
 

 

 

 

 

 

 

 ۹۹۰۰امبر پتس ۹۰دوشنبه                                                          مرجان کمال         

 تحریک طالبان
 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

   فریده نوری: مترجم        
 

 قسمت هفتم
 

 از این زندگانی و این دار فانی  ن زندگانیـغا از ایـغا دریـدری 

 در آن جاویدانیـد کسی انـمانـن  نماند در آن کس به ناز و به نعمت

 و پاک جانی ل و آگاهیـقـعاز آن   رومندـهال بـو نـغا از آن نـدری

 ن زبانیـشانی و شریـو از آن ُدر ف  دریغا از آن روی و خلق نیکو

 انیـو همه مهرب بود لطفهمه   سرا پا وقار و کمال و شرافت

 عانیـان مـتـوسـود در بـلی بـگُ   روشن داشتدلی به نور والیت 

 زندگانی او به منبود سخت بی   جتبی روح و نور بصر بودـمرا م

 هار و بهار جوانیـصل بـبه ف  وی گلزار جنتـسبرفت از برم 

 المثانیه روحم سبع ـد بـخوانـب  عدی وفاتمـود بـمن را آرزو ب

 حق آشیانی در کویگرفتی تو   دوران و رنجبماندم من و فتنه 

 ا نهانیـام هات جانگـسامی ـغ   چشم رشیدمنور غم هجرت ای 

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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   پیچیدگی در دینامیک های محلی  

 و مشکل قالب بندی جدیداز درگیری های مسلحانۀ  افزود شدن میکانیزم های برخواسته

 که مهم، تا اندازۀ که بتواند برای ما جوابات در مورد سوالی در اوضاع قالب بندی دانستن امکانات

و باالی ساحه از خود می پرسد، ست که مشاهده کننده ااین سوالی  .بدهد« چه می گذرد ای جا؟»

این سوال بسیار زیاد تحت تأثیر تزلزل و نا استواری و بی ثباتی می باشد، اکثراً با وجود وخامت 

: و موجودیت خطر بزرگ، جواب شخصی که از نزدش سوال گردیده است، به این قرار است

 .«چیزی مهم و قابل تشویش نیست»

شت ساز تحول اوضاع در مثال که در ذیل ذکر می گردد نشان دهندۀ رول بسیار مهم و سر نو

 .صورت درگیری ها می باشد

 : درگیری ها

حضور من در دفتر یک مؤسسه غیر دولتی بین المللی در مرکز ولسوالی ُدر بابا در والیت 

 .میالدی 7002ننگرهار در ماه می سال 

من در یک اطاقی که در دفتر این  ،در ولسوالی ُدربابا باالی ساحهبعد از سپری نمودن یک روز 

نیمه های شب  مؤسسه برای پیشبرد کار هایم باالی ساحه  اجاره گرفته بودم، خواب بودم که در



روشنی  ،غالمغال و ، برعالوۀ تشنجبیدار شدم ،بعد از اصابت یک راکت و صدا ها در حویلی

 .چراغ های دستی در حویلی نیز به نظر می خورد

چای صبح با دیگران پیوستم، بعد از سالم علیکی، همه روی های خود را صبح وقت برای صرف 

به طرف من دور داده و منتظر سوالی از طرف من بودند، در مقابل آرام بودن من، یکی از آن ها 

 «در موضوع راکت دیشب چیزی نمی گویی؟»: پرسید

 .«در حویلی بود؟خوب به خاطر یک راکت آنقدر غالمغال در نیم شب »: جواب شان گفتم به

که راکت اصابت نموده بود به من نشان دادند، و هر کدام یک را همه مرا به حویلی بردند و جایی 

 .تاپ شده استکه راکت از آن جا پر ند،نقطه را در سر کوه نشان داده و می افزود

دفتر چیزی  یک نگهبان آن دفتر در اطاق داخل و در گوش مسئول یموقتی دوباره در دفتر برگشت

شب  نظر به معلومات به دست آمده، راکت اندازی  »: گفت خطاب به حاضرین گفت، مسئول دفتر

در حقیقت در اثر . ال هستند داللت می کندعلیت های قاچاقبران  که در منطقه فاقبل در حقیقت به فع

ه زنی نمدار چابین شان به صورت دوا معلوم ، از قراربا پولیس می باشد قاچاقبرانعدم موافقۀ 

 . «جریان دارد

کنان همان دفتر که من در آن به سبب جنجال و عدم موافقت بین کار هناگفته نماند که این حادث

این صحنه موجودیت یک تشنج در داخل . ، گردیده بودداشتمصورت مؤقتی برای ریسرج اقامت 

 . دادیک گروپ همکاران را نشان می 

دو اقتدار محلی پیوند دارد، که به سطح محل داللت به دو کتگوری موضوع راکت در حقیقت به 

الکن . ، ارتباط می گیردمسلح که عبارت از قاچاقبران و نیروی پولیس می باشند نبازیگرا

