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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  آھنگر .ش
  ٢٠١٧ فبروری ٠١
 
 

 افغانستان در ملی وحدت و ھا مليت مسألۀ پيرامون
 )رفيق يک پرسش به پاسخی(

 .باشيد سالمت به ارجمند رفيق

  :كنم می عرض پاسخ در سطری چند ،خواندم را مربوطه ھای الؤس

 است موجود واقعيت يك كه افغانستان ھای ملت سرنوشت تعيين حق( اصولی شعار" مورد در :که اند پرسيده شما از ـ ١

 داريد؟ نظر چه !؟") دارد عينيت و

 چند آن، سشگرپر به بتوان باالثر تا خواھد می كار و زمان زيادی مقدار كلی موضوع ھمچو روی بحث !محترم رفيق

 واقعيت يك" را آن پرسنده كه "افغانستان ھای ملت"موجوديت به ما مثال طور به .ساخت روشن را تئوری و موضوع

 روی بحث گذشته آن از .كند می فرق برخورد نوع باشد، "ھا مليت" منظور اگر .نداريم باور داند می "عينی

 مليت و شده مشتق "شدن زاده" معنای به "nasci" فعل زا و است التينی واژۀ يک که "nation" ملت اصطالحات

"nationality"، جنبش درون در نه كه است تاريخی بغرنج بحث يك کنند، می ترجمه ھم "تابعيت" را آن ًبعضا که 

 شناسی جامعه در نه و دارد وجود واژه دو اين از يك ھر تشخيص و تعريف در واحدی نظر جھان و کشور چپ

 از يكی ھركس خود سليقۀ و سياسی اھداف حسب كه است موجود زمينه اين در مختلفی افكار و ياتنظر .بورژوازی

 می استفاده مدرن شناسی جامعه در که معنائی به "ملت" اصطالح يا ترم كه گفت توان می اينحال، با .پسندد می را آنھا

 در و الطوايفی ملوك و فئوداليسم با تقابل در آن از ملی ھای جنبش ايجاد با كه است نوظھور بورژوازی تفكر زادۀ شود،

 با فئوداليسم بر داری سرمايه نھائی پيروزی دوران جھان، تمام در" :لنين قول به .كرد می استفاده قدرت تمركز جھت

 )٣۶٩ص فارسی، چاپ جلد، يک در لنين منتخب آثار( ".است بوده توأم ملی ھای جنبش

 با معروف اثر دو و اوست آن از رابطه اين در تحقيق و کار ترين مشخص که ستالين جوزف  :ملت تعريف اما و

 گذاشته، یجا به خود از "لنينيسم و ملی مسئلۀ" و )است گذشته نيز لنين نظر از که( "ملی لۀأمس و مارکسيسم" عنوانھای

 چھار اشتراک اساس بر و تهياف ترکيب تاريخی عوامل اثر در که افراد از پايداريست اشتراک ملت"  :كه داشت اعتقاد

 در اشتراک و اقتصادی زندگی اشتراک سرزمين، اشتراک زبان، اشتراک :است آمده پديد زيرين اساسی عالمت

 و ملی لۀأمس ستالين، .ی( ".گردد می متجلی ملی فرھنگ ويژۀ خصوصيات در اشتراک صورت به که روحی ساختمان

  )٣ص فارسی، چاپ لنينيسم
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 ندارند، را فوق ھای ويژگی و اند نشده داخل بورژوازی جامعۀ ساختار در تكاملی نظر از كه را قومی ھای گروه او

 داشته وجود توانست نمی و نداشته وجود ملتی داری سرمايه ماقبل دوران در" :گويد می صراحت به و داند نمی ملت

 ھم عواملی بنابراين و بود نشده پيدا رھنگیف و اقتصادی ملی مراکز و نيامده وجود به ملی بازارھای ھنوز زيرا باشد،

 ملی کل واحد دريک است، مجزا ھنوز که را آن از ھائی قسمت و َبرد می بين از را معينی خلق اقتصادی پراکندگی که

 نشده، نازل آسمان از وغيره فرھنگی اشتراک سرزمين، زبان، يعنی ملت عناصر البته .نداشت وجود سازد، می متمرکز

 در و بودند جنينی حالت در ھنگام آن در عناصر اين ولی .اند آمده وجود به داری سرمايه ماقبل دوران ھمان در بلکه

 می فراھم معين، شرايط وجود صورت در آينده، در را آن تشکيل امکان يعنی ملت تشکيل زمينۀ فقط حالت بھترين

 آن فرھنگی و اقتصادی مراکز و ملی بازار و رفت می اوج به رو داری سرمايه که دورانی در فقط امکان اين .نمودند

  .)٧ و ۶ص اثر، ھمان( ".شد واقعيت به بدل آمد، می وجود به

 اند عقيده اين بر ای عده .دارد بحث جای خود اين كرد، پياده افغانستان جامعۀ در توان می چگونه را فورمول اين حال

