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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ٠٣
  

   استقالل و آرامی،پايان خودمحوری، آغاز بازگشت به امنيت
  

ا خودمحوری ھای فردی، گروھی،  مشکالت کشور ما رۀواقع مادرھم اين مسأله، که يکی از مشکالت عظيم، و در

. مذھبی، لسانی و قومی سبب می شود، موضوعی است که ديگر از نظر اکثريت قريب به اتفاق ما افغان ھا  پنھان نيست

انکار از اين مسأله، ھرچند از روی دلسوزی، نبايد ناگفته بماند که، نه تنھا به حال ما سودی نمی بخشد، که ما را بيشتر 

  .   داب خودفريبی و غفلت و در غايت امر ھالکت فرو می برداز پيش در گر

ًدر گذشته ھا، نظر به اوضاع و احوال دنيا، مداخله و تجاوز به يک کشور، يا تھديد به تجاوز، معموال با استفاده از 

لی می خصوص نسبت به ھمسايه ھا، عمه نيروھای نظامی، يا با به رخ کشيدن قدرت برتر نظامی نسبت به ديگری، ب

امروز اما، اوضاع جھان و سياست کشورھای مداخله گر طوری است که بيشتر از نيروھای داخلی، يا بومی . شد

که بايد مورد مداخله يا تجاوز قرار گيرند، بدون اعزام نيروھای نظامی به شکل آشکار بدان کشور، و بدون  کشورھائی

طور ه ب. توسل به اين کار از راه ھای گوناگونی صورت می گيرد. اعالم جنگ، يا به بھانه ھای ديگر استفاده می شود

تربيت و به کارگيری عناصر بومی به مقصد آگاھی از توان نظامی ـ امنيتی و استخباراتی و تصاميم سياسی ـ : مثال

ين يک کشور گرفته می شود، يا اجرای خواسته ھای کشور ھای مداخله گری که در پی تأمدر امنيتی و نظاميی که 

تخريب پنھانی پالن ھای دفاعی يا انکشافی . منافع خود ھستند ـ با قرار گرفتن يا قرار دادن اين عناصر در رأس قدرت

يک کشور، آگاه شدن کشور مداخله گر از برنامه ھای اصالحاتی، عمرانی، انکشافی يا برنامه ھای اقتصادی، مناسبات 

م ھای گوناگون استراق سمع برای زير نفوذ قرار دادن فضای چنين ی آن، ايجاد سيستلسياسی و ارتباطات بين المل

 متعدد و رنگارنگ غرض گسترش اھداف فرھنگی در ميان یکشورھا، ايجاد راديوھا و تلويزيون ھا و انتشار برنامه ھا

نيت در ِمردم آن، فشار ھای اقتصادی و باالخره اعزام نيرو ھای ھراس افگن و مخرب مسلح و برھم زدن ثبات و ام

نمونه ھای آشکار اين نوع تشبثات و مداخله ھا و تجاوزات مخفی و نيمه مخفی . کشور تا دست يافتن کامل به آن

در حال حاضر در کشور ما اشکالی از نوع جديد مداخله و يا ... کشورھای ايران، پاکستان و عربستان و امريکا و

  .تجاوز است که ما درعمل در حال حاضر شاھد آن ھستيم

شکی نيست که با چنين وضعيتی ما نمی توانيم از داشتن استقالل کامل صحبتی به ميان بياوريم، زيرا استقالل کامل در 

وليت دفاع مشترک از کشور، ؤقدم اول داشتن ھويت مستقل ملی، امنيت ملی و وجود ويژگی ھای الزم برای پذيرش مس

نيروھای نظامی ما از جانب امريکا و . ًما فعال فاقد آن ھستيمچيزی که با تأسف . به عنوان يک ملت واحد، می باشد
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مصارف دولت و بودجه ھای عادی و . ليائی، اروپائی و آسيائی اش تجھيز و تمويل می شوداسترادوستان اروپائی، 

 کشور ما امروز در عمل و دربست به کمک ھای خارجی متکی. انکشافی ما از جانب ھمين کشور ھا پرداخته می شود

ما امروز تنھا . حتی رئيس جمھور و نوع حکومت ما توسط امريکا تعيين می شود. است و در اختيار امريکا قرار دارد

اگر کمی از پوستۀ تغافل و خودفريبی خود را بيرون کنيم،  وابستگی ما به بسا کشورھای جھان . به امريکا وابسته نيستيم

