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اطرافی. ع. م                                                              

           ورشرھبری کحاکمان مطلق العنان و انحصار

افغانستان نوين را  حاکميت مستقل١٧۴٧درسال احمد شاه بابا 
گذاری اساس طوری  افغانستاننظام سياسی و  ذاری کردگ پايه
ساله  ٢۴۶حاکميت انحصاری سلطنت و دود مان ادامه که به شد

بين قبايل مذکوردست بدست شده  که انجاميدقندھاروقبايل طوايف 
حقوق ازديگر اقوام را درسايرو/يات و وسايراقوام پشتون ميرفت

تعليم و تربيه محروم  وحاکميت ملی , کشوررھبری , سياسی 
پشتون رئيس جمھوراسبق افغانستان را  دکتورنجيب اله. ساختند

ودرمقرنمايندگی سازمان ملل متحد  که ازقوم احمد زايی بود
بعد  ازمصئونيت سياسی برخورداربودبود و شده  درکابل پناھنده

صوف توسط مليشه ھای اميرالمؤمنين قندھاری مواشغال کابل از
وحشت و بربريت ھمراه با , با قساوت وند را اختتاف کرد

  .برادراش به قتل رسانيدند و به داراويختند
حاکميت انحصاری طوايف و قبايل اقليت تحت شعار  ھمتا امروز

 در در تبانی با رھبران دينی و مذھبی  پشتون ھای اکثريت
 ادامه داردامتيازدادن ھا و مصلحت گرايی ھا , سازش ھا, جنگھا

. دنجھانی حمايت ميشو منطقوی و که از جانب قدرت ھای
دررأس مليشه و حامد کرزی اس:میرأس دولت جمھوری در

افغانستان تحت که  گرفتندرارق م: محمد عمرطالبان جنگی ھای 
 .تا ھنوزرھبری ميکنند جنگ خصومت و دوجبھهدر رااشغال 

 طايفه ازدو متخاصمبرادررھبرو سوال برانگيز است که اين دو
ده و يا گزيده شتصادفی به اين مقام ھا بر محلويک  ی يک قوم
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پ:ن شده اَورده شده اند که دستان شان به خون مردم مظلوم 
جيب ھاو  .و تا ھنوز خون ريزی ادامه دارد  شده اَلودهافغانستان 

حسابھای بانکی خود واقارب شان درخارج ازکشورُپرازمليونھا 
.دالر شده است  

صرف از جمله که  ميگذردسال  ٢۶۵بحال تا  ١٧۴٧سالاز
 سايراز تیرا رھبران اَ افغانستان حاکميت رھبری ول سا ١٩
, امير حبيب اله کلکانی: به عھده داشتند ايف واقوام افغانستانوط

, دکتور نجيب اله, کارمل ببرک, حفيظ اله امين, نورمحمد ترکی
که  ربانی برھان الدينصبغت اله مجددی و استاد  پروفيسر

.شدندرشان دراثرسوء قصدھا کشته نف ۵رھبر ٧جمله از  
, افغانھا درطول تاريخ زيرھرم ھا وخيمه ھای قومیاکثريت 
. نژادی و مذھبی درانزواء زيست و زندگی کرده اند, قبيلوی

ھريکين ھای تيل خاکی مه ھای شانرا با چراغ ھای تيلی وخي
 ھا گرم ساخته اند روشن ساخته و با منقل ھای ذغالی زيرصندلی

 و ديشه ھای خيمه نشينان گرديدهانافکارو, که الھام دھنده خيا/ت
ھبران دينی و ر. نده ابيسوادی و بی دانشی نگه داشته شددر

و طن  تعليم و تربيه او/ددنيوی درمدت بيش ازدو قرن درفکر
صوص بخ افغانستان و اقوامھراس داشتند که اگرساير. نشدند

صاحب علم و کمال شوند ادعای رھبری دولت  ,سايراقوام پشتون
   دهد پ:رکه ژرنده  ,درپشتو يک ضرب المثل است. را مينمايند

