
 

 

 

 

 

                                    ۹۱۳۲نوامبر  ۳۱چهارشنبه                                                        مرجان کمال       

 تحریک طالبان
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری: مترجم
 

 قسمت سی و پنجم
 

 یب درد های ماییـه طبـای آنک
 رمایی؟فاین درد زحد رفت چه می 

 

 
 

 فصل چهارم
Chapitre IV 

 اعادۀ دوبارۀ دولت

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           

             

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


 \سبورک کنفرانس بین المللی پتر. )گردید ءمیالدی موافقۀ ُبن امضا 1002به تاریخ پنجم دسامبر 

 .(Petersberg/ Bonnُبن 

ران افغان به استثنای طالبان و حزب اسالمی گرد هم ادر این کنفرانس دیپلومات ها و سیاستمد)

وان مؤافقات باالی مصالحات و توافقات مؤقتی تا روی کار موافقه ها تحت عن. جمع شده بودند

 (.و استقرار و برقراری دوباره و مجدد به امضاء رسید آمدن مؤسسات دولتی دایمی

دولت  ازچوکات قضایی و حقوقی حمایت سیاسی و نظامی جامعۀ بین المللی این مؤافقه تعیین کنندۀ 

ای می باشد که زمینه و دستگاه ها این مؤافقتنامه شامل روی کار آوردن ابزار. افغانستان می باشد

و تأسیسات به صورت تدریجی برای یک دولت منتخب امکان پذیر  برای مستقر نمودن نهاد ها را

 . سازد

یک نمایندگی به نام همکاری و  ایجادمیالدی تصمیم به  1001مارچ  12ملل متحد به تاریخ 

نمود، و همچنین استقرار یک قوای بین المللی  (UNAMA)اری ملل متحد برای افغانستان گمدد

 .میالدی نیز به امضاء رسید 1002دسامبر  10به تاریخ ( ISAF)کمک و امنیت 

میالدی کنفرانس بین المللی تمویل کنندگان اساسی کمک برای باز سازی  1001در ماه جنوری 

 .آورددر توکیو پایتخت جاپان گردهم  را افغانستان

متحدین بین المللی شان که ممالک غربی را برعالوه تشکیل نمودن ساختار های دولتی به کمک 

دولت و متحدین بین مواجه شدن  به اعتراضات خشونت آمیز مخالفین،  باعثدر بر می گیرد،  

نیز از کمک های ممالک خارجی خود شان مخالفین قرار گرفتند، با وجودی که  المللی دولت

علیه شوروی ها می اندازد، که از  مقاومت مجاهدینمستفید می گردند، و این حالت ما را به یاد 

راه انداخته شده و داللت  بهیکی به تعقیب دیگر این جریانات زمان اشغال شوروی ها تا به امروز 

  .به یک طرح می نماید که در تاریخ کشور مستقر گردیده است

که با ائتالف بازیگران است که در زمان جهاد قبلی تبارز نموده بودند،  در حقیقت این اغتشاش

چندین الیه و اقشار  در،  که و احیایی مجدد آن دوباره پدیدار گردیدند جدیدروی کار آمدن دولت 

 .در حیات سیاسی کشور دخیل می باشند

برنده های مسلم و  عملیهیک تعداد از قومندان های جهادی، برادران هم سنگر شورشیان، در این 

و  ،شان که کمونیست های رژیم خلق و پرچمد، مگر دشمنان دیروز تنبدون چون و چرا هس

همچنان نخبگان رژیم قبل از رژیم خلق و پرچم، با وجودی که کامالً خارج از انکشافات حیات 



سیاسی در داخل کشور در این سی سال اخیر بودند، مؤفق به یافتن یک جایگاه در داخل صحنۀ 

 .سیاسی افغان گردیدند

 :با جامعه بین المللی ترکاشم مقررات  

است جامعۀ بین المللی نشان دهندۀ برگشت دوباره به یک ساختار و اقتداری مشارکت بین دولت و 

که به صورت تاریخی تشکیل شده و شامل دینامیک های سیاسی و اجتماعی برخواسته از جهاد 

 .علیه اشغال شوروی می باشد

 ، این فکتور ها یا این همکاری تأثیر زیاد باالیخیلی ها مهم است مشارکت دولت با ممالک همکار

مقرری یک نمایندۀ  کهعملکرد دولت را تقویه می بخشد،  عملکرد دولت دارد و و اقتدار دولتی 

