ﮐﻧﻔراﻧس:

وﺿﻊ ﻣوﺟود در ﮐﺷور و راه ھﺎی ﺣل آن

ﭘروﻓﯾﺳور دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻣﯾزﺑﺎن :ﺑﻧﯾﺎد ﻣوﻻﻧﺎ
ﻟﻧدن ،داﻧﺷﮕﺎه ﺳواس
 ٨ﺟوﻻی ٢٠١٧

ﻓﮭرﺳت
* ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
* ﻧﮕﺎھﯽ ﮔذرا ﺑﮫ وﺿﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺷور )(٢٠٠٠ - ١٨٨٠
* وﺿﻊ ﻣوﺟود در ﮐﺷور )(٢٠١٧ - ٢٠٠١
* ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ )ﺗﺷﺧﯾص ﻣرض(
* راه ھﺎی ﺣل )درﻣﺎن ﻣرض(

ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر

ﭘﯾش از ﻧﯾﻣﮫ دوم ﺳده ١٩
------------------------»ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،ﻗﺑﺎﯾل و اﻗوام«
=============================
* ﻗﻠﻣرو ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط »ﺳرﺣد« ﯾﺎ ﻣﻧﺎطق »ﺑﯽ ﺻﺎﺣب« )ﮐوھﮭﺎ ،دﺷت ھﺎ ،درﯾﺎ ھﺎ ،ﺟﻧﮕل ھﺎ و (...از ھم ﺟدا ﻣﯽ ﺷدﻧد؛
* »ﻣردم ﺟزﯾﮫ دھﻧده« ،ﮔرﻓﺗن ﻧﺎم ﺣﺎﮐم در »ﺧطﺑﮫ« و ﭼﻠش »ﺳﮑﮫ « آﻧﮭﺎ )اﮔر ﻣﯽ داﺷﺗﻧد (،
* ﺳرﺣد ھﺎی ﺑدون ﮐﻧﺗرول )رﻓت و آﻣد آزاد ﯾﺎ ﻋدم ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﺳﭘورت و وﯾزه(،
* ﻣﻧﺎطق ﻏﯾر ﻣﺳﮑوﻧﯽ و ﻏﯾر ﻣزروﻋﯽ اﮐﺛرا »ﺑﯽ ﺻﺎﺣب« ﺑوده اﻧد،
* ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر زﻣﯾﻧﯽ و ارزش آن آﺷﮑﺎر ﻧﯾﺳت؛

ﭘس از ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ١٩
-----------------------اﯾﺟﺎد ﮐﺷور ھﺎ و »ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ھﺎ«
========================
* »ﺳرزﻣﯾن« ھﺎی دارای:
* ﻧﺎم ﻣﻌﯾن،
* ﻣرز ھﺎی ﻣﻌﯾن )ﺧط ﮐﺷﯽ ﺑر روی ﻧﻘﺷﮫ ﯾﺎ زﻣﯾن(،
* اﺳﺗﻘﻼل )ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺎﺳﭘورت و وﯾزه(؛
* ﻣﻧﺎطق ﻏﯾر ﻣﺳﮑوﻧﯽ و ﻏﯾر ﻣزروﻋﯽ ﻣﻠﮑﯾت ﮐﺷور  -دوﻟت ﻣﯽ ﺷود،
* ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر زﻣﯾﻧﯽ و ارزش آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷود؛

اﯾﺟﺎد » ﮐﺷوری ﺑﮫ ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن«:
==========================

* »ﻣرز ھﺎی« آن ﻋﻣدﺗﺎ در زﻣﺎن اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ) (١٩٠١ - ١٨٨٠ﺗﻌﯾن ﺷده اﺳت؛
* اﯾن ﻣرز ھﺎ ﺗوﺳط »اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ و روس ھﺎ « ﺗﻌﯾن ﺷده و ﻣردم ﻣﺎ ﻧﻘﺷﯽ در آن ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد )ﮐﺷور ﻣﺻﻧوﻋﯽ(؛
* »اﺳﺗﻘﻼل « آن در زﻣﺎن اﻣﯾر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ) (١٩٢١ - ١٩١٩ﺣﺎﺻل ﺷده اﺳت؛
* ﭘﯾش از ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ،ﮐﺷوری ﺑﮫ اﯾن ﻧﺎم در ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل در ﺟﻐراﻓﯾﺎی ﺟﮭﺎن وﺟود ﻧدارد...

