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 لهوگر والیت

 کهن جامعۀ یک ستراتیژیک دگرگونی

 فرانسوی زبان به کمال مرجان یاد زنده از

 نوری فریده :مترجم

 ختم و یازدهم قسمت

 نبود آزار و محنت و غم و درد جز نبود خار جز به زندگی گلشن در

 نبود کار این جز زنـدگی سر تا سر بـار آمـد یأس که گل نـکرد امـید

 

 

 گیری نتیجه

 بودن نادر به نظر گزینی مسکن شود، انداخته نظر  آن اجتماعی بافت و ساختار نظر نقطۀ از جنگ، از بعد لهوگر والیت تاریخچۀ به اگر
 برقراری و دوام حفظ، بروز، مانع ساختار یا بافت یک طور این و .است گرفته صورت محیطی های محدودیت و تولیداتی غنای

 و سیاسی مهم رول لهوگر والیت در قومی سران برازنده، های شخصیت جنگ از قبل حالیکه در  .گردد می برجسته های شخصیت
 .نمودند می بازی را اجتماعی

 گزین جای وسیع حلقه یک داخل به را مردم طبقات مختلف   های شبکه تشکیل اجازۀ حقیقت در ستد و داد داخل در غنا دوباره تقسیمات
 سبب را اجتماعی بافت انحالل و گردیده ناکام  ساختن موروثی پروسه جنگ سبباز   که است، بنیاد و اساس همین بر و  .نماید می

 .گردید

 برای را زمینه و ساخته، ظاهر را خود (جهادی– مذهبی ،قومی) تییجمع دستگی، چند هویتی خشونت شدن عمومی صورت به تحول این
 .ساخت مساعد را همه مقابل به همه جنگ یک آمدن وجود به



  .کند می تشریح است شده گرفته بازی به فراملتی بازیگران توسط مدت دراز در که را، خشونت دینامیک  ستراتیژیکی کدر

 این نمایند، می استفاده خود آمد و رفت برای دهلیز این از که بازیگرانی به گیرد می ارتباط لهوگر والیت آیندۀ در عبوری دهلیز   نقش
 ستراتیژی تطبیق دیگر طرف از و است، طرف این به میالدی 2004 سال از شورشیان منافع نفوذ منشأ و مبدأ طرف یک از دهلیز
 .دارد ادامه طرف این به سال ده از والیت این از شورش دادن وسعت

 .دارد عمیق بسیار تأثیر یک کیجیوستراتیژی نظر از مسلحانه های گیری در موجودیت باالی (O.E.I) اسالمی دولت تشکیالت بروز
 دیگر مقابل یکی را جهادی رقبای که رقابتی بازی یک وجود با که یمئنما مالحظه زمان عین در که دهد می اجازه محلی دینامیک تحلیل
 اسالمی حزب و حقانی الدین جالل اسالمی حزب دارند، ارتباط القاعده به که های شبکه طالبها، اسالمی، دولت تشکیالت) است داده قرار

 وسعت پیروزی از حقیقت در  .میگردند مستفید ها فراملتی حمایت و گذاری پالن از بلند سویۀ یک به ها آخرین این، ( حکمتیار گلبدین
 و مسلم دلیل و گردیده، مستفید زیاد بسیار 2014 ـ 2004 سالهای بین در حقانی الدین جالل اسالمی حزب قلمرو باالی ها طالب یافتن
 .گردید  2014 سال در اسالمی دولت تشکیالت بروز و مؤفقیت قطعی
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