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    ۱۱/۰۵/۲۰۱۸                                                                    نیآم بیمن

 !دهند؟ یم ریها ش تذکره ایآ

هایی تقسیم شده  یان هم به شعبات، قبایل و قومبشریت از آواِن خلقت در جمع و یکجا زندگی نموده و جهت شناخت و معرفت بهتر، م
های فردی، سمتی و قومی  زندگی نموده و گاهی هم با در میان آمدن منفعت” هدایت“های کوچک گاهی در محور  بودند؛ این جمع

ها جهت  انسانکردند، و این گروهی از  گری را پیشه می ور شده و برای بقاء و برتری خویش جنگ و پرخاش خویش بر یکدیگر حمله
های شخصی و  های سنتی خویش استناد نموده، گاهی به زورگویی توجیه و مشروعیت اعمال خویش به این زدوبندها گاهی به ارزش

کردند. این طرزدید از نوع دینی آن در قرون وسطی بیشتر حاکم بود.  گاهی هم به باورهای حاکم دینی تمسک جسته و اتمام حجت می
ها با نوع تفکر مسیحیت بر اروپا جاری  راند و آن سوی دیگر حاکمیت رومی که با تفکر دینِی مجوسیت حکم میامپراطوری فارس، 

ی  ساله ۳۰های  کردند و حتی در جنگ رانی می ی خویش قدرت های مسیحانه های غربی هریک با وابستگی بود. الردها و شهزاده نشین
ها  شان خون ای های تعریف شده مذهبی تقسیم شده و برای هویت-های قومی غربی به َسمت ها اقوام ها و پروتستانت مذهبی میان کاتولیک

 ریختند.

های ملی جای  که در حالت گذار از هویت مذهبی به هویت ایدیولوژیکی قرار داشت؛ با جدایی دین از زندگی و ایجاد هویت اروپا زمانی
بندی  قاعده به یک تقسیم های قومی، در نوعی از خالی هویتی خود را قرار نداده و توانستند تا اروپا را از یک تقسیمات بی هویت

شد، تنها یک  داری رهبری می سرمایه-ملت مبدل نمایند. این نظام حاکم اروپایی، که با نوع تفکر دموکراسی-منظمی تحت نام دولت
های ملی، مفاهیم حاکمیت ملی، ملی  دینی به تفکر مبدئی و ایدیولوژیکی بود و بس. نظام دولت  حالت سقوط و گذار از تفکر

داری و نظم ویستفالیایی، صرف نوعیت و مظهر استعمار و  ز تفکر سرمایههای برخواسته ا گرایی)ناسیونالیزم( و غیره اندیشه
دهد، به  داری را شکل می ها را متفاوت ساخت؛ در غیر آن این جاگزینِی تفکر منفعت و مصلحت، که معیار نظام سرمایه خونریزی

 تر از قبل خویش بوده است. آشام مراتب تجاوزگر، غارتگر، راسیسیت)نژادپرست( و خون

ی خویش  داری به خارج از قاره اروپا با استعمار نظامی و فکرِی کشورها، توانست این نظم وستفالیایی را با طرز تفکر سرمایه
داری داشتند، با شکل دادن کشورهای  ی زندگی واحدی را با طرز تفکر جدا از فکر سرمایه ها تجربه خصوصاً در جهان اسالم، که قرن

که  ها همانا افغانستان است که ما در آنجا قرار گرفته ایم؛ سرزمینی رزی، صادر نماید؛ یکی ازین سرزمینم مستقل و اختالفات میان
ها، حتی حرکات اسالمی با روان  گیری جنبش ها با سیاست قومی و قبیلوی سوخته و ساخته است. در افغانستان در طول تاریخ شکل سال

ی تمایز اینجاست که این  نام اسالم نیز ازین بینش قومی فارغ نبوده؛ ولی نقطههای ب و ذهنیت قومی ایجاد شده است و حاکمیت
داری، طرز  گاهی سیستماتیک، قانونی و مبتنی بر یک فکر نبوده است. با ورود دموکراسی و ایدیولوژی سرمایه زدوبندهای قبیلوی هیچ

های ناقص خویش  حل داری که نتوانستند با راه ر سرمایهتفکر ناسیونالیستی بشکل خام آن وارد افغاستان شد و حاملین بزرگ تفک
ی آزموده شده را یکجا با مشوقین و  گرایانه را در اروپا و امریکا حل نمایند، این نسخه های هویتِی نژادپرستانه و فاشیست بحران

