
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 1۰/۰۲/۲۰۲۰          دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 «جو بایدن»سخن چند با 
 

امید است صحت این کاندید احتمالی دور بعدی ریاست جمهوری "یگانه" قدرت بزرگ جهان"، ایاالت متحدۀ امریکا، 

 «اکادمیک»با شنیدن این اظهارات، ازین نویسنده نه باید توقع داشته باشد، که با او یک بحث جدی خوب باشد. 

در "بحران"  ،ۀ نقش منفی این قدرت بزرگصورت گیرد، و یا در بار

تعجب است، که با همچو آگاهی از اساسات  افغانستان، اقامۀ دعوی افاده شود.

اجتماعی و تأریخ انکشافات جوامع بشری، مقام معاونیت ریاست جمهوری 

 همچو تعقل به پیش می برده است. باو  را،  چگونه 

 

افغانستان هیچ زمانی کشور بایدن: »با کمال سبک سری مدعی شده است: 

کجا و با کدام درجۀ احتمالی حکم می کنید؟ آیا گاهی هم اثر "کارل این منطق پیشگوئی را از «. پارچه نخواهد شدیک 

تیئوری لزوم تأریخی، خرافات خالص است و چنین پا برجا می رایموند پوپر" را مطالعه کرده اید، که گفته است: " 

شتر چرند فصیل بی" این سیاستمدار "دیموکرات" با تماند... و اینکه  روند تأریخ را نمی توان منطقی پیشگوئی کرد...

"من کامالً مخالف مفکورۀ ملت سازی در افغانستان بودم. تنها کاری که بایست انجام بدهیم رسیدگی  : گوئی می کند

به تروریزم در آن منطقه است." او  هم چنان گفته  است، که گویا این تصویر را در جریان سفرهایش به افغانستان 

رد، هیچ امکان این وجود ندارد که افغانستان یافته است: "هیچ امکان متحد ساختن این کشور )افغانستان( وجود ندا

 ."پارچه مبدل شودبه کشور یک 

 

را بعد از دهه های " ۵۲ –م، به "عملیات نظامی" آغاز نمودید و "طیارات بی ۲۰۰1جناب "بایدن" وقتی در سال 

افغانستان قبرستان طوالنی "بکار" انداختید، آگاهان در کشورهای غربی متحد شما نیز، هوشدار می داده اند، که "

" است. این نتایج تأریخی، محصول مقاومت چه مردمانی بوده است؟ "ملت واحد" ما تعریف خود قدرت های بزرگ

قضاوت نکنید.  چهل سال پس از آغاز "بحران اخیر" در سال  ،" تانیهای "فیسبوک یرا دارد. از روی فضول حرف

" و صلح را باید توسط این جنگ را نمی توان بُرداست، که " م، باز هم، نتیجه همان بوده۲۰1۹م، در سال 1۹۷۹

 "صلح خواهان" بر پا ساخت. 

 

." این عامل در کجاست؟ آیا شما به یاد دارید که همین سرزمین افغانستان قبرستان قدرت بزرگ بوده و خواهد بود"

پدران »اند؟ در قرون و سالیانی که و آغاز قرن بیست، چگونه مقاومت کرده  1۹در برابر غارتگران انگلیسی در قرن 

می زدند، در حالی که مردمان در قارۀ شما، « حکومت های ملی»حرف از « فرانسه»هم چنان، پس از انقالب « شما
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برای "آزادی" می جنگیده اند، باید به یاد آورده بتوانید، که منجمله متجاوزین انگلیسی که برای تسخیر سرزمین های 

 ه بودند، با چه رویدادها، روبرو گردیدند.دیگران فرستاده شد

 

چنین ادعا، اصوالً شایستگی جواب را ندارد. به عبارت دیگر، این نوع ادعا، عالیم "جنون" را در عطش قدرت 

ظرفیت هاست، برای آگاهی "بایدن" این تصویر را به  تأریخ و دارای چه ۀ افغانستانپیشگوئی می تواند. اینکه جامع

نمایش می گذاریم. بدون تبصرۀ اضافی، فقط ترجمۀ مطلب کوتاهی را که در پایان این تصویر تحریر یافته است، 

 تقدیم می داریم:

 

ی که م: افغانستان در آنزمان یک دولت ٌمدرن بود. یک مرحلۀ تنفس بروز کرد، زمان۱۹۷۲خانم ها در کابل » 

م( در زمان پادشاهی چهل سالۀ زمامداری خود، چرخش دیموکراتیک را ۲۰۰۷ –م ۱۹۱۴پادشاه محمد ظاهرشاه )

