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 52/70/5713          عارؾ عباسی

 سخنی چند پیرامون نوشتۀ محترم ولی احمد نوری
 افؽانستان دیگر بار بزرگی خطرات»

 «میکند تهدید آنرا موجودیت و
 

ون پر درین مضم اندیشه های سلیم، وطن دوست راستین،جناب محترم  ولی احمد نوری مرد صاحب دانش و 
محتوای خود واقع بینانه، مستند و منطقی ازخطراتی تذکر داده اند که متوجه جان یک شخص نبوده بلکه با 
سازماندهی ها، پیوند ها، سازش ها و مصلحت گرایی ها توسط عناصر و حلقاتی  که هویت شان آشکار و اعمال و 

وابق شان  به مردم افؽانستان عیان است، سالمت و تمامیت یک کشوررا با همگی گذشته های کردار گذشته و س
افتخارآمیزش بطور جدی  درمعرض خطر قرار داده اند . اجیران و مزدوران اجانب  که بار ها عزم سودا نمودن 

در لبۀ پرتگاه نابودی قرار داده  این وطن را در بازار های گرم رقابتی نموده اند بازهم وطن را بدستور باداران خود 
و به سرنوشت سی و چند ملیون تبعۀ گوسفندی اش خائنانه بازی میکنند. درین سازش ها، پیوند ها و طرح ها که 
بیشتر ممثل امیال سامایی ها، عدالت خواهان ملیتی و تجزیه طلبان که در اصل سرچشمۀ افکار شان از بیرون 

وطن که بارها مقرون به فناه گردیده  و در گرداب دهشتناک نابودی گیر مانده باید  مملکت بوده  بنظر میرسد.  این
ناپدید میگردید ولی باز دست و پاه زده خودرا به ساحل نجات رسانیده و از نابودی و قهقرا جان بسالمت برده  

صیانت نموده. چون بازهم به پاه ایستاده و در یک محدودۀ جؽرافیایی بحیث یک کشور حریت و هویت خود را 
فرزندانی داشته حالل زاده، صدیق، با شرؾ و با کرامت که ابداً روی منافع علیای کشور معامله نکرده، اگر یکی 
دوتایی مرتکب چنین خیانت گردیده اند نام و اعمال شانبرای ابدیت بحیث گنهکار و مجرم درج اوراق سیاه تأریخ 

ری، فرمانبرداری از بیگانه خیانت پنداشته نمی شود بلکه به آن مباهات است. ولی از زمانی باینطرؾ نوکری، چاک
 نموده آنرا جزء ارزش های واالی ایدیولوژی سیاسی و دینی می پندارند.

 

بهر حال هدؾ من از این نوشته نقد بر مضمون محترم نوری صاحب نبوده، درین مورد خاص طرز دید و احساس 
مشابه بوده وجوه مشترکی در بین است. این تحلیل و ارزیابی بحدی جامع و ما از بروز چنین خطرات احتمالی 

کامل و توأم با معقولیت است و عالی و زیبا و شیوا نوشته شده که من بر آن چیزی افزوده نتوانسته و درین کاسۀ 
 شوربای لذیذ نمی خواهم نان خود را ُچکه کنم.

 

 ار است که برپایه های استدالل و منطق قوی استوار است.این مضمون مبتنی بر واقعیت های ؼیر قابل انک
« راه نجات» آنچه برایم بی نهایت جالب توجه و مسرت است  ابتکار جناب ولی احمد نوری در گشودن درب 

است.  گرچه پیشنهادات شان قابل بحث است اما مخصوصاً برای معرفی شیوۀ نوی که مکمل هر تحلیل و ارزیابی 
 راه حلی باشد.

