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  ؛) ١( »جمھوری خراسان«ادعای فدراليسم تا اعالم از 
 دافتضاح ھم حدی دار

 

ِھای مخرب قومی زبانی در افغانستان را چند عنصر خود فروخته و فاشيست دنيای سياستگان معلوم است که به ھم ِ
شدن به دون ھمتان  گی و رنگ بازی سياسی و خم وچمگونه فرومايگی سياسی شان از ھيچالحال که در زند معلوم

 زبانی و -ديگران با جبھه ساختن ھای قومی  و"جنرال طاقت" و "يل يوناسماع"داخلی و بيرونی دريغ نکرده اند، چون 

 تراشی قومی به اين افراد و بااين جبھۀ گند وکثافت و دشمن اگر يک سر. کشانده اند ی به عرصۀ گند و بويناکی ئهمنطق

سر ديگر اين جدال  يابد، وصل است و امتداد می"و اشرف غنی حکمتيار، طالبان، کرزی "مرکزيت تيوريک و فکری 

ھا گروه ھای اين. شود  وصل می"پدرام لطيف"الخره به ا و ب"احمد شاه مسعود" آغاز و تا "حبيب هللا کلکانی"کثيف از 

و چنان در اين جنگ کثيف مشغول نگه داشته اند که  گرفته  ھا را در چنين يک جدال کثيف گروگان معينی از انسان

ھا انسان دربند افغانستان به جای مبارزه عليه نابرابری ھا، استبداد، فساد يونليم باعث شده تا توجه، انرژی و احساسات

پايان جنگ  ظاھر دموکراتيک حداقلی،ه وگسترده، تفکر طالبانی، اسالم سياسی، دفاع از ھمين ھای ارزش ھای ب  عظيم

 و پاشيدن بذر کينه اتنيک ھا و تالش برای يک صلح آبرومند و با افتخار مصرف جدال چرکين دشمن تراشی ميان

رسيدن به يک جامعۀ  ھای شوونيستی شان با نسخه پيچی گراھای مرتجع و قوماين جريان. وکدورت قومی گرديده است

ی تبارھا يعنی پارچه پارچه ساختن ئخواھی قوميت ھا و جدا ل سعادتمند را در استقالگیانسانی و داشتن رفاه و زند

 .کنند جو می و ھای مستقل و متخاصم جستھا و امارتو تشکيل جمھوری افغانستان

ِطی اين مدت آن سردمداران و طبقۀ حاکم  هکبشری زمان کمی نيست، ولی ببينيم سه صد سال به لحاظ رشد تاريخ 
ردند و خو و انسان آن ادعا داشتند که عشق می ورزيدند و قسم می بشار اين سرزمينآپشتون که بر کوه وکمر، دريا و 

افغانستان چه  ھای اين سرزمين به نامنوشتند، برای رنج ھای بيکران انسانگفتند و میانسانی می و از عدالت الھی 

  ؟کردند و ارمغان سيطره و سلطۀ شان چه بود و است

زورمندان تا بفھمد که اين تسلط سه صد سالۀ  داند نابينا و کور نيست و اين حداقل ھا را نيک می"لطيف پدرام"جناب 

ھای عظيم ترقی و پيشرفت و  چه ارمغان"اشرف غنی"گرفته الی  "احمدخان ابدالی"پشتون به نام يک اتنيک قومی از 

» جمھوری خراسان«خصوص مناطق پشتون نشين را به بار آورده است که حاال با اعالم  تکامل برای افغانستان و به
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ِو اعلی ترقی و  ِوونيستی تاجيک، اين تبار را به مدارج ھمگونتاجيک يا فارسی زبان افغانستان با رھبريت ش اتنيک
  .و مشرف بسازد تکامل نايل 

ِحقايق رھبری شوونيسم پشتون برای دارندگان حداقل شعور سياسی ِ   ؟سازد ی را برمال میئچه چيز ھا ِ

صوص ھزاره ھا، خه برابر اقليت ھای قومی ديگر ب  در"عبدالرحمن خانی"ًاوال جدا از استبداد و جنايات ضدبشری 

انگليس شد و خط ديورند را پذيرفت که اين خود باعث اولين به   بود که تسليم استعمار"عبدالرحمن خان"ِخود ھمين 

تلخ و عريان رھبريت سه صد سالۀ  ًثانيا بايد تکرار کرد که برای درک حقايق. تجزيۀ افغانستان گرديد حاصطال

و ترقی ميان لغمان و باميان و يا بدخشان را ندانست و  شوونيسم پشتون الزم نيست شعور ھنگفت داشت تا تفاوت رفاه

