AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۲/۱۲

میر عبدالواحد سادات

نقد تفكر قیم مابانه و استعمارى
مخاطب من اقاى جوبايدن است:
مطبوعات بین المللى از اخرین ارشادات این اقا در مورد افغانستان چنین نقل كرده اند:
 "من کامالً مخالف مفکورۀ ملت سازی در افغ انستان بودم .تنها کاری که بایست انجام بدهیم رسیدگی به تروریزمدر آن منطقه است .
 " در جریان سفرهایش به افغانستان دریافته است هیچ امکان متحد ساختن این کشور (افغانستان) وجود ندارد ،هیچامکان این وجود ندارد که افغانستان به کشور یکپارچه مبدل شود" .
اظهارا ت قبلى اقاى جوبایدن در مورد افغانستان و برخورد با افغانان  ،گویاى این حقیقت است كه  :از اولین سفر
بحیث سناتور و در سفر هاى بعدى منحیث معاون رئیس جمهور در اظهار نظر او سفاهت و سخافت فراوان دیده شده
است كه داستان هاى انرا میتوانیم در كتابهاى خاطرات اقایان  ،داكتر خلیل زاد و داكتر سپنتا مطالعه نماییم  .چنانچه
او با ذكر این مطلب به اقاى كرزى كه :
" پاكستان چهل بار مهمتر براى ما است  ،با عصبانیت میز نان شب را ترك مینماید و بارى حرفهاى زشت و خالف
حرف دیپلوماتیك به اقاى قانونى  ،سفیر خلیل زاد  ،چنانچه در كتاب خود مینویسد  ،مجبور میگردد  ،بخاطر " ترمیم
" اقدام نماید .
از انجاهیكه یاوه گویى جز عادت این اقا است  ،در رابطه الطایالت اخیر او كه بر طبق كود مدنى افغانستان "
تصرف فضولى " پنداشته میشود  ،بر مبناى حكمت نهفته در اندرز بزرگان ما  ،خاموشى به او  ،بهترین جواب
است:

