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   امريکا- سليمی نعيم : نويسنده

  ٢٠١٩ جنوری ١٦
  

  
 سياست در طفالنه مريضی  يا و قضاوت در شتابزدگی

 ھای پيآمد از يکی آن در که رسانيدم نشر به " نافغانستا صلح رويای حاشيه در " عنوان زير را مضمونی قبل چندی

 حلقات مجدد بررسی تحت و افتاده تعويق به دوباره حاال که افغانستان از را امريکائی قوتھای خروج ھنگامه ب نا اعالن

 پر نشرات ۀحاشي در امريکا ۀمتحد اياالت جمھوری رئيس ترمپ دونالد جانب از دارد قرار کشور اين قدرت ۀحاکم

 سمت به صالح امرهللا گزينش و نيتعي که برشمردم Foreign Policy نشريه جمله از امريکائی معتبر و راژتي

 غنی اشرف جانب از مترقبه غير صورته ب دفاع وزارت سرپرست عنوان به خالد اسدهللا و داخله وزارت سرپرست

 زمانی فاصله يک در ٢٠١٨ سال دسمبر ماه اواسط درء قوا خروج اعالن متعاقب که افغانستان مھورج رئيس زی احمد

   . باشد می آنجمله نيزاز ، گرفت صورت کوتاه

 زمانی مدت چنين يک در که جاست اين جالب حال

 سوشيال در رابطه درين بزرگی غوغای اندک

 شرطبندی بر مبنی فيسبوکی ھای شبکه و ميديا

 نظر و پاکستانی ضد وطنپرستی ھای معيار ھای

 دو اين رد يا و ئيدأت بر مبنی ھای ھائی خواھی

 می بر را آدمی تعجب که زبانھاست سر بر نامزد

  . انگيزد

 از را ھا پا ناديده را آب که است نياموخته ما به افغانستان جنگ تراژيدی گذشته قرن نيم تجارب مگر قلم اين تصور به

 ائتالف ما ھای چشم پيش چگونه که ديديدمن مگر اخير ۀدھ دو در اقل حد و زمان مدت درين ما ؛ کنيمن بيرون موزه

 کاسه نيم مکاشفه تجارب ۀھم رغم علی ما ؛ پاشيدند ھم از و آمدند وجوده ب جوشششی و ديالکتيکی غير ميکانيکی ھای
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 يکنوع بيانگر واقعيت در که کنيم می عجله خود ھای قضاوت به و خوريم می فريب طفالنه بازھم ھا کاسه زير ھا

  . است سياست در شيرخوارگی

 شنيده ھم را اين زمان عين در و دھيمج خر به تعجيل بايد خير کار در وطنی المثل ضرب حسب که دانم می را اين من

 شکاکانه تدبر و تعقل و تعادل انتخاب هھميش که دھد می نشان ما برای را اين تجارب اما ؛ است شيطان کار عجله که ايم

 بار که کاری کند عاقل چرا " عاميانه مثل مطلبی چنين معروف قوله ب و اند بوده ھا گزينه ھمه بھترين موارد ۀھم در

  . بخشد می تداعی ما اذھان در را " پشيمانی آرد

 يا و بخشيبدن جان برای مانوری يک آغاز ھا گزينش اين که کنيد نمی فکر آيا که اين آن و گردد می مطرح الیؤس حال

 انتخابات ۀآستان در افغانستان در غربی جان نيم و تدفين حال در دموکراسی به ارهدوب بخشيدن نفس ديگرت عبار به

 دامه ب برای آنھا یه ئمنطق و جھانی جرمی شرکای وساير کابل / واشنگتن جانب از جمھوری رياست )انتصابات(

 جريان اکنون ھمين هک باشد دارند قرار ريزی طرح حال در که یا تازه ھای دسيسه جال در ما مردم مجدد انداختن

  .دارد

 برای اساسی محک افغانستان اشغال و جنگ بغرنج وضعيت نظرداشت در با که است اين روز مطرح ديگر الؤس

 وجود دايمی دشمنان و دوستان سياست در که ايم شنيده کرات به ما . بزنيم رقم توانيم می چگونه را وطنپرستی ۀداعي

