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 نهضت عدم اطاعت 
 

 تقسیم نمود:توان به سه بخش عمدۀ ذیل  را می "عبدالحمید مبارز"نوشتۀ محترم  
 1-  بینانۀ اوضاع  و احوال کنونی وطن از جهات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی.ترسیم واقع 
 2- .پیشنهادات در مورد حل بعضی معضالت سیاسی 
 3-  نکردن مؤافقتنامۀ امنیتی با  ءدر صورت امضانهضت عدم اطاعت توسط مردم هوشدار به رئیس جمهور از

 ایاالت متحدۀ امریکا.
اول و دوم ندارم. اما دلچسپی بیحد زیاد من به نکتۀ سوم است. جناب مبارز صاحب گفتنی خاصی در مورد نکات 

چهره های واقعاً شناخته شدۀ مطبوعات کشور اند. زمانی که من شاگرد مکتب بودم، مبارز صاحب در رادیو  از
وابق کاری شان با گرفتند. س افغانستان آن وقت، روز های جمعه به منبر رفته اوضاع سیاسی جهان را به تحلیل می

رژیم های مختلف غنای تجربه را برای شان بخشیده است. شخصیتی با این همه دانش و سوابق و تجارب اگر بر 
رانند، مسلماً بعد از تعمق و در نظر داشتن جوانب مختلف و امکانات عملی آنست. ذکر  موضوعی سخن می

دیرینۀ این قلم را می سازد و این راهی بوده که  برای من بسیار دلکش بوده و آرزومندی« نهضت عدم اطاعت»
 ها در سراغش سر گردان بوده ام.  سال

کردم که روزی  حیث یک باورمند محکم نهضت عدم اطاعت و یا نهضت مقاومت مسالمت آمیز آرزو میه ب
را از اسارت  ودمنورین، آگاهان و دانایان افغان بخود آمده طلسم ملعون استعمار کهنه و نو را در هم شکنند، خ

حیث قشر پیش تاز اصالح طلب رسالت ملی خود را در راه ه انواع تعصبات وارهانند و بنام ملت یک پارچۀ افغان ب
آگاهی مردمی که با سرنوشت شان بی باکانه و ظالمانه بازی شده است، ایفا نمایند و نیز به این امید بودم که از 

ی فارغ از منم گویی ها و خودخواهی ها تشکالت وسیع البنیاد ملی را طریق هم اندیشی، همدلی و یک دیگر پذیر
خواست همگانی تن داده راه بهبود و اصالح را پیشه ه شود ب ایجاد نموده بر نظام فشاری را وارد نمایند تا مجبور

 کند. 
مبتنی بر قانون  افغانستان نیازمند اصالحات بنیادی و اساسی است و نظامی را بکار دارد که همه راه روش آن

چنان تشکالت قوی و ا آموختن از جریانات تازۀ جهانی شناسی، احترام به قانون و تأمین قانون باشد. اصالح طلبان ب
که در برابر همه  موکراتیک و انتخابی ایجاد نمایندیمحکم را مطابق نصب العین های ملی گرایانه با رهبری د

نوع معامله و سازش نروند. مقام رهبری چ نفوذ مقاومت نموده زیر بار هیگویی ها و اعمال انواع مخالفت ها، زور
فع علیای مملکت باشد. ایجاد ز مذاکره یگانه هدف آنها فقط مناشامل شخصیت های مدبر و با شهامت باشد که در می

 هم می سازد.افروب را برای زعامت ملی افغانستان این نوع نهضت خود زمینۀ تبارز اشخاص مطل
رات مواد قانون و عزل و نصب اشخاص متفاوت در یک نظام ملوث جوابگوی نیازمندی های قشر آرامان تغیی

در قالب نظام های مردمی پذیرفته شدۀ  گرای افغان نبوده تا در ساختار نظام باز نگری عمیق صورت نگرفته و
اجتماعی کشور باشد که توسط  جهانی واقعیت های عینی جامعه سرخط اتخاذ تصامیم در ساحات مختلف اقتصادی و

 قوانین توضیح گردد. امور مملکت به آگاهان تخصصی سپرده شود و تنها اهلیت و لیاقت صداقت و گذشتۀ نیک
 .نصاب قومی و پیوند با زور آورها های دولت برمعیار تقرر باشد نه تقسیمات کدر

 

اقعیت شده ت، شاید آرزو ها قرین به وذکر نهضت عدم اطاعت توسط شخصیتی چون مبارز صاحب امید آفرین اس
ینان در برابر رئیس خود یک حرکت فراگیر ملی است که مبارز صاحب تقریباً با اطمباشد. نهضت عدم اطاعت 

