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 44/4۰/۳41۲                                                                                                  عارف عباسی
 

 پیوند های نا مقدس
 
در  توأم با آینده نگری افغانستان تحوالت و انکشافات سیاسی روز ،رویداد ها سی سودمند و امید بر انگیز است کهب

بی حاصل  شخصی و گور کاوی ها  مناقشات چه زیبا خواهد بود که  ده می شود.یداخل وطن به بحث همگانی کشان
 حل معضالت عدیدۀ وطن صورت گیرد.بخور جامعه داده راه پالی برای  لب بدردارا به مط جای خود

 

 نوشتۀ پر محتوای خویش حالت در دلسوزی خاص و احساسات پاک جناب محترم داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم با
راه بیرون رفت را پیشنهاد و با نموده اند و تنها به تحلیل بسنده نشده  و ارزیابی تحلیل و مکتبی هرا عالمان یکنون

 نتیجه گیری ختم صحبت نموده اند.
ائتالفات  ها و اتحادداد ها و گذارشات مبنی برایجاد از روی بازار گرم مبارزات انتخاباتی بمیان آمد و صحبت از

ست که ا در واقعیت ازدیاد و استحکام  حلقه های زنجیری ائتالفات لی اینبقابل باور یادآوری شد.  عجیب و غیر
. این محافل در اکثریت توسط به اسارت کشانده و چند سال بدینسو از سیت سی و چند ملیونی افغانستان را مل

، دین جانبه و بیگانگان آدمیت تدویر، جواسیس چن، دزدان، رهزنانجالدان، خونخواران وحشی با عبا و قبای انسانی
کند بلکه تأریخ زنده شهادت میدهد که با گذشته  گردد. این اتهامی نیست که این قلم وارد می تنظیم و رهبری می

 پیروانچندان دور هریک از این اشخاص بحیث دشمنان سوگند خورده در برابر همدیگر صف آرایی نموده ه های ن
های بیگناه سرخ ساختند،  هزاران کشتند و زمین خاکی رنگ را بخون انسانه ب ذرایع ترین هشیانحهمدیگر را به و

 اجساد را آتش زدند و یا در گودال ها سر هم انباشته با خاک پوشاندند.
چون صداقت در اتحاد نبود  واهمه ها این دشمنان را بحیث دوستان کنار هم قرار داد که  در گذشته یکبار دیگر هم
 بر قرار به سود خود پنداشتند.  رانداشته فرارنیروی مقاومت 

ا تغییر حاالت و دگرگونی های دنیایی آشنای قدیمی بحیث ره گشای مشکل افغانستان از امریکا آمد و این اجرت ب
و پس کوچه های ایران و پاکستان و ترکیه جمع نموده زمام امور  ، مغاره های کوه هاگیران سابقه را از کوالب ها

  به ایشان سپرد.کشور را 
بخشیده شده و مواقف  یاز آندم تا امروز اینها در کاسۀ شهد افغانستان غطور بوده با انواع سوء استفاده از قدرت ها

قویتری که توسط یک زمامدار سست عنصر، قدرت طلب و جبون بر بنیاد رجحان منافع شخصی بر منافع ملی 
واقعیت های  و از این معلوم الحاالن ن فزونی بخشیدشانفوذ و قدرت ایبه به این حلقات سپرده شد مصلحت گرایانه 

با داشتن چنین امتیازات  عامل مهمتر تهور و جثارت این حلقات خموشی و بی تفاوتی مردم است که .تحمیلی ساخت
ر رفتن از رها نمودن میدان و کنا و پیوند های علنی با بیگانگان و اندوختن ثروت های سر شار و کسب چنین قدرت

ویا برای کسب مصؤونیت در برابر  صحنۀ سیاست افغانستان برای شان نا ممکن بوده غرض بقا و استمرار خویش
نا مقدس عوام های و ایحاد اتحاد  تزویر و خدعه ،دسیسه  چون امکان و بهر وسیله مؤاخذۀ عدلی و قانونی  نوعهر

های گذشته  در واقعیت زخم نمایند. تحمیل می هل انکار بر جامعپناه برده خویشتن را بحیث واقعیت غیر قاب فریبانه 
برای ایجاد  و عالوتا   شان تازه بوده از روی صداقت هیچکدام با همدیگر متحد نیستند یدر درون اندیشه ها تا هنوز 

ملی نداشته تا هنوز در گرو اندیشه های تجزیه طلبی بر مبنای قوم،  رفاه ، آسایش و نیک بختی مردم طرح و برنامۀ
پرورش یافته و خو در فرهنگی که  منطقه و زبان اند اندیشه هایی که از دوران استعمار روس به ارث برده اند،

های  تالشبه اریکۀ قدرت تکیه زده اند فاقد ارزش های حب وطن و خدمت بمردم بوده و کلیه مساعی و  و نموده
. امیدواری با سخنان ، و تطبیق دساتیر بادران است شان بسوی منافع شخصی و استثمار پایدار مردم متمرکز بوده

ق مثال معروف آزمودن اصدساده لوحی، خود فریبی و خوش باوری طفالنه بوده به م وعده ها و تعهدات ایشان
 سرمۀ آزموده شده است.