 گيرد، می بر در را ھا پشتون از جمعی كه كوچی زندگی .اند هنشد بورژوازی ساختار وارد ھنوز کل در ھا پشتون كه

 ھا، نورزائی ھا، عليزائی از زيادی ای عده .نيستند متوطن واحدی سرزمين در ھا آن .است داری سرمايـه ماقبل زندگی

 ھای یويژگ .دانند نمی پشتو ًبعضا كــه زنند، نمی حرف پشتو تنھا نه ھرات ھای اچكزائی برخی و ھا الكوزائی

 غرب شمال و شمال غرب، در مقيم ھای پشتون با كشور شرق و جنـوب در )پشتونوالی ويژه به( پشتونھا فرھنگی

 ، تفكر اين صاحبان خواند؟ ملت يك ستالين تعريف بنابر را آن توان می چگونه لھذا ؛...و است متفاوت ھم از كشور

 مختلف مناطق در ھـرکدام که تاجيک و ھـزاره و ازبـك است قبيل نايـ از ."ملت" يك نه دانند، می قـوم يك را ھا پشتون

 با آنھا و غرب يا شمال مقيم ھای ھزاره با گرديز در مقيم ھای ھزاره .دارند متفاوتی زيست شيوۀ و اند پراکنده کشور

 عادات از سياریب با پنجشير و تخار بدخشان، در ھا تاجيک نيستند، ھمسان ھا ويژگی ھمه در کشور مرکز ھای ھزاره

 ازبک با ...و فراھی يا ھراتی ازبک ھمچنان و ھستند بيگانه نيمروز و فراه ھرات، مقيم ھای تاجيک خصوصيات و

 باش و بود محل تفاوت که اين ضمن ھا مجموعه اين .دارد خواص و خوی تفاوت زمين ترکستان حتی و زمين قطغن

 را شناسانه جامعه تحقيق بدون سادۀ حکم يک شود نمی لذا .دھند یم تبارز نيز را فرھنگی جداگانۀ خصوصيات دارند،

  .داد تعميم آنھا مورد در

 )آزاد چه و مستعمره چه( مشخص حاكميت و جغرافيائی حدود با كشور يك "اھالی" يا باشندگان را "ملت" ديگر تئوری

 بلوچ، ھزاره، ازبك، تاجيك، پشتون، از اعم افغانستان در متوطن قومی ھای گروه تمام شامل "افغان ملتً"مثال .داند می

 ھند ملت يا ؛ ...و ترك كرد، عرب، تركمن، بلوچ، فارس، شامل "ايران ملت" يا ؛ ...ھندو نورستانی، ی،ئ پشه تركمن،

  .آن مليت و قوم صدھا شامل

 "ملی" و "ملت"  ۀکلم از جا چند در  "کمونيست حزب مانيفست" شان معروف اثر در انگلس فريدريش و مارکس کارل

 معينی قومی گروه نه کشوراست، يک شھروندان کل بگوئيم بھتر يا باشندگان شان منظور که اند کرده ياد مفھوم ھمين به

(ethnic group ) کشور آن مردم از.  

 :نويسد می و برد می نام "ملت" دو عنوان به ايتاليا و لمانا از مانيفست، م١٨٩٣ ايتاليائی چاپ پيشگفتار در انگلس .ف

 ھای انقالب روز يعنی م١٨٤٨ چ مار ١٨ روز با شد مصادف دقيقی طور بهً تقريبا "کمونيست حزب مانيفست" انتشار"

 مناقشات و پراکندگی و تفرقه اثر بر زمان آن تا ملت دو اين .... لمانا و ايتاليا ملت دو مسلحانۀ قيام يا برلين و ميالن

 سره ب ريشتا امپراتوری انقياد در ايتاليا .بودند گرفته قرار بيگانگان سيطرۀ تحت سبب ھمين به و شده ضعيف داخلی

  .)است ما از کلمات روی تکيه( "...داشت برگردن را روسيه کل تزار يوغ لمانا و برد می
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 ستمانيف" فارسی چاپ ۴٠ صفحۀ در .برند می کار به کشوری مفھوم ھمين به نيز را "ملی" اصطالح انگلس و مارکس

 جنبۀ ھا کشور ۀھم مصرف و توليد به جھانی بازار کشی بھره طريق از بورژوازی" :خوانيم می "کمونيست حزب

 ما از کلمات روی تکيه( ".کشيد بيرون ملی قالب از را صنايع مرتجعين، فراوان سفأ و آه رغم علی و داد وطنی جھان

  .)است

 می گفته آنھا زيست جغرافيائی حدود و کشور يک باشندگان و مردم ھمۀ به" ملی"و "ملت"ھای واژه اينجا که بينيم می

  .واحد کشور يک داخل در مسائلی نه ديگر برکشور است اجانب سيطرۀ و ستم ھم ملی انقياد و ستم از منظور و شود