ﭘﯾش از اﯾﺟﺎد ﮐﺷوری ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف(:
======================================================
* ﯾﮑﺗﻌداد ﺷﮭر ھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎ ﻣرﮐز ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﺎ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف »ﻧﺎﻣدار « و »ﺑﯽ ﻧﺎم « ﺑوده اﺳت؛ ﻣﺎﻧﻧد ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن،
ﯾﻔﺗﻠﯾﺎن ،طﺎھرﯾﺎن ،ﺻﻔﺎرﯾﺎن ،ﻏزﻧوﯾﺎن ،ﻏورﯾﺎن ،ﺗﯾﻣورﯾﺎن ،اﺑداﻟﯾﺎن وﻏﯾره؛
* اﯾن ﻣﺣدوده ﯾﺎ ﺑﺧش ھﺎی از آن ،زﻣﺎن ھﺎی در زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﺎ
ﻗﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺷﺎن در ﺑﯾرون از ﻣﺣدوده اﻣروزی ﺑوده اﺳت؛ ﻣﺎﻧﻧد
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن ،اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن ،ﭘﺎرﺗﯾﺎن ،ﺳﺎﺳﺎﻧﯾﺎن ،ﻋﺑﺎﺳﯾﺎن ،ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن ،ﻣﻐوﻻن،
ﺻﻔوﯾﺎن ،ﻏﻠزاﯾﯾﺎن وﻏﯾره؛
* ﻧﺎم »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺑﺎر اول ﺣدود  ٧٠٠ﺳﺎل ﭘﯾش در ﺗﺎرﯾﺧﻧﺎﻣﮫ ھرات ﺑﮫ ﻣﺣدوده
ﮐوﭼﮑﯽ در اطراف ﮐوھﮭﺎی ﺳﻠﯾﻣﺎن )در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﻣروزی( اطﻼق ﺷده؛ »وﻻﯾﺗﯽ«
از ﺗواﺑﻊ ھرات ﮐﮫ ﻣرﮐز آن ﻣﺳﺗوﻧﮓ )ﺷﮭری در ﺟﻧوب ﮐوﯾﺗﮫ اﻣروزی( اﺳت...

ﻧﮕﺎھﯽ ﮔذرا ﺑﮫ وﺿﻊ ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﺷور )(٢٠٠٠ - ١٨٨٠
)ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻣرض(

ﻣرض »ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ«
* در زﻣﺎن اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ) (١٩٠١-١٨٨٠ﭼﯾزی ﺑﻧﺎم ادارات دوﻟﺗﯽ ،ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎرف و ﻣطﺑوﻋﺎت وﺟود ﻧدارد؛
اﻣﺎ او ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ اﻧﮕﻠﯾس ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﺣﮑوﻣت ﻧﻣوده و ﯾﮏ »ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻣرﮐزی« را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورد؛
* ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر در زﻣﺎن اﻣﯾرﺣﺑﯾب ﷲ ) (١٩١٩-١٩٠١اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺎرف )ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ( و ﻣطﺑوﻋﺎت )ﺳراج اﻻﺧﺑﺎر( اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود.
ﻣﺣﻣود طرزی اوﻟﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ در درﺑﺎر اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘش اﺳﺎﺳﯽ در روﺷﻧﮕری اذھﺎن ،اﯾﺟﺎد ﻣﻔﺎھﯾم دوﻟت -ﻣﻠت
»اﻓﻐﺎﻧﯽ« داﺷﺗﮫ و اﻧدﯾﺷﮫ »زﺑﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺟداد زﺑﺎﻧﮭﺎﺳت« را اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد )ظﮭور اوﻟﯾن وﯾروس ﻣرض در ﮐﺷور!(؛
* در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ) (١٩٢٩-١٩١٩اﺳت ﮐﮫ ادارات دوﻟﺗﯽ ،ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﻌﺎرف ،ﻣطﺑوﻋﺎت ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﻣﺣو ﺑردﮔﯽ
و آزادی زﻧﺎن ﺑوﺟود آﻣده و ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ در ﺟﮭت اﺳﮑﺎن »ﻧﺎﻗﻠﯾن ﺑﺳﻣت ﻗطﻐن« و اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﺎزی زﺑﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود؛
* ﭘس از ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﻧﺎدرﺷﺎه ) (١٩٣٣-١٩٢٩و ﺳرﮐوب »اﺷرار ﺷﻣﺎﻟﯽ«؛ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﭘروﺳﮫ »ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی و اﻓﻐﺎن
ﺳﺎزی« در ﻣﻘﺎﻟﮫ »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺗﺎرﯾﺦ آن« از طرف اﻧﺟﻣن ادﺑﯽ ﮐﺎﺑل )ﻣﺟﻠﮫ ﮐﺎﺑل و ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﺑل( آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔردد؛
* ﺑﺎ روﯾﮑﺎر آﻣدن ظﺎھرﺷﺎه ) (١٩٧٣-١٩٣٣ﭘروﺳﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ،اﻓﻐﺎن ﺳﺎزی ،ﭘﺷﺗو ﺳﺎزی و اﺳطوره ﺳﺎزی ﺑرای ﯾﮏ ﻗوم
)ﺗوﺳط ﻏﺑﺎر ،ﮐﮭزاد ،ﺣﺑﯾﺑﯽ و (...و ﻣﺣو آﺛﺎر و ﻧﻣﺎد ھﺎی ﺳﺎﯾر اﻗوام از طرﯾق ادارات دوﻟﺗﯽ ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ در راس آﻧﮭﺎ
ﺳردار ھﺎﺷم ،ﺳردار ﻧﻌﯾم و ﻣﺣﻣد ﮔل ﻣﮭﻣﻧد ﻗرار دارد )ﺗﺷدﯾد ﻣرض !(

