
 

 

 

 

 

 

 ۷۱۰۲اکتوبر  ۷۲یکشنبه                                                             مرجان کمال        

 تحریک طالبان
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 ریده نوریفمترجم 
 

 سی امقسمت 
 

 درآنباشد که بگشایی دری گویی که بر خیزا  بنشسته ام من بر درت تا بوک بر جوشد وفا

 ادایم خوبت مرحمت بر رویای صد هزاران   و عنبرت مشکغرق است جانم بر درت در بوی 

 بقا  عشق تو را بادا هم رودعالم اگر بر   ار دیگرانـارغ ز کـسرگران ف مایم مست و

 

 :به ادامۀ گذشته

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           

             

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


به توسل شدن  امیالدی زیادتر ب 3002و مخصوصاً  3002وسعت یافتن جنبش طالبان از سال 

ربط داشته، و از طرف دیگر ما مالحظه نمودیم که در ترکیب ها  ستراتیژی سیر صعودی خشونت

صورت تدریجی نیز تغییرات زیاد و مهم رونما گردید، که باعث پیامد ها باالی طبیعت جنبش به 

 .هویتی جنبش گردید

انتخاب ستراتیژی اغتشاش علیۀ دولت از یک طرف به واسطۀ تهدید ها، روحیۀ مخالفین را 

اختیار نمودن تدابیری  ابضعیف ساخته و آن ها را از تحرک باز می دارد، و از طرف دیگر 

 .ارتباط می گیرد درگیری های غیر مساوی

 :ت در مورد جهت گیری ستراتیژیکی اغتشاشیون موجود استشابردچهار نوع 

دوباره از ستراتیژی مجاهدین سال های  ۀهم ردیف بودن با ستراتیژی القاعده در عراق، استفاد

 ( ZedongMao) وئمیالدی، بهره برداری از ستراتیژی جنگ های چریکی که توسط ما 0890

 .«4ème  génération»سل چهارم نریکی یافته بود، و باالخره ستراتیژی چانکشاف 

می نماید، از یک  تحریک طالبان ما را متوجه به دو جهت گیری ستراتیژیکی ،انتخاب اهداف

در هر دو حالت داللت به از بین بردن . بین المللیهدف از طرف دیگر و  یطرف هدف افغان

فلهذا این دو کتگوری اهداف در عین زمان، اهداف ملکی . کندروحیۀ مخالفین توسط شورشیان می 

در هر دو صورت استداللی که اغتشاشیون از آن دفاع می کنند، شامل . دننظامی می باش اهداف و

کستن و قطع نمودن ارتباطات سیاسی و اجتماعی که عبارت از درهم شمی باشد یک منطق واحد 

 .دشمنان شان است

 :می باشد با جود آن این منطق باالی دو طرح مشخص مشهود

 .الن بین المللیپیکی پالن محلی و دیگری 

 ، به ترتیبی که یک خالیگاهدر حالت اول، شکستاندن و از بین بردن ارتباطات سیاسی و اجتماعی 

در این حالت ما مشاهده می نماییم . معترضبه حیث یک  عمل نمودن مرحلۀ دوم، و در هخلق نمود

که به بسیار را  دولتو مشروعیت که شورشیان مؤفق می شوند که ارتباطات سیاسی دولت را 

 .تخریب نمایند ،مشکل آن را مستقر ساخته اند

خراب ساختن  برای هدف، (پولیس، اردو و ملیشه های دولتی)حمالت علیۀ قوت های امنیتی افغان 

 .منجر به فرار از وظایف شان می گردد که باالخره ،دهبوروحیه شان 

قف ضعیف علیه قوای بین المللی و افغان قرار دارند، و این وضع نزد تمام وشورشیان در یک م

طرف ضعیف با برقراری یک جنگ فرسایشی تکراری سبب . شورشیان در  جهان دیده می شود



به یک سطح بلند این جنگ فرسایشی مامورین اداری دولت، . ت زیاد می گردندخلق نمودن مشکال

و گروپ های محلی که با قوت  مانند بزرگان قومی و رهبران قبایلی اقتدار سیاسی در سطح محل

طرف  یک هدف قرار داده، و با این طرز عمل ازرا ، های نظامی خارجی در تماس می باشند

مامورین و کارکنان دولت  کن ساخته و از طرف دیگر ارتباطاتمم اجرای وظایف دولتی را غیر

 .را با مردم قطع می نمایند

 (:Guistozzi, 2008 : 102) گیستوزیتحلیل قرار 

میالدی  3002و شروع سال  3002بیست و شش مامور دولت در ظرف شش ماه بین آخر سال 

به همین ترتیب بین یک  .ندکشته شده ا ،تنها در ولسوالی اندر که در والیت غزنی موقعیت دارد

. تعداد افراد ملکی دیگر نیز مانند داکتران، معلمین و کارکنان خدمات بشری تلفات موجود می باشد

حمالت باالی اهداف بین المللی اساساً به منظور به دست آوردن عین تأثیِر بی روحیه ساختن به 

که شامل ائتالف  ،است سیاسی ممالک مختلفرو به رو ساختن تشکیالت  که صورت غیر مستقیم،

. ، به دست می آورندافکار عامه مردم ن توسطدقرار دا تحت فشار و به وسیلۀ بین المللی می باشند

، ممالک توسط رسانه های شان تلفات جانی قوای نظامی بین المللیبه نشر رساندن  ز طرف دیگرا

مشروعیت دادن در مورد تلفات جانی برای مردم د تا برای نمجبور می سازعضو این ائتالف را 

 .خود توضیحات بدهند

به این ترتیب جهت گیری ستراتیژی شورشیان تابع تعریف درگیری های غیر مساوی نسل چهارم 

 .می باشد

بلکه  ،می باشدباالی قوت های نظامی دشمن  تطبیق نمودن فشار ۀنشان دهند نه تنها در حقیقت این