 با نمتمد کشورھای پرولتاريای ھمبستگی مورد در او .است کاربرده به را "ملت" معنی ھمين به درست نيز لنين

 و اروپا ھای ملت ھم که پرولتاريا اين پيروزی از جلوگيری به قادر جھان در نيروئی ھيچ" :نويسد می آسيا زحمکشان

 مانده عقب اروپای فارسی، چاپ جلد، يک در لنين منتخب آثار( ".بود نخواھد خواھدکرد، آزاد را آسيا ھای ملت ھم

  )٣۶۶ ص ،...و

 می ميان به را نظريه اين "جوان فرانسۀ) غيرکارگر(نمايندگان ..." :آورد می قول لنق مارکس از لنين ديگری جای در

 که اين بدون الفارک، که گفتم کنايه طور به سپس ... .ايست شده کھنه خرافات ملت، خود حتی و مليتی ھر که کشيدند

 روی تأکيد( ".ببلعد را ھا آن بايد فرانسه وار نمونه ملت که اينست ھا مليت نفی از منظورش ًظاھرا باشد، آگاه خودش

 ص خويش، سرنوشت درتعيين ملل حق بارۀ در فارسی، چاپ جلد، يک در لنين منتخب آثار)(است ما از جا ھمه کلمات

۴٢۶ (  

 "فرانسه وار نمونه ملت" طنز کاربرد به با و گذارد می فرق "ملت" و "مليت" بين صراحت به مارکس کارل اينجا در

 است قايل ديگری معنای "مليت" به که حالی در .برد می کار به فرانسه "شھروندان" يا "اھالی" تمام ھوممف به را ملت

 .ببلعد را ھا آن تواند می فرانسه "ملت"و ھستند فرانسه ورای در که

 ركا به ميھنی ھای جنگ در گر بسيج شعار يك حيث به معنی ھمين به را خواھی ملت شعار ظھور نو بورژوازی ھکذا

 شعار از ...و سويدن از ناروی جدائی يا و تزاری روسيۀ حاکميت سيطرۀ از لھستان يا پولند آزادی برایً مثال .برد می

 شعار ھمگانی بسيج برای بيگانه استعمار با تقابل در نيز پرست ميھن نيروھای ھا بعد .کردند استفاده "خواھی ملت"

 و وصل مستعمرات مسألۀ با را ملی مسألۀ ...لنينيسم" :گويد می ستالين .ندگرفت بھره آن از و كردند بلند را خواھی ملت

 مسألۀ به و المللی بين عمومی لۀأمس به دولت داخلی و خصوصی مسألۀ يک از ملی مسألۀ عمل، اين با .ساخت مربوط

 روی تکيه( ".تاس گرديده بدل امپرياليسم اسارت از مستعمرات و مستقل غير ھای کشور مظلوم ملل نجات دنيائی

 ) ٨١ ص فارسی، چاپ "لنينيسم اصول به راجع" ستالين، .ی) (است ما از کلمات

 مظلوم ملل نجات مسألۀ بلکه نيست، کشور يک داخلی مسألۀ ديگر ملی مسألۀ" گويد می تمام وضاحت به ستالين اينجا

 توسط ما شدۀ اشغال کشور در امر، ناي از تأسی به ."است امپرياليسم اسارت از مستعمرات و مستقل غير ھای کشور

 سيطرۀ از کشور نجات مسألۀ به بلکه نيست، داخلی و خصوصی مسألۀ يک ملی مسألۀ بيشک جھانی امپرياليسم

 تجاوز با تقابل در شعار اين موقع به شدن مطرح و خوب استفادۀ ھای نمونه نيز گذشته در .است گرديده بدل امپرياليسم

 بسيج تحقق از كاملی نمود خود، بودن مترقی و كارآئی برجستگی، با شوروی امپرياليسم وسيالس و انگليس امپرياليسم

 ضد آزاديخواھانه، محتوای از ملی مسألۀ جائی به جا ھرگونه .است بوده ملی وحدت و کشورـ اھالی تمام شامل ـ "ملت"

 نفع به آن نتيجۀ و نادرست داخلی، لۀأسم يک به ما، مستعمرۀ و شده اشغال کشور در آن تجاوزی ضد و امپرياليستی

 .است ما ملی وحدت امر و اسير کشور و دربند خلق زيان به و آن متحد ارتجاع و اشغالگر و متجاوز امپرياليسم
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 کلمات از و افتاده راه افگنانه نفاق ھای فرياد و داد مسأله اين ساختن منحرف با مختلف مقاطع در که درد و دريغ با

 جامعۀ يک در .است ساخته گمراه نيز را نادان ای عده و گرفته صورت زيادی ھای استفاده سوء "يتمل" و "ملت"

 است، ثروت و قدرت توزيع خواست به ای بھانه ھا"مليت حقوق" مطالبۀ افغانستان مثل موزائيک و مليتی چند طبقاتی