اراکین بلند پایه و  مامدار و عوامل داخلی می افتد بلکهزالمتی بگردن در واقعیت سازی این حلقات نه تنها م
زمامداران ممالک مقتدر خارجی با داشتن سپاه و نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در افغانستان با دیدار و ها سفر های 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/abassi_a_paywand_na_moqadas.pdf
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و مذاکرات مستقیم با ایشان بدون اطالع قبلی به حکومت  رسمی در قلمرو های تحت ادارۀ این جنگ ساالران
 در تقویت موقف این اشخاص و تضعیف حکومت مرکزی نقش مستقیم داشتند. مرکزی

من آنرا مقام داکتر صاحب کاظم ریاست جمهوری را با صالحیت های اعطا شدۀ قانونی مقام سلطنتی میخوانند ولی 
 .ق العنانی میدانم، خود کامی و مطلخودسری، بی مباالتی

نون برایش چه تا این که قادرین مورد خاص شخص با اعمال و کردارش بیشتر مورد بحث باید قرار گیرد 
 ، در دنیا سالطینی گذشته اند که مجریان قانون بوده و در خدمت مردم کمر همت بسته اند.صالحیت هایی بخشیده

خدمت بمردم را داشته باشد صالحیت های بیشتر را  بحیث وسیلۀ مؤثر و صادقانۀ اگر زمامداری واقعا  نیت و ارادۀ 
حد و  از ی بیش، در غیر آن صالحیت هاای تأمین منافع ملی بکار می بنددخود برممد اندیشه های ملی گرایانۀ 

 وسیلۀ بهره برداری رئیس بیگانه از مردمش قرار میگیرد. قابل مراقبت غیر
 

رخت سفر بر بسته و انون بدرجات مختلف از افغانستان تا امروز ق 1۲۳۳ لسرطان سا اگر واقع بینانه بنگریم از
انون در کلمۀ گروهی قرار گرفته. زمانی ق ابرای تأمین خواسته های یک فرد، حزب، تنظیم وی قانون بحیث وسیله

. سزای هر بودسازمان های مختلف حزبی قانون ، فیصله ها و تصامیم کمیتۀ مرکزی و انقالب خالصه می شد
محکوم ساختن کسی بنام ضد مخالف انقالب بدون محاکمه و پرسان و دادن مجال دفاع مرگ ویا محبس بود در 

نبوده شهادت دادن یک شاگرد علیه معلمش و یا جاسوسی پیادۀ دفتر علیه آمرش که  در کارسند و حجتی انقالب 
ی بود. بسی بیگناهانی که اصال  با رژیم کاری نداشتند کافد برای تعیین سرنوشت معلم و آمر گماشتگان حزب بودن

 بدیار عدم فرستاده شدند. بودند نکه بخواستگاری عضو حزب بدخترش نی گفتهبروی خصومت های شخصی و یا ای
در دوران تنظیمی ها کلمۀ جهاد قانون اساسی بوده و میلۀ ماشیندار قوماندان مجری قانونی که وجود نداشت. هر 

 بگلولۀ ماشیندار بسته اند.به شیوه های محکمه ای صحرایی  رالفین یکدیگرتنظیم مخا
 مال محمد عمر که و کتابچۀ بیست فقره ای رهنمای شان مدارس پاکستانطالبان با قانون معرفت نداشته دساتیر مالیان 

مورد مظلومی رسیدگی رالعمل طالب بود، با آنهم محکمۀ طالب و قاضی اش در وحیثیت قانون اساسی را داشت دست
 کرد.می
بشمول شخص اول ور در خشان نوین که مجموعه ای از پرورش یافتگان فرهنگ انقالبی، تنظیمی و طالبانی د  

د شان به جزء حروف چاپ شده روی زخود سری، خود کامی و مطلق العنانی عادت نموده قانون ن به بودندمملکت 
اراکین دولت را مجبور گردانیده که از قانون سخن گویند ولی در گهی کاغذ جیزی نبود، فشار های دول خارجی گه 

