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 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 ریده نوریفمترجم 
 

 قسمت بیست و هشتم
 

 کان سرو نو برآمده از بوستان برفت  همچون شقایم دل خونین سیاه شد

 که تا استخوان برفت چه نیش بودوه این   ه آهـخوردم زخم ها که نه خون آمد ن

 همچنان برفت برودبرق جهنده چون   چشم چشم و چراغ اهل قبایل ز پیش

 فغان برفت و از منگز تو خبر نیامد   زنهار از آن شبانگۀ تاریک و بامداد

 جان برفتچو دارد داروی دل چه فایده   نهاد که مرهم توانزخمی چنان نیست 

 این صد یکیست کز غم دل بر زبان برفت  شرح غـمت تمام نگفـتم همچنان

 

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           

             

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 فصل سوم
Chapitre III 

 فهرست عمل دسته جمعی

 :یدار شدن آخرین پدیدهپد باالخره 

افزایش روز افزون قربانیان ملکی به دلیل بلند رفتن حمالت انتحاری، زیرا تعداد حمالت انتحاری 

 .میالدی صعود نمود 5002تر از صد مرتبه در سال میالدی به زیاد 5002مرتبه درسال از هفده 

 دننام ،ها، محالت و مناطِق خورد و بزرگ کشوربدون تمایز در اکثریت شهراین شکل خشونت 

گردیز، غزنی، جالل آباد، خوست، لشکرگاه، قندهار، ترین کوت و پایتخت کابل، از جملۀ شهر 

 .های هستند که شورشیان زیادترین حمالت شان را انجام می دهند

اده و از لعمل حمالت اغتشاشیون را دادانستن  طرز ما اجازه به تحلیل فهرست حمالت دسته جمعی

مطالعه از ارتباطات  سی ورقسمی دانسته شد، که اجازۀ بر حمالت دسته جمعی مفهوم این فهرستِ 

فهرست  لانالیز یا تحلی.  ، مخالفین شان و ناظرین خارجی درگیری ها را می دهدبین شورشیان

ودن به ارتباطاِت که بین اعضاِء تحقیق نم برایما را برای مشخص ساختن خشونت مسلحانه 

شورشیان و مردم محل گره خورده است، رهنمایی می کند، که آیا با  زور و فشار این ارتباطات 

 به وجود آمده است؟

 آیا شورشیان مؤفق می شوند تا ناظرین را نیز به هواداران و طرفداران خود مبدل سازند؟

 عمل می کنند به نفع شان می باشد؟ آیا ترتیبی که شورشیان طالب با مخالفین خود

نشان دهندۀ یک  ،های کورکورانه نبوده روش خشونت ، نوعمیتود و یا راه و روِش نو شورشیان

 .محلی می باشد قدرت هایتحت تأثیر آوردن  جهتابزار مطلقاً دقیق 

که عبارت از  در ادارات و مراکز مختلف اداری که شورشیان حضور دارند، حمله های هدفمندانه

مورین دولتی، رهبران قومی و علیه ما میالدی به بعد، 5002حمالت انتحاری می باشد از سال 

ملی افغان و پولیس ملی افغان  یقوای امنیتی افغان که شامل اردو مچنانهی دولتی والیتی و اعضا

 .هستندرو به افزایش  و قوای ائتالف بین المللی

 :عیفهرست ستراتیژیکی عمل دسته جم

، بلند رفتن قابل مالحظۀ اغتشاش با بلند نظر جغرافیایی نقطۀخشونت از  یافتن وسعت ۀبر عالو

رفتن افراد متحرک و بلند رفتن تعداد حمالت مستقیم و غیر مستقیم علیه قوت های تحت فرماندهی 



که شامل  غانفو قوای امنیتی ملی ا( ISAF)و همچنین قوای بین المللی برای امنیت حمایت  اامریک

 .پولیس و اردو می باشد

نفری شورشیان در نقاط مختلف کشور در گردش بودند،  20میالدی گروپ های  5002در سال 

 نفری در والیات مختلف و 200تا  500میالدی حمالت توسط گروپ های  5002بعد از سال 

 .صورت می گرفت خصوصاً قندهار و هلمند 

. بی موازنه ساختن و محدود ساختن دولت می باشد ،ختناز طرف دیگر هدف طالبان ناپایدار سا