به تعليم و تربيه او/د  بنابر ھمين ترس و ھراس  .ھم په وارده
.نگرفتندوطن چندان ع:قه   

ھم زبان شان را بشمول سايراقوام و يمه نشينان ھم نژاد وسايرخ
 کشور رھبریشرکت در سياست و ذاھب خيمه نشين ازحق م
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 یروشنگذشته ازدونيم قرن روم ساختند و افغانستان را درمح
درتاريکی و از پيشرفت و ترقی درحالت سکون وعقب ماندگی 

درسازش با ارھم قبيله سا/ران قندھامروز .حفظ و نگه داشته اند
 حاکميت کشور را در دو جبھه جنگقدرت ھای خارجی 

وشت حال و اَينده خود گرفته اند که سرن درانحصار و گروگان
به خطرات جدی مواجه در ابھام و تاريکی مردم و کشور ما را 

.ساخته اند  
يک طرف صعود کشت و قاچاق مواد مطلق العنان حاکميت زير

چوروچپاول , مافيای زمين, تقويت مافيای مواد مخدر, مخدر
 غير شفافقراردادھای عقدو دستبرد, کمک ھای مليارد دالری

فساد اداری و رشوت ستانی و وابستگی ھای , معادن افغانستان
جنگھای  طرف ديگرتشديداستبدادی حاکميت تحت خارجی و 
جاده ی انفجار بم ھای انتحاری سر مين گذاری ھای , ترورستی

تيزاب , به اَتش کشيدن مکاتب, بريدن ھا ومحاکمات صحرايی
, مسموم ساختن دختران را درمکاتبپاشی بروی دختران و 

شبکات استخبارات منطقوی و , مافيای مواد مخدربه دام افتيدن 
و وابستگی ھای خارجی تشکيل ميدھد که باھم ديگر  جھانی
که برادرھم  خطاب مينمايندرا برادريکديگر ,ستندش ھدرساز
 يگرھمددرعين زمان با . وازيک ديگر حمايت مينمايندھستند 

کفاره و , بھاوحشيانه و ددمنشانه ميجنگند که  وعليه مردم خود
اصيل و فرزندان برادران . تلفات اَنرا مردم افغانستان ميپردازند

نمی مردم خود  عليهوين بربريت عليه يکديگرافغان ھرگزبا چن
صرف افراد . مصالحه مينمايندبلکه با ھمديگرصلح و جنگند

دشمنان افغانستان شکارشده  اتاستخبار درتلکفروخته شده که 
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و  باشند و ازخود اراده مستقل نداشته باشندودرقيد و بند مانده 
به جنگ عليه نستان را پذيرفته باشند تابعيت دستوردشمنان افغا
جنگ تروريزم  ,بحران که باعث تداوميکديگر متوصل ميشوند 

.اندوريزم در افغانستان شده رو ضد ت  
به زنجير ھا بسته نشده  قندھاری ھمين دو برادراندر اگرپاھای

صلح و  باشد و از خود ھا استق:ل عمل داشته باشند و بين شان
افغانستان برای ھميش دررا جنگ ميتوانند تی بر قرار شود اَش

دو بين جنگ  .ب درخانه وما تشنه لبان ميگرديماَ . بدھندخاتمه 
 گرانهء اغواصلح را  دولتمگر ,افغان ھست نا اھلبرادر

.نموده رفع مسئوليت مينمايد مطالبهالتماس و خارجی ھااز  
امتحان شده قبايل روگان وگانحصاردرزمانيکه حاکميت کشور تا

طريق تقلبات واز ته باشدداشقرارو وابسته  وحاکمان مطلق العنان
دولت حاکميت شان را تجديد و تداوم بخشند واز تشکل انتخاباتی 

 اوضاع بی سروبحران ونمايند و دسيسه چی سر پيگيرملی  فرا
 ومانند دو نيم قرن گذشته کنونی سامان و بی ھدف افغانستان 

. ھمچنان ادامه ميابديک دھه اخير  
منطقوی و جھانی , از فعاليت ھای ماھرانه و اغوا گرانه داخلی