پس جواب او سكوت است و سكون
هست با ابله سخن گفتن جنون
اما بنابر سخن وخشورانه حضرت سعدى كه:
بوقت ضرورت ان به كه در سخن كوشى!
با نهایت ایجاز توجه مخاطب خود به این موارد معطوف میدارم :
 بیاد داشته باشید كه :ملت سازى در هركشور پروسه داخلى ان ملت است  .اندیشه ساختن دولت و ملت در سایر كشور در اساس از فكر
استعمارى و دید حقارت انگیز به كشور ها و مردمانى " جهان سومى " ناشى میگردد .
البته عامل بیرونى در تمام كشور ها و منجمله افغانستان میتواند در پروسه ملت و دولت سازى نقش موثر ایفا نماید.
از جانب دیگر شما و دولت متبوع شما را كى دعوت نموده كه بیایید و براى ما " ملت " بسازید ؟
تعاریف متعدد و متفاوت از " ملت " وجود دارد و این نظر اقاى جوبایدن متكى بر كدام " تیورى " است  ،مجهول
میباشد .
اجماع نظر دانشمندان بر سرزمین مشترك ( وطن مشترك )  ،تاریخ مشترك  ،خاطرات تاریخى مشترك  ،دین مشترك
و فرهنگ مشترك در بیان افاده ملت وجود دارد كه بر مبناى ان وطن مشترك ما دردرازناى تاریخ و قرنها و حتى
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هزار ها سال قبل از كشف امریكا بنامهاى اریانا  ،خراسان و افغانستان كنونى مهد و معرف تمدنهاى بزرگ بوده
است .
هرگاه ملت را به مفهوم مدرن و وستفالى ان در نظر بگیریم  ،در افغانستان قریب به صد سال قبل و با انفاذ اولین
قانون اساسى و ایجاد دولت ملى اغاز یافته است و متاسفانه دولت متبوع شماازین پروسه مترقى استقبال نكرده است
 ،نه تنها به ندا ى دولت مدرن و ملى امانى بخاطر برسمیت شناختن و كمك  ،كه توسط ازادیخواه بزرگ محمد ولى
خان دروازى به جانب امریكا رسانیده شد  ،پاسخ مثبت داده نشد كه در مراجعات بعدى زمانیكه شاه سابق افغانستان
قانون اساسى ( دهه مشروطیت ) را كه مفاد و مندرجات اعالمیه جهانى حقوق بشر و میثاقهاى جهانى در ان بازتاب
گسترده و دقیق داشت  ،با مقامات امریكایى مطرح مینماید با برخورد سرد انان مواجه میگردد (سفر شاه سابق در
دهه شصت در زمان زمامدارى جان اف كنیدى  ،كه تفصیل ان در كتاب خاطرات سید قاسم رشتیا ذكر گردیده است)
در بیشتر از هج ده سال اخیر و گذاشتن خشت كج در بن  ،به عوض دولت مقتدر ملى قانون محور  ،شركت سهامى
جهادى  -طالبى مسلط و كلیپتوكراسى حاكم گردیده است كه افزون بر عامل منفى و ناكام عوامل داخلى  ،تقصیر
جانب امریكا و منجمله شخص اقاى جوبایدن در هشت سالیكه سمت معاون رئیس جمهور را عهده داربود  ،در دفاع
از اقلیت منفور تیكه داران " جهاد " و " قوم " فروشان كلیپتوكرات  ،از كفر ابلیس معروفتر است و همین حكومت
دو سره " وحدت ملى " و عامل افتراق ملى نسخه منحط وزیر خارجه تیم شان میباشد .
در یك تریبون عادالنه بین المللى از نام مردم به عزا ن شسته افغانستان میتوان از اقاى جوبایدن سوال نمود :
عامل اساسى تخریب و انفجار یك جامعه جنگ این برگه خونین و سیاه تاریخ بشر میباشد  ،چگونه و بر اساس كدام
وجدان انسانى میتوانید از نقش دولت متبوع تان در اغاز این جنگ و مدتها قبل از ورود قواى نظامى اتحاد شورى
انكار نمایید ؟
تراژیدى خونبار افغانستان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است و درین بیشتر از چهاردهه و از اغاز و
تاكنون ایاالت متحده امریكا یكى از عوامل ان میباشد .
درین بیشتر از هجده سال از اثر سیاست هاى كجدار ومریز امریكا ،جنگ اعالم ناشده پاكستان (كشور دلخواه شما)
تداوم یافته و ریشه تروریسم را در انكشور ( هارورد تروریستان جهان ) ابیارى وبه قیمت تباهى و بخاك و خون
كشیدن مردم مظلوم ما  ،شاخ برى در افغانستان انجام و دوام دارد .
افغانستان نه تنها قربانى و نطع جنگ سرد است  ،بل یكى از بزرگترین قربانیان كشمكش هاى جیوپولوتیك جهانى و
دور جدید " بازیهاى بزرگ " میباشد .
اكنون كه بر اساس منافع ملى امریكا و مصالح جیوپولوتیك انكشور  ،سازشها و كرنشها بخاطر تدام سیطره در قلب
اسیا انجام میابد  ،سخنان توهین أمیز و انهم بخاطر اهداف پوپولیستى و انتخاباتى  ،فقط از :
شكست اخالقى اقایان حكایه مینماید كه :
مسولیت اخالقى كشورشان در قبال تراژیدى خونبار ما اظهر من الشمس است ! ! !
" تفرقه بینداز و حكومت كن " و تیورى هاى طراز استعمارى كه :
كشور هاى " جهان سومى " را فاقد استعداد گذار بشاهراه ترقى قلمداد كردن  ،دیگر مردود میباشند .
البته انچه به ادرس اقاى جوبایدن گفته شد  ،به هیچوجه به مفهوم خاك انداختن به نقش منفى خود ما در تخریب كشور
ما  ،دولت و وحدت ملى افغانستان نمیباشد  ،باید در یك اسیب شناسى دقیق  ،صادقانه به ناكامى خود اعتراف و با
توسل به عقالنیت سیاسى و بدور از شعاردادن و تكیه به شعور  ،راه نجات را تشخیص و بخاطر ان تالش نماییم .
پاشنه اشيل افغانستان فقدان دولت ملى مقتدر قانون محور و عدالت گستر ميباشد ،دستيابى به اين مأمول فقط در
برابرى و برادرى واقعى تحقق حقوق شهروندى و با چنگ زدن بوحدت واقعى ملى اقوام با هم برادر و برابر
افغانستان ميسر خواهد بود .
با حرمت
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