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 :پيوسته به گذشته بخش نود ودوم 

و  نخست بايد جدأ عذرخواهی کنم بحثی را که به مثابه ستون فقرات تمدنی و فرهنگی جامعه ما
و حوادث سياسی و تحوالت  در برابر سيلی ازده بودم نا تمام ماند وآغازي هرجامعه ديگر بشری

آن به بحث نگيرم ، بنأ  سعی خواهم ريشه های آنرا از کوثرانگيزه های اورم واجتماعی نتوانيستم تاب بي
اعم از دينی و غير دينی را تشکيل و تفکِر اساس هر انديشه پايه وی که مبحث فلسفی و تاريخی  کرد آن
 .ارزيابی قرار خواهم داد وحد توان و توشه علمی ام مورد تحليل در یرا دريک فرصت ديگرميدهد 

چنانچه همه ما ميدانيم محرمانه ترين و حساس ترين عرصه و موضوع در مورد دولتها مسأله 
مشروعيت آن است که بدون شک رابطه و سلطه پذيری از کشورهای استعماری به حد اکثر اش مورد 

است در کشور افغانستان يکی از تجليات و مظاهر حاکميت مردم قانون اساسی . ر می دهد مطالعه قرا
که مردم و ملت اراده ء خود را در زمان نسبتأ دراز مدت و در يک سند حقوقی بايد متجلی سازد ، البته 

دامين  ما سوا از اينکه نگريسته شود که نخستين مسوده ء قانون اساسی جديد چگونه و بر بال های ک
بحث جداگانه ای  !  ديدگاه و هدفی به کميته منتصب تسويد قانون اساسی افغانستان اجالل نزول فرمودند

است ، اما هيچگاه آنچه را که مدعيان مشروعيت  حکومت های خويش ، قانون اساسی افغانستان را 
اساسی را وحی منزل وسيله مشروعيت خود می دانند و گاهی هم همين لحاف چهل تکه ای بنام قانون 

از تمامی شخصيت های حقيقی و حقوقی  که خواهان زندگی در سرزمين افغانستان بوده باشند  دانسته و 
نبايد تعجب کرد که . با جديت ميطلبند تا مفرادات اين وثيقه را با تمامی جزيات آن در عمل پياده نمايند 

که  با خون و را يان مست و شمشير بدستانی گاهی در سلسله فرآيند چنين دعوت و فرا خوان حتی زنگ
عه ای ازخون به خواب ميروند نوشيدن چند جرازخواب بيدار ميشوند وپس ازانسان کشی آدميان 

 .!!ناميده ميشوند   "مخالفين سياسی"وگاهی  "برادران مخالف " الطاف آميزمانند القاب نيزبا

 ت ؟صلح در کجا سکليد                               

و جوامع اسالمی  ابالخصوص درکشورهدر جامعه بشری امروز چنانچه با وضاحت به مشاهده ميرسد 
در به عنوان ساحت مشروعيت يک حکومت عرصه اقتدار است و اقتدار مبتنی برعقل و خرد جمعی 

 و ديناميک تحقق می يابد" اجتهاد پويا " منظومه  مکانيزمی  موسوم به 



 

واکنش با اين گفتمان ِخرد گرای اجتهادی در همه جوامع اسالمی بويژه افغانستان  اما با دريغ که در 
ئيم در قلمرو تا سرحد يک صغير محجور و جاهل تنزل می يابد که بايد بصورت دااين انسان باشنده 

شبکه های استخباراتی جستجو شود و خود به عنوان  "کاغذ پيچ "عار های ــجعبه های خالی با  ش
درچنين هنگامه است که وقتی جناح داعشی . مسؤل هيچگونه انديشه و تفکری را نکند  ای انسان ه

برهبريی دمحم نوازشريف رهبرجناح مسلم ليگ و صدراعظم پاکستان که پس  ياهمان بخش ملکی ای که
اعشی از چند سال شستشوی مغزی در مهمانسرا های خادم الحرمين شريفين در ابتدای عمليات  د

آنگاه که جنرال راحل ميالدی به قدرت رسيد  ۲۰۱۳در سال ساختن خاورميانه و جنوب غرب آسيا 
 شريف در راستای يک مأموريت امنيتی به واشنگتن فراخوانده شد 

 

دمحم نوازشريف صدراعظم پاکستان نيز که مهره اصلی عربستان بشمار می رفت برخی از رهبران 
می الت خيبر پشتونخواه برهبريی اسفند يار ولی را در قصر صدارت عظناسيوناليست وابسته با اي

مالقات نمود و از وی خواست تابا معيت گروهی از ديگر رهبران عنعنوی خيبر شتونخواه و بلوچستان 
 همچون محمود خان اچکزی که از بسيار بدينسو در مهمانخانه های وزارت سرحدات و قبائل افغانستان

مل پيامی به رئيس  اشرف غنی و ديگر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان حشرونشر دارند حا
گردد که به جايی عبدهللا عبدهللا که قرار بود در رأس هيأتی عازم پاريس شود شخص حضرت اشرف 



 United Nations  خان غنی رئيس حکومت وحدت ملی افغانستان  در کنفرانس موسوم به اقليم
Framework Convention on Climate Change  ساله از    همهرا که از سوی سازمان ملل متحد

 سوی آن سازمان دائر ميگردد اشتراک نمايند ،

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=iY2ApeJknfcU 

U ای گراميداشت از افضل خان الال سخنرانی ميکند وقتی حامد کرزی پس از ترتيب ضيافت مجللی در مراسم بر!. 

و در ضمن از رئيس غنی بخواهند که در پرتو مطالبات مکرر اياالت متحده امريکا و شرکای ائتالف  
که چه مهم است بدانيم . جهانی ضد تروريزم جهت فشار بر تحريک طالبان طالب همکار شود 

ترکيب هيأت بودند ؟ بدون شک با آسانی  درمی يابيم که  اعزامی به دربار کابل شامل نيروهای سياسی 
در مهمانخانه های امنيت و وزارت آنعده رهبران سنتی شبه ناسيوناليستی که سال چند مرتبه  بيشتر نيز

بدون اشتراک رهبران بنيادگرای مذهبی که وابسته اشتراک داشتند که  سرحدات و قبائل تغذيه می شوند
و نفوذ شان بر پديده ای بنام طالبان از هيچکسی پوشيده  ISIالعات آرتش پاکستان نها با سازمان اطآگی 

جهت اخذ سوغاتهای   ISIاطالعات آرتش پاکستان و با تنهائی بصورت پنهانی بدور از چشمان نيست 
 صف بستند  ،  تبرک شده 

 

هيأت  اقأل در فرآيند در ترکيب  ISIسازمان اطالعات آرتش پاکستان وفقدان چنين عناصر وابسته به 
برمال ساخت و اين سوال در ذهن عامی ترين افراد اين جامعه صلح هرچند مصنوعی اين حقيقت را 

مطرح شده است و اگر همه نتوانند آواز ها را تشخيص دهند ، حلقوم را که می شناسند و می بينند که 
آغازيده است ؟ به هر حال هرچه و  و برای چه هدفی چنين حرکت شتابان راراهيان اين قافله از کجا 

 ... خواهيم کرد بايد  اين مبحث را در آئنده دنبالهرکسی با هر هويتی که است طبيعی نيست و 
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