهبر مذهبی به فروپاشی میکانیزم ادار

 :تصویر مال در سایۀ اقوام

در  مال ها ضرورت به میانجی گیری مال ها گردید، که ، ونزاعمنجر به  ،خان هارقابت ها بین 

از تعلیم کافی  ، بی بضاعت ورژیم سابقه  در دهات و قصبات از جملۀ چهره های قابل انتقاد

 . برخوردار نبوده و بیرون از سلسله مراتب اجتماعی می باشند

هنگام برقراری یک  محل در ی،  که توسط مالرسوم و عادات سنتی، سفارش و نظریات   طبق

شده را گرفته  مشروعیت مذهبی به قضیه داده و به این ترتیب تصمیم  جرگه اظهار می گردد، یک 

 .(Rubin, Edwards. )ۀ که بدون حل باقی مانده است، تقویت می بخشدقضیدر مقابل یک 

ها در داخل یک محل داشتند، زیرا منزلت پایین در سلسلۀ مراتب گروپ  ها تحت رژیم قبلی، مال

مخصوصاً خان ها  که دارای  ،ی محلکه توسط دیگر اعضا مال ها وابسته هستند، به دلیل این

 .ند، اعاشه می شوندمی باشاقتدار واقعی در سطح محل 

شبکه اقتدار خود رول  نمودن باالی پارچه ها و یا قطعات اجتماعی برای اعمار خان  به این ترتیب

 .B. )مداخله می کندی کند در حالی که مال به حیث یک فکتور اتحاد و همبستگی اجتماعی مبازی 

Rubin, 2002.) 

اعتبار و حیثیت اجتماعی را دارا می  چهره هایدو نوع مذهبیون وجود دارد یکی مذهبیون که 

و  هدبوکه دارای اعتبار کم اجتماعی  اند مذهبیون  مال ها دیگر . دهستنباشند، که عبارت از علما 

علما خود را نظر به داشتن سویۀ . دارند را ارانزگ مسئولیت نماز دادن در مساجد خود برای نماز

. بلند تعلیم و تحقیق متمایز ساخته و بعضاً نظر به درجۀ تحصیل شان عنوان مولوی را دارا هستند

ال درجه تعلیم بسیار ضعیف و برای زندگی نمودن به دیگر اعضای جامعه در محل خود مبرعکس 

یک  بودن خارجاز  نشانۀ  به که زاده در بعضی محالت به عنوان آخندزاده،. مربوط می باشد

در بعضی از محالت به نام سید یاد می شوند که خود را از نظر . سلسله مراتب  اطالق می شود

 . دننا، عرب تبار می دیهویت

 :حرکت اسالمی مولوی محمد نبی محمدی



نی، توسط شبکۀ مدرسه های والیات مرکزی و شرقی مانند غزطالبان اعضاء اولین اکثریت 

نظم دادن آن ها توسط قومندان های جهادی سابقۀ حرکت  .شدند فراهم زگان قندهار، زابل و ار

 1442وفات )مولوی محمد نبی محمدی  توسط انقالب اسالمی که در وقت جهاد علیه شوروی ها

 . رهبری می شد، تضمین گردید( میالدی

و همچنان در ، در عصر شاهی مشروطه بود ی محمد نبی وکیل ولسی جرگه در والیت لوگرمولو

 وی از جملۀ زمینداران بزرگ. سرپرستی می کردنیز ین والیت یک مدرسه را همدر  همان وقت

 .والیت هلمند به شمار می رفت

، و اکثریت شتدابنیاد سربازگیری بسیار مهم وی در همین دو والیت یعنی لوگر و هلمند موقعیت 

می باشند، نظر به این  عالم  اطرافی و وابسته به رسم و رواج های سنتی قومندان های این حزب

 . که از تعلیمات مدارس اسالمی بین المللی مستفید نگردیده اند

(B. Rubin, 212) : 

نو  میالدی یک مؤافقه بین افغانستان و مصر امضاء گردید که بر حسب آن نسل 2911در سال »