ﺧطﺎب ﺣﺑﯾﺑﯽ ﺑﮫ ظﺎھر ﺷﺎه ﺟوان در ﺳﺎل  ١٣١٧در ﻣورد ﺷﯾوه »دوﻟت -ﻣﻠت ﺳﺎزی«
ﻗـــــــوم ﻣن! ای ﺗوده واﻻ ﻧژاد

وی ﻧﯾﺎﮐﺎن ﻏﯾـورت ﻣرد و راد

ﺑﺎ ﺗـــــــو دارم ﮔﻔﺗﮕوی ﻣﺣرﻣﯽ

ﺗﺎ ز اﺳرار ﺣﯾﺎت آﮔــــــﺎه ﺷوی

ﺑﺷﻧو ای ﭘﺷﺗون ﺑﺎ ﺻدق و ﺻﻔﺎ

ﺣﺎﻓـــــــــــــظ ﮐﮭﺳﺎر و ﻗﻠب آﺳﯾﺎ

ﮔر ﺑزرﮔﯽ ﺧـــواھﯽ و آزادﮔﯽ

ﯾﺎ ﭼــــو اﺳﻼف ﻏﯾورت زﻧدﮔﯽ

اوﻵ ﭘﺷـــــــﺗو ﻟﺳﺎﻧت زﻧده ﺳﺎز

ھم ﺑرﯾن ﺷﺎﻟوده ﮐﺎﺧت ﺑر ﻓراز

ﺗﺎ ﺗواﻧﯽ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﺷﻣــــــﺷﯾر ﮐن

ﻗﺻـــــر ﻣﻠت را ﺑرآن ﺗﻌﻣﯾر ﮐن

ﺳﻘﺎوی دوم :ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣل »رھﺑران و ﻧﺧﺑﮕﺎن ﭘﺷﺗون« ﮐﮫ ﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﻣرض »ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ« اﻧد...

* دﺷﻣﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺟﻧﺟﺎل ﻣرز دﯾورﻧد ،ادﻋﺎی ارﺿﯽ ﺑر ﻧﯾم ﭘﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و روﯾﺎی اﯾ ﺟﺎد »ﻟوی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« در ھﻣﯾن دوره ﺑﮫ اوج ﺧود ﻣﯽ رﺳد )ﺳﺎری ﺷدن ﻣرض !(؛
* اﯾن وﺿﻊ در دوره داود ) (١٩٧٨-١٩٧٣اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد...
* ﺑﺎ ﮐودﺗﺎی ﺛور و ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺗره ﮐﯽ  -اﻣﯾن ) (١٩٧٨روح اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن زﻧده ﻣﯽ ﺷود ...اﻣﺎ اﺷﻐﺎل ﮐﺷور ﺗوﺳط ﺷوروی )دوره ﮐﺎرﻣل -
ﻧﺟﯾب( و ﮔﺳﺗرش ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردﻣﯽ ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر اوﺿﺎع ﺳراﺳری ،ﮐﺷﺗﺎر ﺻد ھﺎ ھزار و ﻣﮭﺎﺟرت ﻣﻠﯾون ھﺎ ﻧﻔر ﻣﯽ ﺷود...
* زﺧم ھﺎی ﻧﺎﺳور ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺧم آن ﻣدﺗﮭﺎ ﻗﺑل ﮐﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺑﺎﻋث ﺗﺟزﯾﮫ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در ﺧط ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ و
ﺳﻘوط دوﻟت ﻧﺟﯾب ﻣﯽ ﺷود؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺣﺗﯽ اﻧدﯾﺷﮫ »اﻧﺗرﻧﺎﺳﯾوﻧﺎﻟﯾزم ﭘروﻟﺗری« ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد از ﺗﺿﺎد ھﺎی ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد...
* اﻧدﯾﺷﮫ »اﺧوت اﺳﻼﻣﯽ« ﻧﯾز ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﻣﺟﺎھدن ) (١٩٩٢در ﺑراﺑر ﺗﺿﺎد ھﺎی ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ،ﺑﺎﻋث ﺗﺟزﯾﮫ اﺣزاب
ﻣﺟﺎھدﯾن و روﯾﺎﯾﯽ ﻣﺳﻌود  -ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر در ﺧطوط ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ ﺷده و ﺟﻧﮓ در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑﺎﻋث ﮐﺷﺗﺎر و ﻓرار دوﺑﺎره ﺻد ھﺎ ھزار ﺧﺎﻧواده و
وﯾراﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﻣﯽ ﺷود...
* ﭘﯾروزی طﺎﻟﺑﺎن در ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ) (١٩٩۶ﮐﮫ ﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﭘﺷﺗوﻧﯽ( داﺷﺗﻧد ﺑﺎﻋث ﮔﺳﺗرش ﻧﺳل ﮐﺷﯽ اﻗوام ﻏﯾرﭘﺷﺗون و ﻣﻘﺎوﻣت
دوﺑﺎره ﻣردم ﺗﺣت رھﺑری ﻣﺳﻌود ﻣﯽ ﮔردد...
* ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ﻣﺳﻌود ،ﺳﻘوط ﺑرج ھﺎی ﻧﯾوﯾﺎرک ،ﺣﻣﻠﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑر ﮐﺷور و ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺻﻔﺣﮫ ﻧوﯾﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﮔﺷوده ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﻣوﺿوع اﺻﻠﯽ ﮐﻧﻔراﻧس ﯾﺎ ﮔﻔﺗﻣﺎن ﻣﺎﺳت...

