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پانزدهمقسمت   

 مــادرفـریـاد دل از زبـان   ای رفته به خواب ناز بشنو 

 در راه تـو دیـدگان مـادر         بـاز آه که هنوز فـرش باشد

 با زهـر چرا دهـان مادر؟       د! تلـخ کـردی ـیـد امـای شه                  
 

ستیت "تباط  می گیرد به عامِل جنگ و حقیقت دارد، و ار تحولاین ، و است نشان دادن تحولدر کوشش  نقشۀ سیاسی

انگیزۀ خارجی و تحرک هویتی به تعقیب آن که مربوط به تغییر شکل ( به حیث محرک و State Building) "بلدنیگ

. مگر این عاملین به تنهایی  می باشد 1990و قومی ساختن جنگ در سال های  1980دهات و قریه جات در سال های 

 که در بازی ها داخل است تشریح نمی کند.را مجموع دینامیک 



، شالوده یا اساس سیاسی و اجتماعی در دهات و قصبات افغانستاِن سال "نگستیت بلدی"فلهذا باید باالی فکتور یا عامل 

، و در عین زمان باید باالی عواملی که سبب تفرقه در سطح محل گردیده است یک مکث شود. 1990ـ  1980های 

هم شمال و  یک قوم باالی قوم دیگر و از غیر متجانس بودن نژاد ها در در مورد تفوق دادن از نظر سیاسیالزم است 

 .کرد توقفیک ل در جنوب چنان از عدم متجانس بودن قبائ

بسیار مشکل است که دانسته شود ِکی بر علیه ِکی و یا ِکی دشمن ن تقسیم بندی قبائل ای ۀدر نتیج قسمیکه در جنوب شرق

با و این به ما روشن می سازد که چطور  ،عبور به جنگ یکی علیه دیگر موجود است خطرِ  ِکی است، زیرا هر لحظه

، که همه 1990ل های مانند جنگ های داخلِی سا ساختهت حفظ و دوام حالت جنگ را مساعد جنگ علیه وحشاز عبور 

 بود. علیه همه

که می باشد  ارتباطات بین اهالی مناطق و قدرت های منطقوی و یا محلی ) دولتی و غیر دولتی ( همه شامل ستراتیژی 

تمام این رابطه ها در یک متن و یا فحوای بلند رفتِن  وسط شورشیان و هم چنین قوای ناتو توسعه داده شده است.ت

 روزافزوِن خشونت مسلحانه ِگرِه خورده است.

اجازۀ تشریح موجودیتی عین شکل وحشت مسلحانه علیۀ دولت و یا علیۀ قوای  به ما کدام ها هستند عناصرساختاری که

 ؟بدهد والیات شرقی و جنوب کشور حالت اجتماعی ـ سیاسی بسیار مختلف دررا ناتو 

تحت کنترول شان، عوامل محلی افزوِن فعالیت های شورشیان باالی قلمروی  چطور با وجوِد این متجانس بودن روز

 درگیری، باالی بازی های فراملتی پیوند می شود؟

د در نظر نرول بازی می کن "ستیت بلدینگ"که باالی آن را مان هایی فلهذا اگر ما بنیاد یا اساس سیاسی و اجتماعی ه

و دیگرگونی  1980و مورد توجه و بازرسی قرار دهیم نه به حیث یک نتیجه، تبدیل و تغییر شکل سال های  بگیریم 

 به حیث یک پروسۀ طوالنی مدت ثبت گردیده است. بلکه، 1990های سال های 

دولت در یک دینامیک احداث و ساختار ملی از نظر تاریخی جای می گیرد. این  انکشاف یک شورش مسلحانه علیه

می باشد،  2001مداخلۀ قوای ائتالف به رهبری امریکا در سال  عث تحوالت بزرگ در مملکت از زماندینامیک ها با

گردند، و همچنان و با ارزیابی با سوابق به ارتباط تشکیالت گروپ های مسلح در وقت جهاد علیه شوروی مشخص می 

با منطق پارچه پارچه شدن که تشکیالت دوبارۀ قدرت سیاسی را در دهات و قریه جات در اثنای جهاد و یا بعد از جهاد 

یلی که برای خود مختاری کشمکش و نزاع بین بازی گران قبا همرائی می کند. و باالخره ارتباط می گیرد به رابطۀ

 ند با دولت داخل مذاکره شوند.قلمرو شان در مقابل دولت  می خواه

وسعت  دولت راقادر گردد تا حکومت مرکزی طوالنی به کار است  که یک مدت توان رسیدمی  پس به این نتیجه

 .سترش دهدگخود را کنترول قلمرو بخشیده و 

 مطرح می کند.را  ساختن دولت ـ ملت ۀپروسفلهذا انکشاف شورِش مسلحانه یک سوال موجودیت 



( Fondamentalistesها) گرا افراط حمایت از ک بنیادموجودیت ی (محقق فرانسوییک ) (Dorronsoro) دورونسورو اگر

را در بین پارچه ها یا حلقات پشتون در قریه جات مطرح می کند، به کدام اندازه گسترش شورش، وسعت آن را 

 همرائی می کند؟

انتخاب کردند  2002سال  که در مختلفدر مورد این سوال که باالی میکانیزم گسترش شورش، که چطور گروپ های 

بین المللی حمایت می گردد ملحق شوند، دوباره توسط شورشیان در بین سال های  ۀکه با دولت نو که توسط جامع

 بسیج گردیدند؟ 2008و   2002

 چطور روابط رقابتی بین گروپ های رقیب ساخته شده است؟ -

 بلی: اطالعات ساختاری در ساحه سیاسی چه و کدام است؟ ) اگر -

 سوسیولوژی دولت، آیا دولت برنده است یا بازنده، در این و یا آن محل یا مکان و چرا؟ -

(: هیچ نوع اطالعات ساختاری صحنه سیاسی Sociologie du chaosو اگر نی: جامعه شناسی آشوب و هرج و مرج )

 وجود ندارد(.

 اتصال بین صحنۀ سیاسی و صحنۀ اجتماعی؟

 ردی چیست؟هویت گروهی چیست، هویت ف

 ساختار روابط بین گروپ های دشمن و رقیب چطور است؟

 ل،بنای فعال شدن دوباره تخیلی قبائترکیب دوباره سیاسی  بر م

 میکانیزم افراطیت

 بی ریشه شدن اجتماع

 جنگ به تخنیک بلند 

 ادامه دارد

     

 
 
 

 


