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  جنون قدرت طلبی
 
 

ه مملاءده که بسياری از ليدر ھا در ابتدتاريخ نشان دا ا ب کت و  قصد وآرزوی آزار مردم را نداشته اند وخواسته اند ت

وانگی در . مردم خود مصدر خدمت گردند وعی دي ن غرور ن مگر ديده شده که آنھا بعد از مدتی مغرور گشته اند واي

ددر اين حالت از وعد. وجود شان آورده ساد ،ه ھای که به مردم شان داده بودن واع ف رده و ان ه را فراموش ک ی  ،ھم ب

  .امنيتی وبيچارگی را در مملکت آوردند

ته شده ،در گذشته ،اھان و ليدر ھااز جنون پادش ا نوش ط ،کتاب ھ ا فق ون رؤسای از در اينج ستان و جن  اوضاع افغان

  .ۀ اخير ياد آوری ميگرددھجمھور و معاونين شان در سه د

وی ه ياد داريم که سی سال قبل کودتای در مملکت ما رخ داد و تره ب ين در پھل اون او ام د، مع يس جمھور ش کی  رئ

ر خودرا ه حيث شاگرد وفادار تره امين ب. گرديد وظيفه دار وی ار خود تعريف و توصيف رھب شه در گفت کی ، ھمي

داده ميکرد و تر ال مي ا خن مث درت . کی ھم به نوبه خود دوستی اش را با امين مانند گوشت ون ون ق دتی جن د از م بع

دتبدست ه  بشکل فجيعی نا بود بسازد وقدرت راه طلبی امين باعث گرديد که رھبر خودرا ب د از م  گيرد که البته بع

ادارانش ب. شکل فجيعتری نابود گرديده کمی خودش ، از طرف بادارانش ب درت ه کارمل با دار ودسته اش توسط ب ق

ا. نجيب ھم شاگرد و ھمکار کارمل بود. رسيد که در جمله آنھا داکتر نجيب شامل بود ی همگر ديده شد که حس ج  طلب

رده ل را ازميان برداشت و خودرا بو قدرت چطور ببرک کارم م . حيث رئيس دولت اعالن ک م ببرک کارمل و ھ ھ

  .حالت شنيعی از بين رفتنده نجيب ب

ان اريخ بي ه ت ه ک دگالبت ته ميباش ات در گذش وادث وواقع وزش  و ر ح ع خوب آم اريخ منب تباھات بت رار اش وده واز تک

و. گذشته جلو گيری مينمايد سان جن ه ان ی ب درت طلب اريخ ومگر ق ا ن می آورد و ت ی ھ د بخت ا وب ه را ی ئگذشته ھ ک

ه . فراموش ميگردد و پندی نميگيرند ،مردم روا داشته اندگذشتگان باالی  ه ب ا مردان مردم را باز ھم فريب ميدھند و ن

  . آنھا خيانت ميکنند

ه در نتيجه ه فراموشی ميکشاند ک ا را ب د ھ ا وپيون ته ھ وانگی می آورد و گذش وعی دي زل اخالق قدرت ن  موجب تن

  .خبر مر گشان موجب آسايش ملت شان ميگردد ،و وقتی که مردندميگردد 
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ه "شگفتن"باز گل اميد در دل مردم ما  ،دن کرزیباروی کار آم د ميرفت ک اب شان" گرفت و امي فرصت " از "جن

دم ھای م "طالئی وده وق تفاده نم رداردؤاس از سازی مملکت ب فانه در أمگر مت. ثری در ب ا وجود  ٨س ته ب سال گذش

انی" دک "کمک ھای جھ ردم را دوا کن ه درد م اری ک ی. صورت نگرفت ،دام ک ی امن ساد، ب واع ف ی چارگی و  ،ان ب

تفاده . بيکاری روز به روز زياد شد و حالت آشفته و اسفناک را در جامعه گرفت وذ خويش اس درت و نف کرزی از ق

يس دولت  ه. ساختھا کرده وباز ھم خودرا رئ ده شدطوری ک سان ھای ع ، دي يم شان ان م ،ده ایقاعضای ت ا فھ  ،ن

تند ی.قدرت طلب و وطن فروش بودند و به حال واحوال مملکت توجه نداش ات دولت ا از مقام  ، شخص کرزی بارھ

وی خود  ،جھی به زندگی مردم انتقاد کردهبه دليل بی تو  ،اعضای پارلمان وجنگساالران ا را در پھل م آنھ مگر باز ھ

دارد در جمله فھيم قسيم که شخص بيسواد است و در .جاداده اون اول ه ب ،گذشته ھم خاطرات خوب از او ن حيث مع