وﺿﻊ ﻣوﺟود در ﮐﺷور )(٢٠١٧ - ٢٠٠١
)ﺗﺷدﯾد ﻣرض(

دوره ﺣﺎﻣد ﮐرزی )(٢٠١۴ - ٢٠٠١
* ﺑﺎ ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن و ﻣوﺟودﯾت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﮐﺷور ،اﻣﯾد ھﺎ و آرزو ھﺎی ﻓراواﻧﯽ وﺟود داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺧم ھﺎی ﻧﺎﺳور ﯾﮑﺻد ﺳﺎﻟﮫ،
ﺗﺿﺎد ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ و »ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺗﻣﺎم ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﮐﺷور اﺳت« ،ﻧﻘطﮫ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود...
* اﻣﺎ اﺟﻼس رھﺑران ﻣﺟﺎھدﯾن )ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ( و ﺗﮑﻧوﮐرات ھﺎی ﻏرﺑﯽ )ﺑﮫ رھﺑری ﺧﻠﯾل زاد( ﺑﺎ ﻣﯾزﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺑن ٢٠٠١
ﺑر ﺳر اﻧﺗﺧﺎب رھﺑر دوﻟت ﻣوﻗت ﺑﮫ ﻋوض اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ )ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ و ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی( ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود ،ﺑﺎز ھم ﺑر
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود ٢ :رای ﮐرزی »ﭘﺷﺗون« ﺑر  ١١رای ﺳﯾرت »ﻏﯾرﭘﺷﺗون« ﻏﺎﻟب ﻣﯽ ﺷود )اداﻣﮫ ﻣرض!(:
ﺧﺷت اول ﮔر ﻧﮭد ﻣﻌﻣﺎر ﮐﺞ

ﺗﺎ ﺛرﯾﺎ ﻣﯽ رود دﯾوار ﮐﺞ

* ﺗﯾم ﮐرزی  -ﺧﻠﯾل زاد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ از ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺧور دار ﺑودﻧد و ﻣﻠﯾﺎرد ھﺎ داﻟر در ﮐﺷور ﺳرازﯾر ﮔردﯾد ،ﺑﮫ ﻋوض
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻧﯾﺎد ﯾﮏ ﻧ ظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ را ﺑﮕذارﻧد و ﺑﮫ زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی  -ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﻧد ،ﯾﮏ ﻧظﺎم ﺷدﯾدا ﻣﺗﻣرﮐز رﯾﺎﺳﺗﯽ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ
اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی ﻣرﮐزی و اﯾﺟﺎد وﺣدت ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ھزاران ﺣﯾﻠﮫ و ﻧﯾرﻧﮓ و ﺗﮭدﯾد و ﺗطﻣﯾﻊ ﺳران ﻣﺟﺎھدﯾن در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺣﻣﯾل
ﮐرده و ھﻣﺎن ﭘروﺳﮫ ھﺎی ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ ،اﻓﻐﺎن ﺳﺎزی ،ﭘﺷﺗو ﺳﺎزی و ﺣﺗﯽ ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﻠﯽ را ﺷﺎﻣل ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻣودﻧد...
* ﺗﯾم ﮐرزی  -ﺧﻠﯾل زاد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺳرﺷﺎر و در ﭘﻧﺎه ﺣﻣﺎﯾت ﻏرﺑﯽ ھﺎ ،ﻧﯾرو ھﺎی اﺗﺣﺎد ﺷﻣﺎل را ﺟﻧﮓ ﺳﺎﻻر و ﺧطرﻧﺎک ﺗر از
طﺎﻟﺑﺎن داﻧﺳﺗﻧد .در ﻋوض ،طﺎﻟﺑﺎن را اﻓﻐﺎﻧﺎن اﺻﯾل و ﺑرادران ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺎﻣﯾده و ﺑﮫ ﻋوض ﺳرﮐوب ،آﻧﮭﺎ را از زﻧدان ھﺎ رھﺎ ﻧﻣوده و ﺑﮫ
اﺣﯾﺎ و ﺗﻘوﯾﮫ اﯾﺷﺎن ﭘرداﺧﺗﻧد...

