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 تداوم ای آلود هوس یها ینظام ساز
 

 هایبرباد و   اتی جنا
 
 

در راه    ګیسد بزر۰ندارد    یجا  یحکومت کردن موثر وجد   رهیوغ  ی,فدرالادیالبن  عی، وسیوحدت  مل  یها  ستمیس  در
، بلکه هم بر   یالتینه تنها براساس منافع ا  التهایعضودر ا  یها  اگروپیدولتها  .ردیگ یکردن جامعه قرارم  زهیرفورم

 ی درحال مبارزات انتخابات  شهیهم   بایتقر   قت یآنها در حق۰  کنندی م  رندوعملیګیم   میشان تصم  یمنافع حزب   یاساس اجندا
متلون   ونیسیوزنده اپوز  کینمونه نزد)  ۰  یاسیس  میدر راه اتخاذ تصام  شوندیم  یوموانع  باشندیقدرت  م  میوکسب وتقس 

حکومت  جناب   یبرا  یملوث وغده. سرطان  نیوانتقال ا  ی کرز  یاداره آقا  ردګوبه اصطالح هشت رخ نه    هګ ورن
 ۰غني  ( كتراشرفدا

 ی فاتیتشر  انګار  نی، وچند  یدولت محل  نیچند  ،یدولت مرکز  کی  ۰باشدیم   تیرو  رقابلیغ  یدرهمچونظام  یدولتمدار
سهم    یاسیس  ی  ایتا در قضا  رددیګ مردم ناممکن م  یبرا   بیترت  نیوبه ا  رندیګیم  میتصم  ایقضا  یرو  یفاتیرتشریوغ

 ۰شوند  استیازدولت وس  نګی، ودلزده وخشم  بمانندبدور  یاسیس  یایتا مردم از قضا  رددیګ خود باعث آن م  نیوا  رندګیب
  ی فرعون  یخواسته ها  اتیکه از نظر شکل۰پول دارند    ازبهیهمه ن۰  باشدی م  فتګ هن  ی لیهم مصارف خ  ی از نظر مال

ایجاد موانع   سلطه  شان نیزبا  ر یونوش وتداوم قدرت شان از خون مردم ز  شیع  یبر سر اقتداربرا   ییایماف  روهګ
کردن  ادهیپ یالزم  االجرا برا طیعاقالنه وعالمانه شرا اهګدیاز د ۰به ارمغان ندارد یریګ د یزیچدرراه تامین صلح 

 طیشرا  کهیتا زمان  ۰  دیتواندبوجودآی افغانها نم  یتجزایبرعدل وانصاف درکشور واحد وال  ینظام کارآ  وخدمت گذارمتک 
 شترشده یب  یثبات یوب یانصاف یوب یعدالت ی،ب  یونآامن یباعث تداوم ضرر،وناأرام هوده ی تالش ب ونهګآماده نشود هر

پ   ثی ومنح سد  و  م  یوآباد  ی،آرام  شرفتیمانع  ا۰   شودیواقع  جامعه  در  جنک    شی ب  کهیبالخصوص  ازچهاردهه 
 یا و چشمهادراستمرارقرارداشته وتا هنوزهم  دست ه  یومعنو  یماد  یو تباه  یرانی، قتل وغارت و و  یزیوخونر

و قشالق با شدبه شکست    روهګمنافع    یکشور درپ  یمنافع مل   ی. ودوخته باشد بجاازدر  انګ انیګ آز وحرص ب  اپاکڼ
   له یبه وس   لیشود ، تبد  لیبه نام وحدت به مردم تحم   یاداره ونظام   یوقت   ۰برندیسود م   انګ ان یګ وب   باشدی روبروم  یحتم

 ی لیکه به شکل خ  تواندیم  لتدر پرتو انصاف وعدا   ی بناءمردم ساالر  ۰  شوندیهم م  نیشتروب یاعمال زور و اختناق ب
خوب و    یافغانها نمونه ومثالها۰واحدوجود داشته باشد     یارمان وفکر واجندا  یودارا  ستهیشا  میت   کی خوب وآنهم در
باآموزش و   اهګتجربه کرده اند ،هر  شیخو   بیفراز ونشپراز    خیتار  یرا ط  یاسیس  یو نظام ساز  یزشت دولتمدار

کارآ    ستمینظام و س  کی  یها    نهی زم  شیآرمان تالش ومبارزه کنند و پ   نیهم  یتاما درراس  ونیس  ایعبرت از آنها س
زمان آماده   ط یبر شرا یمبتن  شیبه اقتضا وخواست مردم خو یجامع مل یمش کی  تی وموجود  ورادرمطابقتګ وپاسخ

 مینخواه  ییجا  رګ پاولواعظ وچ  نیاست که ما به آقا و بادار صدرنشن  اهګ خودرا انجام داده اندآن  تیومسوول  فهی، وظ  نندګ
برا  ذاشتګ بلکه  پاسدار  ی،  و  وس  یمواظبت  مش  ستمینظام  شا  یمل  یژیوسترات  یبرطبق  افراد    یمسلک   ستهیبه 

 م یبعدتر خواهند بود که رژ  ینسل ها  نیوا۰داشت  میازخواهین   کی ونروشن    رباسابقهګ  ثاری و ا  زهوشیوفادارصادق وت
برودکه از لحاظ نام وادار ه و انتظام   ییوتکامل ،جهان بسو  شرفتیبا پ  دهمیشا  ۰کنندی خودرا انتخاب م  ازیمورد ن

