
  *!گرتوقرآن را برين نمط خوانی          
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 :    و و

با اينکه انوشيروان سی هزار مزدکی را يک قلم کشتارکرد ، چطور لقب انوشيروان عادل  گرفته  گويند
است در جواب گفته شد ، اين لقب شريف بخاطر آن است که مرحوم انوشيروان در قتل و غارت 
هيچگونه تبعيض قائل نه می شد و مساوات را رعايت ميکرد و ميدانيد که ظلم با لسويه هم نوعی عدل 

حاکميت پانزده  اکنون در پرتو اين نوع عدالت انوشيروانی ميبينيم که  در سايه ! است ؛ ظلم عادالنه 
نه تنها با شعار های ايدئولوژيک اعم از چپ و ياهم راست مذهبی وداع ساله نظام مافيائی بر افغانستان 

 در حوزه فرهنگ و اقتصاد  عمومیعدالت تحقق گفته شد بلکه آرام ، آرام در برابرتمامی مفاهيمی چون 
نفرت بی منافع ملی وغيره  از يک زاويه ای  به ظاهر علمی و منطقی  –، انسان دوستی ، حقوق بشر

دمحم نيروهای پيشتازو ترقی خواه کشور  به ظاهر بسياری از که روی همين دليل . نظيری توليد ميگردد 
دررأس شرکت  کهرا مافيائی اشرف غنی رئيس حکومت وحدت ملی در افغانستان آخرين مهره نظام 

يکی ازتکنوکرات های ميداند که برای  ه است نصب گرديد موسوم به حکومت وحدت ملی افغانستان 
استفاده ميکند بلکه  !!پيشرفت و ترقی کشور نه از نسخه های به ميعاد گذشته مذهبی و قومی

  .د ناصلی حل بحرانهای کشورميشمارمنبع " سکوالريزاسيون " البته نه به تعبير فرآيند را سکوالريزم 

 
وشعار  کاذب  مديريت" ی ازهمين انگيزه و شايد هم مغالطه اين تيپی از روشنفکران درباره مفاهيم

تا تمامی  که آقای دمحم اشرف غنی از طراحان اصلی آن به حساب می آيد سبب شده" های بدون پشتوانه 
 .حؤل و تداوم برهبريی اشرف خان غنی جابجا سازند انتخابات را درسبد تيم تتخم ها ی گنديده ای از

دومين متفکر جهان دمحم اشرف خان غنی  » !!زورکم قهرزياد «بدون پشتوانه ای های راستی از شعار
عرفان شرق به يادم  ياد کرديم که بالدرنگ حکايتی از حضرت سعدی آن عارف بلند مقام فرهنگ و



: است  ه ـــان داشتــبي اينگونه آنرا و آورده رير درــتحبرشته گلستان اثر بسيار آموزنده اش آمد که در
 »ترا مشاهره چند است ؟« :گفت قرآن همی خواند ، صاحبدلی بر اوبگذشت  آوازی به بلند نا خوش« 
. » ازبهر خدا می خوانم «گفت . »پس اين زحمت خود چندين چراهمی دهی ؟ « گفت  !"هيچ "ت گف

 . »!از بهر خدا مخوان « : گفت 
 .گرتو قرآن برين نمط خوانی  ببری رونق مسلمانی 

اما از . مبرهن ميباشد که سخن را راوی با صاحبدالن است  فرمائيش شيخ اجل به شرح فوق سايه در 
اينکه گاهی به منظور و هدف نامعينی اما جهت داری حضرت واالحضرت اشرف خان غنی و اذناب 

 .اش ميفرمائند البد محل تأمل است 
  Uhttps://www.youtube.com/watch?v=5JwEx3yQbYUU 

برسرنوشت مردم که بيش از چهارده سال  ی معاصريغارتگری و مافيابدون ترديد نظام مبارکه ء 
بزرگی و خرابی هايش يک حسنی را نيز بحيث دست آورد معيوبيتها با همه ه است ندسينه افگافغانستان 

اعم اين است که ريشه هرنوع تعصب قومی و نژادی  دست آورد  آنجا گذاشت برتاريخی اين دوره از
مسند نشسته بر!!عقالیباالخره و.شکاندبطن فرهنگ جامعه خدرار منفیهای عصبيتاز تعصب مثبت و

مقتوالن  از قاتالن وسگذاريها امشغول سپو حقارت  ذلتبا قوم با ناديده گرفتن روح منافع عليای وطن 
حضرت آقا دمحم اشرف خان غنی با چه ادبياتی و با چه ژست و عزيزان اين چناچه می بينيد  .!!شده اند 

