
  ؟ افغانستان حکومت وحدت ملی مشروعیت حقوقی نگاھی بھ              

 

 :وستھ بھ گذشتھ بخش نودو پنجم یپ

یکی از بزرگترین خصلت ھای مشترکی کھ در میان اھالی جامعھ شبھ روشنفکری وابستھ بھ مافیائی 
 اکمیت مافیائی حسال  ۱۴و کارنامھ ھای  " !!فضیلت ھا  "بیان واحدی از احاکم وجود دارد ھمان

ملیشاھای روشنفکری اعم از افراطی  تمامی کھ است " دولت جمھوریی اسالمی افغانستان " موسوم بھ 
و یاھم بنیادگراترین مراجع سکوالر و الئیک چپ اندیشی  کھ ھنوزھم  سنتی  ترین نیروھای مذھبی

کھ در حلقھ ھای درسی و  ارو اصول مقدماتی فلسفھ  متون فلسفی  ماتریالیزم دیالکتیکانگازه ھای 
از سوی آموزگاران ساده اندیش دیکتھ و تدریس  می گردید این کشور احزاب چپ حوزه ھای حزبی 

 .ی شان را بھ لرزه در آورد می آورند گوشھا

https://www.youtube.com/watch?v=oxdNM_G-ICc 

چپ گرائی کھ در جامعھ افغانستان سکوالر   یف کرد کھ ھرچند متون فکریتھ باید صمیمانھ اعتراالب
 والئیک پنداشتھ میشد ند در نقد آنچھ کھ با زندگی اقتصادی ، سیاسی و فرھنگی توده ھا تعلق داشت

 . از نقش پیشتازی برخوردار بودند  نسبت بھ دیگران 

 

بویژه اتحاد جماھیر شوروی سبب تحرک بیشترنیروھای چپ شبھ  زیرا تقابل منافع کشورھای بزرگ
اما با تأسف . مارکسیستی  افغان عملیھ  نقد  سیستم سلطنتی حاکم بر افغانستان  را سرعت می بخشید 

کھ ھرچند انتقاد بر نھادھای حکومتی از دید گاه نیروھای چپ در جامعھ افغانی صحیح بھ نظر می آمد 
متوصل می شدند کھ برای حل سنگواره ایی  لمت آمیز بھ متون اندیشھ ھای در حوزه راه حل مسا

معضالت جوامع دیگری کھ در اقلیم ھای جغرافیاوی با مناسبات اجتماعی ، فرھنگی و سیاسی  متفاوتی 
 ھرچند بنام اندیشھ ھای مبتنی بر عقل"نقشھ راه " کھ مفردات چنین  متوصل می گشتند ،ند ـقرار داشت

https://www.youtube.com/watch?v=oxdNM_G-ICc


تماعی نوشتھ و بیان می گردید با واقیعت ھای تاریخی و مناسبات اجتماعی جامعھ افغانی د اجرِ و خ
اما سوال آنجاست کھ چگونھ کتلھ ھای قابل مالحظھ ای از جوانان دانشگاھی و فعاالن . انطباق نداشت 

جامعھ  سیاسی جامعھ افغانی قربانی این اندیشھ ھای شبھ علمی گشتند و نھ در یک مقطع محدود تاریخی
افغانی بلکھ در بخش بزرگی از تاریخ کشور ما چنین  اندیشھ ھای جزمی را کھ با انجام کودتاھای 

یاری میرساندند و تاھنوز ھم جامعھ فقیر و ستمدیده  یدردخشونت و تروریزم را تیوریزه میگنظامی 
 ؟ !در آتش ھمان خشونت تیوریزه شده می سوزند افغانستان 

https://www.youtube.com/watch?v=UVvEYc4OFsA 

   ۱۳۵۲سرطان  ۲۶مرحوم سردار دمحم داؤد حین انجام کودتای   سخنرانی

را کھ دیگر فاقد " اندیشھ ھا " ونکتھ مھم دیگر اینکھ چرا ھنوز ھم تیوری پردازان و حامیان اصلی آن 
ھمان میکنند تا  بھ حیث در عبرت نھ مینگرند بلکھ  مصرانھ تالش  ستالت خواھی ااندکترین روح عد

بھ میعاد  گذشتھ بر روح وروان نسل  را کھ ھمچون معجونافکار و اندیشھ ھای شکست خورده ای 
  نباید تعجب کرد کھ چرا. بھ خورد جامعھ ستمدیده افغان بدھند    .پرخاشگرجامعھ افغان  تأثیر میگذارند 

تمامی مھره ھای کھ دکتورین امنیتی دوران جنگ سرد بھ ھواداریی از شکست خورده گان این بار
یعنی اتحاد جماھیر معجون استراتیژیک سقوط بزرگترین مرکز الھام آن پس ازسعی میکنند کھ  جھانی 

جنگ  حاکم بر افغانستان مأموریت قبلی دوران نظام مافیایی با توصل بھ مھره ھای اصلی شوروی 
 !سرد را بھ اتمام برسانند 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5gHfPMlaY4 