 

 هموطن مهربان!
اگر مباحث چندین سالۀ میز های مدور تلویزیون های داخل وطن و بیرون وطن، مضامین تحلیلی و برشماری های 
معضالت افؽانستان را از سایت های انترنتی، نشرات صوتی و چاپی جمع آوری نموده تدوین نماییم شاید از آن 

عضاً به لیاقت، فهم، دانش و وسعت نظر گوینده و نویسنده باید کتاب قطور و ضخیم ده هزار صفحه ای آماده گردد. ب
آفرین گفت. متأسفانه عالج درد ها و رهایی از همه معضالت در همین کتاب کمتر سراغ می گردد.  بدین ملحوظ  
من این ابتکار نوری صاحب را به نظر قدر نگریسته باالی محتویات پیشنهاد شان برای راه نجات تبصره های 

 را در ذیل به عرض می رسانم.خود
 

« مصطفی ظاهر» نکتۀ دیگری که می خواهم به آن تماس بگیرم اظهار تعجب جناب محترم نوری صاحب از پیوند 
با این حلقات است. نمی دانم نوری صاحب و بعضی دیگر از هموطنان اگر صرؾ به خاطر پیوند خانوادگی و 

ر آن صورت تمام اعضای خاندان نواسه بودن  اعلیحضرت مرحوم محمد ظاهر شاه به مصطفی جان احترام دارند د
سلطنتی باید به احترام اعلیحضرت محمد ظاهر شاه واجب االحترام باشند، اما اگر احترام به یک شخص به ارتباط 
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موقؾ اجتماعی خودش بین مردم، اهلیت و لیاقت، ایفای مسؤولیت متوقعۀ سیاسی و اجتماعی اش و راه مستقلش 
جلب اعتماد مردم و جمع نمودن عناصری ملی گرای ناراض خاموش به دور برای استحکام و تقویت وحدت ملی، 

خود با ایجاد یک قوت ملی که نه هراسی از زورمند داشته و نه پیوندی به سازمان های ضد منافع ملی، با استفادۀ 
رد شائسته از اعتبار جد محترمش و درایت و فراست سیاسی مصطفی ظاهر ظرفیت چنین کار را دارا بوده مو

اعتماد مردم قرار گرفته و ما هم می توانیم توقعاتی از این شهزاده داشته باشیم که به حیث یک فرد فعال سیاسی 
 ملیگرا مطابق یک نصب العین مشخص و تبلیػ شده ما از ایشان نام ببریم.

 

خانوادگی تا جایی که معلومات در دست است در زمان حیات اعلیحضرت محمد ظاهر شاه در روم رقابت های 
باعث ایجاد دو جبهه گردید، یکی جبهۀ مرحوم عبدالولی داماد پادشاه بود که برای سهم گیری پادشاه در فعالیت های 
سیاسی آینده افؽانستان طرز دید خاص خود را با جمعی از مشاورین داشتند. جبهۀ دومی شامل مشاورین ذی نفوذ 

و از توجه و لطؾ خاص پادشاه به نواسۀ هوشیار و دراکش آگاه بودند دربار شاه بود که موافقت با عبدالولی نداشته 
این جوان را بحیث روکش در رأس جبهه قرار دادند و بیشتر تحت تأثیر رفت و آمد های اتحاد نام نهاد شمال قرار 

اهم آوردند. گرفته خواهان همکاری پادشاه با این حلقات بودند و موجبات قرابت مصطفی ظاهر را با این گروه ها فر
مصطفی ظاهر بعد از فوت پادشاه مرحوم مصدر کدام خدمت بزرگ بروی یک طرح مشخص ملی بحیث یک رهبر 
قشر ناراض کشور نشده اند تا حال در رکاب جناب حامد کرزی بوده و در چندین نخاس سیاسی چون برۀ بی زبان 

 خرید و فروش شده اند.
 

نار آمدن مصطفی ظاهر با این قماش در کجاست؟ و توقع جناب شان نمی دانم که تعجب جناب نوری صاحب در ک
 از این جوان در آیندۀ افؽانستان چیست؟  و به استناد کدام فعالیت امیدوار کنندۀ شان.

 

دو سال پیش من وقتی استقبال بعضی اشخاص و حلقات را از دختر شاه امان هللا خان دیدم عین سؤال در ذهنم 
قبال و احترام بخاطر خوشنودی روح پدر شان است یا اینکه شاهدخت هندیه خود آرزوی خطور کرد که این است

خدمتی برای افؽانستان با کدام طرح خاص دارند و می خواهند به حیث دختر یک پادشاه ترقی خواه و تحول پذیر 
نقش مهم خود را در حالی که افؽانستان سخت نیازمند یک زعامت ملی است داخل میدان سیاست افؽانستان شده 

 هزار دالر اعانۀ مردم برای تهیۀ آب آشامیدنی و حفر چاه های عمیق ال حساب مانده.ا هبازی کنند. و حتی به ده 
 

قضاوت ها و بر خورد های ما باید بروی منافع افؽانستان بوده نگذاریم عالیق شخصی و جوانب عاطفی مارا از 
ت هندیه مطرح نبوده افؽانستان است و درد ها، رنج ها، ؼم ها اصل هدؾ دور سازد. فعالً مصطفی ظاهر و شاهدخ

 و ورشکستگی هایش.
 