" ! الــبريد م" بصورت روزانه سربازها که مؤقيعتی ميفرمايند که گويا قدردانی از شهدای افغانستان 
در رتُب  شده  ی تسجيل"بريد من ها " ا ــهمانبه يقين هدف سرقوماندان اعالی اردوی افغانستان که 

و اين حکايه از جنرالهای افغانستان در صف اول جنگ حاضر به قربانی هستند  )۱( باشندميعسکری 
من !!يث سرقوماندان اعلی ، بحيث رئيس جمهور افغانستان و به حيث نمائنده منتخب ملت تعهد است بح

  . از شما تشکر ميکنم

 
 ! درباره مشروعيت حقوقی دولت افغانستان و سياسی يک پرسش فلسفی طرح    

فقر توليد روزافزون  جزباوردارم نظام کنونی مافيائی حاکم برافغانستان به اکيدأ علی الرغم اينکه 
مردم و توده عمومی هيچگونه تأثيری بربهبود وضعيت عمومی  عقب مانده گیو، فرهنگی اجتماعی

منبع  انديشه ءم درچندين شب وروزاست که مدا نخواهند داشت و ندارد با آنهم  های افغانستان
آيا منبع الهام اين اداره حاکم بر سرنوشت که  هستم " !!حکومت وحدت ملی افغانستان"دهی مشروعيت

         به وحدت ملی افغانستان ؟  تشکيل حکومت موسومافغانستان قانون اساسی افغانستان است يا موافقتنامه 
ملی افغانستان مانند سائر حکومت های موقت در جوامع جنگ زده  وحدت موسوم به آيا حکومت 

مصالحه مداخله و درنتيجه  که مقطع خاصی از کشوردر يک  از يک دولت موقت  وظائف مشخصی
را بر عهده دارند وياهم بدون در نظرداشت  بوجود می آيند  برويت يک موافقتنامهملی و بين المللی 

https://www.youtube.com/watch?v=5JwEx3yQbYU�
https://www.youtube.com/watch?v=5JwEx3yQbYU�


روزگار ما که بخشی از تاريخ باستانی اين مرزوبوم بخشی از تحوالت سياسی وواقيعت های تلخ 
اياالت متحده امريکا در  عريان  است و در نتيجه همان تقلبات آلوده بر تقلبات فروانی گشته
 وارد عمل شدچهارچوب سازمان ملل متحد 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=vzWrsfTldvIU 
 کرد را اعالم  به وحدت ملی افغانستان تشکيل حکومت موسومو پس از چندين شب وروز موافقتنامه  

بدون .انستان ظهور يافت افغدرين بارو حکومت بيماربا مشروعيت پاراُدکسيال حقوقی برای نخست
ن با قانون اساسی اين کشور انستاتقابل موافقتنامه حکومت موسوم به وحدت ملی افغپرسش شک که 

اين اصلی وريشه های عه مطرح شد اگر همه نه توانند رگه هادر ذهن عامی ترين افراد اين جام
قدرت مافيائی حکومت موسوم به وحدت ملی حلقوم های کسانی را که در،ددهنحکومت را تشخيص 

    . يقی دارند ـاطالعات دقها اين مهره ناپاک اکثری ازای  گذشتهازوجابجا ميگرديدند می شناسند 
ودتائی کحکومت های  تأسيسکه ازبدوقيقت روشنی درجامعه افغانستان رااين حميتوان نه البته 

با امتيازات فردی ذبح را جمعی  اعتراضگفتن و "نه "افغانستان جوهرخيزعصيان سرزمين رد
 موافقتنامهاصولی  اين همه مغالطه های حقوقی و تناقضاتدراست که شگفت انگيز. گرديده است 

حقوقدانان و روشنفکران جامعه افغانستان نه با قانون اساسی افغانستان وحدت ملی حکومت  تشکيل 
در معامله  کری تبار روشنفاين واحد های هريکی از بلکه  بلند نه ساختند قوم لتنها صدای را از ح

 معامله و چانه زنی شدندمشغول سر قدرت نه  برجداگا

 
ی مرد حقير است که معامله گرروشنفکران ی غفلت و معامله گريچنين  ازاثر و اکنون می بينيم  

است نرم افزاری ديکتاتوران چنين  خاصه ای   توجه به آن گان  فقط با اندک تملقی کهدرمانده ازتبار
مفرد متکلم سخن ميگويند بلکه مسلم ترين نه تنها با ضمائر و ميبيند  “ الهی  ”لظام خود را در مق

دمحم اشرف سردار  چنانچه .مسخ ميسازد  مصنوعی  نشه ء قدرتپسنديده انسانی را درای ملی وشهارز
را در حوزه ادبيات و سياست تِز جديدی سی اش " سيأ " خطبه های دريکی از  احمدزی  غنیخان 