  شرفت یهم با پ  دیکارساز باشند ،شا  ریګ د  یها  ستمیو نه هم س  یمرکز  ستمیونه س  ی،فدرال  ی وحدت مل  ستمیامور نه س
س جهان  دولت  ستمیوتکامل  نظام  طرز  ب  یدیجد  یو  پ  دیایبوجود  آنرا  امروز  ما  که  نم  ینیب  شی،   ۰  میتوانیکرده 

  یاقتصاد  زهګینا بسامان وخراب داشته باشد ، ان  ی وجود نداشته باشد ووضع اقتصاد    یاسیثبات س  کهیی بناءدرکشورها 
  رددګ،    شودیساالربه آنها اطالق م  ګجن  ایساالر    ګکه درکشورما القاب تفن  یشورش  یوهارین  تی باعث تقو  تواندیم
 کیکه درمکز  ردیګیقرارم  روهاین  نیسازدر خدمت ا  نهیزمابزارموثرکشنده و  کینظام درهمچو جوامع به عنوان  ۰
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وبازساز  یبه رهبر  پایچ  انی،شورش وباروتحم  یب   یودموکراس  یمارکوس  درکشورخود    یلیبند  بن  درامه  مولود 
 ۰مانمونه بارزآن است 

عمل  نیمحقق  قاتیتحق  یازالبال ا  یخیتار  یوازنظرتجارب  وآ  میرسیم  جهینت  نیبه  جزازنظام   به   ګیزند  نییکه 
وبرا  یسازوانسان عموم  بصورت  و  ی اسالم  یکشورها  یاسالم  وآماده  عادالنه  نسخه  خاص   ی برا  یکدستیبطور 

 یاقتصاد  یخیکه اوضاع تار  نظرداشتبا در  دیوجود ندارد . با  کنندی م  ګیکشورزند   کی ه درک  ی اقوام مختلف  یستیهمز
مردم متحد ونسبتاآرام ومصوون وهمچنان کشور مستقل ، آزادوباثبات   کهی کشورخودهمانطور  یواجتماع  ګی، فرهن

،و نارام  ساخت  یوب  رانیخودرا  وعمل  میثبات  معقول  حل  راه  ا  ی،  ارا  نیبه  طرف  میده  هی معضله     ت یحساس  یواز 
ا  د ینمایحکم  م  یخیضرورت تار   ،یپرست  گانهی ,ب  یوقانون   شکن  یی، زوگومیهمه اولترهمدل وهم سخن شو  زتا 

وتفاهم    میکشورمرفوع ساز  یمل  یایعل  ومصالح  راازحدودمنافع  یشخص  یقویوسل  یرعبارتیجا  ،تناقض  وتعاب   یدبیتنق 
 . میوسچه ساز میکن  قلی راص یوزبان  مشترک مل  یمل

تقل  یوکاپ   هیپا  یوب   یرعملیوغ  هودهیب   یتالشها برتخت وبستر    عتیشر  دنیوخوابان  ینظام ساز  یدیشده  وعدالت 
فرهن بااعتقادات    تهیومدرن   یدموکراس هاواقتضاآت  وجمهور   یوکلتور  ګیوخواسته  افغانستان    یاسالم   یمردم 

 دهیرس  راثیبم  رفتهی پذ  نییآ  عتی باشر  یستیهمزو  رفتنی،پذ   دنیفهم  یبعوض آنهارابرا  ستیی،با  رفتهګدرمنافات قرار
خو ساز  شیملت  پوت   یها   وه یوش  ینیخودب-  میآماده  پل  جهادبا    کهی ات یوجنا  انتی«خ  Pol Pot  ی»   دردوران 

اکنون به مردم کشورروا داشته انددرمقوله    نیودست  نشانده  ومزدورتاهم   یلیتحم  ی مهایروساهاوپس ازسقوط  رژ
وانصافا  نتوانستنداقال  خ یمثال تار  یبازور و زرب  ریسال اخ  باهجدهی تقر  یط  نایقیگذشت که    توانیردنم یګیجان م  یخاص

  ی قدرت وثروت ها  یشوند وکناربروند خود درکرس  میعذربخواهند وتسل  ردنګبه    سمانیوبا شهامت ر  وریاز ملت غ
وم ومصلح  اورده  رقبا  رفتهګقرار    یانجیباد  م  شیخو  یبر  برا  فروشندیفخر  بلکه  اعمال    پوشاندن  ی،  وتداوم 

کورکورانه   دیتقل  ۰  ردندګدرامه بن     یویازسنار  یریګ بخش د  ی بازهم وارد صحنه باز  انګ ان یګ به نفع  ب  شیتبارخویجنا
ساتور    ریاز ز  کهیوملت افغان همانطور    خیتار۰را به همراه نخواهد داشت    یریګ زدی جزشکست چ  رانیګ ازد  کتهیود

وچن ها  زیرګ زوان ګیهالکو  روس  وه  یوروش  یو  است  زنده  بازهم  مانده  نم  اهګ چیزنده   ی زنمګوهر  کندی فراموش 
 ۰تواندینم رفتتهګاتل را  یجا چوقتیهامشخص است وغل ه یوبرباد بتیمص کاروعواملیوجنا نیوخا ودزد۰بخشد
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