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 قسمت بیست و ششم و اخیر

 

 زدی تیغ هالکم بر سرـتی بـدست گی کاش آن روز که در پای تو شد خاک اجل

 و که خاکم بر سرـر سر خاک تـاین منم ب و ندیدی چشممـن روز جهان بی تـتا به ای

 

 :نتیجه گیری

فشار  دوبارۀ ناصرع ،های استعماری، روس ها و انگلیس ها قدرت، به بعد نزدهم میالدی از قرن 

تحول و دگرگونی دودمان های حاکم و در  ۀدر بازی های سیاسی منطقوی گردیده، و تعیین کنند

 .نتیجه به برانگیختن دو جنگ افغان و انگیس انجامید

می شوند، به که به نام پشتون های سرحدی یاد  نشین در اواخر دورۀ استعمار، اهالی مناطق پشتون

یک اردو از بین ساختن و بسیج نمودن . وی، افکار سیاسی پیدا نمودندنسبت احساس ضد برتان



سیاسی بارز می گیرد، سخنرانی ای که توسط آن تمام اهالی، منشأ خود را از یک سخنرانی 

 .نمودنده در آن خود را شناسایی اجزای جامع

حقیقت از زمان جنگ اول افغان و انگلیس لنگر های روحانیون محلی به مکان های سیاسی در 

 .گرددمی تبدیل 

نمودن افکار و ایدیولوژی  هدر شروع قرن بیستم میالدی این مکان ها به مراکز اساسی تبادل

از هر گوشه و کنار مردم از بلندی . ردیدهمکاری جهانی علیۀ سلطه گری استعمار غرب تبدیل گ

در . خوست و وزیرستان در جنوب شرق بسیج گردیدندتا گرفته ل شرق افغانستان اهای کنر در شم

که از استانبول  تفتحت تأثیر افکار خال کهکابل  از  حالیکه عملیات شان با یک دیگر توسط علما

 . ، با هم پیوند داده می شدبودند آمده بود،

سهم بزرگی در حاشیه راندن قبایل خان امیر عبدالرحمن سیاست زور و فشار توسط تحمیل 

راضیان مسلح در میان و سبب تشکیل مکان های حاشیوی  ناشینواری، افریدی و وزیری داشته 

 .گردیدقبایل فوق الذکر 

 به این ترتیب اسالم منبع و منشأ بزرگ اقتدار در هنگام ظهور دولت افغان، به حیث یک غنای

فرهنگی، بعد از نیمۀ دوم قرن نزدهم میالدی و یک مرکز که در آن بازی گران مذهبی داخل 

در داخل مؤسسات چنین  و هم می گردند ۀ مردمبسیج نمودن مسلحان سببو  می شوندساحۀ سیاسی 

 .دولتی راه می یابند

یک و آغاز جنگ جهانی اول، در افغانستان  بیستم تحول در صحنۀ بین المللی در شروع قرن

پیوند بین  موجبروی کار می آید که همبستگی بین الملتی توسط پان ـ اسالمیزم، مفکورۀ 

 .می گرددو بازیگران مذهبی ( روشنفکران)مدرنیست های شهری 

یت دومگر این پیوند عمر کوتاه داشت و موجودیت آن برای دولت یک تهدید پنداشته شده و به موج

آن بعد از حصول استقالل کدام دلیل منطقی قایل نگردیده و به صورت فوری بعد از جا به جا شدن 

 . درهم شکستاین پیوند میالدی  0391در سال  جدیدیک دودمان 

همراه زندگی سیاسی و اجتماعی دورۀ ثبات و پایداری با ارادۀ در حاشیه راندن ارزش های مذهبی 

 .بود

 :کردیکانیزم اتکاء می این جریان باالی دو م

دولتی در  هاز یک طرف از مذهبیون مامورین دولتی ساخته می شود و از طرف دیگر دستگا

 .وسعت پیدا می کند دهات و قصبات



، به تشکیل یک گرددمی  بازتعلیمات مذهبی و یا غیر مذهبی  برای شان درفلهذا نسل نو که راه 

 .می شوندرژیم سیاسی  روشنمودن اعتراضات از رژیم به هدف تبدیل  تازۀموج 

 ستساختن یک دولت ـ ملت به همان اندازه به وخامت گرایید که هیچ چیز نمی توان ناکامی عملیۀ

 .، ُپر نمایدبود یددخلق گر را که از به حاشیه راندن اسالم به حیث اقتدار سیاسی ای جای خالی

تعداد از طبقات اجتماع و یا یک  برتری و تفوق یک» (:Olesen Asta)به قرار آولسن استه 

و یا افکار مشخص  که یک برداشت یا بینش یک شکل یا یک دستگروپ اجتماع کفایت نمی کند 

برای خنثی ساختن  می تواند دیدگاه های مختلف دنیا را  د، مگرایباالی باقی اجتماع تحمیل نم را

سخنرانی های جهادیست ها سبب پر شدن این  .«جا نمایدبا هم یک تمام تضاد ها و خصومت ها

 .صورت گیرد گرایان تجددمخالفت به سخنرانی آنکه شد، بدون به صورت دوامدار خالیگاه 

داخل شدن به جنگ و جا به جا شدن پدیده های خشونت مسلحانۀ دسته جمعی را  ،این تحول
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