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 !نگاه متفاوت به مؤلفه تشکیالت سازی در جامعه افغانی            
 نخست برخود واجب میدانم با طرح یک فرضیه مهمی که اصوأل درشرائط کنونی جامعه ما گریبان

زیرا مدتها در  . گرفته است اشاراتی داشته باشم ما را ملت بسیاری از روشنفکران و نخبه گان ارجمند 

که خود را وارثان برحق  جنگزده  جامعهاین رهبران وروشنفکران نوشته ها وسخنرانیهای اکثریتی از

شنیده که نظام حاکم و بزرگترین نهضت های انقالبی و آزادی بخش درجهان می نامند  خوانده ایم و

و برای یک شنونده امیدی بدست میدهد تا رجال مهم آنرا با زننده ترین الفاظ و کلیمات به نقد کشیده اند 

سرنگون شود و حکومت درنتیجه انتخابات بگذارید نظام کنونی !! بگوید که وعده خدا نزدیک است 

آنوقت خواهیم دید که آفتاب چگونه می تابد ، گل های عدالت و آزادی ،تأسیس شود، آزاد و عادالنه 

 چگونه می شگوفند ؟ 
http://www.dailymotion.com/video/x5w15fq 

 با میدان اشخصیت بزرگ جهادی و مرجع امید بسیاری از ناچگونه ممکن است همه از خود می پرسند 

کشور  بامردم فقیر و جنگزده ای نه تنها ما تاریخ خون آلود و دربستر  این ُگنده گی و با چنین طمطراق

کند ؟ واضیح است تکرار می کنند عمل نه خود که حتی به آنچه عهد وپیمان ببندد  بلکه با خدای بزرگ 

اسالم ناب تحقق تعجب وتأسف ما از اینجاست که نه تنها این مدعیان اما  .! قصه سردراز دارد ین اکه 

آنگاه که تنها توشه راه بزرگترین نهضت های بشری بویژه دمحمی و اسالم صد درصدی در جامعه 

و اعتقادی اش که ریشه در عقالنیت مردم حضور نیرومند فکری  با ی در قرن حاضراجتماعی و سیاس

و عقالنی برای رفع پایه های منطقی عرضه ء بدون که نباید  شته است تعبیر و تثبیت می گردددا

ت با اتکأ به تاکتیک ها واسلوب های استعمار معاصر که برای تاراج و غارت ملنیازمندی های بشری 

 و آزادی بخش معرفی میدارند ،  های جهان سومی بکار میبرند اسالم را بحیث نقشه راه علمی

 

http://www.dailymotion.com/video/x5w15fq


و آزادی انسان تیتر که داعیه عدالت خواهی  نیزبرخی از نامورترین حرکت های چپ اندیش سیاسی  

این . در دام استعمار حاکم بر سرنوشت افغانستان افتادند تشکیل میداد  اول نهضت های آزادی خواه 

به جز کپی سازیی روشنفکران نسل اول ما نتوانیستند فرا ملی جامعه ما است که درد عمومی و 

طراحی و  بویژه فرهنگی  جغرافیاوی، ایدئولوژی ها ی که برای محیط دیگری و شرائط دیگر تاریخی

از سوی نامورترین فالسفه و دانشمندان  زمندی های آنزمانیدشواری ها و نیا حل  بحیث نسخه ها ی

فرهنگی ووضع عمومی اقتصادی پیش بینی شده بود بدون مطالعه شرائط و مناسبات طراحی و  بیگانه 

و درگیر شده همین اکنون به آن دچار که ن ، مسأله ایبه نظر م.به کشور افغانستان وارد گردید جامعه 

نحرافی جدید است ، هیچ ادی و ابصورت فوری نسخه ای را میطلبد یک نوع گرائیش مو حل آن  ایم

که دستهای پنهان دشمن که شب وروز در دلهای از مؤمنان از این واقیعت چشم بپوشاند نه میتواند  کس