 .«مصر مستفید گردیدند علما از آموختن علوم فق و دینی در پوهنتون االزهر

باالی  بعداً  را تأثیر آن که نتیجۀ دوگانه، یکی حرکت انقالب اسالمی، اعضااصلیت اجتماعی 

 :یمئتحریک طالبان افغان مشاهده می نما

و یا طبقاتی یا  پارچه های نژادی، قبیلوی مشخص شده توسط حزب کمتراین از یک طرف، 

شبکه های بسیج  می باشد و همچنان ساحه سیاسی ه درکنندتعیین  که ،(clanique)ک النیک 

 به این ترتیب موقعیت جغرافیایی مدارس .محلی پیوند دارد ساختار های تعلیمات مذهبیبه  نمودن 

 زگانغزنی، زابل، پکتیا، قندهار و ار سبب سربازگیری مخصوصاً از غلزایی های به حیث نتیجه

 .می باشد

از طرف دیگر تقاضا و خواسته های اساسی حزب شناختن ف ق به  حیث منبع قانون بوده و اجازۀ 

که مخالفت  ،مبارزۀ ایست ادامه و در واقع این راه ،دهد میتشکیل جمهوریت اسالمی واقعی را 

مذهبیون طرفدار دولت و سیاسیون  که جدایی  ون را از زمان ظهور دولت افغانستان به مقابلمذهبی

 . شروع گردیده بود را می خواستند، دین از دولت

و یا حقوق سنتی رسوم  شرعیحقوق  منابع  ازفشاری  پا William Maleyبرای ویلیم مالی » 

اقدام جهت گرفتن کنترول جامعه توسط  و عادات توسط جرگه، در رقابت مستقیم همرای هر نوع

 . «شدبا دولت می



(W. Maley, Political Legitimation in contemporary Afghanistan. Asian 

survey (vol. 27no 6. Jun, 1987. P. 705-725). 

 :مطابقت به دو پدیده می نماید  میالدی 2990در سال  ظهور تحریک طالبان

نمودن از یک طرف نشان دهندۀ تنظیم دوبارۀ پیوند اجتماعی و عینیت بخشیدن به آن با تطبیق 

، و رجعت نمودن دوباره  مذهبیون که تنها آن ها تضمین کنندۀ تطبیق دقیق و معقول تیعشر

 .ت می باشندیعشر

نسبت به  ،قرار دادن مذهبیون در قطار اول و تیعاین تقاضا به منظور تطبیق شر از طرف دیگر

، مذهبیونتطبیق نمودن فق توسط و  نمایندگان قبایل که زیادتر تطبیق کنندۀ حقوق سنتی هستند،

، و همچنان داخل نمودن در ساحه سیاسی .گرددبرقراری موازنه بین این دو گروپ می باعث 

ی بوده و افراد بی بضاعت کشور را تشکیل م به دنیای دهات و قصبات مربوط  مذهبیون  را که

 .دهند

پیدایش این : می نویسد  Gilles Dorronsoro , 2006, op. cit, p. 15جیل دورانسورو )

جنبش، در ابتدا یک قطع رابطه در بین مذهبیون و کنار زدن علمای بزرگ، مخصوصاً مجددی ها 

 (. اکثراً بیسواد و ،به نفع مال های بی بضاعت

علما، به ضرر یک ایدیدلوژی اسالمیست های ت و دادن رول برای یعبرعالوه تأکید باالی شر

به همین  .میانه رو، که تحریک طالبان را از مخالفین وی مانند جمعیت اسالمی مجزا می سازد

یک جدایی واقعی به صورت  ن امیالدی توسط تحریک طالب 2991ترتیب گرفتن قدرت در سال 

 .عمل می نمایددر صحنه سیاسی افغان ها 

برای ختم  ،نظم توسط طالب ها ترمیم دوبارۀ یات بریعنمودن مطلق شررارو برق هدف از مطالبه

براه انداخته  برای گرفتن اقتدار در کابلتنظیم های جهادی  جنگ های خانمانسوز بود که آن را

 برای فرونشانی جنگ های تنظیمی بهاقتدار  ۀیک نمون ظهور تحریک طالبان ، در حقیقتبودند

 .شمار می رفت
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