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و نقش او در جامعه چه خواهد بود؟ رهبر ملی را چه مشخصاتیست  

رهبر ملی شخصیتی  خواهد بود که با صداقت، بزرگ منشی، نجابت، سوابق نیک، اهلیت و کفایت خود اعتبار 

و اعتماد اکثریت قاطبۀ ملت را کسب نموده با درد ها، رنج ها و محرومیت ها و مظلومیت های مردمش و 

ندگی این محرومیت ها را عمالٌ تجربه و در راه امحای آن مبارزه نموده مقتضیات جامعه آشنا باشد و یا خود در ز

باشد که شرط حتمی مبارزه سالح برداشتن و جنگ کردن نیست، بلکه اندیشه های سترگ و واالی انسانی است 

و در ز کالم در قلوب و دماغ مردم راه یافته قلم و اعجا که مبارزۀ مدنی را مسیر می بخشد و با کاربرد کرامت

بنیاد و تهداب  ،ی دستیاب نموده هم اندیش و همراه خود را پیدا نمودهممیان اقشار مختلف جامعه جایگاه مستحک

 خالف منافع ملی  می گذارد. آمیز مدنی را برای بهبود حال مردم و نابودی همه اعمالیک حرکت و نهضت مسالمت 

رهبر واقعی ملی کسی خواهد بود که منافع ملی مملکت در صدر اندیشه هایش بوده خود را خادم ملت و فرزند 

صدیق وطن دانسته مبری ازهر نوع تعصب بوده نباید عالئق نفاق بر اندازی گرایش های قومی و سمتی بر گفتار 

شمنان میهن و مردم، با جنایتکاران معلوم کردارش پیدا باشد. رهبر واقعی ملی هرگز و تحت هیچ نوع شرائط با د

 الحال و غارت گران و دزدان علنی دارائی ملی و غاصبین حق مظلومان و بینوایان سازش نکرده کنار نمی آید. 

رهبر ملی تنها به راست گویی و افشاء گری اکتفا نکرده با درک موقف اجتماعی اش و اعتبار و اعتماد مردم 

نگری اندیشمندانه  باید نصب العین جامع و مشخص داشته معقول ترین و بهترین راه رسیدن هدفمند بوده با آینده 

به آرمان سترگ ملی تغییر حال جامعه و آوردن بهبود بنیادی و درهم شکستن غل و زنجیر اسارت ها را انتخاب 

 و در رهایی مردم از جمیع مصائب مبارزۀ پایدار و قوی را پیشه کند.

ردار بودن از کلیه سجایای ملی و اخالقی رهبری به تنهایی کاری را از پیش برده نمی تواند، تا یک نفر با برخو

تشکلی ازهم اندیشان و همدالن خود ایجاد نکرده و تا از شیله های باریک جریانات ناراض جامعه جویکی نسازد 

م نیروی ملی ایجاد نکند، که و از جویکی جویباری و از جویباری نهری و از انهاری دریای خروشان و متالط

هر نعره اش و هر غرشش دل کوه و زمین بلرزاند ودر برابر مسیر تند و خروشانش خس و خاشاکی مانع نشده 

از سر راهش بردارد. پیش قراوالن این طوفان پر جهش را جوانان بیدار، آگاه و دانای هر قوم افغانستان که همه 

وح بخشی بودند تشکیل دهد. شواهد عینی گواه است که طبقۀ جوان حقایق را درک نموده منتظر مسیحای ر

.میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء مسئوولیت  
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تحصیل کرده از حال و احوال وطن سخت ناراض بوده ولی متشتت اند و یا نفوذ زورمندان ستم پیشه راه تبارز 

 احساسات شان را بسته اند و این نیروی ملی  انتظار یک رهبری واقعی و آغاز تحرک و جنبشی اند.

و قوت زحمت یک ملت آبادی می آفریند و اعمار می کند نیرو های عقالنی متفکر،  بازوان تواناهمان طوری که 

اندیشه و احساسات اصالح طلبانۀ مردم نیروی سازنده و برازندۀ یک تحول عظیم را برای بهبود، رفاه، سعادت 

 و رهایی از مصائب را بار می آورد

نوازی ها و راست گویی ها رهبر ملی شده نمی تواند یک کسی صرف به نام، شهرت نیک، خوبی ها ، غریب 

رهبر ملی عالوه بر پشتی بانی و همراهی ملیون ها که با او همراه اند و طریقت او را پذیرفته اند و عقبش ایستاده 

و  ترا تعقیب می کنند، باید از نهایت درای اند و به صدایش لبیک گفته از اعماق قلب برایش احترام داشته راه او

فراست سیاسی برخوردار بوده در برخورد با عوامل ذیدخل از تعقل سیاسی استفاده نموده و عقالنیت سیاسی هیچ 

 و منم گویی را تجویز نمی کند. سرتنبگیگاه لجاجت، 

در این روز ها صحبت از شخصیت محترم وطن پرست ، صادق و با شهامت  داکتر رمضان بشر دوست است 

 که من شخصاً به جناب شان و موقف و موضع گیری اجتماعی شان صادقانه احترام دارم. 

یار معپیشنهاد میکنم که جناب داکتر بشر دوست با آرائی که در دور اول ریاست جمهوری به دست آوردند باید 

ارزیابی موقف شان بین ملت بوده و حاال هم بحیث وکیل بر حق مردم در ولسی جرگه آمده اند که باید با نهایت 

واقع بینانه این حقیقت را درک کنند که در هیچ وطنی یک نفر و لو  و فراست سیاسی و ارزیابی عقالنی درایت

حتی پیامبران یاران و پیروانی داشتند،  نمی تواند، که مالئک صفت و ولی زمان باشد تحولی را به راه انداخته

به داکتر بشر دوست پیشنهاد می کنم که اگر  ق را به خود نمی دهم ولی متواضعاً این نصیحت نیست و من این ح

 ارادۀ رهبری ایجاد یک نهضت تغییر و تحول را به دل و دماغ می پرورانند، برای آینده نگری مثمر و بار آور

ودمند به نفع این جامعۀ پریشان حال در قدم اول اساس و بنیاد یک تشکل ملی را مشتمل از خبرگان هر با نتائج س

قوم و لو که تعداد شان به ده نفر برسد ایجاد نموده و با تصویب اساس نامه و مش و نصب العین بحیث یک 

، دزدان و گماشتگان اجنبی نهضت پاکیزه و سچۀ ملی برای بهبود حال وطن و رهایی مردم از اسارت جانیان

که به راه می اندازند به تعداد هم سفران و راهیان این راه مقدس  مسالمت آمیز مبارزه نموده و قافله ایبطور 

 بیفزایند.

این  ا به پای گوداگی های خود نریزند،با احتمال قوی اگر باز بیرونی ها اعمال نفوذ نکرده ملیون ها دالر ر

وانان ش ججیب خالی در انتخابات آینده با پشتی بانی اکثریت ملت و مساعی و تپ و تالنهضت با نان وچای و 

و شخصیتی چون بشر دوست زعیم ملی خواهد شد و تجارب گواه است ولو که این آرزو  فداکار برنده خواهد شد

 است ولی خواب و خیال نیست.

چنین سازمان مطمئن گردیم ترتیب جمع آوری ما افغان های بیرون گرچه حق رأی نداریم و اما اگر از ایجاد 

 اعانه را اتخاذ می نمائیم.

 پایان