امروز افؽانستان یک زعامت واقعی ملی با تمام تعریفات و مشخصات آن را که از بطن جامعه برخاسته و با زور 
کنند چه این شخص  مردم به قدرت رسیده باشد ضرورت دارد.  باید مردم افؽانستان زعامت آیندۀ خود را انتخاب

 نواسه، دختر و یا پسر یک پادشاه باشد یا نواسۀ سهراب  هزاره موچی باغ علیمردان.
 

 حاال آمدیم روی پیشنهاد نوری صاحب برای راه نجات.
فقره ای کامالً مؤافقم اما تعجب من درینست که چگونه نوری صاحب تطبیق این  ۶من با متون این پیشنهاد 

پیشنهادات را از حامد کرزی متوقع اند، نمی دانم نوری صاحب درین جا از کدام صالحیت های کرزی در قانون 
نزد کرزی کدام اساسی نام می برند؟ آیا جناب رئیس جمهور خود از این صالحیت ها باخبر اند؟  آیا قانون اساسی 

 مفهوم و معنی دارد؟  تا حال کدام بند قانون اساسی را بنفع ملت تطبیق نموده اند؟
 

 مسجع بیان شده نخوانده اند رنظری که در نظر خواهی در وصؾ کرزی صاحب بشکل نث ۶7آیا نوری صاحب 
گیزۀ آن گردیده که شما مشت نمونۀ خروار(. نوری صاحب! از روی لطؾ بفرمایید که کدام کار کرزی صاحب ان)

تطبیق پیشنهادات تانرا از جناب شان خواسته اید؟ نمی دانم اگر ایمل خان فیضی ایمیلی بشما فرستاده و گفته حال 
کرزی صاحب تؽییر نموده از اول رمضان بکلی آدم دیگر شده قانون اساسی را حتی در وقت افطار می خواند و در 

وجب آن پارلمان را منحل کند. اگر چنین اطمینانی گرفته اید با ما سهیم شوید در کالم مجید آیتی را می پالد که بم
 ؼیر آن از نابینا طلب رهنمایی نفرمایید.
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راه نجات بدست و به ارادۀ مردم افؽانستان است بیسوادی به هیچ صورت دلیل بی خبری مردم نیست. من 
میکنم، به مقایسه چهل سال قبل مردم بسیار بیدار و  مصاحبات تلویزیونی را با دکانداران و اهل کسبه مشاهده

هوشیار شده اند، بیزاری ها و نارضایتی ها سرهم انباشته شده ولی راهی ایجاد نشده که این نارضایتی هارا تنظیم 
نموده رهبری از بین آن انتخاب گردد. حلقات زورمند با حیله و فریب مردم را با آزادی قالبی مطبوعات سرگرم 

ته حرکت های اصالح طلبی در اجنماع شکل نگرفته حتی وکیل جوان پارلمان که توسط رأی مردم به شوری ساخ
آمده هر روز مصروؾ انتقاد این دستگاه و آن دستگاه است و مسؤولیت های خود را در الیحۀ وظایؾ خود بحیث 

تماد مردم را بسوی یک اصالح طلبی وکیل توجیه می نماید بدون اینکه رسالت اجتماعی خود را درک نموده این اع
 بنیادی مسیر بخشد.

 

مردم است که تصمیم قطعی گرفته ارادۀ پوالدین خویش را در انتخاب بهترین و شائسته ترین اشخاص بحیث زعیم 
ملی تبارز دهند و زعامت ملی است که با عشق و عالقه بوطن، درایت سیاسی و اعتماد همگانی وطن را از این 

د کننده رهایی بخشد. ملت را باید آگاه و بیدار ساخت و از دسایس و تزویر دشمنان برای ایجاد تفرقه بحران نابو
 باخبر.

 
 پایان

 
 
 