تا آن ها را  ،می باشد دخلذی نیز ع و بزرگ باالی گیرندگان تصامیم سیاسیبه صورت بسیار وسی

 .استبه این متقاعد بسازند که دسترسی به اهداف شان غیر ممکن و بسیار پر هزینه 

قومندان قوت های نظامی امریکایی بین سال های  (Général Barno)قرار گفتار جنرال َبرنو 

 :3002ـ  3002

، هدف سیاسی شان را زیادتر باالی تصمیم (4ème génération) جنگ های نسل چهارم»

 گیرندگان سیاسی دشمنان خود تطبیق می کنند، نه باالی قوت های نظامی و یا تشکیالت تکتیکی

 .شان



خود را با آوردن فشار شدید و مسلسل باالی تصمیم گیرندگان سیاسی دشمن شورشیان پیروزی 

 امالً مستقلکدریافت می کنند، تا باالخره آن ها را مجبور به قبولی مغلوب نمودن شان نمایند و این 

 .«جبهۀ جنگ دراز برد و باخت  می باشد

قرار می دهد،   ستان زیر سوالتلفاِت قابل مالحظۀ انسانی اهمیت مداخلۀ نظامی ناتو را در افغان

انگلستان در  یا کشور های که در والیات نا امن افغانستان مستقر اند، مانند کانادا در قندهار و

بلند رفتن . و مکرر شورشیان، اکثراً با این سوال مواجه هستند هروزانحمالت نظر به  هلمند

، شان را ناتو را سوق می دهد تا ستراتیژی ضد شورشی خشونت های مسلحانه ممالک عضوِ 

 .مخصوصاً با پیشنهاد نمودن ازدیاد قابل توجه عساکر ارزیابی دوباره نمایند

عساکر شان در والیات نا امن مستقر اند با ممالکی مانند که  را ممالکی ،مذاکره و جر و بحث

یکی در مقابل دیگر قرار می  ،باشدمی « نگهداری و حفظ صلح»آلمان که تعهد شان تنها برای 

 .دهد

 :می گرددپدیدار یک پدیده دیگر نیز تدریجاً 

نیز باعث تشکیل حلقات فشار و  انتقادات مؤسسات غیر دولتی که در افغانستان کار می کنند

 .انتقادات می شوند

 :موضوع انتقاد شان باالی دو نقطه اساسی اتکاء می کند

ن فعالیت های نظامی با تبمباردمان های هوایی از یک طرف و متحد ساختعداد تلفات ملکی در اثر 

 .فعالیت های انکشافی کشور از طرف دیگر

احیای مجدِد بلند بردن ظرفیت دولت و به وجود آمدن خدمات عامه برای مردم با ساختن پروژه 

 .داردبرای مشروعیت دادن شان علیه شورشیان  همِ مهای عاجل رول 

از برکت مستقر شدن تدریجی تیم های « Civilo - militaire»ملکی ـ نظامی  مانند تشکیالت

 بازسازی والیتی

(Provincial – Reconstruction Teams : PRT )  میالدی 3002بعد از سال.  

 .فعالیت های این تیم ها از یک والیت نظر به والیت دیگر مشابه نمی باشند

سرحد بین فعالیت  عملطرزالعمل انتقاد نمودند، زیرا این طرزالعلیۀ این مؤسسات غیر دولتی فوراً 

الکن این انتقاداِت مؤسسات غیر دولتی در زمانی صورت  .ملکی و نظامی را از بین می برد

 .راپور دادندگرفت که رسانه ها از بلند رفتن تلفات ملکی قابل مالحظه در اثر این درگیری ها 



 ،ن گروپ های فشار و نشر راپور ها توسط رسانه هامؤسسات غیر دولتی با تشکیل نمود

میالدی، که در آن از رئیس جمهور امریکا تقاضای جدا نمودن کمک  3002مخصوصاً در سال 

میالدی در زمان  3009های ملکی و نظامی را نمودند، و این تقاضا های خود را در سال 

 . برقراری انتخابات ریاست جمهوری در امریکا شدت بخشیدند

میالدی  3002بعد از سال را ما باید عالوه کرد که این انکشاف جهت یابی مؤسسات غیر دولتی 

و به  دولتیغیر تلفات بسیار زیاد ملکی و مخصوصاً تلفات کارکنان خارجی مؤسسات   در اثر

 .صورت بسیار زیاد کارکنان محلی مؤسسات اخیر الذکر مشاهده می کنیم

س مؤسسات تر .مورد حمالت قرار می گیرند نیز ساختمانی و همچنان کارگر های روز مزد

 .عمل، محروم شدن مردم از کمک های انکشافی می باشددولتی از این نوع طرزال

پرسش این سوال می شود، که آیا قوت های ائتالف  ، باعثبلند رفتن فعالیت های تحریک طالبان

 هم ندارند؟با سلوک نادرست و نامناسب شان در این بلند رفتن رول م

بیجا و اکثراً بی مورد خانه های شخصی  تالشی مهمترین آن :سلوک نادرست اشکال مختلف دارد

 .می باشد( پرده)و تخطی از پرنسیپ های جدا نمودن محیط اناث و ذکور 

 :دو فرضیۀ اساسی، مستحکم گردانیدن تدریجی جنبش و وسعت یافتن آن را توضیح می نماید

درگیری ها به حمایت گران غیرفعال و یا فعال، و دیگری به دست آوردن تبدیل نمودن ناظرین 

یک موفقیت واقعی   ی محلیکه این حالت دوم ملحق شدن قومندان ها. حمایت قومندان های محلی

  .گرددبرای تحریک طالبان محسوب می

 ادامه دارد

 

    

 

  

   

 