 ت شرقیابرو/يپاکستان توپ ھای ثقيل وفير دوامدارراکت ھا و
, نظامیدوامدار  اتتھديدفشارو تحت افغانستان را ر ووکش

اميد بخشيدن به  و يک سوازتصادی نگه داشتن امنيتی و اق
مذاکرات بين امريکا و طالبان که گروه حقانی ھم امادگی اش 

و حزب اس:می ھم از اشتراک اش  اع:م نمود زمينهدررا
علنی يت ھای نمايان گر يک سلسله فعال ,درانتخابات سخن گفت

ميشود افغانستان کار ينده که با/ی نظام و دولت ا ميباشدو مخفی 
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 در سال خارجی  که بعد ازخروج عساکر تا اينکه مطمئن شوند
 دولت جای گزين دولت فعلی افغانستانچه نوع نظام و ٢. ١۴
که منافع بازی گران منطقوی و جھانی را تضمين کرده  شود

ومنطقه کشورھای اس:می , ازاوضاع فعلی افغانستان .بتواند
فرھنگی و مذھبی , اجتماعی, که جوامع سياسی استنباط ميشود

مردمان اين منطقه بيشتر بسوی جھان دو قطبی تمايل و گرايش 
برنامه ھای جھان يک قطبی مردم به اھداف و  .پيدا کرده اند

شان را ازدست باورديگردموکراسی و دوستی , چون حقوق بشر
  . داده اند

دولت ھای راست اس:م گرا را نھضت ھا وجھان يک قطبی ما ا
دموکراتيک و تر , مليگرا,چپگرا, نسبت به دولت ھای سکو/ر

 ,تونس ,ترکيه, پاکستانقی خواه ترجيح ميدھند که نمونه اَن در
روی ھمين  .و ديگر کشورھای عربی مشاھده ميشودلبيا, مصر

ه اس:م گرايان دورازاحتمال نيست که گروو برنامه ھا معيارھا 
 مافيا و با مھره ھای فساد جنگجو و ناقضان حقوق بشر, افراطی

فشاربرمردم و تقلبات , سازش و ائت:ف نمايند وازطريق تھديد
پشتوانه رد نظر شان را به کانديد رياست جمھوری موانتخاباتی 

حاکميت مستقيم و يا  و نفوذ پيروزی برسانندبه خارجی قوای 
ازطريق دولت اس:م گرايان افراطی جھان يک قطبی غيرمستقيم 

از به قدرت رسيدن شخصيت ھا و و گرددما تحميل برکشور
استعمار کھن و ,ترقيخواه که از مخالفين, دموکرات, احزاب ملی

مصر و انتخابات چنانچه درانق:ب . جلوگيری نمايند نوھستند
شخصيت  ,انق:ب را نھضت جوانان اَگاه و نو انديش .تجربه شد

مصراَغاز درترقی خواه و دموکرات , ھا و سازمانھای ملی
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که از جانب حزب اخوا ن المسلمين  ندبه پختگی رسانيد ند وکرد
گرديد که امروزسياست ھای ضد ملی شان اختتاف در انتخابات 
بعدی  مرحلهو ر و جھانيان نمايان و برم: شدهبه مردم مص

.اَغاز گرديده است دوبارهمصر انق:ب در  
اوضاع و حا/ت بحرانی و , سياسی ھای برنامهچنين مقابله با در

  ؟که امکانات عملی داشته باشد جنگی چه بايد کرد
و  ايجاد جبھه متحد ملی, راه صلحمبارزات مسالمت اَميز در

که ميباشد  وعملیمؤثر, يگانه راه معقولسراری ملی ھمبستگی 
. و مبارزه کردکار بايد اَن با جديت و صداقت حصول برای 

وطندوست با کفايت و, ملی, صادق انتخاب رئيس جمھور
از  می ايد که اولويت ھای اساسی و حياتی جامعه ما به شماراز

