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 70/72/2712          عارف عباسی
 

 و بازهم نهضت عدم اطاعت
 

و در بیان حقایق با  نمودهرا بر معیار منافع ملی ارزیابی  وطن که همیشه مسائلدانشمند محترم ولی احمد نوری 
شهامت و بی هراس عریان و عیان می نویسند. مضمون بی حد پر محتوای شان پیرامون مقالۀ محترم آقای عبدالحمید 

 مبارز درب یک بحث بسیار جالب را بروی همه باز ساخت.
 

. ندفی می بخشاستیم که مبارز صاحب به آن چه تعری «نهضت عدم اطاعت » ما همه خواهان تعبیر و تفسیر بیشتر 
موضوعات مرتبط از لحاظ تأریخی  .هدفی را دنبال می نمایدعدم اطاعت از لحاظ قانونی و شرائط حاکم بر جامعه چه 

ق دیده که من بخود حو احوال کنونی در نوشتۀ با مفهوم محترم نوری صاحب چنان به پختگی و صراحت توضیح گر
 .تصرف نمی دهم

 

اوانی جواب در فر ،؟رندگالیه ها شکایت و انتقادات بیشماری از این دوران دا بیرون درون وو دانای  چرا آگاه
 ،تاریکی ،به جز سیاهی 2771سال سال قبل  2۲زیرا که این خطه در طول  می گرددرزومندی ها توقعات خالصه آ

دول  تمدن ترینمجه آنی ندیده. تو ، بینوایی و آوارگی چیزی دیگروحشت، بربریت ،ویرانی، ظلم، ستم ،خون ریزی
به افغنستان مردم خوش باورانه به یک آیندۀ به مراتب کمک های مالی و تخنیکی  ربا سرازیر ساختن بلیون ها دال دنیا

بارگی شاخه های  به یک ونیت قانون امید وار گردیدند وپناه مص دربهتر با همه خوبی ها رفاه و آسایش و زندگی 
 .عالمی توقعات گردید بار آورندۀی مردم جوانه زد و پندک نمود. این شرائط درخت کهن آرزو هاسوخته و خشکیدۀ 

هیهات که تدابیر توریدی و تطبیق طرح های زادۀ مغز های متفکر نا آشنا با حال و احوال این کشور اولین سنگ 
یک  ور براهیمی رشوه ستان عرب بنام لخد غیر صادق وه پیخ کهن تهداب زندگی نوین کشور توسط یک داینسور

مور مملکت زمام ا در کنفرانس منحوسی بنام کنفرانس بن کج گذاشته شد. و بنام زلمی خلیل زاد امریکایی افغان االصل
در رأس موسیچۀ بیگناهی را با یک  .حقوق بشر سپرده شدهو ناقضین علنی  جنگی وی، جانیانفبه آدم کشان حر

 توطئه بنام پشتون بحیث زمامدار آوردند.
   

کلیه توقعات شان بیجا بوده همه اغواه شدۀ  و ر ماه و سالی مردم پی بردند که خوش بینی های شان واهیبا گذشت ه
ور انتقادات در بیرون کش توان یک سره از تحوالت و دست آورد های مختلفه چشم پوشید. البته نمی یک سراب بودند.

بود که کرزی از استقالل نسبی برخوردار  ، در دورانیو اصالح از حکومت رئیس جمهور کرزی، به آرزوی تغییر
آنچه گفته شد و نوشته شد همه انتقاد نبود بلکه اکثریت پیشنهادات بسیار عملی و سودمند بود که از دل و دماغ  ، بود

 ولی هیچ ه شددیو صادقانه به ذرایع مختلف به توجه مقامات ذیصالح رسان دهر فرزند پاک این وطن برخاسته بو
هانه به ب مصلحت گرایی های خالف منافع ملی معایب برجستۀ این حکومت عبارت از اهمیتی قائل نشد. مرجعی به آن

