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 دولت و اخاللگران نظم دولت در افغانستان؟
 

 شیحرار بیگانگان تحریکات و جنگها نتیجه در اخیر دهۀ سه طی در افغانستان در قانون و دولتی نظام گران اخالل
 یداخل اجیر خدمتگذاران از مشتمل شکنان قانون و دولتی نظام رانگ اخالل اند. کرده تخریب آنرا ساختار و دولتی
 یهنم ملی منافع ضد بر افغانستان مردم خارجی دشمنان و بیگانگان خدمت در و اند گرفته قرار متقابل محور دو در

  دارند. قرار
 لسفۀف بنیادگذار و مان""آل در فلسفه و اجتماع علم بزرگ های ترین"تیئوریسن" معروف از یکی کانت"، "ایمانویل

 است، داشته توجه دائمی" "صلح و انسان" "آزادی به که "روشنگری" دوران معروف رهنمایان از و "غربی" نوین
 همغالط به اینکه برای است، دیده می "دیموکراتیک" و چون"جمهوریتی" مفاهیم بین را هایی تفاوت زمان عین در

 اوتتف بنابر شکل در تواند می دولت یک که گوید می داشته بیان را ""دولت یک اشکال نخست، شود، نه گرفته
 "مطلقه" چون: شکل سه این به مختصر بطور باشند، داشته قرار دولتی قدرت مقام ترین عالی در که اشخاصی

 (Demokratie) دیموکراتی" "و ((Aristokratie) )"ارسطوکراتی" اشرافییت"" ((،Autokratie) "اوتوکراتی")
 تهیاف تمرکز مردم عمومی خواست آن در که دارد، می توضیح اساسی قانون ارتباط به را شکل دومین کرد. تعریف
 "ایمانویل بتواند. استفاده کامل بطور خود قدرت از "دولت" که شود می اساسگذار طوری و کند می تعریف است،
 اشد.ب "جمهوریتی" یا و "مطلقه" و "مستبد" یا "حاکمیت" یک تواند می شکل درین پرنسیپ در که گوید می کانت"

 بر که داند، می )حکومت( قوا تطبیق در تفکیک مفهوم به دولتی، اصول در کانت" "ایمانویل را "جمهوریتی"
 و طرح نیز خود که خودی تصمیم یا فردی ارادۀ طبق بر را (Despotism) "استبداد" است. استوار قانونگذاری

 که وا یافتگان تقرر شمارد. می صالحیت با را خودش دولت، قوانین پیشبرد در دیگر بارتع به کند. می تطبیق
 شکل هس جملۀ از "کانت" شناسند. می امتیاز عنوان به آنها، برای را توظیف این باشند، داشته می را نماینده حیثیت
ً  را )دیموکراسی( "دیموکراتی" کلمه، اصلی معنی به فوق،  این زیرا خواند، می (Despotism) "استبداد" الزاما
 تعیین آنها با چنان هم )که یکی ضد شاید آن از همه که آنجائی از گذارد. می اساس را اجرائیوی" "قوای یک همه،

 خواست با هم و خود در است تضادی که چهنآ کنند، می تصویب که نیستند، هم همه معهذا همه، نتیجه در (، ننموده
 آزادی. با هم و عموم
 با تبانی در مذهبی و قومی های نفاق محور دو در طالبان و شمال" "اتحاد افغانستان در دولتی نظام گران اخالل

 ودخ غیره و "اسالم" و "جهاد" نقابهای با افراطی محور دو هر این است. گرفته شکل پاکستان و ایران استخبارات
 رد ملی منافع کنندۀ تأمین و دولتی نظم منضمت که ورکش در را قوانین سایر و اساسی قانون اند، پیچانده را

  نمایند. می مخالفت ا  صریح آن با ندارند قبول است افغانستان
 شورک اختالفات همۀ میخواند نیستند، برخوردار مردم حمایت از افغانستان سیاسی صحنه روی در اجیر حلقات این
 ردمم خارجی دشمنان و بیگانگان اهداف تطبیق برای محور دو هر نمایند. حل تفنگ میلۀ و زور راه از تنها و تنها را

نظام دولتی و قانون را در کشور اخالل می کند. هریک از آنها در الفاظ خود را حق بجانب جلوه می دهند،  افغانستان
 د. پا کن مگر درعمل تالش می کند که دولت و قانون را بکمک خارجیها بشکناند و هرج و مرج را در افغانستان بر

