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 سخنی در باب فتنه یا بغاوت
 

 
 

 ثبت گردیده است که در انگلیسی آنرا بردن ن، حمله کردن و یورش طغیا در دفتر آنند راج بنام  فتنه یا بغاوت

Sedition   یاInsurgencyld    می نامند عبارت از یک عمل فرالانونی به منظور تضعیف و نابودی نظم عمومی

جامعه از جانب عده فتنه انگیز بغاوت گر در جوامع راه اندازی میگردد. فرق آن با شورش های مردمی این است که 

اسی و اجتماعی در به الدامات مدنی دست زده و راه های برون رفت را برای ثبات سیشورش مردمی در پرتو لانون 

نظر میداشته باشد. گرچه در تاریخ جوامع بشری نمونه های فراوان از شورش های مردمی هم وجود دارد که از 

خارج شده و به جنگهای بزرگ خانمانسوز داخلی و لومی مبدل گشته است که عوالب زیانباری  شورش گران کنترول

نمونه عراق ، انگوال و سومالی بد ترین نمونه های از این نوع را برای عده از این کشور ها ببار آورده است.  

 شورش ها بشمار می آید. 

روسیه و چین سرمیه در کشور آسیب پذیر و شکنندی چون افغانستان که همسایگان تماع اش چون پاکستان، ایران 

ثباتی اخیر و نبود یک گذاری هایی بزرگ استخباراتی، التصادی، فرهنگی و اجتماعی را در جریان چهل سال بی 

حکومت مرکزی ممتدر، نبود تعریف های مشخص از منافع ملی کرده اند هر نوع فتنه، بغاوت و یا شورش برابر است 

شکنند که خارجیان شامل لوت های ناتو و ایاالت متحده امریکا  و همسایگان  یا اداره  با فروپاشی کامل این سازمان

ه نگه داشت هدر هر زمانی که خودشان خواسته باشند  آنرا چنین بی ثبات و شکنند به همین منظور یعنی فروپاشی آن

ند. این تجاوز گران از همان ابتدأ هم حکومت را بنابر نبود کادر ملی اندیش  در اداره و رهبری کشور به طریمه های ا

چون شورای نظار ، جمعیت غی نیرو های با ،استعماری در گرو سیاسی و التصادی خویش محکم گرفتند و هم طالبان

اسالمی، جنبش ملی اسالمی شمال، دزدان و لاچالبران مواد مخدر و معادن کشور که همه در گذشته لواندانان محلی 

تنظیم های جهادی بودند و منافع شان را جنگ و ادامه بحران تأمین میکرد را وسیعاً مسلح ساخته و حتی در داخل 

یتی تحت اداره همان باغی های تنظیمی ده ها هزار سالح های ثمیل و خفیف را در میان شهر ها زیر نام موسسات امن

این شخصیت تحت رهبری حامد کرزی ترتیب یک حکومت ملوک الطوایف را در کشور این مردم توزیع کردند و به

 زیر اداره خودشان لرار دادند. سازشگر تاریخ کشور ما

استعماری یعنی ایاالت متحده امریکا  ان اوضاع به میل طراح این سیاست گر که انکشاف ۹۰۰۲بعد از انتخابات سال 

دزدان، لاچالبران، مافیای  دکانداران دین، صورت نگرفت این فتنه و بغاوت را به کمک همین جاسوسان بیگانه،

وسیله تا دیوار های ارگ ریاست جمهوری به حیث زمین، مواد مخدر، معادن کشور و مفسدین درون اداره حکومت 

فشار مضاعف باالی حکومت تازه بمیان آمده از انتخابات، رسانیدند. تا اینکه حکومت امریکا بدون در نظرداشت 

عدم مداخله در امور یکدیگر و حموق بی الدول بوسیله جان کری  وزیر خارجه اش حکومت )وحدت  اصل احترام به 

و یا هم  فهمی کمترین مت حکومت افتراق ملی بود بر شانه های خمیده ای ملت نا آگاه و  نادان ما کهملی( که در حمی

ندارند و به کرات با هر دزدی دهن جوال را گرفته اند تحمیل کرد.  به و تطبیك لانون از منافع ملی خویش  هیچ فهمی 

مان غاصبین زمین، دزدان و لاچالبران نماینده گی تالفی حکومت بنام شورای اجراییه  که از هئاین ترتیب نیروی ا

چون خارچشمی جلو تحوالت بنیادی را گرفته و به گونه های مختلف از بصورت فرالانونی میکرد در این چهار سال 
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و اجراات انکشافی، حکومت سازی ، تحکیم حاکمیت لانون و تمرر کادر های متخصص ملی در بخش های  الدامات 

 بعمل آوردند.تخصصی جلوگیری 

در طول این مدت چهار سال  هیچگاهی نه اعتراضی، نه تفسیری و نه توجیه ای به این عمل غیر لانونی جان کیری 

تالفی و رابطه هایشان در گوشه و کنار کشور خاصتآ در پایتخت در همکاری با ئاین عناصر مفسد اارائه نکردند.  