 :فرمودند  بيان در مقائيسه ميان قانون و جرگه اين گونه 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=5m9HfFBHktkU  

مملکت  برجسته  رجالنيست که جامعه افغانی اين تنها غفلت درسخوانده ها و شبه روشنفکران 
بويژه با قرئت  با اين گونه ادبيات سخن ميگويند بلکه اين روح اصلی نظام بورژوائیافغانستان 

جريان  افغانیعقب نگهداشته شده  جامعهشريانهای درسالهای سال ازاست که افغانستان درمافيائی 
دارد و می بينيم که مسأله حل بحران افغانستان با اين ساده گی که روشنفکران طماع جامعه ما تصؤر 
می کنند ، نيست وضعيت کنونی جامعه ما نشانگر اين حقيقت است که ما از سالهای سال بدينسو در 

و هويت و اکنون نه به مصلحت بيماريی . تن بيماران بيگانه افتاده بود پيچيده شده ايم که برلحافی 

https://www.youtube.com/watch?v=vzWrsfTldvI�
https://www.youtube.com/watch?v=5m9HfFBHktk�


برای جهانی نفت وگاز پتروشيمی و  چند مليتیمنافع شرکت های ما بلکه به مقتضای تاريخی و تمدنی 
 .استفاده ما تدارک ديده شده است 

 
را مديريت جامعه در " فيشن  مود و" و مردی ازجهان دومين متفکرعدم درايت عوام  اما وقتی مردم

دکتر چون ای بزرگ جلوه داده شده  های  می بينند از خود می پرسند که چگونه است که شخصيت
سدد نزديک ساختن فاصله در الريزمسکوکه درعين باور بر دمحم اشرف غنی قبأل ملقب با احمدزی

جهاد ل يچشم است و از همان اوائ دکتر که يک، عبدهللا عبدهللا و دکتور ميان مسجد و ارگ است 
وی ست موده انسپری احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور زنده ياد شهيد مقدس مردم افغانستان در کنار

ای قباله  آنرا به عنوان  قرار داشت که در کنار قهرمان ملی  اين چند روزی رامصرانه ميخواهد که 
آقای عبدهللا بايد بداند که ديگر  .   بقبوالنند و درمانده گان تجاؤز بر حقوق حقه ای از بيچاره گان از 

وزنامه مردم عوام کاالنعام نيستند ، هم آگاهی اجتماعی پيدا کرده اند و هم غالبأ با کتاب و ر
سروکاردارند ، قتی مردم موافقتنامه ای را که در نتيجه تقلب انتخاباتی تيم اشرف غنی و استغاثه شما 

، دانيسته ميشويد مقام رياست حکومت اصالحات  و نقشه راه به عنوان بزرگترين حريف بدون تفکر
 بدون اندکترين تأمل  ت ملی تأسيس گرديدهموافقتنامه حکومت وحدرا که با مشروعيت  وحدت ملی 

ميدانيد طبيعی است که مردم درباره اطالعات ابتدائی حقوقی مقام رياست جمهوری اسالمی افغانستان 
زيرا با پذيرش موافقتنامه حکومت وحدت ملی در افغانستان اکثر مفرادات متعلق با . تان شک کنند 

نستان دولت اسالمی افغاحيت های رئيس جمهور قانون اساسی افغانستان بويژه در حوزه صال
بنأ وقتی آقای دمحم اشرف غنی رئيس حکومت وحدت ملی  ه اند بصورت مجهول تعطيل گرديد

حيت های تان ، با ديگر صالمنتخب مردم افغانسجمهور افغانستان خودرا سرقوماندان اعلی ، رئيس 
ياری از مجامع ملی و سجانبی متعلق با خانواده اش که همسر اش ميتواند بحيث بانوی اول مملکت درب

حکومت ی آشکار متفکردوم و رئيس تخطی ها پيدا کنند بدان که نخستن بذرچنين بين المللی حضور 
  پاشيده ايد  ست "سيأ" در زمين ال مزرع جناب شما بحيث شريک قدرت  فغانستان را اوحدت ملی 

... 

 
 

 الرحمه عليه سعدی  حضرت  از گلستانی حکايت* 
اند تسجيل شده را که در نظام ارتش افغانستان  "بريد من ها "  از ی تُبفرمانده کل قوأ با اين نبوغ فروانی که دارند  رُ که حضرت نوانديشی  وگمان  حدس : ۱

 .نبوغ فرموده اند با لهجه بازاری و  "بريد مال " با گوئيش 