   هر دو محور با طرزالعمل و اصول صلح پایدار در چوکات منافع ملی افغانستان پایبندی ندارند.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و امضأ توافقنامۀ ناقص "صلح" ایاالت  بغاوت "اتحاد شمال" در برابر نتایج

دولتی و قانون در افغانستان است. مذاکرات میانجی  متحده امریکا با طالبان هردو منحیث جریان اخاللگری در نظم
بدون سرحد بغاوتگران"اتحاد شمال" را  گران و پیشنهادات رئیس جمهور اشرف نمی توانند عطش دیوانه وار قدرت

 امتیازات و اشغال چوکی های پرعایدات حکومتی فروبشاند. به کسب نامشروع
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ه نیز نه توافقنام شارهای ایاالت متحده امریکا بر دولت افغانستان بخاطر خواسته غیر قانونی طالبان برای تطبیقف
تنها مغایر مواد مندرج قراد داد ستراتیژیک ایاالت متحده امریکا با افغانستان است، بلکه تقاضا های غیرعملی و غیر 

ان و به نفع ایر نستان را اخالل مینماید. تشدید بحران در افغانستانقانونی بوده، و نظم دولتی و قانون را در افغا
 پاکستان است و منافع هردو کشور ایاالت متحده امریکا و دولت افغانستان را تحدید می نماید.

 

 
 

سقوط نداده است، بلکه در نتیجۀ  ستانایاالت متحده امریکا بنابر درخواست مردم کشور حکومت طالبان را در افغان
تنگاتنگ طالبان با القاعده بوده که زمینۀ سقوط حکومت طالبان  فعالیتهای القاعده بر ضد ایاالت متحده امریکا و روابط

 را در افغانستان فراهم نموده است. 
صالحیت و  ا و ناتو نیز بهادامه کمکهای ایاالت متحده امریکا، حضور و خروج قوأی نظامی ایاالت متحده امریک

  تصمامیم دولت ایاالت متحده امریکا و کشورهای اعضأ ناتو بستگی دارد. بلکه به تقاضای مردم افغانستان نبوده،
تحدیدات قطع کمکهای ایاالت متحده امریکا به افغانستان و خروج قوأی نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو از 

االت دیپلوماتهای ای که ایاالت متحده امریکا و ناتو با آن قرار داد های ستراتیژیک دارند، افغانستان در برابر دولتی
جهان بشمول سازمان ملل متحد در مراسم روز سوگند رئیس جمهور  متحده امریکا و کشور ناتو و سایر کشورها

ران را در افغانستان تشدید و اشرف غنی امسال حضور داشتند. تحدیدات مقامات امریکایی فضای عدم اعتماد و بح
 تقویت می بخشد. 

 حتأمین صل کمکهای ایاالت متحده امریکا راه انتخاب معقول در روابط بین الدول نبوده ، راه شیوه های تحدید قطع
  در افغانستان و ضامن امنیت ایاالت متحده امریکا و کشورهای ناتو در آینده نمی باشد.
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و هم در برابر میهن خویش مکلفیت ملی دارد، که کشور تا عمر ابد با کمک های کشورهای  مردم افغانستان هم یقنین
  خارجی اعمار نمی شود.

در صورت قطع کمکهای ایاالت متحده امریکا و جامعۀ جهانی با خروج قوأی نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو از 
 ایی را از همین حاال بشکند، به نفع حال و آینده کشور است. افغانستان باید افغانها خود کمر همت بندند و کجکول گد

قطع کمکهای  دیر شکستاندن کجکول گدایی وابسته با کمکهای کشورهای خارجی مایۀ تشویش یک ملت است،
خارجی که آزادی و ثبات را در یک کشور تحدید نماید، مایۀ تشویش یک ملت آزاده نمی باشد. هرگاه دولت قانون 

ستان حکمفرما باشد می تواند که از منابع و معادن که اکنون غارتگران "اتحاد شمال" و طالبان بصورت در افغان
 منابع سرشار داخلی خویش استفاده کند و نیازمندیای ملی خود را اکمال کند.  خود از غیر قانونی استفاده می کند،
شان در کشور با صلح و پرغرور پهلوی همدیگر زندگی یک ملت آزاده که مانند نیکان  اینست راه زندگی آبرومندانۀ

 نمایند و دستخوش توطیه های دشمنان افغانستان نشود. 
 تشکر. 
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