 ً برای تحت فشار لرار دادن   ISI استخبارات نظامی پاکستان  سازمان سازمان های استخبارات خارجی مخصوصا

سلسله انفجارات و عملیات های انتحاری را که هر بار فی البدیعه مٔسولیت اش را طالبان و یا داعشیان متداوم حکومت 

این عناصر موجودیت و تأثیر گذاری یتالفی از گزند در امان بمانند. ئبه عهده میگرفت تا عناصر درونی دستگاه ا

در تمام حرکت های مخالف منافع ملی و بی ثبات ساز از همان آغاز حکومت ساخت جان کیری  تالفائمتشکله 

گرفتند و در را مشهود بود آنها به هر بهانه ای جلو ساختار های لدرت را در راه اتکا به خود یا متکی به خود شدن 

و انسداد شاهراه ها بوسیله افراد نادان آغابلی های مسلحانه  برابر تصامیم حکومت تا سرحد فتنه گری ها و بغاوت

 .انجام دادندگوی شان 

متحدانه این عناصر بغاوت گر را همزمان با طالبان در این راستا سازمان استخبارات پاکستان و ایاالت متحده امریکا 

غاتی هر از گاهی پایه های لرزان حمایت تسلیحاتی، مالی، اندیشوی و لوژستیکی کردند و بوسیله مانور های تبلی

حکومت را لرزان تر ساختند. با فشار مضاعف ذو جوانب تحت عنوان  مضحکه مذاکرات صلح نگذاشتند انتخابات 

. امریکا در همکاری با پاکستان و عناصر مفسد درونی اعضای ریاست جمهوری در زمان معین صورت گیرد

چالبران و دزدان، غاصبین زمین و مفسدین درون اداره کشور در جمعیت اسالمی، لادین فروشان شورای نظار، 

جریان مذاکرات با طالبان و تفاهم با آنها چندین بار طرح حکومت مٔولت، حکومت سرپرست و حکومت وسیع را 

عنوان کردند که هر بار از جانب حکومت افغانستان به همکاری حکومات کشور های که طرفدار ثبات اوضاع در 

و گوشه از این توطعه ها را بر مال برای تجارت و روابط با ثبات نیک هستند این دسایس را ناکام ساخته  کشور ما

 ساختند.

در محاسبات شان دلیماً عدم مشروعیت حکومت را بعد از اختتام  امریکا، پاکستان و عناصر خود فروخته ضد ملی  

دوران معینه ریاست جمهوری که لانون اساسی کشور آنرا اول جوزا تعین کرده است در نظر داشتند که امریکا 

تدا زیرفشار نظامی و دیپلوماتیک و به بهانه مذاکرات صلح با طالبان حکومت را مجبور به  تعویك زمان انتخابات اب

مفسیدین، بغاوت گران در کمین نشسته بنا میگرداند و به تعویك  ۹۰۰۲سپمبر  ۹۲و بعداً به  ۹۰۰۲ جوالی ۹۰بتاریخ 

اول جوزا بنام اینکه حکومت بر عدم درک کارشناسانه ا یشان از احکام لانون چنین محاسبه کرده بودند که بعد از 

ند. آنها همچنان شورای کاندیدان ریاست جمهوری را نیز در این مشروعیت ندارد فتنه و بغاوت را راه اندازی میکن

 راستا برای این امر فتنه گرانه ضد ملی فعال ساختند. 

» لانون اساسی آمده است: ۶۰با در نظر داشت احکام لانون که چنین صراحت دارد:  در فمره دوم ماده  حکومت

که ختم وظیفه رئیس جمهور با انتخابات « ابات پایان میابد.بعد از انتخوظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم 

مشروط بوده و هرگز به شکل انتزاعی خالی لانونی نمی باشد و هر دو مسله ذکر شده هم دوره کار رئیس جمهور و 

ر لانون اساسی موعد تدوی ۶۰هم تدویر انتخابات به یک اندازه از اهمیت لانونی برخوردار اند. درفمره سوم ماده 

 روز لبل از ختم دوره کار رئیس جمهور صراحت دارد که بدون تاخیر باید اجرا میشد اما  ۶۰تا  ۰۰انتخابات 

ً مسایل بودجوی  و مالی حکومت را نگذاشتند در ولت  همانطوریکه در باال ذکر کردم زیر فشار مضاعف خاصتا