رأشن فکران چپ اندیش « البتھ در اینجا کاری بھ این نداریم کھ این بھ قول معروف کتلھ ھای از  
محق اند ؟ ، اما حد اقل میتوان گفت کھ این معجون و این  تا چھ حد در اظھار عقائد خویش» کشور
با  جلسات محرمانھ ای از مافیای چپ رژیم دست بدست میگردندای کھ در بھ میعاد گذشتھی نسخھ 

ی ازشھروندان موج میزند ھیچگونھ انطباقکھ دروجدان عمومی وتک تکی گروه خونی ای 
    شعارازاسالم اجتھادی عقالنی وفقدان قرئت درکھ شوالیھ ھای مذھبی گردان ھای ازعملکرد !ندارد

را سر میدادند کمتر از نیروھای چپ اندیش  در جامعھ  !! "بشر تمام عیار زندگیاسالم راه حل " 
.  افغان  بھ ساختارھای اقتصادی و فرھنگی کشور افغانستان  ضربھ نزده  وضرری نرسانده است 

طی بر عملکردھای اند کھ تکی از شھروندان گواه راستین  تاریخ معاصر میھن و قضاوت وجدان تک ،
. دودھھ گذشتھ از سوی اجاره داران حوزه مذھب بر شھروندان مظلوم ومؤمن افغانستان تجربھ شده اند 

یک رود خانھ نھ میتوان دوبار وارد  فیلسوف معروف یونانی بھ  Heraclitusاما بھ گفتھ ھراکلیتوس 
تنھا چیزی کھ در جھان ثابت ! خانھ است و نھ فرد ھمان فرد خانھ ھمان رود شد زیرا بار دوم نھ رود 
بھ گفتھ این فیلیسوف نامدار یونانی اگر تناقض و تضاد نباشد ، تغییر و تکامل . است تغییر نامیده میشود 

ی نباید تعجب کرد کھ چگونھ و چرا در فلسفھ خلقت توحیدی انسان دارای. و تحؤل وجود نخواھند داشت 
و تاریخ نیز استمرارمجادلھ دو قطب حق و باطل  ) روح خدالجن و ( یک ساختار دیالکتیکی است 

این واقیت ھستیم کھ نامیده میشود با توجھ بھ این استدالل معقول و این منطق علمی از دیر بدینسو شاھد 
آنجا کھ سیستم ونظام سرزمین افغانستان فاقد نھاد  مشروع حقوقی و سیاسی  بنام دولت بوده است ، از 

سیاسی حاکم در جامعھ افغانستان نقش تأثیر گزار بر کنترول وسیعی از نھاد ھای اجتماعی و حقوقی 
 با وجود صد ھا نھاد تشکیالتی در حوزهنیز کھ ما  داشتھ است افراد و شھروندان این کشور جنگ زده

https://www.youtube.com/watch?v=UVvEYc4OFsA
https://www.youtube.com/watch?v=Z5gHfPMlaY4


زندگی میکنند ، ھمچون یک جامعھ مدیریت پویا و علمی اندیشھ ء فقدان درسمارق وارسیاست و اندیشھ 
در بودند  پیموده علی الرغم آنکھ چھل سال تمام راه و کھ مورد عذاب واقع شده بودبنی اسرائیل  قوم 

نیز با طی نمودن مردم جنگ زده افغانستان نقطھ ای استاده بودند کھ از آن حرکت آغازیده بودند ، 
متوقف خواھیم مسیر مانرا آغازیده ایم کھ از نقطھ ای راه بسوی قلھ ھای پیشرفت و ترقی  سالھھزار
  . ماند 

 

m/watch?v=jhF0QTodQnwhttps://www.youtube.co 

 !مشروعیت  منحنیمذھبی بھ  نگاه بنیاد گرایانھ

و دقیق استراتیژیی  یک نھضت سیاسی در جوامع شرقی بویژه در حوزه جنبش برای یافتن درست 
سیاسی اسالم در عصر حاضر باید بھ سرچشمھ ھای اولیھ و علل و اسباب آن در دوره جدید مراجعھ 

 در سوره مبارکھ آل عمران چنین می فرمائند چنانچھ قرآن کریم کرد 

ن اْلُمْلكَ  َوتَنِزعُ  تََشاء َمن اْلُمْلكَ  تُْؤتِي اْلُمْلكِ  َماِلكَ  اللَُّھمَّ  قُلِ :   تََشاء ِممَّ

https://www.youtube.com/watch?v=U7E3kH7I458 

مادی ھیچگاه بھ معنای ذلت از جانب پروردگار از جانب الھی و یاھم  عزتامتیاز و  اعطای  مسألھاما 
با اصل زرین توحید  "عزت و ذلت " مؤلفھ ھای چنین نگاه مادیگرانھ بھ گردد کھ  تعبیر و تفسیرنباید 