 طبقات(بزرگ مالکان و بورژوازی ۀمطالب و خواست خصوصی، مالکيت و جامعه طبقاتی خصلت تداوم و حفظ با که

 ستم به نفعی و ربطی ھيچ خواست اين .خواھد می حاکميت در بيشتری سھم يکی ھر و باشد؛ می مليت ھر )حاکمه

 عمده متأسفانه افغانستان ھای "مليت" يا ")!؟(ھا ملت سرنوشت تعيين حق" شعار نيز اکنون ھم .ندارد ھا مليت کشان

 قدرت و ثروت از بيشتری سھم دريافت برای افغانستان ساکن اقوام و ھا مليت حاکـمــۀ طبقات سالح و شعار ترين

 حتی و ميتراشد قومی پشتوانۀ خود به مسأله اين تشديد با موجود ارتجاعی منازعۀ طرفين از يك ھر .است قرارگرفته

 می خون به را ما مظلوم خلق ،ھمسايه دول طلب عظمت و جو توسعه آزمند، زمامداران با مشترک خائنانۀ توطئـۀ طی

 ھای مليت کيب تر از اش خانواده ھزار ھا ده که یا بافته ھم به جامعۀ آخر .کند می تھديد را ما کشور بقای و كشد

 مادر ــ ازبک پدر آن، عکس و ھزاره مادر ـ پشتون پدر آن، عکس و پشتون مادر ـ تاجيک پدر از و شده بافته مختلف

 و پست ھای حاکميت منافع خاطر به بايد چرا اند، ساخته را ناشدنيی تجـزيه و محکـم ھای بنا ...و آن عکس و تاجيک

 ھستی تنھا نه تجزيه اين با و شود؟ کشانده تجزيه به شان خارجی اربابان و ...و ازبک ھزاره، تاجيک، پشتون، پليد

 نباشد؟؟؟ آن از گيری جلو به قادر کس ھيچ که شود می جاری خونی دريای بلکه پاشد، می ھم از خانواده ھزار ھزاران

  درغلتيد؟ بزرگی خيانت چنين به آگاھانه نا بايد چرا

 به شود می زده رقم )متجاوز امپرياليستھای(ستمگر اجانب دست به ھايش خلق تمام سرنوشت اكنون ھم كه كشوری

 تمام ھمگانی بسيج و خون پيوند با و اندبرھ كننده نابود ورطۀ اين از را خود ملی وحدت برندۀ سالح با كه اين جای

 ...احمدزی ـ احدی ـ کرزی ـ خلقی ـ گلبدين ـ طالب از اعم(عامالنش و )آن متحدان و امريکا(استعمارگر دھان بر خلقش

 ـ محقق ـ خليلی و "ازبك" ...مراد آق ـ جاللر ـ دوستم ،"تاجيك" ...ستمی ـ پرچمی ـ عطا ـ مسعودھا ـ ربانی ،"پشتون"

 و رفته روی آدم گرگان اين گرو در فريبنده شعارھای ھمچو قبول با بايد چرا بكوبد، كوبنده مشت با )"ھزاره" ...تنمدكش

 و ثروت بيشتر سھم دريافت برای که ھستند ارتجاع و استعمار شرم بی عمال فقط اين شود؟ ھا آن توپ دم گوشت ھم باز

 می دامن ما مظلوم خلق بين را شکنی استخوان شعارھائی چنين طرح با شان اربابان به خدمتی خوش برای و قدرت

  .ببرند بھره خود ظالمانۀ حاکميت تداوم و نفع به آن از تا زنند

 مزاری و "ازبك" دوستم با "پشتون" گلبدين وقتی آيا :بگوئيم بايد ناسالم عواطف تحريك و ھا جوسازی ثيراتتأ از فارغ

 عام قتل و كشور ويرانی به سنگر يك از و ساختند "ھماھنگی شورای" ھا ادیجھ حاکميت سياه دوران در "ھزاره"

 مربوطۀ گروه و اربابان پست منافع به يا و انديشيدند می پشتون يا و ازبك ھزاره، به كردند؛ اقدام كابل بيگناه مردم

  شان؟؟؟

 تعيين حق و منافع گشودند، می تشآ قساوت با مردم روی بر "پشتون" سياف با "تاجيك" مسعود وقتی ديگر سوی در و

 اين در كردند؟ می ءاجرا را شان كار جنايت اربابان دستور يا گرفتند می ھا ھزاره از را پشتون و تاجيك سرنوشت

 مطالبه را "مليتش سرنوشت تعيين حق" "ستمگر پشتون" گلبدين از "ستم تحت ھزارۀ" مزاری چرا ناميمون ھای اتحاد

 بود سپرده فراموشی به را "ھا تاجيك حق" مسعود چرا زد؟ نمی سخن "ازبك مليت حق" از دوستم چرا يا و كرد؟ نمی