به ھر حال از . ر خودش معلوم نيست که آيا خود کرزی اورا به اين مقام آورده ويا خودش به زو.  خود انتخاب کرده

  . با در نظر داشت تاريخ انتظار خوب را بايد نداشت ،اين پيوند

  .دنزيرا ھردو جنون قدرت طلبی دار .روز ميگرددپيه کدام يکی از آنھا به پالن شان در آينده معلوم خواھد گرديد ک

د.  ھم مشکالت مردم مارا زياد تر ساخته اند" جھانیهامعج" اھی ندارن ا . آنھا از خواسته ھا ودرد مردم ما آگ ردم م م

د ا ندارن ه آنھ د ک اتی دارن نه. احتياج ا گرس ردم م سم د ،تند ھ اه ندارن ر پن د و  ،س ار ندارن ردم آک دوه م ا و ان ا غمھ نھ

  افغانستان را درک نميکنند

ا دارد ،مثل يک افغان ناله ميکشد ،مردم ما مثل خود ان آرزو ھ ل يک افغ ايش ،مث ج ھ ايش  ،رن از ھ احساسا ت و ني

  . اض روانی دچار گشته اندافغانی است و شرايط طوری آمده که بسياری آنھا از خود بيگانه گشته و به امر

ه اند و در نتيجه فدا کاری ھای مردم مسلمان ت و اعتقادی در کشور ما فراموش گششرايطی آمده که ارزشھای انسانی

فاصله دولت . شرايط فعلی مملکت ما طوری آمده که در حالت غرق شدن ميباشد. و مجاھدين پاک مارا ھيچ کرده اند

ايع  ،بيکاری ،از بيچارگی. وز دور تر شده ميرودرخانند از مردم روز به رو کسانی که امور کشور را ميچ انواع فج

ارا نمردم را فريب ميدھ ،د شان در انواع فساد غرق شده اندو فساد خبری ندارند زيرا خو ی آنھ درت طلب ون ق د و جن

  .گمراه ساخته

سا رای در صحنه ھای تاريخ شواھد زيادی آمده که ھر گاه ملتی در سراشيبی ف واج مرگ ب اد و ام دبختی می افت د وب

ر زده و ملت خويش را نجات ميبخشيدند ،شدن آغوش باز ميکردغرق  ه کم زرگ و صادق دامن ھمت ب ردان ب . م

  . را ميکشند که مملکت را از غرق شدن نجات بخشندیامروز مردم افغانستان انتظار چنين اشخاص

شيده اای خودرا دادخليلی و دار دسته آنھا امتحان ھ ،فھيم ،کرزی  د ک ا نباي ارتی . ند و انتظاری از آنھ ا مھ دام ب ھر ک

  . و اين قدرت طلبی آنھارا به جنون کشاندهاست يشترکه دارد به فکر قدرت ب

  

  :يادداشت
  :بايد به عرض شان برسانيم" شفا"ضمن ادای احترام و اظھار سپاس خدمت آقای 

اررا عقيده برما  ار و ارزشمندی آن،يآن است که نقش شخصيت در ت ام اعتب ا تم ه خ ب وانين تکامل جامع ابع ق  خود ت

بيمار آن افراد باشد، حافظ منافع سالم ويا  اين و يا آن رھبر به عوض آنکه برخاسته از روان عملکردبوده در نتيجه 

م طبقاتی افراديست که آنھا بدان طبقه تعلق داشته ويا نمايندگی سياسی آنرا به عھده دارند، در نت يجه اعتقاد راسخ داري
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تمديدۀ  ردم س ا که آنچه از جانب خلق و پرچم بر م ضاد م ه ت وده بلک راد نب ه خواست اف وط ب ته شد، من آشتی روا داش

  . بين مردم افغانستان وباداران آنھا، به ناگزير کار را بدانجا کشانيدناپذير

ار از جانب ديگر، در اداره ھای مستعمراتی از قماش اداره مستعمراتی رول در اختي  کابل که سر نخ تمام اداره و کنت

ر از  ه غي ا ب ی آنھ ادی داخل رار دارد، اي غالگر ق يچ نقش امپرياليست ھای اش تعمار ھ ود اس ردن دامن خون آل اک ک پ

  .ديگری نداشته، در نتيجه تا زمانيکه اشغال ادامه داشته باشدھرنوع اميد بھبود شرايط، بيجا و بيمورد خواھد بود

                                                                                                                پيروز و کامگار باشيد      

  AA-AAال                                                                                                                   اداره پورت

  

  
  
   

  
  
  
  
 