شرایطی که هنوز نتایج انتخابات پارلمانی هویدا معینه انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند و به این ترتیب در 

لضایی کشور که بعد از پارلمان تفسیر لوانین نبوده و پارلمان کشور تعطیل بود ستره محکمه منحیث عالیترین ارگان 

شامل وظایف داخلی آن میباشد بر اساس حکمی  مدت کار رئیس جمهور را تا بر گزاری انتخابات تمدید کرد که 

 سیلی از فتنه گری ها و فعالیت های بغاوت گرانه این عناصر فتنه انگیز مواجه گردید.  حکومت  با

با دلت به این روند نگاه کنید! در جریان چهار سال اخیر این عناصر سبوتاژگر در برابر همه الدامات حکومت برای 

یک انتخابات شفاف و تعین کمیسیون های انتخابااتی و کمیسیون شکایات انتخاباتی همه انواع سنگ اندازی تا سرحد 

ولی یکبار هم نگفتند که حکومت افتراق ملی لانونی  گرفتندتظاهرات سراسری جلو کار کمیسیون های انتخاباتی را 

نیست و عناصر شامل ساختار فرالانونی باییست بخاطر منافع ملی استعفا میدادند تا روند لانون در کشور صدمه 

ک گرفته شد همین فتنه انگیزان به کم ۹۰۰۲در زمانیکه لرار بر تدویر بمولع انتخابات در ماه اپریل سال  نمیدید.
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زلمی خلیل زاد سرو صدا براه انداختند که حاال وضعیت در جهت صلح با طالبان در انکشاف است رئیس جمهور 

میخواهد همه امور را به نفع خود سازمان داده و از انتخابات بهره برداری سوء میکند. ولتا که انتخابات را رئیس 

نگیزان طرح نکردند که با تعویك انتخابات مٔسله ادامه کار جمهور طی فرمانی به تعویك انداخت هیچکدام از این فتنه ا

رئیس جمهور چه خواهد شد؟ در آنزمان همه در این بابت سکوت کردند و نه نگاهی به لانون انداختن و تفسیری از 

. این م دادند. یعنی اینکه جریان بر التضای اهداف شان سیر داشت و منتظر موعود پالن شده ای شان بودندلانون انجا

نا بکاران فتنه گر که اکنون مشروعیت رئیس جمهور را زیر سوال میبند که گویا در لانون ادامه کار موصوف بعد از 

اول جوزا در نظر گرفته نشده است و مردم را به بلوای عمومی، بغاوت، فتنه گری تا نابودی تمام زیر ساخت های 

هرنوع فتنه و بغاوت این ها و جمع پیشنهادات شورای کاندیدان حکومت داری در نظر دارندبه این توجه ندارند که 

 مبنی بر حکومت سرپرست و حکومت مٔولت در کجای لانون اساسی و لوانین نافذ کشور در نظر گرفته شده است؟

بهانه حکومت سرپرست را برای اینکه رئیس جمهور از مدیریت انتخابات در ماه سپتمبر به نفع خویش استفاده نکند 

نوان میکنند. بدون اینکه این درک را داشته باشند ، اگر انتخابات در موعد مینه هم تدویر می یافت رئیس جمهور با ع

میتوانست این مدیریت را انجام دهد . والعیت امر این است که تدویر انتخابات از وظایف صالحیت های بیشتر 

که امروز مردم را به بلوای عمومی علیه حکومت  کمیسیون های انتخاباتی است و اگر آنها به این لدرت خود

میشورانند تا کشور را به بحران غیر لابل محار سوق دهند باور دارند، چرا از همین لدرت شان در انتخابات برای 

کسب آرای مردم از طرق دیموکراتیک و مشروع و در زیر خطوط زرین لانون اساسی استفاده نمیکنند که منافع ملی 

  میکند؟ را تمثیل 

از تحلیل اوضاع و آنچه تا اینجا گفته آمدیم  بر می آید که این عناصر فروخته شده در زیر دیکته سازمانهای 

استخبارات خارجی به لول خودشان برای تصاحب لدرت از راه زور گویی و به شوه ای مافیایی هستند . این 

منافع بریزد با این همه کرگسان در کمین نشسته که همه  نابخردان درک نمیکنند که اگر شیرازه ای این حکومت لرزان

شانرا در ادامه بحران و جنگ جستجو میکنند هیچ کسی  شانرا غرض چور و چپاول و اهداف استراتیزیک منطموی

که کفاره آنرا مردم  توان مندی کنترول اوضاع را نداشته و کشور یکبار دیگر حوادث دهه نود را به تکرار میگیرد

 عذابدیده و بالکشیده ما خواهد پرداخت. 