 منافع و شان تنظيم و دسته حاكميت فقط كشيد؟ می خون به را ه ایجنبند ھر "ستمگر پشتون" سياف دست در دست و

 جامعۀ ُعريان ھای واقعيت اھ اين .بود طرف دو ھر دست به ويرانی و كشتار و قتل اصلی عامل خارجی اربابان

  خورد؟ را رياكارانه شعارھای فريب و ديد را ھا آن نبايد چرا ماست،
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 و آگاه و انقالبی ستادی پيشآھنگی با ستم تحت ملتی كه است ئيدأت قابل زمانی "ھا ملت سرنوشت تعيين حق "لۀأمس

 آن غير در .برھاند طبقاتی و ملی ستم از ار خود مترقی و انقالبی ستاد آن رھبری تحت و كند عنوان را آن مترقی

 که كند برخورد ھوشيارانه آن به بايد انقالبی نيروی و برند می سود ھا انگيزه ھمچو از ارتجاعی نيروھای ھميشه

 برای " :گويد می لنين موردی ھمچو در .نخورند را "خودی مليت" اصطالح به مرتجعين فريب زحمتکشان و کارگران

 خودی غير بورژوازی بر که باشد، وليکاروس بورژوازی او عمدۀ استثمارکنندۀ که است السويه لیع مزدور کارگر

 ....دارد رجحان يھود بورژوازی بر که ،پولند بوژوازی يا و دارد، رجحان

 استثمار، اين ضد هب آميز موفقيت مبارزۀ الزمۀ و است استثمار دستخوش مزدور کارگر حاالت اين از يک ھر در

 برای مختلف ملتھای بورژوازی مبارزۀ در پرولتارھا کامل بيطرفی اصطالح به و ناسيوناليسم از پرولتاريا تگیوارس

 ناگزير "خودی" ملی بورژوازی امتيازات از ملت يک پرولتاريای پشتيبانی کوچکترين .است اولويت آوردن دسته ب

 قسمت اول، جلد فارسی، چاپ لنين، منتخب آثار(."...شد خواھد ديگر ملت پرولتاريای در اعتماد عدم حس بروز موجب

 ) ۴٠٨ ص دوم،

 مليت کمونيستً مثال چگونه داند، نمی مجاز را "خودی ملی بورژوازی" از حمايت حتی پرولتاريا که معيار اين با حال

 يا و محقق خليلی، مثل جنايتکاری و نام بد مرتجعين با "خودی مليت حق" نام زير که بدھد حق تواند می خود به ھزاره

 با بلوچی يا و ازبک تاجيک، کمونيست يا و ...و طالب و کرزی با پشتونی کمونيست يا و شود؟ آواز ھم کشتمند

 به کشورما، مردمخواه و صادق دموکراتھای و ھا کمونيست شود؟ ھمراه و صدا ھم اش "خودی مليت" مرتجعين

  .کنند پرھيزً جدا شود، می منجر خلق به خيانت به که انحرافی ينچن از بايد دانند، می متعلق را خود که "مليتی"ھر

 را "خودی مليت نوشت سر تعيين حق"شعار ھمين گرجستان ھای ناسيوناليست برواكت انقالب از بعد شوروی اتحاد در

 لنين .دھند رجعت امپرياليسم دامن به باره دو را گرجستان خواستند می "سرنوشت تعيين حق" عنوان زير و كردند بلند

 مليت ھم كه ديد ستالين وقتی فرستاد، ديار آن به بود گرجی مليتی نظر از خود كه را ستالين قضيه، حل و بررسی برای

 از را گرجستان و كشيد بطالن خط شان جای بی ھای خواسته بر كنند، می استفاده سوء شعار اين از مرتجعش ھای

 سگ به مرتجعش ھای ناليست ناسيو رھبری به گرجستان اکنون ھم ولی .داد نجات داری سرمايه دامن به سقوط

 .است گشته بدل امپرياليسم زنجيری

 اسم با فقط حتی اينجا در .ببينيم سابق يوگوسالويای در را "ھا مليت سرنوشت تعيين حق" اين خونبار پيامد اينك

 ھای خلق آن از گيری انتقام برای مپرياليسما ولی زيستند؛ ھم دركنار وار برادر ھا سال آن ھای خلق ،"سوسياليسم"

 بودند، برگزيده را سوسياليسم امپرياليستھا، ميل رغم علی و بودند آفريده حماسه جھانی دوم جنگ در كه جسور

 ھای خلق اين مزدورخويش افراطی ھای ناسيوناليست برانگيختن با و كرد علم را "ھا مليت سرنوشت تعيين حق"شعار

 خانواده مورد در ويژه به و خود، درون در را "مليتی" مشکل نتوانند ديگر سال ھا ده تا که انداخت ھم نجا به را برادر

