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 ! طالبان دولت نظام مشروعیت
 
 

  اقوام،   تمام  رأی  با  انتخابات،  در  مردم  بارأی  میگردد:  حاصل  طریق  سه  از  افغانستان  در  دولت  هرگونه  مشروعیت
 تفنگ  زور  با   قدرت  گرفتن   افغانستان.  سلطنتی  خانواده  وراثت  طریق  از   یا  و   جرگه  لویه   در   ادیان   و   اصناف  اقشار،

  قبول  قابل اساسی قانون یک در که نظام ماهیت و شکلاز جرگه لویه تایید کسب طالبان برای بخشد. نمی مشروعیت
 . است ضروری نهایت گردد تعریف حاضر عصر های خواسته مطابق و مردم

  آن،  نواقص تمام وجود با دموکراسی، نظام یک تعویض نمیکنند. زندگی مالها تنها ملیونی پنج و سی مملکت این در
  نکرده  دوا  دنیا  کشور  هیچ   در  طوریکه  نمیکند  دوا   را  کشور  ین ا  درد  هیچ  مالکراسی  دیکتاتوری  متحجر  نظام  یک  با

  هیچ   راشدین  خلفای  از  بعد  آنصورت  در   است.  لوحانه  ساده  کردن   تلقی  اسالمی  سقه  دولت  یگانه  را  مالها  دولت  است.
  ت نیس  موجود  کشوردنیا  هیچ  در  افغانستان،  در  بجز  مالها،  دولت  امروز  است!  نداشته  وجود  دنیا  در  اسالمی  دولت
  درسی  نصاب  اینکه  اعالن  با  موضوع  این  کند.  تأمین  نمیتواند   را   زمان  و  عصر  نیازمندیهای  دولت  اینگونه  اینکه  برای
 مالها  گردید. آشکار شد خواهد تنظیم دینی محدودیتهای مطابق پوهنتونها و ها لیسه مکاتب، اجتماعی و طبیعی علوم

 هویت  احساسات  و  افغانستان  جوامع  بافرهنگ  پاکستانی،  های  مدرسه  بخصوص  دینی،  مدارس  در  محدود  تعلیمات  با
 مجسمه  تخریب  و  کشور  ملی  بیرق  کردن   پایان  در   اخیرا  که  نمیدانند  چیزی  کشور  این   تاریخ   از   و  اند   بیگانه  افغانی  ملی
  فتهپیشر  دانش  و  تکنولوژی  عصر  در  مردم  نیازمندیهای  درک  به  قابل  مالها  این  شد.  هویدا   گذشته  در  بامیان  های

  اقتصادی   اجتماعی،   طبیعی،  علوم  ساینس  دانش  فاقد   دولت  یک  نمیباشند.  آن  به  وابسته  اجتماعی  پیچیده  روابط  و  بشری
  طالبان   مالها،   انحصاری  حکومت  یک  تعیین  با  است.  زوال   به  محکوم  و  نبوده  مردم   قبول  طرف  معاصر  تکنولوجی  و

 !کردند تجرید افغانستان مردم  از خودرا
 هندوستان  نیمقاره  در  اسالم  دین  عمدتا  که  کرد نباید  فراموش  نبود. دینی  بی  افغانستان  مسلمان  ساله  رهزا  مردم  مشکل

  بی  سوادی،  کم  ما  مشکل  است.  یافته گسترش  افغانستان  مردم  توسط  بود،  نیز  دیش  بنگله  و  امروزی  پاکستان  شامل  که
 قشرطفیلی  یک  توسط  اقتصادی  و  یاسیس  قدرت  انحصار  و  موجودیت  گسترده،  فساد  دولتی،  قدرت  ضعف  عدالتی،
 . بود بیگانه استخبارات مداخالت و امنیتی بی جنگ،  دولت، داخل  در جهادی مافیایی

 توسط   را  زنان  حقوق  بخصوص  و  مدنی  ابتدایی  حقوق  و  اساسی  حقوق  کردن  محدود  تحمل  جهان  و  افغانستان  مردم
 . ندارند طالبان
  رهبری  شوراهای  مجموعهٔ   از  که  بود  الزم  طالبان  بر  است.   سیاسی  بحز  یک  آنها  تحریک  که  نکنند  فراموش  طالبان

 تطبیق   از  و  نموده  تعیین  را  آنها  سیاستهای  اساسی  خطوط  تا  میکردند  تشکیل  رهبری  واحد  شورای  یک  خود  موجوده
 سیاسی  حزب  یک  مانند  طالبان  که  حاال  میکردند.  نظارت  تکنوکرات  مسلکی  وزرای  هیات  یا  حکومت  یک  توسط  آن
  مرتکب   پرچمیها  و  ها  خلقی   که   بود  اشتباهی  این   شوند.  مزج  دولت   داخل  در   نباید  دارند  اختیار  در   را   دولتی   رتقد

  را   دولت  ارگانهای  کنند.  رهبری  را   دولت   حاکم  حزب یک  عنوان به  دنیا  پیشرفته  جوامع  تمام  مانند  باید  طالبان   شدند.
 .نمایند ممرد اساسی خدمات ارایٔه  مٔسول ساخته تکنوکرات مسلکی،

 امروزی  نیازمندیهای  و  مشکالت  و  نیست  عالمانه  کار  قبل  سال   هزار  محدودیتهای  مطابق  شریعت  احکام  متحجر  تفسیر
  فقه  اصول از استفاده با امروز عصر نیازمندیهای با اسالمی  شریعت احکام درست تفسیر نمیکند. طرف بر را مردم

 .میباشد لبانطا سیاسی عالی شورای وظایف از اسالمی اجتهاد و
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