 ھم يا و داخلی ۀعرص در چه سياست از توضيحی چنين . است دوامدار ملی منفعت اگوي دارد وجود نچهآ بلکه ؛ ندارد

 آن تشکل تدريجی ۀاستحال و ملت ألۀمس که زيرا ؛ رسد می نظر به کھنه و انتيک زيادی حد تا قلم اين نظر به خارجی

ألۀ مس محتوای و ھوممف حتی که است آن بيانگر ١٩ و ١٨ قرون در اروپائی ھای کشور خصوصه ب و تاريخ طول در

 ھائی دگرگونی و تغييرات دستخوش پيوسته بلکه ، نبوده ازلی و ابدی ، مجرد ، مطلق ، انتزاعی مفھوم يک نيز ملی

 در و نسبی طوره ب تواند می که نچهآ من نظر به ولی ؛ کند می ايجاب را گسترده بحث يک خود که گيرد می قرار

  . بس و است جھان مرمان ميان پايدار طبقاتی فعتمن بماند باقی دوامدار تاريخی قيديت

 عملی برای داخله نو نامزد وزير تقرر با زورمندان با مقابله آيا که است اين ھمه از مھمتر و تر اساسی الؤس الخرهاب و

 رياست ارگ(قدرت باالی اھرم از زورمندان اين خود که صورتی در عامه نظم مينأت و قانون حاکميت نمودن

 . است ممکن و ميسر ، بکنند نيتعي خارجيان را ما ملی و وطنی مقدرات آن در که باشند مسلط پائين تا )یجمھور

 بلخی الدين جالل موالنا حضرت " قال و حال" ادراک آفات شناسی مصيبت ۀانديش ھمانا موضوع اين باالی صحبت

 و منطق ؛ نيست ممکن و ميسر " خون با نخو شستن " آن حسب که اندازد می ما ياد به معنوی مثنوی در را رومی

 يک از ديگری جديد فورمول کدام وضع با ديگری طور را آن بتوانيد شما که اين مگر ؛ کند می حکم را ھمين سليم عقل

  . برسانيد ثبوت به یئاستقرا قياسی ۀقاعد

 يا و کانديد دو اين پاکستانی ضد خصايل باالی ناآقايای از  عده که بود ضروری جھتی به فوق ھای يادداشت تذکار

 زيرا ؛ کند می طلب را بيشتر ووضاحت روشنی که دھند می قرار آنھا پرستینوط معيار را آن و ورزند می کيدأت نامزد

 ديگران يا و خالد اقای ًمثال امريکا جھاد جوانتر نسلھای و پيشکسوتان دوم ۀخان ديروز که ايران حتی و پاکستان ھمين

 مبدل طالبانی تروريستی امن اولی ۀخان و النه به اکنون ، گرديد می تلقی اند شريک کابل ۀحاکم درتق در اکنون که

  . است گرديده

 ؛ گردد مبدل امروز دشمن به تعجيلی چنين و يکبارگی به ، ديروز دوست است ممکن چگونه که کنيد قضاوت شما پس

 را خوشباوری طفالنه سادگی چنين به توانيم نمی حال عين در ولی ؛ نيستم آدمی شخصيت تکامل و استحاله منکر من

  . کنم توصيه کشورم جوان ھای نسل و خود برای سياست در
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  ؟ طبقاتی دوامدار منفعت و خصايل باالی کيدأت چرا

 يتاکثر را افغانستان جنگ اصلی قربانيان نمود فراموش نبايد زيرا ، است مھم و حياتی بسيار لهأمس اين طرح ما برای

 بيرونی ھای کشور و پاکستان در ديروز ھم که نشينانی کاخ نی ، دھد می تشکيل نشين کوخ و تھيدست ھای توده مطلق

 در افغانۀ آوار نامھاجر انگيز غم سرنوشت با را مطلب اين نبايد (بودند برخوردار فراوانی نعمت و ناز و تنعم از

 درونی ھای تضاد ھای لفهؤم غيابت از بدور شعار حد در اکستانیپ ضد فرعی ضديتًء بنا . ) گرفت اشتباه به بيرون

 مردم منافع تضاد پرتو در بايستی باشد موجود ھم ضديتی اگر و کند نمی انسانھا وطنپرستی به داللت طبقاتی اصلی