* اﯾن ﺗﯾم ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮭﺗرﯾن ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺿد طﺎﻟﺑﺎن و ﺣﺗﯽ اﺳﺗﺎد رﺑﺎﻧﯽ را ﺗرور ﻧﻣوده ،ﻓﮭﯾم را ﻣﺳﻣوم ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺟﻧﮓ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﮔﺳﺗرش دادﻧد؛
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ دادن ﭘول و ﭼوﮐﯽ ﯾﮑﺗﻌداد ﻏﯾرﭘﺷﺗون ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔر ،ﻣزدور و ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯾت را در ﺧدﻣت ﺧود ﻗرار داده و آﻧرا ﻋﻼﻣﮫ »ﻣﺷﺎرﮐت ﻗوﻣﯽ« و
ﻣوﺟودﯾت »وﺣدت ﻣﻠﯽ« در ﮐﺷور اﻋﻼن ﮐردﻧد...
* ﺗﯾم ﮐرزی ﺑﺻورت ﻋﻠﻧﯽ از ﺑﻣﺑﺎران طﺎﻟﺑﺎن و ﺣﻣﻼت ﺷﺑﺎﻧﮫ اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑر ﺿد آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣوده و اﻧدﯾﺷ ﮫ ھﺎی اﮐﺛرﯾت
ﺑودن ﭘﺷﺗون ھﺎ ،ﻣﮭﺎﺟر ﺑودن ﻏﯾرﭘﺷﺗون ھﺎ ،ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت ﻣرز دﯾورﻧد و اﯾﺟﺎد ﻟوی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از طرﯾق ﯾون ھﺎ ،طﺎﻗت ھﺎ و ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎی اﯾﺷﺎن
ﭘﺧش و ﮔﺳﺗرش دادﻧد...
* ﺗﯾم ﮐرزی ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﮑﺎﺗب ﺧﯾﺎﻟﯽ ،ﺳرﺑﺎزان ﺧﯾﺎﻟﯽ و ﺑﮭﺎﻧﮫ ھﺎی ﭘروژه ﺳﺎزی و ﺑﺎز ﺳﺎزی ،ﻣﻠﯾون ھﺎ داﻟر را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود اﻧﺗﻘﺎل داده و ﮐﺷور
را ) ﺑرﻋﻼوه ﮔﺳﺗرش ﻓﺳﺎد ،ﻓﻘر ،ﺑﯾﮑﺎری ،ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ و ﻓرار ﺟواﻧﺎن( در ﺻدر ﺟدول ﮐﺷور ھﺎی ﻓﺎﺳد و ﺗوﻟﯾد ﻣواد ﻣﺧدر ﺟﮭﺎن ﻗرار
دادﻧد...
* ﺗﯾم ﮐرزی در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٠١۴ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ را ﻣرﺗﮑب ﺷده و ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی را ﺑﺎ رای ﮔوﺳﻔﻧدان در ﻣﻘﺎم روﯾﺎ روﯾﯽ ﺑﺎ ﺑرﻧده اﺻﻠﯽ
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﻋﺑدﷲ ﻗرار دادﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯾﮕری ﺟﺎن ﮐﯾری و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻋﺑدﷲ ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل »ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ« ﮔردﯾد...