 «حتی خانم ها، اجازۀ انتخاب داشتند.. . افغانستان به یک دولت ُمدرن با یک پارلمان مبدل گردیدراه انداختبه 

 

م"، "سینتکوم" به عملیات "هوائی" با همراهی" "برتانیه" و دیگر متحدین آن قدرت ۲۰۰1اکتوبر  ۷" روز وقتی در

را، با این طریق، غیر منطقی و نا معقول شما " جنگ علیه تروریزم، صاحبنظران بی شمار غربی "نمودبزرگ آغاز 

 د.لشکر کشیدی« عراق»وغین، بر قبل از اینکه در افغانستان، اوضاع را تحت کنترول آورید، با بهانه های در خواندند.می 

 

. ادعای "ملت سازی" دید خواهد ه " نش"آرام افغان ها هم برای این جناب باید گفت که وقتی شما نخواهید, این کشور

م( شما طرح کردید. در حالی که مفهوم "ملت" درین جامعه، بیگانه نبوده ۲۰۰1را در افغانستان، در کنفرانس "بن" )

است. ما یک "ملت" بوده ایم. ما ملتی هستیم، که پدران و نیاکان ما، برای ما به میراث گذاشته اند و تعریف "ملت" 

شناسیم. کشوری که درگیر را ما از "تعاریف" شما، اقتباس نه نموده ایم. چنان ملتی هستیم که خود ما، خود مانرا می 

که کشور شما، در رأس آن قرار داشته است، بحران شده است، از اثر رقابت ها و مداخالت "قدرت های بزرگ" 

ؤولیت اصلی خونریزی بی پایان، درین کشور، ، که مساست. ایاالت متحده یکی از آن دو قدرت بزرگ جهان است
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لت سازی" ای را به افغان ها، دوباره "اختراع" کنید. شما سیستم . این شما بودید که می خواستید "مبدوش دارد

م زمان 1۹۶۴"ریاستی" را بر طبق "نمونۀ" دولت "ایاالت متحدۀ امریکا"  کاپی کرده اید، قانون اساسی سالهای 

م را رونویس کردید و قدرت را بر گروپ های "ایتنی" و 1۹۷3سلطنت و قانون اساسی جمهوریت، بعد از سال 

« بیعقاید متفاوت مذه»و یا « ایتنی»تفاوت های  ذهبی" تقسیم کردید، که با خواست مردم ما، مطابقت نداشته است."م

 شهرت چنان ادارۀ را تشکیل داده اید، کهنبوده و نه خواهد بود. شما بوده اید که « بحران»در کشور ما، علل اصلی 

ملی افغانها را شما نمی توانید، از روی عملکرد گروپ "ادارۀ را در جهان کمائی کرده است. هویت اداره  فاسدترین

 «اختراع دوبارۀ»سیاسی" که خود "معاش" آنها را می پردازید، تعریف کنید. شما یا نفهمیده بودید و یا عمداً پالن 

 ایاالتیخ تأراز  آنها، مدعی شدید که کلتور و فرهنگ درخشان  و تأریخ "کهنتر" ، در کشور افغان هاپدیده ای را

به اختراع چرخ است. جناب "بایدن"، شما ممکن نشنیده باشید، که می گویند: " به همه جهان معلوممتحدۀ امریکا 

 تکرار شده نمی تواند.پالن و " اختراع موجود، نیاز احساس نمی گردد.

 

ه باشید، که "ملت" چیست. چاجتماع کثیراالیتنی ما، به مراتب متحدتر از ایاالت متحده است. شما ممکن توجه نکرده 

عمری دارد. ایا شما در ایاالت متحده "ملت" هستید؟ این "ملت" خود تانرا، چگونه تعریف می کنید؟ "ملت" در کشور 

ما، خصوصیت خاص خود را داراست. بگذارید که مردم ما، راه خود آنها را خود بروند. شرم آور است، که شما آن، 

کشور را در زمان شکست "حریف" تان، به "جنگ داخلی"  و ستان آغاز کرده ایدجنگ "سرپوشیده" را در افغان

سال، راه گم کرده اید و یا دروغ می گوئید. مگر نمی دانستید که علیه "تروریزم"  1۹کشانیدید. و حال پس از قریب 

 جنگ "جبهه یی" ممکن نبوده است. 

 پایان

 

                                    

 

           

 

 تذکر:

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! بر

 
 
 «جو بایدن»سخن چند با 

 