 ۀطبق با ضديت هن ، گيرد قرار مداقه مورد کابل و آباد اسالم در قدرت و ثروت حاکم حلقات برابر در افغانستان ۀستمديد

  . باشند می شان کشور در قدرت حلقات ۀبيرحمان کشی بھره به محکوم خود که پاکستان زحمتکش مردم و کارگر

 مالکی خرده روشنفکری اقشار که دانيم می خوب را اين ما ؛ افغانستان مترقی روشنفکران ھمه به حرمت تمامی با

 حقيقت با ھائی يافته چنين ؛ کنند می نوسان و اند حرکت در يشپ و پس در ساعت پاندول مانند )بورژوازی خرده(

 ھر با را وطنی روشنفکران تضاد که است اين من تصورًء بنا ؛ دارد مطابقت ھا کشور ساير و ما سياسی گیزند

 الھایمث . بزنيم محک ما ۀجامع محروم ھای اليه به آنھا طبقاتی وفاداری محور در دبايای  پديده يا و مفھومی ،چيزی

 طبقاتی منفعت اقتضای حسب را جايش ديروزی ناسيوناليستی ھای مخاصمت که دارند و داشته وجود جھان در یزياد

 در را مثال بھترين . کند می مبدل طبقاتی ووفاق دوستی به اجتماعی انقالبات و ھا نھضت سرکوب برای ھا کشور ميان

 از بعد ١٨ قرن در لمانا و فرانسه بورژوازی ميان نظامی یناسيوناليست تصادمات و مخاصمات از توان می باره ينا

 ١٨٧١ در ھم باً متفقا متخاصم کشور دو ھر ھای دولت که نمود ياد پاريس در قدرت تصرف برای فرانسه کارگران قيام

 البیانق ۀروز ٧٢ حاکميت به شان ناسيوناليستی ھای دشمنی گذاشتن کنار با و شدند يکجا پاريس کمون سرکوب برای

 ينجا ادر که نمايد می را ديگری بحث و جستار يک ايجاب خود که ادندد پايان ئی توده و کارگری دموکراسی بر مبتنی

 جو و جست سوريه شمال در کرد خلق سرنوشت با بازی در توان می را آن جديد و تازه ديگر مثال ؛ ندارد گنجايش

 نامه ب ساحاتی از متشکل کانتون يا و منطقه اين ؛نامند می )کردستان غرب( رژاوا نامه ب را منطقه اين ھا کرد که نمود

 يک پيروزی نفوذ و شيوع ۀگسترد خطرات از گھیآ با واشنگتن آنجا در که باشد می کوبانی و جزيره ، عفرين ھای

 اراديت خود حق تمثيل ،داریه سرماي ضد دموکراتيک ھای ساختار و اصول مبنای بر ميانه شرق در اجتماعی انقالب

 جغرافيائی واحد قلمرو از طلبی جدائی و استقالل اعالن بدون ) فدراسيون(خودمختاری نوع يک چوکات در کرد لقخ

 سال اوايل در سوريه ساکن اقوام و ھا مليت ساير با ھمزيستی يک در اجتماعی ۀعادالن ۀجامع يک اعمار برای سوريه

 بودن الشمس من اظھر از ديگری واقعيت يک که داد را آن اشغال و عفرين به ھجوم سبز چراغ ترکيه برای  ٢٠١٨

 دھد می نشان را واشنگتن و انقره در قدرت حاکم حلقات زرگری ديپلوماتيک ھای کشمکش فرعی ھای تضاد از آشتی

  . نمود اختيار خاموشی زمينه در نيز ماسکو که

 زودگذر ھای خوشباوری ، احساسات با داستبدا و اشغال از وطن رھائی که نمايم عرض خدمت گيری نتيجه و اختتام در

 رانهاھوشي عميق انديشی دور و تعقل ،تدبر با دباي را رسالتی چنين بلکه ؛ آيد نمی دسته ب واقعبيانه غير ھای بدبينی يا و

  . بزند يشن آستين عين از جھانی امپريالزم افعی ار ما ديگر بار نشود تا نمائيم برخورد آن به و نموده دنبال رندانه و

  پايان

  باشد چه شما ديدگاه

  