 شان كشور و کشيد خون و خاک به را آنھا وحشيانه بمباردمان با ھم بعد .کنند حل مختلف ھای مليت از شده ترکيب ھای

 به "مليتی" اساس به "ھا مليت سرنوشت تعيين حق" گويا لدلي به را يوگوسالويا اكنون ھم .ساخت مبدل خاكی تل به را

 .بايستد خود پای سر جھانی امپرياليسم به وابستگی بدون نتواند يك ھيچ كه كردند تقسيم ناتوان و كوچك كشور شش

 ـ كشورشان ويرانگران و مردم قاتالن تعصب، غلظت از ھا كوسووئی كه زدند دامن شدت به قدر آن را شان بين تضاد

 .گويند می شادباش خود وطن خاك به را شان تجاوزكارانۀ ورود و پندارند می خود ناجی را ـ ناتو جالد نيروھای

 با مظلوم ھای مليت واقعی دشمنان انقالبی، آگاه ستاد يك نبود با كه دارد وجود تاريخ در ديگر مورد ھا ده ھمچنان

 طبقاتی مبارزۀ ما وقتی كه است مبنا اين بر .اند زنجيركشيده به شتربي خود اسارت دام در را ھا آن شعار اين از استفاده
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 مفھوم ما برای مليتی مرز ديگر و نظرماست مورد طبقات ترين ستمكش سرنوشت تعيين حق دھيم، می قرار اساس را

 تعماری،اس ستم از اعم تبعيض، و ستم ھرگونه از ستم تحت ھای خلق و پرولتاريا كامل رھائی خواستار ما .ندارد

  .ھستيم ...و مذھبی جنسيتی، طبقاتی، مليتی، استثماری،

 ديگر كنيم، می مطرح را مبارزه )دون مائوتسه( "!شويد متحد جھان ستمكش ھای خلق و پرولتاريا" شعار زير ما وقتی

 طريق از هھرگا .دارد مذھبی و رنگ و نژاد چه يا و مليتی چه ستمكش خلق و پرولتاريا كه كند نمی فرقی ما برای

 تبعيض و ستم ھرگونه منشای و شوند می گفته حاكمه طبقۀ كه را ھا مليت تمام توليد وسايل عمدۀ مالكان طبقاتی مبارزۀ

 تبعيض و ستم گونه ھمه ھای ريشه كوشيم می اصولی و پيگير مبارزۀ با آنــــگاه كشيم، زير به قدرت اريكۀ از ھستند،

 در و "خلق دموكراتيك ديكتاتوری"دولت .باشد انسان دوست انسان آن در كه كنيم يجادا انسانی ای جامعه و بخشكانيم را

 برای واقعی دموکراسی اش اصلی معنای کنند، می تعبير بد را آن ھياھوگران که ،"پرولتاريا ديكتاتوری" تکاملش

  .دارد عھده بر را رسالتی چنينً دقيقا كه است دولتی نوع و است مردم اکثريت

 كند، ستم ديگری مليت بر ـ پشتون كشان زحمت و پرولتاريا ًمثال ـ مليتی پرولتاريای كه نشده ديده حال تا عينینظر از

 شيرۀ ديگر، ھای مليت حاكمۀ طبقات ھمدستی با خودش مليت حاكمۀ طبقۀ و است طبقاتی سنگين ستم زير نيز او چه

 برای شام تا بام از ...و ازبك تاجيك، ھزاره، زحمتكش مانند يزن او .كندم می ھا مليت ساير كشان ستم مثل نيز را او جان

 کشتمندھا، ھا، خليلی ھا، سرابی اين عكسه ب .دھد می انجام فرسا توان و شاق نميركار و بخور ای لقمه آوردن دسته ب

 پشتون؛ ایھ گلبدين ھا، سياف ھا، کرزی ھا، ھزارگل ازبك؛ ھای دوستم جاللرھا، مرداھا، آق ھزاره؛ ھای محقق

 و )مافيائی سرمايۀ صاحب و کمپرادور ًعمدتا( دار سرمايه ھا ده و تاجيك ھای عطا ھا، فھيم مسعودھا، خالقيارھا،

 را ... و تاجيك پشتون، ازبك، ھزاره، كشان زحمت ھم دست در دست كه ھستند پشتون و تاجيك و ازبك ھزاره، فئودال

 افغانستان کجای ھر در اکنون ھم .سازند می فرعونی زندگی خود به ھا آن جرن ثمرۀ از و كشند می استثمار و ستم زير

 مظلوم ھموطن ھزاران فالکتبار زندگی و زحمتکشی و رنج بهً فورا تان چشم بنگريد؛ را تان طرف چھار داريد قرار که

 و گرما در شام تا امب از که خورد می ...و ھندو نورستانی، ئی، پشه بلوچ، ترکمن، ھزاره، ازبک، تاجيک، پشتون،

 جوی و جست به ھا دانی کثافت و ھا درخرابه شان اطفال اوحت ريزند می عرق نانی لقمۀ برای فرسا طاقت سرمای

