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میر عبدالواحد سادات

تروریسم دولتى و شكست اخالقى امریكا
دهـن گشوده بـخـارى بــه رسم بـى ادبـان
سخن به جایى رسیده كه "بوت" میخواهد
اظهارات آقاى ترامپ:
"نمیخواهم ده ملیون را بكشم و افغانستان ممكن است از صفحه روزگار محو گردد"
مصداق حال این "زنگى مست" كالم حضرت موالنا است كه:

تـیـغ دادن در كـف زنگى مست
به که آید علم ناکس را به دست
بى نیاز از اثبات است كه:
افغانستان بمثابه یكى از كهن ترین كشور هاى جهان  ،هزار ها سال قبل از ایجاد ایاالت متحده امریكا در تاریخ
طوالنى آریانا  ،خراسان و افغانستان امپراتوران و کشورگشایان زیاد بخت شانرا درین سرزمین آزموده اند :

سكندر است نه تنها كه زور ما دیده
هــزار آئـیـنه را ایـن غـبـار پـوشیده
و از همین خاطر باید این " زنگى مست " اگاه گردد كه افغانستان را:
"گورستان امپراتورى ها" لقب داده اند .
شاید یكى از بوالعجبى هاى تاریخ این باشد كه سقوط امپرات ورى امریكا در افغانستان و بدست همین " زنگى مست "
رقم بخورد " .
این اظهارات لجام گسیخته و ته دید تلویحى به " نابودى گروهى " عبارت از همان ( جینوساید ) است كه مبین "
تروریسم دولتى " امپرات ورى شرارت پیشه امریكا است و از نقش استعمارى و اشغالگرانه شان حكایه مینماید .
عریان تر ازین نمیتوانست بیان گردد كه پیام صاف و ساده ان :
پا گذاشتن به منشور س ازمان ملل متحد  ،معیار هاى قبول شده حقوق بین المللى و عرف و نزاكت هاى دیپلوماتیك
جهان میباشد  ،كه از :
سردمدار قصر سپید همچون " اژدهاى شریر " ( لویاتان كه ذكر ان در تورات رفته است و هاپس انرا بحیث نام
كتاب خود انتخاب نموده است )  " ،جهان هاپسى  -هاپز ) را رقم میزند :
 حق داشتن به همه چیز هیچ چیز غیر عادالنه و غیر اخالقى نیست فقدان مفاهیم خطا  ،عدالت و انصافكه همان :
قانون بى " قانون " و قانون برتر از " قانون " است  .و از زمانى حكایه مینماید كه :
" قانون " به مصاف عدالت و انصاف میرود .
و حالتى مستولى میگردد كه :
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" ماهى هاى كالن  ،ماهى هاى خورد را بخورید "
كه معنى دقیق ان :
گذار به " قانون جنگل " و برگشت به بدویت میباشد .
آ گاهان بخوبى میدانند كه " زنگى مست " این هوا و فضا را درست (  ) ٣۷۱سال بعد از قرارداد وستفالى ( بحیث
مبدأ حقوق بین المللى معاصر ) و جهان (  ) State systemو بعد از جنگ هاى جهانى اول و دوم و ایجاد سازمان
ملل متحد و انفاذ منشور آن سازمان و میثاقهاى ناشى از آنرا رسمیت میدهد .
و در واقع شكست " اخالقى " امپرات ورى امریكا را اعالم و موقف اشغالگر ان كشور را مسجل میسازد .
این اظهارات سبكسرانه تبختر انگلوساكسونى و پوپولیسم را بازتاب داده كه " زنگى مست " سمبول ان پنداشته
میشود.
البته كسانى كه با تاریخ امپراتوری امریكا اشنا میباشند بخوبى میدانند كه تاریخ آن قدرت بزرگ با جنگ  ،زورگویى
و قلدرمنشى تعریف میگردد و در واقع شكست آن از زمانى اغاز یافته كه :
پشت به مجسمه آزادى شان و اعالمیه استقالل خود نموده اند .
متاسفانه این بار اول نمیباشد كه زمامداران امریكا به ملت افغانستان و تاریخ آن توهین روا میدارند  ،بیاد داریم كه
اقاى نكسن مردم ما را " دزد " خطاب نموده بود و خودش در افتضاح و " دزدى " واترگیت " رسوا گردید .
اظهر من الشمس است كه :
تراژیدى خونبار افغانستا ن معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجى است و طى این بیشتر از چهار دهه امریكا
یكطرف ایجاد فاجعه و در هجده سال اخیر كشورما قربانى سیاست هاى كجدار و مریز انكشور است كه :
ریشه تروریسم را در پاكستان آبیارى و شاخ و برگ آنرا به قیمت خون افغانان در وطن ما سیراب سازد .
به همین خاطر " مسوولیت اخالقى " امریكا در قبال افغانستان و مردم ما مطرح میگرددو البته بنابر عقد قرارداده و
معاهدات فى مابین دولتهاى دو كشور" مسوولیت حقوقى " انكشور نیز وضاحت دارد .
اینكه در مالقات با كشور متخاصم كه افغانستان اماج تجاوز و تداوم جنگ اعالم نا شده ان قرار دارد و با زمامدار
خصم افغانان صحبت از " محو " ما میگردد  ،اشكارا از عدم صداقت و دورنگى سكانداران قصر سپید در رابطه به
حل و فصل مسایل و مصایب كشور پرده برداشته میشود .
هیچ افغان براى لشكر كشى امریكا دعوت نامه نفرستاده است و انچه را دالیل حضور خود تبلیغ مینمودند :
 نابودى تروریسم قطع كشت مواد مخدر دولت سازى و دیموكراسى و ...با شكست مواجه است .
به عوض دولت  ،شركت سهامى فسادساالران را ایجاد و كلیپتوكراسى را حاكم و بجاى بازار ازاد  ،بازار فساد
برقرار است و یك اق لیت منفور متحدان خود مشتمل بر تاجران دین  ،تیكه داران " جهاد "  ،دكانداران قوم و جالبان
سیاسى را بر سرنوشت مجموع ملت حاكم ساخته اند .
صادقانه باید اعتراف كرد كه :
يك بخش از احوال ابتر ما محصول اعمال خود ما است:
پاشنه اشیل ما  ،فقدان دولت ملى و حاكمی ت قانون است و تا زمانیكه فكر كالن ملى نداشته باشیم و با عقالنیت سیاسى
به مصالح و منافع ملى اقتدا ننماییم  ،نمیتوانیم از حق و حقوق خود دفاع نماییم .
اكنون كه متاسفانه مقدرات تاریخى ما در دور " جدید بازیهاى بزرگ " بدست این " دیوانگان تاریخ " رقم میخورد
 ،قبل از هر وقت باید هوشیار باشیم تا گزند " اژدهاى شریر " روزگار سیاه سیطره پاكستان را در افغانستان تحمیل
نكند .
بـرو قـوى شو اگـر راحت جهان طلبى
كه در نظام طبعيت ضعيف پامال است
با حرمت
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