مخاطبین من که پرسونل آن دفتر بودند در مورد راکت پرانی بی تفاوت نبوده و هر کدام می 

 .آن و نقطه پرتاب آن نظریات شان را ارائه نمایندخواستند در مورد راکت و جای اصابت 

یک اعالمیه به قرار معلومات به دست آورده و جمع آوری تصمیم به دادن  باالخره مسئول دفتر

 :گرفتشده از طرف شخص مورد اعتبارش 

به طور مسلم این اعالمیه توسط شنوندگانش این چنین تعبیر گردید که این رویداد نشان دهندۀ کدام  

چه می »که ، که همانا جواب به سوالی ست «چیز مهم و قابل تشویش نیست». حادثۀ مهم نیست

 .«گذرد این جا؟



ستوار در داخل یک و این صحنه که من ناظر آن بودم مطابقت دارد به یک اوضاع ناپایدار و نا ا

گروپ همکاران، و دلیل این تشنجات خلق شده از تغییرات و تبدیالت اعضای دفتر فوق الذکر می 

 .باشد

 : دو محدوده یا زمینۀ تعبیر نمودن وجود دارد

 ،نداختن تشنج و جار و جنجاله اراه ب برایداخل شدن یک مخالف یا دشمن در داخل یک محیط  

خطر برای دیگران می  دباعث ایجا داده شده است، و این شخص زیرا برای این کار برایش پول

از طرف دیگر این شخص با قبول نمودن این کار غیرت و عزت خود را نیز به خطر مواجه . دوش

 .ساخته است

استخدامش نموده اند  در این دفتر یک دشمن در گروپ داخل شده و برای اشخاصی کهیا فلهذا اوالً 

 .خیانت می کند

یکی از کارکنان این مؤسسه غیر دولتی خارجی که از مرکز والیت استخدام شده ثانیاً  این که 

پشتونوالی و ارزش های ناشی از  خارجی ها، کار نمودن و تماس داشتن دوامدار همرایاست، با 

 .آن را فراموش کرده و تمام گروپ را به خطر مواجه می سازد

 .استدر بروز تشنجات  زیادتر قابل قبول و منطقی  البته به فکر من مسئولیت شخص دومی

 جهاد و اعتراض خشونت بار علیه دولت

 :مقدمۀ قسمت اول

تاریخ افغانستان شاخص رویداد های آشوبگرانه و قیام های خشونت بار مردمی که توسط 

 .، می باشدبازیگران ساحه مذهبی به راه انداخته شده است

رن نزدهم و شروع قرن بیستم میالدی، مقاومت در مقابل قهر سه جنگ افغان ـ انگلیس در اخیر 

میالدی و همچنان به راه اندازی شورش مسلحانه علیه دولت از  9191اشغال شوروی ها در سال 

  .میالدی به این طرف نشان دهندۀ بارز این پدیده می باشد 2002سال 

که  دارد ک موقعیت مرکزی را در هنگام بر انگیختن این درگیری های ،مفهوم از جهاد  دفاع ملی

 .هدف آن به عقب راندن قوت های خارجی می باشد

ه رهبری بر علیه جهاد وسیل ،روس ـ انگلیس« بازی بزرگ»اوضاع و احوال  ،شرایط این در

ن همه، دادن با ای. که اکثراً به بسیج شدن ملی یک مشروعیت مذهبی می دهد استدشمنان خارجی 



مرکزیت به این مفهوم، دارای نتایج مهم باالی نظم و سامان دادن تدریجی ساحه سیاسی افغانستان 

 .است

تمام رقبا برای رسیدن به تخت شاهی کوشش به دریافت »: Olesen Astaبه قرار اولسن استه 

نمایند،  مرتد معرفیکافران  بابا همکاری ، تا حریف یا رقیب خود را دارندیک فتوی توسط مفتی 

 .دنو به جهاد مشروعیت می ده شمرده جرمرا کافران  باهمکاری ممکن  ،به این دلیل

به ضرورت رهنمایی و ترتیب دادن به جهاد از صالحیت های اقتدار فرمانروایان می باشد، الکن 

 .«تصویب و تأیید علما دارد

که  ،ی درگیری ها خاموش گردید، از برکت انتخاب علما توسط علمامیالد 9190بعد از سال های 

 .که قدرت را به دست گرفت به کار انداخته شدسلطنتی  جدیدتوسط شاخۀ 

دوباره به مفهوم جهاد توسل گردید، زیرا ارتباطات بین ساحه میالدی  9190در سال های 

 اسالمیست ها در داخل قدرت مذهبیون و ساحه سیاستمداران به صورت زیاد با بروز اعتراضات

 .مختل و مغشوش شد

گری شوروی ها یک مقام بسیار بلند را در مکانیزم بسیج سازی سیاسی در هنگام اشغالمذهبیون 

 . کردندبه نفع مقاومت علیه اشغال گران روسی بازی 

 

 ادامه دارد

  

 