اگر جناب مبارز صاحب امکانات عملی براه انداختن همچو یک نهضت   جمهور از آن یاد نموده اند. چه نیکو بود
به مردم اطمینان دهند که شرائط برای پی گیری چنین نهضتی مساعد است و رهروان را مورد مطالعه قرار داده و 

یا اگر  باشند و این طریق همه اشخاص پاک، با مسؤولیت و با اندیشه های ملی بوده ممثل واقعی وحدت ملی می
ایجاد نمایند.  حیث موسفیدی از ترکیب یاران قدیم و دوستان جدید بتوانند چنین نهضتی راه مبارز صاحب خود ب

اما اگر صرف گفته شود که مردم از حق خود استفاده نموده این نهضت را براه می اندازند، کافی نیست. واقعیت 
حقوق بیشمار خود تا حال بروی دالیل روشن استفاده نتوانسته اند که یکی آنهم  ها به ما آموخته که مردم از
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گونه و به اصطالح احب به زعامت کشور شعارهوشدار مبارز صاطاعت است. یقین کامل دارم که این  نهضت عدم
 . و پشتوانۀ فعال در میدان عمل داشته باشد بچه ترسانی نباشد

 

ما منکر وجود افغان های با احساس، دراک و وطن پرست خواستدار تحکیم وحدت ملی در قوای سه گانۀ دولت، 
رگ در این است که بین این ذوات محترم تا هنوز فاصله ها ، بدبختی بزی تعلیمی، سیاسی و فرهنگی نیستیمنهاد ها

بختی های جامعه این اندیشه های سلیم در یک مسیر ف فهم و دانش و شناسایی عوامل بدوجود دارد و با وص
. این شخصیت ها در زیر یک افکار شان تا هنوز سایه انداخته مشترک رهنمون نشده و سیاهی سه دهۀ گذشته بر

میز نشسته در بسی موارد با هم نظریات همگون دارند ولی برای بیرون رفت از آن و حل مشکل  سقف و دور یک
پذیری ها و این ی ایستند. این فاصله ها و این نادست همدیگر را صمیمانه و صادقانه نمی فشارند و پهلوی هم نم

نگ ساخته و توقعات الزم از این خودخواهی ها امید مردم درون و بیرون مملکت را به قشر منور و چیز فهم کم ر
ش خونخوار چپاول گر و طبقه به سطح بسیار پائین قرار دارد. و این یگانه دلیلی است که مشت محدود جانی، آدم ک

 نبیان از این کمبود کمال استفاده را برده این ملت را به اسارت گرفته اند و ستوران هوا و هوس خودجگماشتگان ا
 چهار نعل می دوانند. ،را درین میدان هموار

 

یا مقاومت مسالمت  با درک این واقعیت های تلخ می توان گفت که نطفۀ تکامل نیافته ای نهضت عدم اطاعت و
قدرت و ستم  آمیز متشکل و منظم تا هنوز در َرِحم مادر دهر است. و هر بپا خیزی و قیام به تحریک ارباب

چنین روزی اند که نمی توان آنرا قیام مردمی خواند بلکه شورش و در کمین بوده و منتظر پیشگانی است که همه 
 ، چور چپاول و آدم ربایی خواهد بود.امه و فراهم آوری زمینۀ خون ریزیبرهم زدن نظم ع

 

به قرار قرائن و شواهد نظام بر سر اقتدار علی الرغم وعده های رنگین و تعهدات فریبنده از دل و جان خواهان بر 
بات نبوده عقب فرصت و بهانه هایی روانند که اگر انتخابات صورت نگرفته این زمامداری فاسد و گزاری انتخا

 غیر مردمی مجال استمرار یابد.
شایعاتی را شنیدم که گلبدین حکمتیار داخل افغانستان گردیده در والیت کاپیسا رحل اقامت افگنده و به بهانۀ شرکت 

درستی و نا درستی آنرا ) گردانیده منتظر رسیدن فردای قریب الوقوع است را بسیج در انتخابات افراد مسلح خود
 گردم(. ذمه دار نمی

 

خوب می نگریم که زیر نام نهضت ها چه دسایسی در حال تکوین است و به محض راه پیمایی یک جبهه به بهانۀ 
 آمد.و یا نهضت عدم اطاعت چه بالی دیگری درین موقع حساس باالی مملکت خواهد  قیام 

 

به آرزوی روزی که زنده باشم وخبر پیدایش نهضت واقعی اصالح طلبان آرمانگرای ملی  را حتی در حال نزع 
 بشنوم.

 پایان
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