 تاجيک، پشتون، ھای مليت نام َقبل از که بود خواھيد ادانیدش فرعونی قصرھای ناظر حال عين در .لولند می خوردنی

 و شخصی منافع فقط کشور؛ و "ملت" به نه و ھستند بند "مليت" به نه شدادھا اين .اند رسيده آن به ...و ھزاره ازبک،

 بيشتر طی را آن ما مردم و دارد ارجحيت کشور و ملت و ھا "مليت" تمام بر شان خارجی اربابان منفعت و شان طبقاتی

 .اند ديده خود مستقيم تجربۀ به سال سی از

 نظر از صرف، كه ساخت حاكم طبقات متوجه را مبارزه تيز لبۀ بايد عماری،است ستم رفع و امپرياليسم تجاوز دفع با

 مليت كليۀ كشان زحمت شد، منتقل كشان ستم و پرولتاريا به قدرت و مالكيت وقتی .دارند پيوند مختلف ھای مليت به تبار

  .كرد ندخواھ حساب تصفيه خود مليت گران ستم با اول قدم در و شوند می خويش سرنوشت بر حاكم ھا

 در ھا ملت حق ھا؛ ملت حقوق کامل تساوی " :دارد مطابقت لنين گفتۀ اين با ما موقف و خواست ملی مسألۀ مورد در

 می کارگران به مارکسيسم که ملی برنامۀ آن اينست ـ ھا ملت کليۀ کارگران آميختن ھم به خويش؛ سرنوشت تعيين

 ) ۴۵١ص ھمانجا،(."...آموزد

 طبقات ھمانا ملی وحدت زنندۀ برھم و مانع ترين عمده كه برسانيم عرض به بايد نيز ملی وحدت تأمين مورد در ـ ٢

 و تفرقه به زدن دامن با ارتجاع، و امپرياليسم ميان تاريخی و سرشتی پيوند پايۀ بر كه ھستند کشور ھای مليت حاکمۀ

  .كنند می تأمين را شان مرتجع و ياليستیامپر باداران و خود حقير و پست منافع مختلف، اقوام و ھا مليت جدائی
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 انصارشان و اعوان و کشتمند محقق، خليلی، از را خواھی ھزاره افگن تفرقه شعار ھرگاه اكنون ھمين رويم،ن دور

 اجنبی باداران و خود دنبال به را ھزاره خلق از ھائی بخش توانند می بخش نجات و مترقی برنامۀ كدام با ديگر بگيريم،

 مليت حاکم طبقۀ طلبانۀ عظمت و گرايانه قوم شعارھای فريب و شود آگاه منافعش به پشتون خلق اگر يا و ند؟بكش شان

 نفر چند و دارند برايش نگر آينده و مترقی دستاورد چه امثالھم و احدی کرزی، سياف، گلبدين، طالب، نخورد، را پشتون

 طبقات سياسی نمايندگان نقش در ھايش پالگی ھم و دوستم و نحواريو و مسعودھا اگر ھكذا رفت؟ خواھد شان دنبال به

 و تاجيك ھای خلق از ھائی گروه و كوبندن سينه به را دروغين خواھی مليت سنگ ازبک و تاجک ھای مليت حاکمۀ

 ....و دھند؟ ادامه شان ننگين عمر به توانند می روز چند نفريبند، را ازبك

 چه ديگر اجانب، مزدوری و مردم اموال غارت و جھل فقر، ويرانی، نريزی،خو و جنگ جز جنايتکاران مجموعۀ اين

 تاجيک، پشتون، از اعم( مظلوم افغان کدام ديگر را اين دارند؟ و داشته آن ستمکش مردم و ملک اين به دستآوردی

 نمی آنھا تلخ راتخاط و ناروا عملکرد ھمه اين از بعد )...و ھندو نورستانی، ای، پشه بلوچ، ترکمن، ازبک، ھزاره،

 بلکه نايستد، اينھا برابر در تنھا نه کسی اگر بازھم تلخ، تجربۀ ھمه اين با کشد؟ نمی و نکشيده را آن رنج و درد و داند

 پس کند، می ستم خود به ھم خودش او کند، توجيه تبارگرائی خاطر به را خود ھموطن و وطن برخود، ستم ھمه اين

 .است ستم شايستۀ

 در قرارگرفتن با ھا بندی قطب ايجاد و ملی وحدت زدن ھمه ب با كه اند بوده حاكمه طبقات اين ھميشه يختار طول در

 و تحريكات چنين بدون ھرگز ورنه .اند پرداخته حريفان با رقابت و خود منافع تأمين به ھا بندی قطب اين از يكی رأس

 توان می ميان اين در ھم استثنائی كه شد متذكر بايد البته .دافتن نمی ھم جان به مختلف ھای مليت كشان ستم ھائی انگيزه