م احترام به قانون و ئعمل از شخص اول مملکت و همه اعضای این دولت خود قانون شکن بوده هیچنوع آثار و عال
دولت این فساد گستری یگانه روش  اما شراکت واز بیرون وارد شده  ی که تا حدیتطبیق قانون دیده نشده. فساد

نابکار بوده، مفسدین همه خود اراکین دولت ویا وابستگان شان بوده و مواردی که علیه شان اسناد جمع آوری 
محاکمه می شدند علنا  مورد حمایۀ شخص رئیس جمهور، معاونینش، وزرا یا متنفذین منطقوی قرار باید   گردیده

درعدم  . فعالیت های ریاست مبارزه با فساد اداریگرفته برائت گرفته اند و یا دوسیه ها مربوطه حفظ گردیده 
 فعالیت ها بیشتر سیاسی و پشتی بانی از طرف مقامات بلند  پایۀ قوۀ اجرائیه  وصادقانۀ موجودیت یک ارادۀ واقعی

  اداره صورت گرفته.به ابتکار، شهامت، صداقت  و شجاعت رئیس 
 

 :تذکر رفته کهجنین  مادۀ ششم قانون اساسی در زمزۀ وظایف دولتدر 
دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمایت حقوق بشر، »

همه مناطق کشور مکلف قوام و قبایل و انکشاف متوازن درتحقق دموکراسي، تامین وحدت ملي، برابري بین همه ا
 «.مي باشد

حد در برآورده ساختن این آرمان  و تطبیق این حکم درین دوره تالش و مساعی  چه حاال می نگریم که دولت تا
 تا چه حد مؤفق بوده. حال و احوال مملکت مبین واقعیت های بی نهایت درد ناک است.و الزم بخرچ داده 

بدست آوردن مقام  برای عامل هجوم همگانی را کاظم محترم داکتر صاحببا تشریح حاالت فوق حاال می بینیم که 
در تحدید این صالحیت  ریاست جمهوری صالحیت های بیش از حد قانونی رئیس جمهور پنداشته و چاره جویی را

سراغ ط به این صالحیت های رئیس جمهور ها و نظارت و مراقبت بیشتر توسط تعدیل مواد مندرج فصل مربو
 نمایند.می
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فا  از صالحیت های لویه جرگۀ افغانستان میداند، تحت این شرائط قانون اساسی تعدیل احکام قانون اساسی را صر
باید ابتکار عمل با دالیل موجه توسط یکی از قوای ثالثۀ دولت صورت بگیرد و با توفق مخصوصا  دو قوه ) 

نظر . با مداجرائیه و مقننه ( لویه جرگه دائر گردیده و تعدیل احکام قانون را مورد بحث، غور و مداقه قرار دهد
 داشت واقعیت های عینی کدام مرجع ابتکار عمل را بدست گرفته زنگوله را در گردن گربه خواهد آویخت؟

 

با  وطن پرست واقعی، شخص روشن ضمیر ، یک به عقیدۀ این عاجز بینوا و سائر بینوایان روشن ضمیر تبارز
به خدمت مردم و صیانت عزت، کرامت و اعتبار مملکت با انتخاب  راستینایمان، متقی، راستکار و متعهد 

یگانه راه نجات ا ارادۀ متین و صادقانه خدمت به افغانستان بهمکاران ورزیده، اهل فن و تخصص با سوابق نیک 
 است.

استفاده ترین صالحیت ها سوء  صالحیث ها مالمت نیست بلکه این اشخاص است که اگر خواسته باشند از محدود
 نموده با مراجع نظارت کننده هم با دادن امتیازات کنار می آیند و هراسی از بازخواست در دل و دماغ راه نمیدهند.

 

جناب محترم داکتر صاحب کاظم امکانات ایجاد نظام فدرالی را همه جانبه، مستدل و منطقی در شرائط فعلی 
ستی را به نظام پارلمانی و با تمام مشکالت در حالت کنونی بخیر افغانستان تحلیل فرمودند و همچنان تبدیل نظام ریا

و صالح وطن نشمردند. پس ما ماندیم و همین نظام ریاستی، درین نظام باید به خدمتگار واقعی وطن صالحیت 
  .بیشتر و دست آزاد داده شود

قاطع مردم افغانستان توقع تبارز یک اکثریت با همه زد وبند ها، معامله گری ها داد وستد ها و اتحاد های نا مقدس 
داشته با نیروی ملی و برنامۀ ملی با یک  رامرد میدان را دارد که خصائل بر گزیدۀ یک رهبر و یک زمامدار

ران فداکار و از خود گذر میان امروز و فردای افغانستان سدی اعمار نموده با پشتی بانی قاطبۀ اجمعیت قوی همک
منطقوی و لسانی وارهانیده با قلب  ،اساسی را ایجاد نماید و خودرا از اسارت عواطف قومیملت تحوالت بنیادی و 