  . طريق اَراء و حمايت مردم به اريکه قدرت رسانيده شود
جامعه و مردم خودرابايد  یخواست ھا و ذھنيت ھاقدم اول در

 بادوستان و دشمنان داخلی و خارجی خود را ,رقبا .درک کرد
و امکانات وسايل . تشخيص نمود دارند نيز کشور مانفوذيکه در

چالش ھا و اختيار ما قراردارد را بابالفعل و بالقوه که در
با  و سنجش و مقايسه نمودراردارد موانعيکه در پيشروی ما ق

 پ:ن, ستراتژی, ھدفجامعه نظرداشت شرايط عينی و ذھنی در
مشترک با دوستان سکوی  و پ:ت فورمبرنامه کاری مان را درو

تبليغاتی اَغاز منظم و با کمپاين  و متحدين خود طرح ريزی کرد
شوند ساخته بسيج اَگاه وھمه مردم در اين راستا تا به کار نمود

بات بدون  ملی و انتخااذھان مردم درجھت اھداف ستراتژيک و
حمايت اَگاھانه مردم از اَن  تا ساخته شود روشنتقلب و شفاف 

 وپيروز نايلمرامھای ملی مان زمانی ما به اين اھداف و .نمايند
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مستمر و  ,صادقانهخود ميشويم که برای اھداف مشترک ملی 
کار و مبارزه نماييم و فضای اميد و اعتماد را بين مردم  دوام دار

.ايجاد و تقويت نماييم  
حتمی اساسی وواجتماعی در بين مردم امرمبارزات سياسی 

با مردم ھيچ حاصل ملموسی تبليغاتی بشمار می اَيد که بدون کار
 ی و اجتماعیسياسمبارزات م در اشتراک مرد. يدبدست نمی اَ 

. خارجی نجات ميدھدھای درتقواتکاء به  اتانحرافنھضت را از
و تبليغاتی صرف به کانديد رياست جمھوری محدود کمپاين 

اری و گروپ ھای ک ساخته نشود بلکه ازھمين حا/روحصم
گردد و برنامه و/يات کشورايجاد تبليغاتی در صورت امکان در

داده شود تصويب شده از مرکز برای شان  تیھای کاری و تبليغا
با مردم برقرار شود و تحت پوشش  ملی نھضت تا ارتباطات 

درتبليغات ملی  .برنامه ريزی شده قرارداده شوندملی وتبليغات 
 فھم ,اَگاھی سياسی , بايد ذھنيت ھای مردم روشن ساخته شود

تا ديگر فريب قوم وجايب و فرايض ملی مردم ارتقاء داده شود 
. ن افغانستان را نخورندگراھا و افراطيون مذھبی و دشمنا

از شخصيت ھا و . دوستان و دشمنان مردم خود را بھتر بشناسند
.صادق و وطندوست حمايت نمايند, پيشروان ملی  

دراوضاع حساس و سرنوشت ساز کنونی کشور بی تفاوت  
زمينه  تحميل و فريب خوردن و يا اشتباه و خطا کردن  ماندن

که ما  مساعد ميسازد را بر مردم و کشورما دشمنان دسايس
دسايس  .توانست کرده نخواھيمجبران  در اَينده ھا ھرگز اَنرا

طبقات و اقوام کشورما , بايد ھمه اقشارمھي:نه ادامه دارد 
, اَزادی, استق:ل, دربرابراَن متحد شوند و از تماميت ارضی
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حاکميت ملی و ذخاير سرشار معدنی کشور حفاظت و حراست 
. نمايند  

ما قد علم امات وچالش ھا يکه دربرابرمردم و کشورباھمه ابھ
از  پسران و دختران مانسل نو و جوان تمام اقوام کشور کرده 

بخشھای مختلف زندگی در فرصت ھا و امکانات ميسرشده
علوم پيشرفته ساينس و  فتنرو فراگ فرھنگی, اجتماعی, سياسی

با ملی ده منافع درمحدوتکنالوژی دررقابت ھای سا زنده و سالم 
درخشيده  خوب تر و بھتربا بصيرت کامل و وحدت نظر وعمل 