اپیش نظام بازار آزاد ــشبھ مذھبی کھ در پیشزرگ ـــھرچند ازسوی مراجع بد نکامأل در تضاد قرار دار
حضور دارند و آیھ مذھبی اعظم مفتیان و  انکنونی بحیث جاده صف کن" آزار بازار " روزن ـــب

ن اْلُمْلكَ  َوتَنِزعُ  تََشاء َمن اْلُمْلكَ  تُْؤِتي اْلُمْلكِ  َماِلكَ  اللَُّھمَّ  قُلِ   (  سوره آل عمران متبارک را در )  تََشاء ِممَّ
چنانچھ یکی مینگرند  شرکت سھامی تجارتی مغائرت با اصل توحید و عدالت با نگاه مادی ھمچون یک 

از پایھ ھای اصلی منبر مافیای حاکم بر سرنوشت افغانستان جھاد را با ھمین بینیش ضعیف مادی اندازه 
 خدا کھ مکن ستیزه دادگان خدا با: میگویند ارسی کھ گیری نمودند و پس از تکرار این اشعار زیبای ف

 :را مورد استفاده قرار میدھد و آنرا اینگونھ مسخ می سازد قرآن پاک !!  است داده خدا را دادگان

https://www.youtube.com/watch?v=k8qWGhzu0Ws 

لت وحدت ملی دو" بھ  فتی اعظم شرکت سھامی موسومم سیافب رسول عبدالرشاید حضرت استاد  
جزم اندیشان ھ خالفت شبھ مذھبی سایزیرکھ درمی داند ھای قتل انسانشمشیر زنی وجھاد را"افغانستان 

https://www.youtube.com/watch?v=jhF0QTodQnw
https://www.youtube.com/watch?v=U7E3kH7I458
https://www.youtube.com/watch?v=k8qWGhzu0Ws


کھ "  !!امیرالمؤمین سیاف "زندگی میکنند ومظلومانھ بصورت  بر سرنوشت جامعھو متحجران حاکم 
را وسیلھ مجاھدین جھاد و قتی میکند و نمائنده خدا و در درجھ باالتر از آن ذات کبریأ محسوبخودرا 

ظھور  بشر  نریز در تاریخ کسوت یک دیکتاتور خودر می خواند ھا بویژه مخالفان اش کوبیدن انسان 
دای ص استاد  حضرت دیکتاتوریی  برای سرنوشت انسانھای کھ بھ ھردلیلی باینگونھ میکند و ا

خط  چنـتین کالم هللا شریف  مسخ شده  ھایبر بال سوار میدھند باز ھم مظلومانھ ای از مخالفت را سر
 . ونشان می کشد 

https://www.youtube.com/watch?v=I3D8lXQndYg 

سند فوق  " مصراالزھر" کھ این استادی کھ از بزرگترین پوھنتون مذھبی  !عزیزان ببینید 
 اش  مبارک مرشد اعظمکھ بدستان نھ تنھا خود را بلکھ نظامی  حادیث را گرفتھ است چگونھلیسانس ا

نمائنده ویژه   Ján Kubišسی اش یان کوبیس  " سیأ "و دستیار   John Kerry حضرت جان کری
و فتوای  خواندی در زمین میآنرا نظام الھاست  شده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان تأسیس 

خره ترین سم!! . صادر میکند گی  را با این ساده شرکت سھامی این  مخالفانھرنوع و قتل شکنجھ 
رت استاد باید بھ قول حضتحقق فرآیند صلح در افغانستان است کھ میتود خنده آورترین ودر عین حال 

چنین کھ بھ قول وی توان ایجاد  حاصل میشود  صلح از راه تزارع نھ بلکھ پس از کوبیدن مخالفین
 ! و بس  سراغ دارد  "مجاھدین " در وجودفاجعھ خونین را تنھا 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PgYq_-R-nyw 

حالت کنونی حاکم بر کشور را بھ شما دوستان ارجمند جامعھ و ریک وضعیت تاروتااکنون قضاوت  
طالعات در حوزه حقوق و علوم سیاسی مبھ عنوان کسانی کھ عزیزان شما برخی از واگذار میکنم کھ 

ی نھادی کھ در ترمنولوژی علوم سیاسی بنام دولت خوانده اید و مشروعیت حقوق مسلکی تخصصی دارا
با ھزینھ ساختن صد ھا میلیارد سال متمادی  ۱۴طی کھ  را ایشرکت سھامی چنین ت میشود ، مشروعی

 اش سی" سیأ" دستیار و   John Kerry کری جان حضرت مجروح بدستان مبارکھ  در افغانستانِ دالر
چگونھ  است  شده تأسیس افغانستان برای ملل سازمان سرمنشی ویژه نمائنده  Ján Kubiš  کوبیس یان

 ارزیابی می فرمائید ؟

 دادامھ دار

https://www.youtube.com/watch?v=I3D8lXQndYg
https://www.youtube.com/watch?v=PgYq_-R-nyw