کسانی را که زمانی در یک د واندازه بدبینی ونفرت بپراگنوسوسه می افگنند موفق شده است تا این 

 با حقارت بی نظیری  نفاسات فی العقده  با صف واحد دربرابراشغالگران با دست خالی جنگیده بودند 

 . در خندق سیاه دالرو امتیازات پرتاب کنند  
http://www.dailymotion.com/video/x6d22vj 
 

   !متولی روضه شریف وبازی با کلیمات  عطا دمحم خان نور      

عطا دمحم نور والی مقتدر بلخ برای  گان  در برابر بیگانهاحترامی که برای نخستین عصیان  با همه من 

م که با در یغ وی را مردی یافته اقائل هستم که در عین حال تولیت روضه شریف را نیز برعهده دارد 

 زیرا وی. راه مناسبی را برنه گزیده است قدرت  غرائزمهار نا شده ثروت وارضای  و تأسف برای 

میدان بزکشی فهمیده را افغانستان ای مانند  آن هم در جامعه ء عقب ماندهتشکیالت و نهاد های مدنی 

به کشتی ان با وی است که باید با تمامی قدرت و زورنشان دادن به حریفی که در زورخانه های افغانست

 .افغانستان میدانند به دفاع برخیزد حقوق مردم سلحشورحق خود وآنرا آنچه که ویازمی پردازند گیری 

 
ناری پس از نشر فرمان برکچند روز  چنانچه شنیدید و مالحظه فرمودید با قرئت فهرست بلند باالی که

جنرال عطا دمحم سترشد منتشرسوی خانقاه داعش یا همان ارگ کابل ازحضرت متولی روضه شریف که 

ترس محضرکسانی که ازدر را برسم قدرت نمائی یاقوتی اش حالیکه انگشتردربلخ والی مقتدرخان 

به امپراطور پناه برده بودند طی یک خطبه آتشین فهرست پهلوانانی را قرئت گروه جنایتکار داعش 

آنها را متهم به کرد که اکثریتی ازرجال شامل درآن نه از سوی ارگ و نه از سوی قصر سپیدار که وی 

وبرکناریی افراد شامل در فهرست قرئت شده از سوی جناب عطا مد خان نور عزل درتوطئه مشترک 

قدرت نامرئی و پنهانی که  تنها را اره جناب نوراما برخالف این سخنان ذوات مورد اش. انیستند د

برای تمامی برکنارشده گان با حفظ امتیازات  است ناظر بر صحنه  تمام  با آرامشصحنه  عقب در

نامبرده بصورت موقت از کار کنار زدند چنانچه ما شاهد تکرار چنین گزینیش ها در حوزه حکومت 

بصورت شبانه روزی بدور مافیا این حلقه های از تمامی مهره ها و و هستیمافغانستان  وحدت ملی 

 .!!!اند طواف مشغول آورده  دامتیازات و دالرهای به با
http://www.dailymotion.com/video/x5s675x 

جناب بخش این سریال آنگاه بود که علی الرغم ؤقوف ترین جالب ترین و درعین حال مسخره آمیز

افغانستان در اختیار تمامی میدانهای هوائی امپراطور بلخ از این واقیعت که پس از ساعت نه شب 

http://www.dailymotion.com/video/x6d22vj
http://www.dailymotion.com/video/x5s675x


سربازان ناتو قرار دارد و هیچ یکی از پروازهای طیاره های داخلی اجازه ؤرود به آن را ندارند 

وارد هجری شمسی   ۶۹۳۱در شام دهم قوس  دسته های باندش حضرت متولی با معیت چند تن ازسر

 در کرسی های طیارهمختصر  یک نشست درو شد  مزارشریف  ائی موالنا جالل الدین بلخیمیدان هو

لق ع ت کام ایر  خود نیز با زمری کامگار رئیس شرکت هوائی  KamAir کام ایر  به شرکت هوائی   م

 KamAir  بال درنگ  با گام های استوار ود آمبا ژست امپراطورانه اش از طیاره بیرون   سهیم است 
http://www.dailymotion.com/video/x6avbb6 