 کشور تاريخ اخير خونبار دھۀ سه از قبل .باشد سر يك و دست يك كه يافت توان نمی درجھان را ای پديده ھيچ ولی ديد،

 قالبی، مھوریج و سلطنتی ارتجاعی ـ طبقاتی ھای حاکميت و ھا نظام از ناشی نابسامانی و مصائب تمام رغم علی ما،

 برنامه کامل تحقق كه اندی و سال سی اين طی اما .نداشت وجود شديدی ھای برخورد چنين شرايط، با متناسب بازھم

 و مليشيائی ـ سازائی ـ خلقی ـ پرچمی نوع از انقالبی ضد و ارتجاعی سياسی ـ ايدئولوژيک اسارتبار و ويرانگر ھای

 وطن و مردم برای گسترده ويرانی و خون دريای و آفريد جنايت کوھوارۀ آن ثالام و ملتی افغان ـ طالبی ـ جھادی گونۀ

 و "ثوری انقالب" ھای شعار ديگر و شد ورشكسته درعمل شان ھای سياست و ھا ايدئولوژی و آورد ارمغان به ما

 احساسات و يزغرا تحريك شد؛ خريدار بی و کساد بازارش و افتيده رونق و رنگ از طالبی ـ اخوانی خواھی اسالم

 به آن از و قرارگرفته شان مرتجع ئی منطقه و امپرياليستی باداران و مرتجعين اين دست در ای وسيله مليتی و قومی

 خطير مقطع در ما كشور خلق نياز اشد كه را ملی وحدت و کنند می استفاده سوء وجھی ترين افراطی و شديدترين

  .زنند می ھمه ب کنونيست،

 خلق و است بوده استيالگران و تجاوزگران برابر در ما مردم پارچۀ يك ملی وحدت شاھد بارھا ما شورك طوالنی تاريخ

 غرب تا شرق از و جنوب تا شمال از . . .و ھندو نورستانی، ای، پشه بلوچ، ترکمن، ازبك، ھزاره، تاجيك، پشتون، ھای

 تجاوزگران اواخر اين در ـ تجاوزگران .اند ميدهرز متحدانه شان وطن نجات برای و متجاوزان مقابل در سنگر يك در

 می و گرفتند می آتش زير را پشتون دلير خلق كه آنچنان )شان متحدان و امريکائی تجاوزگران حال و( ـ شوروی

 اشغالگـر و متجاوز استعمارگران شكست .کنند می و كردند می بمباردمان شدت ھمان به نيز را ديگر ھای خلق گيرند،

 يك دستآورد نــه است، بـوده ملی وحدت محصول يعنی افغانستان ھای خلق كليۀ سترگ مبارزۀ محصول هھميش نيز

 شده، دار خدشه داخلی دشمنان دست به يا و بيرونی دشمن عوامل توسط وحدت اين كه ھرگاه .مشخص قوم يا و مليت
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 انگيز درد و رقتبار حالت و موجود اگوارن وضع آن بارز نمونۀ كه است؛ گرفته باال كشورما و خلق خسارات و تلفات

  .است کنونی

 كشور در ملی مـوجـود فاجعۀ به دادن پايان عوامل از يكی نيز ملی وحدت ديگر، ضروری عوامل بر مزيد ما، اعتقاد به

 در اکنون ھم که "ھا مليت حقوق احقاق" و "خواھی مليت" ھای ترفند .كرد كارً جدا آن تحكيم و ايجاد برای بايد كه است

 سرحد تا مختلف ھای مليت حاکمۀ طبقات و ميھن بی فروش ملت یا عده توسط ما کشور امپرياليستی اشغال شرايط

 در آن آبشخور که ايست خائنانه ھای طرح شود؛ می مطرح ما، کشور اھالی ھمۀ آبائی سرزمين افغانستان، تجزيۀ

 خود ملی وحدت از و ساخت خنثی و افشاء را آن ءقوا مامت با بايد و است کشورما نزديک و دور غارتگر ھای کشور

 .کرد دفاع کشور "اھالی" تمام شرکت با ميھن ارضی تماميت مانند نيز

 ملی راستين وحدت و کشور ملی آزادی و استقالل داعيۀ بين ما، شدۀ اشغال کشور موجودۀ آشفتۀ و سفبارأ شرايط در

 و آن مرتجع ايادی و امپرياليسم شکست که ھمانطور .است موجود تنگاتنگی متقابل رابطۀ افغانستان اقوام و ھا مليت

 گونه ھمان به نيست، ممکن مردم عمل و اراده وحدت و  "ملی وحدت" بدون کشور خلقھای پيروزی و ملی آزادی کسب

 ھمه طور به را "ملی وحدت" مردم، اجتماعی ـ ملی حاکميت تأمين و ملی آزادی کسب و ارتجاع و امپرياليسم شکست

  .بخشد می گسترش و عمق جانبه

  پايان

 


