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 آیا قدرت و زور یکی است ؟
عقیده هستند، که قدرت  و زور یکی نیست. قدرت جریان تعمیل قانونمند یک پروسه است  این دانشمدان و فلیسوفان علوم اجتماعی بر

که توسط  روش دیکتاتوری بدون   ست دیکتاتوری صورت میگیرد. مگر زور عمل غیرقانونمند ا یا روشکه اجرأت آن  بدون زور و

که قدرت و زور هردو دریک یکجا و دریک مرحله معین همزمان  وجود دارد   اجرا می شود. این امکان و عدالت  درنظرداشت قوانین

  در روش های قانونمند وغیرقانونمند   قدرت و زورمشخصات   این بمعنی آن نیست که باه مرتبط هستند.واقع شود، اما بهم با اتفاق 

محک آزمایش مشخصات قدرت  و زور تأمین عدالت است.  می شود.  باهم  تفکیک  

   

 

   

، در قدرت همه سهیم اند، تا  تقسیم شده نمی تواندهیچگاه و هیچوقت قدرت  است،  واحد غیر قابل تقسیم مشروع و  قدرت عملیۀ  

وقتی در یک جامعه اتحاد حقیقی از بین میرود، قدرت نیز متالشی می    .وجود دارد، قدرت هم پای برجا وجود دارد اتحاد حقیقی  

راه حل  قدرت و  زور را   آنها ، ، را با زور یکسان تعریف مینایندپیروان تیوری زور با درک نادرست از عملکرد قدرت قانونمند  شود. 

.  ، که این تعریف کامأل نادرست و حهت مخالف قدرت است یداندجامعه میک سیاسی را در - معضالت اجتماعی  

  



ای حفظ منافع شخصی و  بر ابلهانه در افغانستان زورمندانحقوق و امتیازات ملی در یک کشور متعلق به تمام اتباع ملت است.  

متیازات عملکرد زومندان که  روش تقسیم ا ند. فته اپیش گر  برای رهبری ملی در را امتیازات  گروپی نامشروع شان روش تقسیم

. روش تقسیم امتیازات در  در یک نقش تیاتر جعلی عمل می کنند  غیر قانونی تصاحب نموده اندو اعمال امتیازات و متاع را با غارت  

  ین چنددر طی  افغانستان  ر درهبران نامشروع محصول جنگ و خونریزی یک کشور هیچگاه به صلح و عدالت اجتماعی نمی انجامد. 

روش تقسیم امتیازات   خویش را حفظ نمایند.  امتیازات تا، استفاده می کندروش تقسیم امتیازات برخالف منافع ملی کشور از   ههد

آب     زودیب  است که برف آفتاب گذاشتن  روی  برای رسیدن صلح وعدالت اجتماعی در افغانستان با گذاشتن برف به روز گرم را در

زورمندان و رهبران مفسد نامشروع محصول جنگ با هر میتود که بخواهند، امتیازات و اموال غارت نامشروع  را نام     می شود.

  در بین خود شان تقسیم کنند، بازهم نمی تواند جلو اختالفات را بگیرند. نظامهای ضد ملی ماننذو غیره  قوم، مذهب، حزب و تنظیم 

رچند  خود را مستحق و حق بجانب در چوکات عدالت جلوه میدهند، مگر هیچگاهی نمی توانند  روش تقسیم امتیازات ه با افغانستان

نند. ساختار دولتی افغانستان و مخالفین مسلح آن که موجودیت هردو طرف ناشی  سیاسی را در کشور مهار ک- بحرانات اجتماعی

استوار است.  و توطیه  تقسیم امتیازات روش  د شان متکی براحمایت مالی و نظامی خارجی می باشد، تالشهای نامنه  

و ثبات را در کشور تأمن  هردو طرف جهت ماندن در قدرت ویا تصرف قدرت از راه زوراست،  هیچگاهی نمی توانند صلح  مبارزۀ
توجه   بی. بی. سینشرات انه قتالش دشمنان افغانستان برای صلح نه بلکه برای ادامۀ جنگ در افغانستان است. به سوال احم کند.
  کنید.

  طرح صلح ایرلند شمالی در افغانستان عملی است؟
 

 

طرح ایده "تقسیم قدرت" و تاسیس حکومت محلی در ایرلند شمالی در مورد طالبان و در افغانستان قابل تطبیق نمی  

باشد. شرای ایرلند شمالی و افغانستان آسمان و زمین با هم متفاوت است. این طرح توطیه است، که توسط انگلیسها و 

 همدستان شان برای تداوم جنگ و خونریزی در افغانستان بنفع دشمنان مردم افغانستان پیشکش نموده اند.   



 

ویا چند پیمانه اندخته شود. صلح تقسیم  کاسه یک  به هر نیست که   هم صلح تقسیم امتیازات نیست. صلح تقسیم بوجی کشمش نخود 

تبعیض برای تمام نیرهای ملی و اتباع یک ملت است، که با   وظایف ملی برای تأمین ثبات ملی و اجرای وظایف ملی بدون هرگونه

 شتراک  و پشتبانی مردم بوجود می آید. 

 پای.     
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