جامعه انسانی در طول حیات فعالیت اش بوسیله لوانین از طریك استمرار نظم  و تآمین امنیت کار و فعالیت کرده است 

ست هیچگاهی در طول تاریخ بلوای عمومی، بحران ها و تشدید بحران باعث استمرار نظم دریک جامعه نگشته ا

خاصتآ جامعه آسیب پذیر ما که به سختی در برابر این همه دسایس داخلی و خارجی نفس میکشد. نباید مردم را فریب 

دزدان که از دوران جهاد تا کنون از خون ملت صاحب دارایی های میلیونی شدند خود را تاجران دین، داد. این 

باشان لاچالبران مافیایی حاضر هستند دارایی های شان را مشروع و لانونی به حساب می آورند. کدام یکی از این او

برای مردم افغانستان حساب دهند تا مردم به فکر مشرعیت شان باشد.  این نا بکاران به یاد داشته باشند که تاریخ 

و کشور نام این خود فروختگان را در صفحات سیاه خویش به حیث لکه ننگ ثبت میکند و این ها هم به حکم وجدان 

اجتماع طرد مردم اند. شورای نامزدان برعالوه دزد مشهور عطا با این عمل ولیحانه ضد ملی شان وثیمه هم به حکم 

ضد ملی شانرا ثبت اوراق تاریخ کردند که مردم هرگز آنها را نخواهد بخشید و محکمه عدالت مردمی دیر یا زود 

 گلوی این خاینین را خواهد فشرد.

عف افغانستان بیدار شوید و دیگر فریب این دسیسه بازان حرفویی را که در تبانی استادان مردم شرافتمند و مستض

خارجی شان چهل سال است کشور و مردم ما را از یک بحران  به بحران دیگر سوق میدهند و در هر ممطع این 

استحکام حکومت و ارگانهای  نابکاران خاینین ملی ظهور مجدد دارند نخورید، بیدار شوید و درک کنید که تنها تطبیك

ثالثه دولت است که متضمن تطبیك و نهادینه کردن لانون و نظم را در کشور دارد. تنها از راه تطبیك لوانین مردم به 

متضمن لانونیت و تطبیك لانون نیست. برعکس فتنه ها، آشوب ها و بغاوت ها که دشمنان رفاه میرسند. هیچ راه دیگر 

ا در عمب آن لرار دارند در راستای منافع بیگانگان برای ادامه لتل و خونریزی بیشتر اوضاع لسم خورده ای مردم م

 .کشور ما را بیشتر بحرانی کرده و در آب گل آلود برایشان ماهی سید میکنند

بسیاری از تحلیل گران امید به اجالس افغانها در آلمان که گفته میشود در دیدار های اخیر خلیل زاد با ممامات اتحادیه  

اروپا درنظر گرفته شده است دوخته اند که هنوز ترکیب و نحوه تدویر آن مشخص نیست. من به آنچه خلیل زاد مبتکر 

غاز کارش با مجاهدی در زمان ریگن تا اکنون هیچ گاهی برای اسمرار تدویر آن باشد باور ندارم زیرا او از همان آ
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در امور افغانستان چنین انتظاری دور   CIAصلح و ثبات در کشور ما برنداشته است و از او منحیث مجری دساتیر 

ادله تجارت از درایت سیاسی است اما ابتکارات اتحادیه اروپا منجمله کشور آلمان که برای ثبات نسبی جهان غرض تب

 و بهبود امور التصاد عالله دارد میتواند لابل تأمل باشد.

حکومت بنابر دالیل مختلف که از این بحث خارج است نوالص و نا رسایی هایی دارد. یکی از نا رسایی ها عدم 

رمیسازد. شاید اطالع دهی بمولع از زدو بند های پشت پرده در لبال افغانستان میباشد که اعتبار حکومت را خدشه دا

حکومت در این عرصه مجبوریت هایی داشته باشد ولی مردم حك دارند چه معامله بر سر سرنوشت شان در حالت 

حکومت است، بر همه مردم است  –اما حکومت   تکوین است. این عدم آگاهی مردم تبر مخالفین را نیز دسته میکند.

ن لطاع الطریك فاصله بگیرند. بیداری ملت شرط اساسی تحمك تا در کنار حکومت خویش لرار داشته و از این دزدا

آرمانهای مردم است نباید دزدان برای ما دیکته کنند که چه کنیم یا چه نکنیم. کی به این مافیا ها و دزدان معلوم الحال 

 وثیمه نماینده گی مردم را داده است که مردم را به بلوای عمومی دعوت میکنند؟

 