بار دیگر حکومت وحدت ملی که در پائین طیاره برای وی انتظار می کشیدند رفت نزد ژورنالیستهای 

وی باز هم در سخنان ضد . را متهم ساخت که گویا از ورود حضرت امپراطور جلوگیری نموده اند 

ونقیض اش گفت که متأسفانه اگر ما دراین گرد هم آئی شرکت نه میکردیم در گردهم آئی دیگری حتمأ 

ت ما را اجازه رفتن به کندهار را ندادند که اما رهبریی حکوم...با اجندای مشخص اشتراک می نمودیم 

 ، غیر اخالقی و غیر انسانی  غیر قانونی، متولی روضه شریف این عمل خالف قانون به قول جناب 

یکی از هوادران جناب عطا دمحم نور در  موالنا فرید اما چنانچه خواهید دید درظهر همان روز!! است 

 ی تلویزیونشبکه الیست های ورزیده کشور در فیاض از ژورن احمدنصیریک گفتگوی تلویزیونی با 

 :بصورت قاطع گفت که از کابل پخش می شود اریانا 
http://www.dailymotion.com/video/x6avbbx 

ر ویا جبهه نجات افغانستان در جلسه کندهار شرکت ندارد که باید یا دآورشوم عطا دمحم نو یک نکته ای 

، استاد عطا دمحم نور در جلسه شرکت نه میکند و استاد عطا دمحم نور در مزار تشریف دارند ، نصیر 

فیاض در برابر این اظهارات مال فرید گفت که محقق در مزار است و گزارشی که ما داشتیم قرار است 

 در جواب نصیر فیاض  قاطع با لحن فردا استاد عطا دمحم نور نیز وارد کندهار شود ، بار دیگر مال فرید 

 .. که قطعأ استاد عطا دمحم نور در این جلسه شرکت نه میکند : گفت 

 
بنام چرا در جغرافیای  که رح میگردد طبه هر حال از این نوع برخورد ها بسیار داشتیم اما سوالی م..

در پاسخ به این  دیگر گون می شوندبه صورت مسخره آمیزی سیاسی ارزشها  بهترین افغانستان 

اساسی ای که وجود دارد این است که در جامعه نکته  پرسش و بسیاری از ابهامات سیاسی و اجتماعی 

احزاب ،  میک ااندیشه اصالح طلبانه ، پویا و دینیک به دلیل فقدان جنگزده افغانستان از دیر بدینسو

راستین وپایه های اصلی جامعه مدنی را سازمان های اجتماعی و سیاسی که روح یک دموکراسی 

 نموده اند بصورت مستعجل اظهار وجودتشکیل می دهند 

http://www.dailymotion.com/video/x6avbb6
http://www.dailymotion.com/video/x6avbbx


 
و اینجاست که از تشکیل احزاب سیاسی نه به مثابه یک ضرورت اجتماعی و ملی بلکه به مثابه یک  

البته مسأله انتقال مخالفان حکومت حامدکرزی . نهاد قدرتمند نظامی و تجاری اظهار وجود نموده اند 

شاهین مسمی شده است علی قول اردوی  بنام  آخیرأ یتی که ه های انگلیسی به قرار گاه امندر طیار

اما به دلیل  کامأل مطلع بود  جنگجویان  الرغم اینکه والی و متولی روضه شریف از چگونگی اعزام آن

تا به حکم وزارت داخله افغانستان که آقای حنیف اتمر بحیث وزیر داخله اجازه نداشت تنها اینکه 

 دارد ه از قرار گاهی که جنرال مجتبی پتنگ فرماندهی آن فرقه برعهد را به پیش میبرد آنوزارت امور

انتقال  که فقط بر پنهان نگهداشتن آن راز امنیتی  ت را برای خود کسر شأن دانیستنددیدن کند این وضعی

 میدادند ان را به مزارشریف تجنگویان مسلح مخالف دولت افغانس

 