منافع ملی و مصالح امراستعداد ھای شگوفان شان درکه از اند
که به اميد واری ھای  ميگيرندبصورت مسالمت اَميزکارمردم 

  . افزوده استی درخشان جامعه ما بسوی اَينده ھا
و  ند متعال تقويترا با توکل بخداوھا بايد اين جريان وحرکت 

تا حرکت را کرد و ھمگام به اَن مسالمت اَميز مبارزه و حمايت 
  .  ادامه داد پيروزی نھايی

ی دشمنان داخلی و درعين زمان نبايد دسايس علنی و مخف
 .نمود گذشتاَن با غفلت وازد کرتخمين بھا را کم خارجی کشور

بزرگ ترين کانون علمی کشور حادثه خشونت باراخيردرمرکز
يک برنامه قبلن پ:ن  درروزعاشورا اتفاق افتادکه پوھنتون کابل 

دشمنان داخلی و خارجی افغانستان نقاط  .شده به نظر ميرسد
 ضعيف مردم ما را خوب درک کرده اند که افغانھا دربرابر

ميشوند حوصله و تعقل  تحريکات مذھبی و دينی زود تراَ شفته
ھمين ادراک شان حادثه  به استناد .دست ميدھند شان را از

را سازمان دادند که در اَن يک محصل  عاشوراروزخشونت بار
پوھنتون  پروگرام درسی. ندمحصل ديگر زخمی شد٢٨کشته و 
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عناصر خارج از پوھنتون . ده روز متوقف گرديدبرای مدت 
 بیتوانستند بين محصلين پوھنتون که برادروار با ھم ميزيستند 

تفرقه ايجاد کنند و اھداف شوم دشمنان افغانستان را اعتمادی و 
اميد است محصلين پوھنتون کابل و مردم افغانستان  .عملی کردند

از اين حادثه ناگوار درسھای شانرا اَموخته باشند و بار ديگر 
عقل ت, حوصلهفريب چنين تحريکات دينی و مذھبی را نخورند از

.کاربگيرند شان درچنين مواقعو تد بير  
نبايد با وقوع حادثه اخيرپوھنتون کابل محصلين مأيوس و نا اميد 

شوند که ترمصمم و متعھد گذشتهبايد نسبت به ھر زمان  .شوند
نمايند و نگذارند که  ءاحيا بين شان وحدت و اخوت را دوباره

و فضای   کنندديگر بين شان رخنه ايجاد باردشمنان افغانستان 
  .سازندبتاروتاريک پوھنتون را پاک و صفای 

با توکل به خداوند متعال و حمايت مردم بايد به پيش حرکت کرد 
.را به ھدف مقصود رسانيدملی و کاروان نھضت   

١٣٩١قوس  ٩   .باد محصلين و جوانان افغانستانو متحد زنده   
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روشن و گرم زيست و , تاريک و سرد برايند و در فضای اَزاد 
طبيعت زيبای مادر وطن خود , جھان. زندگی شان را اغاز نمايند

زمين را با چشمان باز بنگرند و از پيشرفت ھای تمدن گذشته 
وتاريخی وطن خود و از تمدن ھای پيشرفته عصر کنونی ساير 

, برادری, مسيراخوتجوامع بشری بيا موزند جامعه خود را در
وحدت و منافع ملی سوق وھدايت , صداقت, اعتماد, ھمدلی
با امکانات وسيع معادن که ما داريم با ايجاد يک اداره . نمايند

سالم و انتخاب رھبرصادق با کفايت و درايت افغانستان ميتواند 
.  درکمترين مدت به مدارج عالی پيشرفت و ترقی نايل گردد  

دسايس و موانع بزرگی , سد ھا, امروزدربرابرکشورما چالش ھا
حزبی و تنظيمی به تنھايی , قومی, قرار دارد که ھيج گروھی

نميتواند از اَن عبور نمايد و جان بس:مت ببرد و کشور را نجات 
.بدھد  


