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  موسوی

  ٢٠١٧ می ١١

  

  !نمی شناسداخوانيت قوميت 
ھنگامی است به نامۀ يکی از دوستان ھمرزمی که بعد از مطالعۀ بحث ھای فيس بوکی اين نوشته در واقع پاسخ دير

به دولت، رخ داده است، نگاشته و " گلبدين"بوک، بعد از پيوستن به رسم اعتراض گزارشی از اتفاقاتی که در فيس 

اين نيز به سينه می زنند، با تأسف دردر آن متذکر شده است که تنی چند از کسانی که گاھگاھی سنگ چپ را 

 خدمت اين ھمرزم. مضحکه شرکت نموده، له و يا عليه اين و يا آن اخوانی بر مبنای تعلقات قومی موضع گرفته اند

  :بايد نگاشت

 آنھائی که با تاريخ آلوده به ننگ اخوان و فعاليت ھای آن در افغانستان آشنائی دارند، به خوبی به ياد دارند که -*

، در جوشاجوش نبرد آزاديخواھانۀ مردم عليه "جمعيت"و " حزب"احزاب اخوانی در مجموع، به خصوص 

ملت ما زير سؤال قرار گرفته بود و می بايست بيشتر از متجاوزان روسی، يعنی آنگاھی که بود و نبود کشور و 

ھای اين دو باند معلوم الحال که تاريکخانه ھميشه بر خواست آزادی ملی و استقالل تأکيد صورت می گرفت، 

دريافت می داشتند، از جمع نخستين نيروھائی بودند که به صورت علنی و آشکار استخباراتی شعار روز شان را 

د رسمی شان، در پناه اسالم خواھی مفرط، شعار وطن و ملت را مساوی با شرک و کفر اعالم داشتند تا حتا در جراي

  .چه رسد به اين که حاضر باشند راجع به اقوام بحث نمايند

دوستی وطن نيمی از ايمان " اين که آنھا در آن زمان حتا حديث شناخته شده و معروف در کشور ما را مبتنی بر - * 

ی معرفی می کردند و از ھمه می خواستند تا با زير پای نمودن ھويت قومی، ملی، ميھنی و آزاديخواھانه جعل" است

 دھۀ اخير به وضاحت ۴بود، تجارب خونبار " اخوانيت"تمام ھم و غم و شان را اسالمی بدانند که معرف آن اسالم 

 سياست ھای استعماری و ارتجاعی دور و ثابت ساخت که تمام آن اسالمخواھی ھا چيزی نبود به جز عملی نمودن

نزديک تا مبارزات آزاديخوھانۀ مردم ما را از مسير اصلی آن منحرف نموده، به جای دفاع از افغانستان، تماميت 

ارضی آن، تأئيد و تمکين به حقوق خدشه ناپذير دموکراتيک مردم، وظايفی را که از سيد قطب و محمد قطب به 

 قرار دادند تا از يک سو تمام گله ھای دزد و آدمکش اخوان را از سراسر جھان به جای مانده بود، در رأس

ايند و از جانب ديگر در اساس چيزی به نام آزاديخواھی و حريت را امکان سربلند کردن  افغانستان جمع نمگاهکشتار

ه و نوکران امپرياليزم و ، مردم روی به طرف آنھا برگردانيد ھای اشغالگرندھند تا مبادا شب فردای اخراج روس
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  .ارتجاع ھار را نيز از افغانستان اخراج نمايند

 وقتی خالف استفادۀ ابزاری ديروز آنھا از اسالم، امروز بر اسالم شان رنگ قوم و زبان را حک می نمايند، می -*

وچه تنزل ا سرحد بقال سرکبايد متوجه بود که آنھا به ھمان سانی که ديروز از اسالم استفادۀ ابزاری نموده، خدا را ت

 عقب شعار ھای قوم پرستانۀ آنھا نيز اھداف و اميال امپرياليستی و ارتجاعی خود را پنھان نموده، دادند، امروز در

  .بايد کوشيد آنھا را افشاء نمود

ز اين که  با حرکت از نکاتی که در فوق تذکار يافت به جرأت گفته می توانيم که اخوان و اسالم سياسی گذشته ا- * 

ھيچ گاھی افغان نبوده اند و ھيچ ربطی ھم به افغانيت نداشته اند، از لحاظ مناسبات قومی نيز نه ربطی به تاجيک 

داف شان از اسالم استفادۀ ابزاری ھآنھا ديروز جھت تحقق ا. کاوزبيطی به پشتون، ھزاره و يا بدارند و نه ر

زاری نموده، با به جان ھم انداختن مردم با ھم برادر افغانستان خود لقات قومی وزبانی استفادۀ اباينک از تع نمودند

  می سازندرا حفظ و اھداف شوم امپرياليزم و ارتجاع را براورده 

 اگر ھمين طور نمی بود، و اخوانيت با قوميت آشنا و به اصطالح دست بر روی قوم خود بلند نمی کرد، چرا می -*

" سفزا"در بدخشان و تخار جوی خون طرفداران " احمد شاه مسعود"در رأس ھمه بايست جمعيت و شورای نظار و 