 مندی، ثروتفنی، تقسیم پست های دولتی به معیار های زور غیر نا اهل، سپردن قدرت به اشخاص ایجاد وحدت ملی
 ، حمایت علنی ازونیت هابا تمام معافیت ها و مص اهلیت، فساد بی همتای گستردۀ علنی و قومیت نه شائستگی و

ظام لجام مند، نتطبیق قانون بر مجرم و متخلف زورمللی، عدم لبین ا حسطه جانیان؛ مجرمین؛ ناقضین شناسایی شدۀ ب
گسیخته بدون پرسان، بازخواست و جوابگویی و باآلخره عدم سیاست ثابت و متداوم خارجی و برخورد با معضالت 

. تاساس نیازمندی های عینی مملکوعدم تصنیف رجحانات اقتصادی بر  و ابتکارات فردی وقتیر آنی و متوسط تدابی
و تمرکز قدرت بیشتر بدست  سی و چند سال تیر شدهاوضاع  ولی درک واقعیت ها، ه شدو نوشته شد همه گفت

غان ناکارۀ اف غافل و وجه دولتمردانبما فهم آن بخشید که قوماندۀ شورش را صادر نکنیم و هدف ما جلب ت جنایتکاران
است. حد اقل یک قلم بدست مسؤول و این مساعی دشوار  و مؤثریت ارزیابی نتایج ،به پیشنهادات بی مدعای ما بود

 وطن پرست نزد خدا، وجدان و مردم افغانستان خجالت نیست.
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ر ه و مردم بینوا و بیچارۀ وطن هنمودبه یک ماتمسرا تبدیل  را ونیت همین حاال جامعهنا امنی سرتاسری و نبود مص
گردند و تشویش مردم برای آینده کمتر بخاطر  متحمل قربانی های بی موجب میروز در اثر یک جنگ تحمیل شده 

 قبال یک آیندۀ بی ثبات و نا امن است که بازهم خونریزی ویرانی و فرار را به بارتاسهراس  آب و نان است بلکه
آورد. مردم با غرور و آزادۀ افغانستان از روی مجبوریت های مطلق دوام کمک های نظامی و اقتصادی دنیا  اهدخو

ولی عزت، وقار، شرافت و ناموسش  زیستهاین مردمی بوده اند که به کمترین خود قانع و راضی  هن را می خواهند ور
 در امان بود.

احب محترم مبارز ص که یقین دارم . ری، اغتشاش، بغاوت و تمرد استبه آنچه مخصوصاً نیاز ندارد آشوبگافغانستان 
بر انتخاب عنوان توجه الزم بخرچ نداده اند. امروز بسی حلقات داخلی به تحریک اجانب منتظر برپا ساختن یک 

 .خواهد شد بر آورده ی در کمین نشستهو باران منحوس مراد خوشه چین هاد این با درشورش سرتاسری اند که 
 

باشد که توسط سیاسی ملی  مدنی و نهاد های قویصاحب که جامعۀ ما مثل سائر جوامع متمدن دنیا  هم آرزومندیمما 
اعضای آنرا روشن فکران مستقل اندیش فارغ هرگونه تعصب، واقع بین و  و نیروی متفکر ملی گرا رهبری گردیده

شدۀ مردم را برای ایجاد یک جامعۀ مرفۀ انسانی متمدن ه و پامال نتشکیل دهد تا آرمان های دیریجامعه شناس واقعی 
  .بر پایه های استوار مردم ساالری و حاکمیت ملی تحقق بخشند

 

 سوءدر هر زمانی  از پیدا شدن روزنه های امید به آزادیکرده های ما  توافق کامل به نوری صاحب، بلی تحصیل با
 ردک رشد میرا می پیمود و بطور سالم در جامعه  تکامل خود سیر باید تحولی که نهضت اصالح واستفاده نموده و 

 بدون ،عجوالنه احساساتی، و ما همه شاهد عواقب وخیم این نیم راهی ها و فعالیت های ،استشده  ساخته در بطن خفه
 بوده ایم.  سنجش و عدم شناخت واقعی جامعه

 
 پایان
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