 مملو از عشق وطن مسؤولیت های خودر ایفا نماید.
 از یک نقطه آغاز گردد. ما سی بایدمن پیرو مکتب مبارزه استم و معتقدم که در یک جامعه مبارزۀ مسالمت آمیز 

به مبارزۀ همگانی کشانیده نمیتوانیم ولی پیدا نمودن یک صد هزار فرزند وفادار به  وچند ملیون نفوس افغانستان را
افغانستان بشمول وکالی غیر وابستۀ پارلمان، استادان پوهنتون ها، محصالن پوهنتون ها، مأمورین پائین رتبۀ 

و تبعیض رسالت  با درک وبا احساس فارغ از هر گونه تعصبدولتی، علمای فروخته نا شدۀ دینی زن و مرد 
در برابر این اتحاد های نا مقدس اتحاد راستین ملی را ایجاد نموده با تبلیغات همه جانبه  تأریخی خودرا درک نموده

و سرتاسری در بیدار ساختن ملت و مبارزه علیه جنایتکاران و اتحادیه های شان چون سد سکندر بایستند. این کار 
دسته جمعی اشخاص منور ، پاک و آزموده شده روی ت منظم با رهبری در صورتی امکان پذیر است که تشکال

 و زمینه را کار آمده همه در محور منافع ملی و نجات و رهایی وطن از این مرداب کثیف بلعنده دور هم جمع شوند 
 شدن کاندید برای تبارز بهترین افراد بحیث زمامدار مهیا ساخته نگذارند که نداشتن ثروت و پشتی بانی خارجی مانع

بنظر من، شاید خیال و محال جلوه کند، همین راه اساسی رهایی وطن است  .یاست جمهوری گرددربرای مقام شان 
ید صالحیت رئیس جمهور و تعدیل قانون ، با تمام احترام به استاد محترم داکتر صاحب سید عبد هللا کاظم، گره د. تح

است کار  سکن درد بوده عالج اساسی نیست ، اطباء حاذق در بمثابۀ گولی م   معضالت بغرنج افغانستان نبودهکشای 
بلکه ایجاد یک مبارزۀ منظم و متشکل قشر آگاه و دانای کشور است  تا این دانۀ خبیثه را از بطن جامعه بیرون کشد.

از این  را مردمد وایجااصالحات و تغییرات بنیادی را بحیث یک قوۀ مؤثر فشار  که  باعث بیداری ملت گردیده 
ناجیان حقیقی هر جامعه و آوردن اصالحات توسط یک جمعیت کوچک سازماندهی  .داسارت ننگین رهایی بخشن

گردیده بعدا  مملکت شمول شده. بطور مثال مراجعه شود به مضمون محترم مسعود فارانی در مورد قیام مسالمت 
 آمیز داکتر مارتن لوتر کینگ در امریکا.

نموده چنین مبارزۀ را بدون  رایان ملی گرای اصالح طلب مسؤولیت خودرا در داخل مملکت درکاگر آرمانگ
هراس توسط صدا و قلم عمل براه اندازند دل هر خائنی بلرزه افتاده دیگر جرأت طرح دسیسه را برای اسارت 

  بیشتر مردم نخواهد داشت.
قشر پیشتاز و اصالح طلب افغانستان باید مخصوصا  از تجارب تلخ مبارزین اصالح طلب مصر بیاموزند که عدم 

ن مبارزات میدانی گوشه مبارزا ت قهرمانانۀ شان به نفع جریانی انجامید که در زماو نبود رهبری چگونه تشکل 
 د.گیربوده ولی عامل مؤفقیت این گروه تشکل و نظم شصت سالۀ شان بو
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که حماسه های  قهرمان افغان و نامور ، با شهامت،حیران به اینم که جگونه ملت قهرمان، آزادیخواه، زنجیر شکن
ج تأریخ جهان است و آخرین قیام بزرگ تأریخی ملی اش با پیامد های زنجیر اسارت شکنی و قهرمانی اش در

 زانو زده و سر تسلیم فرود می آورد.تغییر جئو پالتیک جهانی امروز در برابر یک گروه معلوم الحال 
اگر حال به همین منوال بماند نواسه های دوستم، قانونی، عطاء محمد، محقق، سیاف، اسمعیل ؛ عبدهللا، فهیم، امرهللا 

و گناه از اینها نبوده گنهکار  و خلیلی بر مردم افغانستان بحیث وارثین حقیقی این وطن بی صاحب حاکم خواهند بود
 .واقعی ملت است و مخصوصا  قشر دانا و آگاهش

 
 پایان

 
 
 