 . نمایدمی توجیه از طرف دولت  را در یک محل دولت جدید

 1001ساختن دولت و حیات سیاسی افغان که با امضاء موافقۀ ُبن در جنوری سال  عملیۀاز زمان 

رفته شد، ما شاهد یک پدیدۀ دوگانۀ فسخ نمودن طریقه ها و روش های عملکرد سیاسی یمیالدی پذ

و برگشت دوباره به یک نظم سیاسی که قبالً در رژیم قبل از رژیم میراث جهاد علیه شوروی 

که این به حیث نتیجه، یک . ت، که عبارت از یک دولت مرکزی می باشدکمونیستی وجود داش

 .استرجعت دوباره در ساختار ها و طرز عملکرد اقتدار دولت 

 :مشکل در ارتباطات دولت ـ جامعه

یک ُبعد  The fragmentation of afghanistanدر کتاب ،( Rubin, 2000)مؤلف روبین 

میالدی  2880ـ  2820یا دورنمای تاریخی انکشافات سیاسی و اجتماعی را در دوران سال های 

را عرضه می نماید، که اجازۀ ساختن یک تیوری عمومی از عمل ساختاری اقتدار در افغانستان 

 .می دهد

 . این اخیر الذکر جدایی نخبگان را با بقیۀ اجتماع نشان می دهد

 :بگان از زمان رژیم سابقنخبگان و ضد نخ

به ما  می کند،(  J. Migdal, 2001)تعریف دولت توسط میگدل  برکه اتکاء  قرار تحلیل روبین

سقوط در سال  که به ساختاری دولت از زمان تشکیل شدن آن تا زمان از تشکالت فهمیدن اجازۀ 

 .، می دهدمواجه گردید میالدی 2881

 :(J. Migdal, 2001 : 56)میگدل  از نظردولت 



برای این مؤلف دولت یک موجود خارج از جامعه، جدا و خود مختار نمی باشد، بر عکس یک 

در بین دیگر تشکیالت که با هم یکجا زیست نموده و با محیط خود در  است که تشکیالت اجتماعی

 .پیوند می باشد

 : اتکأ می کند( A. Gupta)مؤلف مذکور برای ساختن چوکات تیوری خود باالی مضمون گوپتا 

مؤلف در زندگی مردم آن جا ، تحقیقات نموده است در مورد قوم نگاری در یک قریه در هندکه 

محلی را به همرای ساختار های پراگنده که توسط رسانه ها به دستگاه های نۀ اعملی نمودن روز

 .مورد مشاهده قرار داد ،دولت پیوند داده شد

نتیجه گیری از این تحقیقات، ما را رهنمایی می کند به موجودیت یک مخالفت غیر مناسب و بیجا 

می متعدد و متنوع  عملیۀ نشان دهندۀ به ما، و از طرف دیگرجامعه از یک طرف و   بین دولت 

 .که توسط آن دولت ساخته شده استباشد 

به صورت و و زیادتر از آن  ،هنها در عین زمان  عملی نمودن یا پراتیک های روزا عملیهاین 

 .نفوذ و تأثیرات آژانس های انکشافی بین المللی را نیز در بر می گیرد غیر مستقیم

های تأثیرات  ساختارمطالعات در مورد  ۀاجاز (J. Migdal)این نقطۀ شروع برای مؤلف میگدل 

که  می دهد با دیگر پارچه های جامعهاست را ری که آن را تشکیل داده متقابل که دولت و عناص

 .مصالحه و توافق و قطع روابط می باشنددومدار معامالت و مباحثات،  بازی در یک

دولت یک . به جامعه است دور بسازیمُبعد  که دولت صرفاً در مخالفت  این ما باید خود  را از

یک تعداد مشخصات خود که بسیار متفاوت از دیگر تشکیالت  ه باهمرا، قسمت از جامعه می باشد

چیزی که باید مشخص شود . اعضای رسمی دولت نیز شامل اعضای جامعه اند. جامعه نیست

 .عبارت از طرح های خصوصی تأثیرات متقابل بین دولت و دیگر گروپ ها و تشکیالت می باشد

با  دولت تشکیالت مختلف که به همان اندازه ر شکل دادن ها که دولت را متأثر می سازدیتغی این

و توسط  در عین زمان توسط قوت های داخلی جامعه که هستندمی باشد، تعیین کننده واجه مآن ها 

قرار دارد،  انش به سیستم بین الدولتی که در اطرافدینامیک بین المللی که دولت و جامعه را 

 .ددهمی  ندپیو

 ادامه دارد

  