داری به  که نه ذات تفکر سرمایه حالیدلباختگان افغانی خویش به این سرزمین آورده و آرزوی شهر آرمانی خود را از آن داشتند؛ در 
دارد تا به ختم بحران در افغانستان  ها را وا می گرایانه و ماکیاولیستی غرب آن حل دارد و نه هم معیارهای منفعت این مشکل راه

ار نموده و با تحریک گرایانه را با انتصاب حامد کرزی آغ بیندیشند. برای همین، قبل از اشغال افغانستان در کنفرانس بن، سیاست قوم
 سنجند. ها، چاره می ها، این سیاست را تا امروز ادامه داده و برای تدوام آن تا آینده اقوام دیگر علیه هم و ایجاد ائتالف

ی که تنازع دو قطب بزرگ قوم هایی های برقی است؛ تذکره توانست این تنازعات قومی را ادامه دهد، تذکره که می هایی یکی ازین خالیگاه
کنند که دیروز  ها نمایندگی می ی رهبران افغان، کسانی ازین قطب ی غرب و افکار چاکرانه های مکارانه زند. حتی با سیاست را رقم می

ها برای بقای جایگاه و حامیان مردمی  برای اسالم می جنگیدند؛ اما امروز با عدم َچِلش فریادهای اسالمی این طبقه در دربار غرب، آن
ً بهخویش، به  ای که  گونه فریادهای قومی و تعصبانه گلوپاره نموده و هریک خود را بزرگترین مدافع یک قوم قرار داده اند؛ دقیقا

 کند. سیاست امروزی امریکا درین سرزمین اقتضاء می

داشت. اگر این پروسه  میی قومی باید ادامه  ی حقوقی آن را دربر گرفت؛ اما آغاز نشد؛ چراکه این شعله ها پروسه که مدت هایی تذکره
هرچقدر طویل شود، هدف امریکا عدم آغاز آن نبوده و نیست؛ بلکه این پروسه بسان گاوشیری است که هم حکام افغان و هم غرب از 

دهند؛ گاهی بادارن خارجی و مزدوران داخلی جهت اغوای افکارعامه از یک حادثه به طرف  ها شیر می دوشند. بلی تذکره آن شیر می
افگنی تحت نام خراسان  های قدرت برای بسیج یک جامعهٔ بزرگ بسوی اهداف تفرقه و نفاق گری و گاهی هم برای قلدران و جزیرهدی

جویی از اقوام برای اهدف شخصی و  و استفاده -اگرچه اسالمیت در طول این پروسه یک ابزار بوده-یا افغانستان، اسالمیت و افغانیت
 های خاص انتخاباتی. مگروهی خویش، خصوصا در موس

که در مهد خویش نتوانسته انسان را به انسانیت اش برساند و حتی بزرگترین شعار همدیگر  اهل خرد باید از آن تفکری عبرت بگیرند 
شاند. ها انسان را به کام مرگ ک ی دینی و نژادی خویش میلیون که با بینش متعصبانه پذیری را در عمل به نمایش گذارد. آن طرز تفکری
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ای در مقابل بیگانگان ایجاد شده است و با  گرایانه در غرب، دید متعصبانه امروزه ما شاهد آن هستیم که با حاکمیت تفکر منفعت
حل این بحران را عدم تنوع  ها به ناچار، بزرگترین راه ها، غربی انگاری حقوق اقلیت گیری تعصبات نژادی و فاشیستی و نادیده اوج

که زمانی بود که در جهان اسالم از اندلس الی بنگال صدها قوم تحت  کنند. در حالی های خویش معرفی می ر سرزمیننژادی و قومی د
اندیشی و کشتار مذهبی که در  که به سبب هراس، جزم هایی نمودند و آن اروپایی گی می چتر واحد نظام اسالمی در آرامش خاطر زنده

گرفتند. غرب نباید فراموش کند و مسلمانان این  م پناه آورده و در امان و اطمینان کامل قرار میشان حاکم بود به داراالسال های سرزمین
های اسالمی و تکرار تاریخ را از  حل کار بسته اند، نباید احساس به راه مرز و بوم، که از تاریخ اسالم بریده اند و دل به جانان فریب

 دست دهند.

نمودند را تکرار نموده  را که همه از هر تبار، نژاد و مذهب با هویت واحد، تحت پرچم واحد زندگی میبیایند و آن تاریخ طالیی اسالم 
های این گاوها خشک نموده و با  خالی، بحران هویت را خاتمه بخشیده، شیرهای نفاق را در پستان و با پشت نمودن به افکار پُک و میان

ت به هویت و منبع اصلی خویش، بزرگترین حاکمیت اسالمی را دوباره در تاریخ استعماری و برگش-های قومی زایل نمودن سیاست
 چو بشارت بزرگ فکری و عملی رقم زنند. بشریت هم
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