 با چنين وابستگی ھائی ما نمی توانيم ادعای داشتن ھويت ملی و استقالل کامل .بدون زحمت زياد به نظر خواھد رسيد

ول اين ھمه بدبختی و ضعف ما و کشور می دانند، ؤغالب ھموطنان ما کشورھای خارجی را مس. سياسی را بکنيم

س اين تصور واقعيت عک. که اين تصور اگر صحيح ھم باشد، به پيمانه ای بسيار کمی قرين به حقيقت است درحالی

 دست درازی ھا و مداخالت و انواع تجاوزات به کشور ما، ۀ بدبختی ھای خود، عامل ھمۀکه عامل ھم است؛ و آن اين

، اگر دقيق تر به گذشته، به تاريخ سه ـ چھار دھۀ پسين و به قضايای واقع شده نگريسته ... فقر و پس مانی وۀعامل ھم

ن ملت در دوران به اصطالح جھاد سبب شد که يکی از بزرگ ترين قدرت وحدت و يکجا بود.  شود، خود ما ھستيم

 و پای قدرت و هکه کار به دست خود ما افتاد و مسأل ھای عصر را به زانو در آوريم و مجبور به فرار بسازيم، اما ھمين

 تمام رسالت ھا و .نام و ثروت بيشتر در ميان آمد، و دوئی گری و من و تو و او آغاز شد، ھمه چيز از ھم پاشيد

وليت ھا، ھم در برابر خدا، ھم در برابر خاک، ھم در برابر مردم و ھم در برابر ايمان و وجدان و اخالق فراموش ؤمس

  .شد

از ھمين جا بود که دست ھا برای دومين بار از دور و نزديک، . با آغاز خودمحوری ھمه چيز در کشور به ھم خورد

چرا؟ چون .  کشور ما دراز شد و بدبختی ما از نو، و اين بار به گونۀ ديگر، آغاز گشتاين بار بيشتر از پيش، به سوی

از خودگذشتگی، روحيۀ يکی بودن، روحيۀ ايثار، روحيۀ ھمديگر پذيری، روحيۀ تعاون و روحيه کار و تالش ۀ روحي

يمارگونۀ قدرت و شھرت و خاطر تب به مشترک برای سرزمين مشترک و واحد در ميان ما از بين رفته بود ـ چيزی ب

خاطر زير تأثير دشمنان اين مرز و بوم رفتن و در خدمت آن ھا قرار گرفتن و چيزی ھم، از ھمه ه پول، چيزی  ب

خاطر خودمحوری و منيت و خوديتی که شمال و شرق و غرب و جنوب در مغز ھای ما جا داد و ما را با ه مضرتر، ب

  .اين کار شان به  تباھی کشاند

سف بار رنج می بريم، برای رھائی از اين تھلکه بايد حلقه ھای أکه ھمه از اين وضعيت ناسالم و  ، برای اينخالصه

جای آن رابطۀ مستحکم و پايدار ملی برای تأمين ه خودمحوری، بر ھر مبنائی که باشد، در کشور ما شکسته شود و ب

اتحاد آگاھانۀ يک ملت يگانه راه نيرومندی و . شودوجود آورده ه امنيت و تضمين منافع مردم و آرامی در کشور ب

آشفتگی موجود در کشور گويای اين حقيقت است که مردم ما ھنوز به اين اصل مھم و . اعتبار و ھستی آن ملت است

  .حياتی ملتفت نيستند، زيرا اگر ملتفت می بودند، تا حال به اين حالت متأثر کننده پايان می بخشيدند

 اين نوشته، نظربه عدم آگاھی نظری و عملی مردم از اين موضوع، اين است که نيروھای آگاه، ملی و تکيۀ نگارنده در

وليت سنگين آگاه ساختن مردم را جدی ؤروشنفکر برای بيرون ساختن کشور از اين آشفتگی و بحران رسالت و مس

ی از آگاھی، شعور ملی و حس وطن بگيرند و با امکانات عظيم اطالعاتيی که در دسترس دارند مردم را به آن حد

دوستی برسانند که ملت محوری را به جای خودمحوری قرار داده و در برابر انواع توطئه ھای توطئه گران داخلی و 

ستند و از منافع خود و تماميت ارضی کشور با عزم راسخ و اشتراک مساعی دفاع نموده خود را از ھمه ياجی  بخار

به آرزوی سرفرازی، آزادی و استقالل . ھمسايه ھا نجات بدھند" تپک ساری"رت و خواری، بدبختی، ذلت، اسا

  . افغانانۀافغانستان و ھم
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