دوره ﻏﻧﯽ اﺣﻣدزی )(٢٠١٧ - ٢٠١۴
* واﺷﻧﮕﺗن ﺗﺎﯾﻣز ) ١٠ﻣﯽ  :(٢٠١٧ﺣﮑوﻣت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ﻣﺎ ﻓﺎﺳد ،ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ،ﻗﺑﯾﻠوی ،ﻓرﻗﮫ ﮔرا ،ﻣﺳﺗﺑد و ﻣﻧﻔور اﺳت!
* ﻏﻧﯽ اداﻣﮫ ﮐرزی ﯾﺎ »ﭘدر ﺗﻘﻠب« ﺑوده و ﺗﻣﺎم ﻗدرت دوﻟﺗﯽ را در داﺧل ارگ اﻧﺣﺻﺎر ﮐرده اﺳت )ﺗﺷدﯾد ﻣرض(!
* ﻋﺑدﷲ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮭره ﺑﯽ ﺻﻼﺣﯾت و ﺑﯽ ﮐﺎره ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده اﺳت؛
* ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﺗواﻓﻘﺎت ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ را ﻋﻣﻠﯽ ﻧﮑرده اﺳت )ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ،ﺗذﮐره اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ،اﺻﻼﺣﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ وﻏﯾره(؛
* ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﺧود در ﻣورد »ﺗﻌﺎدل در ﺑﻣﺑﺎران ھﺎ و زﻧدان ھﺎ« را ﻋﻣﻠﯽ ﻧﻣوده و ﮔﺎم ھﺎی ﺑزرﮔﯽ در ﺟﮭت »ﻏﻠزی -ﺳﺎزی ﻗدرت« و
ﺣذف اﻗوام و ﻗﺑﺎﯾل دﯾﮕر روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ) آوردن ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ،ﮐﻧﺎر زدن دوﺳﺗم ،ﺑرﮐﻧﺎری اﺣﻣد ﺿﯾﺎ ،اﺳﺗﻌﻔﺎی اﻣرﷲ ﺻﺎﻟﺢ و(...؛
* اداﻣﮫ ﮐﺎر ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﻗوه ﻗﺿﺎﯾﯾﮫ ،ﮔﺳﺗرش ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺷﻣﺎل ،ﺳﻘوط ﮐﻧدز ،ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﻗرار ﮔﺎه ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ،اﻧﻔﺟﺎرات و
اﻧﺗﺣﺎرات ﭘﯾﮭم ،ﮐﺷﺗﺎر ﺑﯾرﺣﻣﺎﻧﮫ ﺟواﻧﺎن ﺟﻧﺑش روﺷﻧﺎﯾﯽ ،ﺷﻠﯾﮏ ﺑر ﺟﻧﺑش رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺗﻐﯾﯾر؛ ﮔﺳﺗرش ﻓﻘر ،ﻓﺳﺎد ،ﺑﯾﮑﺎری ،ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ و ﻣواد ﻣﺧدر
ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی آن اﺳت ﮐﮫ »ﺗﺷدﯾد ﻣرض« ،اﯾن ﻧظﺎم را در »ﺳراﺷﯾﺑﯽ ﺳﻘوط ﯾﺎ ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﺣﺗﻣﯽ« ﻗرار داده اﺳت...

ﻣﺷﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ
)ﺗﺷﺧﯾص ﻣرض(

ﻋﻼﯾم ﻣرض »رھﺑران و ﻧﺧﺑﮕﺎن ﭘﺷﺗون«
* ﺑرﺗری ﺧواھﯽ ﻗوﻣﯽ  -زﺑﺎﻧﯽ :ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻓﻐﺎن -ﺳﺎزی ،ﻏﻠزی -ﺳﺎزی ،ﭘﺷﺗو -ﺳﺎزی ،ﺣذف ﺳﺎﯾرﯾن و ﺗﻧش ھﺎی ﺷدﯾد
ﻗوﻣﯽ -زﺑﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت؛
* ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت ﻣرز دﯾورﻧد :ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ادﻋﺎی ارﺿﯽ ﺑر ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻣداﺧﻠﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر
»ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت ﻗوی ﻣرﮐزی در ﮐﺎﺑل « ﺷده اﺳت؛
* ﻣظﻠوم ﻧﻣﺎﯾﯽ :ﻣﺑﻧﯽ ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﺷوراﻧد ،اﮐﺛرﯾت اﻧد ،ﻣﺣور ﻣوﺟودﯾت و ﺛﺑﺎت ﮐﺷوراﻧد؛ اﻣﺎ ﻣﻧﺎطق
ﺷﺎن اﻧﮑﺷﺎف ﻧﮑرده ،ﻣردم ﺷﺎن ﺑﯽ ﺳواد ﻣﺎﻧده ،زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﺷﺎن ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ،اﻗوام ﺷﺎن ﺗﻘﺳﯾم ﺷده و ﮐ ﺷور
ﻣﺳﺗﻘل ﻧدارﻧد ...ﺑرﻋﻼوه ،زﺑﺎن و ﻓرھﻧﮓ ﭘﺎرﺳﯽ )اﯾراﻧﯽ( ﮐﮫ ﻣرﺑوط اﻗوام اﻗﻠﯾت و ﻣﮭﺎﺟر اﺳت ،ﺑﺎﻻی ﺷ ﺎن
ﺗﺣﻣﯾل ﺷده اﺳت!
* ﺗﯾوری ﺗوطﯾﮫ :ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﺎﭘذﯾری و ﻣﻼﻣت ﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ در ﺗﻣﺎم ﻋرﺻﮫ ھﺎ...
* ﺗﻣرﮐز ﺧواھﯽ ﻗدرت :ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد »ﻧظﺎم ﻣﺗﻣرﮐز در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ « و اﻧﺣﺻﺎر ﻗدرت و ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی ﺷده اﺳت؛
* ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻧظﺎم ﯾﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻗدرت :ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﯾﺟﺎد » وﺣدت ﻣﻠﯽ« ﺑر ﯾﮏ ﺣﮑوﻣت »ﻗوی ﻣرﮐزی «
)اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن( ﺑرای ﺑرآورده ﺳﺎزی اھداف ﻗوﻣﯽ -زﺑﺎﻧﯽ ﺧوﯾش اﺻرار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ...ﺑﺎ ﺗرس اﯾﻧﮑﮫ در
ﯾﮏ ﻧظﺎم دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،ھﻣﮫ ادﻋﺎ ھﺎی دروﻏﯾن اﯾﺷﺎن اﻓﺷﺎ ﺷده و در ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎزﻧد!

