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 بیشتر توضیحات
 «نامقدس پیوندهای» مقالۀ بر کوتاه تبصرۀ بر

 

چه پسندیده و مثمر است که احوال مملکت با همه پراگندگی ها، شاریدگی ها و نا بسامانی ها در یک فضای 
سرزمینی است که عشق آن در تار و پود  تبادل نظر نای و صمیمانه به بحث گرفته شود. انگیزۀ اصلی محترمانه

 وجود هر افغان بدون در نظر داشت زمان و مکان ریشه دوانده.
 

کمال مسرت دارم که نظریات نویسنده مورد توجه استاد محترم داکتر صاحب سید عبدهلل کاظم قرار گرفته 
پیرامون هر بخش نظریات من بحث را بیشتر آموزنده و مفید ساخته که اصالً تعاطی نظر باید توضیحات مزید شان 
 بر همین سبیل باشد. 

 

با قبول ارزش های آزادی های قانونی  ارکه اظهار آن ،آنچه نوشتم نظر شخصی من بوده مولود تفکرات خودم است
 بدین منظور و ،نیست معقولکه کار  خود ندارم یچوجه پافشاری به درستی کامل نظره ، ولی بهدانم خود میحق 
منطق و استدالل  نظر مرا هم می  استوار پایه هایواقعیت های عینی جامعه  انه در مناقشه شامل نمی شوم.لجوج

کنم و هموطن دیگری به شکل متفاوتی، هیچ فردی در موضوعات خارج علوم مثبته  سازد که من بنحوی بیان می
بدین  مفیدیت بیشتر به موضوع می بخشد.بحثی ها و توضیحات مزید  فرا ،را نتوانسته خود ادعای صحت کامل نظر

تعاطی نظر تلقی گردد نه کج بحثی  بلکه ملحوظ  شامل شدن دوباره ام در بحث تعبییر به مشاجره و مناقشه نشده
دانش و  البته با فهم و دارم. و خالصانه هآنهم در برابر شخصیت محترمی که از اعماق قلبم به ایشان احترام صادقان

که دو فرزند  ددانن نیک می می پندارند وشخصی ن را وسعت نظری که داکتر صاحب دارند این تبادل نظریات
 ین حالت بحرانی و قهقرایی سراغ می نمایند.ا افغانستان راه حل و بیرون رفت وطن را از

 

مقتضیات فلسفه و  نظام دلخواه را برحسب میل وکه  مکتبی و مدرسویبه استثنای نظام های مستبد  من معتقدم که
متباقی با طرح و تطبیق قوانین در پی تحقق آرمان حاکمیت ملی اند. در افغانستان قانون  دعقیدۀ خود ایجاد می نماین

 بوجود آمده ،کمی و کاستی ها یی که قابل تعدیل و اصالح است ها، ءخال اساسی تدوین و نهاد های دیموکراتیک با
ظام در اصل خود فاسد نیست ولی گردانندگان نظام فاسد اند و با قانون بیگانه بوده و آنرا مورد سوء استفاده و و ن

 ند که به مثابۀ دادن تفنگ پر کرده بدست یک دیوانه است.هد بهره برداری قرار می
 

با حقیقت های  کامل آگاهی با در نیاورده ام و توصیۀ بپا خیزی را من شیپور قیام و انقالب را از رفاه امریکا بصدا
در انبار باروت ندرام، ولی زور، ثروت و مسلح بودن حلقات ذی نفوذ  را ه نمیکنم و آرزوی آتش افروزیعتلخ جام

نباید بهانۀ کنار رفتن مردم در اتخاذ تصامیم گردد و نباید بحیث مانع سد راه بنیان گذاری و سازماندهی های 
آگاه کشور شود. اگر استدالل این باشد که حلقات حاکم به سرنوشت افغانستان مسلح  اومت های مسالمت آمیز قشرمق

اند، ثروت دارند و با بیگانگان در پیوند اند پس ما ملت را توصیه به صبر فیل مآبانه نموده و سند تسلیمی و اسارت 
تا ابد تحقق  یین سرنوشت مملکت و آرمان تمثیل ارادۀ مردم در تع شان را برای ابد باالی شان امضاء می نماییم.

 نخواهد یافت.
 

بعرض میرسانم که شرائط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با عث خلق نارضایتی اکثریت گردیده و  کامل به یقین
 ،بپا خیزید امروز یا فردا ویا قبل از انتخابات چون ملل عرب که بیزاری ها بحد غیر قابل تحمل رسیده، من نگفته ام

سنی مبارک سپاه مجهز داشت، ولی گفتم از ملل عرب و تجارب شان بیاموزید. ح   ،دانم ارا خوب میمن تفاوت ه
داشت ولی بآلخره در برابر نیروی مردم  خارجی ۀپشتوان و پولیس خفیه و علنی داشت دستگاه قوی استخباراتی

 ناتوان شد.
اریم. در پاکستان جوانی بنام عمران خان برای پاکستانی بشمما نباید افغان را کمتر از ایرانی، عرب، هندوستانی و 

مقاومت های  دستگاه حاکم دو ملیون نفر را طرفدار خود ساخت، در ایران با تمام اختناق و استبداداصالح و بهبود 
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مبارزات پیگیر و شده بنام طبقۀ مکروه  توسط م با انزوا کشیده د، در هندوستان زنی از طبقۀ محروملی فعال ان
 آمیز به پارلمان راه یافت و ملیون ها طرفدار دارد. مسالمت

 

 ۀعرض من اینست که راه اساسی و بنیادی اصالحات سراغ گردد که آن فقط در مبارزۀ ملی گرایانۀ سازمان یافت
به بیداری ها تبدیل و  است که بیزاری ها را میسر وابستۀ افغان، با مسؤولیت و غیرن فکر، بیدارقشر روش
 موکراتیک مسیر ببخشند.یدر چوکات تشکالت منظم با رهبری شورایی و د را ها نارضایتی

 

سایل را نادیده ه صحبت کردم امکانات عملی و وعاگر من از طبیب حاذق در بیرون کشیدن دانۀ خبیثه از بطن جام
یگر رهایی مردم زیرا راهی د نگرفتم و تهیۀ آنرا در سعی و تالش و فداکاری خبرگان و آگاهان افغان سراغ کردم

 .از این اسارت در فکرم خطور نمی کند
 

و چنین  کار دشوار نیست حتی بمراتب بهتر و واالتر پیدا نمودن اشخاص با صفات و خصائلی که من ذکر کردم
توسط یک شرط اساسی و مهم  فراهم آوری زمینۀ چنین تبارز  اام ت در داخل و خارج مملکت موجود اندذوا

قشر پیشتاز اصالح طلب من به لی است. هنوز در افغانستان همه نمرده هم مرد میدان دارد و هم مبارزۀ دوامدار م
 زور مردم و نیروی ملی شان ایمان دارم گرچه غیر واقع بین و خیال پرداز محسوب گردم. 

 

را ام بخشیده آنهالتیا را بیائید مردم داخل افغانستان را به جبن و ترس سوق ندهیم بلکه روحیه های افگار شدۀ شان
ملی شان گردانیده به همدلی و همصدایی تشویق و بر رخسار خواب آلود و نا امید رگ ستمتوجه مسؤولیت های 

 شان آب سرد بیداری و حرکت بپاشیم.
 

 با عرض حرمت فراوان
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