را به راه می انداخت؟ چرا می بايست تاجيک ھای اندراب، کوھستان، پنجشير و کوھدامن را لشکر پشت لشکر به 

 می بايست خاک و خون می کشانيد؟ به ھمان سان ھرگاه چنان می بود و اخوانيت با قوميت آشنائی می داشت، چرا

جناياتش را در واليت ھلمند و قندھار تا آنجا فزونی می بخشيد که قومندانی مانند " گلبدين"حزب اسالمی به رھبری 

عصمت و رسول آخند زاده را به دام روس انداخته از آنھا مليشه ھای بی مقداری می ساختن؟ اگر ھمين طور نمی 

ريختانده می ... و " مجروح"ھا ، " کتوازی"ھا، " الفت"پشتون يعنی بود چرا در پاکستان خون فرزندان راستين قوم 

کشمير "شد؟ اگر ھمين طور نمی بود چرا می بايست از خون خلق دلير پشتون تنھا در واليت کنر، توسط قومندان 

که ھمه پشتون " سازمان ولسی ملت"جوی خون به راه می افتاد؟ چرا می بايست به صد ھا عضو رفقای " خان

  دند درواليت ننگرھار قتل عام می گرديد؟بو

از تمام اين نمونه ھا و ده ھا و صد ھا مورد ديگر يک نکته به وضاحت روشن می گردد، که اخوان و اخوانيت 

ھمان سانی که ميھن نمی شناسند، آزادی و دموکراسی نمی شناسند، دقيقاً به ھمان سان قوم و زبان نيز نشناخته، نه 

ھا مدافع اقوام تاجيک و " خليلی"ھا و " مسعود"ھا پشتون و مدافع قوم پشتون اند و نه ھم " ينگلبد"و " گلبدين"

بلکه ھمه و بدون استثناء داعيان اسالم سياسی اند که می خواھند به منظور سوار شدن بر گردۀ مردم، اين . ھزاره

  . و ارتجاع حراج نماينداد ھای مختلف را در بازار مکارۀ امپرياليزمژنو بار خون و تبار اقوام 

 وضو تازه می کنند، از ن و اما اين که چرا عده ای از افراد به اصطالح شناخته شدۀ چپ نيز در اين باتالق متعف-* 

  :چند حالت خارج نيست

  يا اين که آنقدر احمق و نادان ھستند که حيف است بر آنھا نام چپ گذاشت، بلکه حتا اگر کتابخوان ھم باشند، بھتر-١

  .معرفی نمود" رپائی بر او کتابی چنداچھ"، "سعدی"است آنھا را به حکم 

 وقتی پای مسألۀ معرفتی در بين نباشد، بسيار امکان دارد که آنھا از اساس نيروھای پوششی ارتجاع راست و يا -٢

 می خواھند با مساعد ايادی امپرياليزم باشند که به حيث وظيفه تا اين زمان در بين چپ خود را پنھان نموده و اينک

 قوم پرستی نساختن فضاء آن عده از متعلقان چپ را که درک پائين دارند به دام خود انداخته، در باتالق متعف

  .بکشانند

 به نظر من در مقطع کنونی به مانند گذشته، اعالم موضع در قبال سياست ھای قوم پرستانۀ اين و يا آن جھت، -٣



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

به عبارت ديگر، . ی تواند بر مبنای آن تعلق افراد به چپ و يا راست را محک زديکی از شاخص اساسی است که م

لنينيزم  - ھرگاه خواسته باشيم ميزان صداقت و عدم صداقت افراد را به انديشۀ دوران ساز عصر يعنی مارکسيزم

ه بايتکاران وابسته و ساير جن" مزاری"، "مسعود"، "گلبدين" نسبت به ار ۀ مائو محک بزنيم می توانيم نظرشانديش

اسالم سياسی معيار قرار دھيم، آن عده از کسانی که خواسته باشند به ھر بھانه ای، جنبش انقالبی را به پای آنھا 

 را سيراب سازند، چه بخواھند و چه ھم نخواھند، داعيان اسالم سياسیکشانيده از خون فرزندان خلق، درخت قدرت 

  .نه در درون جنبش چپ می باشنددر يک کالم دشمن چپ و نفوذی بيگا

 بر ماست تا اين معيار را در مقطع کنونی به دقت در نظر گرفته، در تمام مجادالتی که ايادی امپرياليزم و -۴

، استخوان شکنی بين خلق ما به وجود بياورند، بدون "مسعود"و يا " گلبدين"ارتجاع می خواھند با علم کردن قوميت 

موده، با محکوم نمودن چنان سياستی، مجريان آگاه آن را جاسوس و نوکر اجنبی اعالم کمترين تعللی افشاگری ن

 یم ويرانگرانۀ ايادی امپرياليزم و ارتجاع را سد یفقط در چنين صورتيست که از يک جانب جلو فعاليت ھا. بداريم

  .شده می توانديری نمائيم و از جانب ديگر، از افتادن فرزندان نا آگاه خلق به دامن دشمنان خلق جلوگ