مامورین ملکی در ادارات والیتی و مخصوصاً ولسوال ها مورد حمله قرار می گیرند، همچنین 

 .کارکنان بین المللی و کارکنان محلی مؤسسات انکشافی را هدف قرار می دهند

لتی در سطح محالت گردیده و باالی قلمرو سبب خارج ساختن اقتدار دووسعت یافتن شورش 

 .همچنان از دست دادن کنترول سرک های اساسی مانند راه های که به طرف پایتخت می آیند

میالدی، و  5002بعد از سال سرک قندهار هدف حمله های بسیار زیاد در قسمت قندهار ـ غزنی 

 .به بعد وسعت یافت 5002بین راه کابل ـ غزنی از سال  تبعداً حمال

میالدی، راه خروجی دومی در جنوب پایتخت کابل که به طرف  5002ـ  5002سال های  بین

میالدی راه  5002از سال  .ولسوالی برکی برک والیت لهوگر نیز عین تحول به مشاهده رسید

در راه . خروجی شرق شهر به طر ف جالل آباد نیز هدف حمله های پی در پی واقع گردید

خراب بود، مگر احتمال خرابی آن به دلیل حضور تعداد زیاد شورشیان تر خروجی شمال امنیت کم

در والیت کاپیسا که در کنار غربی این سرک واقع می باشد و همچنان در بعضی از ولسوالی های 

 .والیت پروان که در شرق آن و در همسایگی آن قرار دارد

یالدی ابالغ گردید، که گرفتن م 5002در ماه جوالی  به این ترتیب ستراتیژِی که توسط مال داد هللا

انه دفمندهرا پیش نمی کند، بر عکس فعالیت های آن ها هیچ مشکلی  ها برای جنگجویان ماشهر

محاصره نمودن و بی ثبات ساختن توسط حمالت منظم و پی در  می باشد که عبارت از علیه دولت

 .پی از پایگاه های شان سبب اختناق دولت می گردد

اداری موازی به دولت را نیز تأسیس نموده  تشکیالتر پایگاه های شان دارای شورشیان د

 (.میالدی 5002میالدی و در کابل در سال  5002مصاحبه در قندهار در سال .)اند

ان تنها در مناطق نزدیک به سرحد یششورمیالدی خشونت  5005در شروع یعنی در سال 

و خلق نمودن نگرانی برای قوای ائتالف بین فتن ، حمالت پراگنده مانند کمین گربود پاکستان

المللی، قوای امنیتی افغان و مامورین دولتی والیت و ولسوالی شروع شد، که جمع این عملیات ها 



 5002در اخیر سال . ی تحریک طالبان را تشکیل می دهدتتشکیل کنندۀ فهرست جنگِ چریکی سن

 انتحاری که اکثراً هدف آن قوای نظامی دولتیحمالت مانند میالدی، حمالت خشونت بار طالبان 

 .بود، افزایش یافت

حمایت بیرونی ها را دلیل قوی شدن و تحول شورشیان دانستند،  ،قوای ائتالف بین المللی و دولت

و مخصوصاً دولت پاکستان توسط حامد کرزی مسئول شناخته شد، در حالی که سخنگویان مختلف 

 .دشان القاعده را متهم می دانستن

 .داخل شدن شورشیان به جنگ و اغتشاش، سبب عدم پذیرش و رد مردم قرار گرفتدر شروع 

، که را برقرار ساخته یک تهداب قوی و بزرگ این تحول به شورشیان اجازه داد تا ،با این همه

، که جنگجویان با اشتراک به را دو عنر مهم امتیاز  : توسط آن ستراتیژی خود را تقویت ببخشند

تلفات دیگری به دست می آورند، یا بردن  جنگ که  موفقیت شان به جهاد است و  اتاغتشاشاین 

 .یک امتیاز بزرگ تلقی می گردد ، که برای شانجانی، به شهادت رسیدن

غازی به صورت بسیار وسیع توسط تمام اعضای گروپ  ایا شهید ی این دو عنصر ستراتیژیکی

 .قبول شده است

، و همین قبول شدن شان توسط رار گرفته استقاهالی  مورد قبول شورشیاناین مشخصات  

جذب و جلب و استخدام داوطلبان را برای پیش برد اغتشاش و حمالت انتحاری کمک می  ،اهالی

 .نماید

 ادامه دارد

 

 