راه ھﺎی ﺣـــــــل
)درﻣﺎن ﻣرض(

ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ از ﻧﮕﺎه »ﻣﺎھﯾت« دو ﮔوﻧﮫ اﻧد:
* دﻣوﮐراﺗﯾﮏ:

* دﯾﮑﺗﺎﺗوری:

* ﺗوزﯾﻊ ﻗدرت،

* ﺗﻣرﮐز ﻗدرت،

* ﻗواﻧﯾن ﻋﺎدﻻﻧﮫ،

* ﻗواﻧﯾن ﻏﯾرﻋﺎدﻻﻧﮫ،

* رھﺑران اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ و ﭘﺎﺳﺧﮕو؛

* رھﺑران ﻏﺻﺑﯽ/ﻧﺻﺑﯽ/ارﺛﯽ؛

* ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻗﺎﻧون؛

* ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻓرد  -ﺧﺎﻧواده؛

* واژه ھﺎی ﻣﺗرادف »دی ﺳﻧﺗرال«» ،ﻓدرال«» ،ﻏﯾرﻣﺗﻣرﮐز« و ﯾﺎ
»ﺗوزﯾﻊ ﻗدرت« در ﻣﻘﺎﺑل واژه ھﺎی ﻣﺗرادف »ﺳﻧﺗرال«» ،ﻣﺗﻣرﮐز« ﯾﺎ
»ﺗﻣرﮐز ﻗدرت« ﻣطرح ﺷده و ﻧﺷﺎن دھﻧده »ﺳﺎﺧﺗﺎر دوﻟت /ﻗدرت« اﻧد!

People:
;1. Follow the System
2. Follow the Leaders.

* دھﮭﺎ ﮐﺷور دارای ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻓدرال ﯾﺎ دی ﺳﻧﺗرال ﯾﺎ »ﻏﯾرﻣﺗﻣرﮐز«
وﺟود دارد ﮐﮫ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ اﻣﺎ اﯾن ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﻋﻣده
و ﺣﺗﻣﯽ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑودن ﻧظﺎم ھﺎﺳت؛
* در ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﻧﺗرال ،ﻣﺗﻣرﮐز ،رﯾﺎﺳﺗﯽ و ﯾﺎ ھر ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ »ﺗﻣرﮐز
ﻗدرت« ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان از دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑودن آن
ﻧظﺎم ﺻﺣﺑت ﮐرد؛ زﯾرا اﯾن اﺻل ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ:

ﻗدرت ﻓﺳﺎد آﻓرﯾن اﺳت و »ﺗﻣرﮐز ﻗدرت« ﺑﺎﻋث » ﻓﺳﺎد ﻣطﻠق« ﻣﯽ ﺷود...

System:
;1. Mechanism/structure
2. Principles/procedures.

» طرح ﺑدﯾل« ﺑرای درﻣﺎن ﻣرض ﯾﺎ ﺟﻠوﮔﯾری از ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم
* ﺗﻌﯾن »ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« )ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧظﺎم و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت آن ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از ﯾﮑﮫ ﺗﺎزی و اﻧﺣﺻﺎر ﻗدرت(:
* ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻏﯾرﻣﺗﻣرﮐز ﯾﺎ ﺗوزﯾﻊ ﻗدرت ﺑﮫ ﺻورت اﻓﻘﯽ )ﻣرﮐز و ﻣﺣﻼت( و ﻋﻣودی )رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﺻدراﻋظم(؛
* رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﻧﺗﺳﺎﺑﯽ )ﻧوﺑﺗﯽ  -ﻗوﻣﯽ( ،ﺻدراﻋظم اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ )ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ  -ﺣزﺑﯽ( و دادﮔﺎه ﻣﺳﺗﻘل )ﺷورای ﻣﻠﯽ(؛
* ﺗﻐﯾﯾر ﺳﺎﺧﺗﺎر اداری ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣدود  ١٠اﯾﺎﻟت ،اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺳﺎزی واﻟﯾﺎن و ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﭘوﻟﯾس )ﺷورای اﯾﺎﻟﺗﯽ(؛
* ﺗطﺑﯾق اﺻل ﺧود -ﮔرداﻧﯽ و ﻣﺣﻠﯽ -ﺳﺎزی دﻓﺎع ﮐﺷور )در ﮐﻧﺎر ارﺗش ﻣﻠﯽ(؛
* ﻟﻐو ھر ﻧوع اﻣﺗﯾﺎز و ﺑرﺗری ﻗوﻣﯽ -زﺑﺎﻧﯽ -ﻣذھﺑﯽ و اﯾﺟﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ »ﺷﮭروﻧد -ﻣﺣور« )ﻧﮫ ﻗوم -ﻣﺣور(؛
* ﻋﺎدی ﺳﺎزی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از طرﯾق ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣرز دﯾورﻧد و ﻗطﻊ ﻣﻧﺑﻊ ﺟﻧﮓ )ﺧﺎک ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن(؛
* ﻓراھم آوری ﺷراﯾط ﺑرای ﺑرﮔزاری »اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت« ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﯽ طرف ﺑﺎ ﻧظﺎرت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ:
* ﺗوزﯾﻊ ﺗذﮐره اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ )ﺳرﺷﻣﺎری ﻧﻔوس(،
* ﺗﻌﯾن ﺣوزه ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ،
* ﻓﮭرﺳت رای دھﻧدﮔﺎن؛

ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎی درﻣﺎن
* ﮔزﯾﻧﮫ اول :ﻓﺷﺎر ﺑرای ﺗﺣﻘق »ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺣﮑوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ« ﮐﮫ ﯾﮏ »اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﻧده و ﻏﯾرﻋﻣﻠﯽ« ﺑوده اﺳت !
* ﮔزﯾﻧﮫ دوم :ﻓﺷﺎر ﺑرای اﯾﺟﺎد »ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ« و ﺗﺻوﯾب آن ﺗوﺳط ﯾﮏ ﺷورا ﯾﺎ ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ اﺿطراری )ﻧﮫ
اﻧﺗظﺎر ﺑرای »ﻟوﯾﮫ ﺟرﮔﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮔذﺷﺗن از ﭘل ﺻراط«(!
ﻣﺷﮑل اﯾن دو ﮔزﯾﻧﮫ :ﭼون اﮐﺛرﯾت ﻣﻘﺎم ھﺎ در ادارات و ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣوﺟود از طرف ﺗﯾم ﻏﻧﯽ ﺗﻌﯾن ﮔردﯾده اﺳت؛ ﻟذا ھر اﻗداﻣﯽ
)ﺗوزﯾﻊ ﺗذﮐره ،ﺣوزه ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﻓﮭرﺳت رای دھﻧدﮔﺎن و (...در زﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﯾم ﻏﻧﯽ  -اﺗﻣر  -ﺣﮑﻣﺗﯾﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻧ ﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑوده
و ﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻣﻌﻠوم اﺳت» :ﺗﺷدﯾد ﺑﺣران و ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻧظﺎم«...
ﮔزﯾﻧﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣطﻣﯾن ﺗر در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دو ﮔزﯾﻧﮫ ﺑﺎﻻ:
-----------------------------------------------* ﮔزﯾﻧﮫ ﺳوم :ﻓﺷﺎر ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ » ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗت« از ﻧﺧﺑﮕﺎن و ﺑزرﮔﺎن ﮐﺷور ﺑرای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل و اﺟرای ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم
»طرح ﺑدﯾل« ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ )اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ در ﺑد ﺗرﯾن ﺣﺎﻟت ،از رﯾﺷﮫ ﮔﯾری »ﻏﻠزی -ﺳﺎزی ﻗدرت« ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد(!

ﻣرﺿﯽ ﮐﮫ درﻣﺎن ﻧﺷود ،ﻧﺗﯾﺟﮫ اش ﻣرگ اﺳت...

ﭘﯾــــــــــــــروز ﺑﺎﺷـــــــــــــــﯾد

ﺳرﭼﺷﻣﮫ ھﺎ
٢٠٠٨ .« ﻣﺗن ﮐﻧﻔراﻧس »ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﺷوری ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎن ﺳﺗﺎن. ﻟﻌل زاد.١
http://www.khorasanzameen.net/archive/history/alalzad04.pdf
:ﺟرﯾﺎن ﮐﻧﻔراﻧس در ﯾوﺗﯾوب
https://www.youtube.com/watch?v=kMSyeEYCMws
٢٠١۶ . ﻣﻌﯾﺎر ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺑودن ﻧظﺎم ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ. ﻟﻌل زاد.٢
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad21.pdf
٢٠١٧ . ﻣﺗن ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ وﯾﻠﯾﺎم ﻣورﯾس ﮔرداﻧﻧده ﺷﺑﮑﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ای ان ان. ﻟﻌل زاد.٣
http://www.goftaman.com/images/pdf-files-part1/lalzad-04-06-2017.pdf
:ﻣﺗن ﮔﻔﺗﮕو در ﯾوﺗﯾوب
https://www.youtube.com/watch?v=5d56mGbknJg

