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 افغانستان  "هارورد" نوابغ و  نخبه گان علوم سیاسى  
  

 
چند ماه قبل "زنگى مست" )اقاى ترامپ( با طعنه افغانستان را هارورد تروریستان جهان خواند . )كه در همان وقت  

 ، تبصره پیرامون ان ازین قلم نشر گردید( 
در روز هاى اخیر كه  بااعالم فیصله كمیسیون انتخابات  ) بعد از چهار ماه و دوازده روز و ثبت بلند ترین تاخیر در 

جهان  (  فضاى سیاسى كشور بسیار پر التهاب و ماشین " حكومت سازى " ها چنان فعال گردید كه فقط در  مقیاس
چند روز شاهد اعالم انواع حكومت ها و با شخصیت هاى " مستحق " و " مستعد " براى ریاست این حكومت ها ،  

 میباشیم: 
 
 اقاى داكتر عبداله ،  "حكومت همه شمول"   -
 كه در سى سال اخیر به  " پادشاه ساز " شهرت یافته ، " حكومت موازى"   جنرال دوستم -
 اقاى نبیل خواهان ابطال انتخابات و  " حكومت مصالحه ملى "  -
 " شوراى كاندیدان )شوراى ناكامان( ، " حكومت مشاركت ملى"   -
 و  اقاى كرزى در جلسه با اقایان : حكمتیار ، عبداله ، خلیلى ، محقق ، ربانى -

 باتور دوستم ، "  حكومت اجماع و مصالحه ملى " 
البته در مورد عنوان دولت و نوعیت رژیم سیاسى نیز ابداعات فراوان مطرح گردیده است و شاید جالبترین ان ، نظر 

 اقاى  معتصم اغا از رهبران سابق طالبان است كه :  
 "جمهورى اسالمى امارت افغانستان" 

 را پیشنهاد نموده است.  
 یاد ما نرود كه درین عرصه پیشگام تر از همه اقاى میر صدیق  " متین  " است  كه چندین سال قبل در ایاالت متحده 

 امریكا " دولت موقت افغانستان " را ایجاد و فرامین متعدد را  " صادر  "  حتى كابینه خود را اعالم كرد . 
در افغانستان  سابقه داران وزارت عدلیه با افاده " جنگل قوانین " اشنا هستند و اكنون خوب است با جنگل از طرح 

 ها و حكومات ، اشنا میشویم  .  
طالبى و مافیایى ، با اصطالحات جدید اشنا شدیم كه یكى ان ،  -در دو دهه اخیر از بركت شركت سهامى جهادى 

است و بار ها از مكاتب خیالى ، پولیس خیالى و ... شنیدیم و اكنون بعد از دو دهه تجربه  همین اصطالح " خیالى " 
 " دیموكراسى " با حكومت هاى خیالى اشنا مى شویم: 

 

 ات عالم روبه باالستـیـرقـت
 ما از باال به پایین مى ترقیم

 
 اكنون كه نیویارك تایمز به تریبون ترویستان شامل فهرست سیاه دولت امریكا " ارتقا " 

نموده است ، باید  " زنگى مست " ) اقاى ترامپ ( با عنوان " هارورد "  نوابغ و نخبه گان علوم سیاسى به افغانستان 
 موافق باشد . 

 اظهر من الشمس است كه:  
 ساختن اقایان و باجگیرى انجام میابد و در غیر ان همچو طرح ها فقط به منظور مطرح 
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با گذشت دو روز از طرح " حكومت همه شمول " ، با اقایان كه در فوق تذكار یافت ، طرح جدید  " حكومت اجماع 
و مصالحه ملى " را پیشنهاد نمیكردند و از كجا معلوم كه هدف شان در مرگ گرفتن و به تب ارضى شدن و تداوم  

 سره و خلق مناصب  دیگر محیر العقول نباشد . حكومت دو 
 جالب است : 

از تداوم جمهوریت  و پذیریش قانون اساسى توسط  طالبان صحبت میشود و اما در عمل تمام اقایان  قانون اساسى را 
 زیر پا مینمایند  . 

( ماه فبرورى را  ۲٩كا )  در احوال دهشتبار كنونى با این اشوب سازى هاى جارى و در حالیكه وزیر خارجه امری
 ، تاریخ عقد قرارداد با طالبان اعالم كرد ، میتوان نتیجه گیرى نماییم كه :  

 ما كماكان با دو فقدان دردناك مواجه هستیم: 
  

 فقدان حاكمیت قانون
 دان حاكمیت عقلـقـف

  
در غیر ان باید بدانیم كه این افتراق و اشوب سازى ، و كاهش خشونت با طالبان و تشدید خشونت در داخل نظام و 
با چنین انتخابات پر تقلب و اشتراك فقط بیست فیصد ثبت نام كنندگان و كمتر از ده فیصد مجموع نفوس كشور ، نقش  

سارت اسالمى ( شان هموار مینماید  و ما كه مارگزیده هستیم و سهم طالبان را بیشتر و راه را به امارت اسالمى ) ا
 ، حق داریم شك نماییم این درامه هاى مضحك طرح ، طراحان و بخش از سناریو نباشد . 

   
 با حرمت
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