 ِ عظيم تخنيکی و تکنولوژيک به واليات پشتون نشين و باقی مناطق که سايرۀفوق العاد از آن به اصطالح امتيازھای

 کنرھا، زحمتکش پکتيا، ننگرھار، ھای و يا به طور نمونه نديد که انسان. نمايند، خبر نشدھا زيست میاتنيک ھا در آن

و بغالن و ساير مناطق کدام پله  بلخ يا مزارشريف، ھرات، پروان مقايسه با زحمتکشاندر  ...پکتيکا، کندھار و ھلمند و

را طی نموده اند که امروزه ) و سربلندی آحاد پشتون شده باشد که مايۀ رفاه، سعادتمندی(ِھای امتيازی ترقی و تکامل 

   ھای قومی يا تباری در زمرۀ خوشبخت ھای حقيقی افغانستان، جا داشته باشند؟اتنيک در تناسب به زحمتکشان ساير

ھا چه وضعيتی دارد؟ اين سه صد سالۀ پشتون به ھمين سان سرعت و سبقت کاروان علم و تمدن و فرھنک با رھبری

ی زحمتکش را به جلو و در رقابت با چه کسی، کدام قافلۀ تمدن پشتونھا سردمداران و پادشاھان پشتون به کدام سرعت

ھای  را مقايسه کنيد با سرزمين اند؟ به سطح سواد عمومی اين مناطق نگاه کنيد و آن رسانده  راندند و به عرش

و فرھنگی قاطبۀ زحمتکشان  ِمگر نه اين است که شرم عقبمانی عمومی علمی. ھازحمتکشان ديگر تبارھا و اتنيک

ترين مقياس بيسوادی وعقب  جامعه می بارد و بزرگ  اينانۀشستان از سر وافغانستان و اکثريت مطلق شھروندان افغان

ِآيا خود اين مقياس بزرگِ بيسوادی و عقب مانی . کنند تحمل می مانی فرھنگی در سطح جھان را مردم افغانستان
ھای اسالمی را با جنايتکارانی در  کمک غربی ھا و عربھا، تندروترين، شرورترين و جنايتکار ترين گروه یفرھنگ

ھا و صدھا جنايتکار و ددمنش ديگر به دنيا ھا و دهسياف ھا،گلبدين ھا، احمدشاه مسعود ھا، مزاری ھويت طالبان،

  معرفی کند؟

و زمانه ای و  کنيد که بازھم در ھيچ زمينه  به شاخص رشد اقتصادی افغانستان تحت زعامت طبقۀ حاکم ِپشتون نگاه

و کسی خشتی ش، چيزی جز مايۀ شرم و ننگ عموم نبود آرامش و  ی صلحئحتی در ھمان دوران ھای به اصطالح طال

ی در ئ کشورھاۀافغانستان از جمل. سازترين جامعۀ جھان باقی ماند ترين و بی ساخت و  فقير را برخشتی نگذاشت و 

ش نمی و طالبانيسم ی کسی حتی اسمش را ھم بلد نبود و اگر با اين تروريسمئود که از برکت داشتن چنان رھبرب جھان

   .توانستۀ جغرافيای جھان پيدا نمیرا در نقش بود، ھمين اکنون نيز کسی آن

 تفاوت  پشتون، ھزاره، تاجيک وديگران است که ِکه انکار ناپذيراست وضعيت اقتصادی وحشتناک زحمتکشان چيزی

عدالتی و ستم برتمام خانمانی، بيکاری، نابرابری، بیروزی، بی خاصی از ھم نداشته و ندارد، بلکه فقر، سياه

ِاساسی  اما واقعيتی که مانند يک اصل. شود ِصورت يک سويه اعمال میه  بين اکنون نيزھم زحمتکشان افغانسنان تا
است که حاکمان و زورمندان  ستم بر تمامی زحمتکشان جدا از تعلق اتنيکی وتباری شان جاری است عبارت از آن

گی چون واھب عالی زندو امتيازدار از تمامی م حيث طبقۀ مافوقه پشتون، تاجيک، ھزاره و اوزبيک و ديگران ب

ھای اعزازی در دولت و حکومت ھميشه ِمالی، دبدبه و شکوه خاندانی، منصب ھایدرآمدھای فوق العاده، مستمری

ِثروتمندان و مفتخوران  ِبوده اندکه جايگاه و صف طبقۀ حاکم و ستمگر را سوا و جدا از تعلق خونی و تباری برخوردار
محقق و خليلی،  ،اشرف غنی، احمد شاه مسعود وار به صف کرزی، دوستم، مالعمر،مشت نمونۀ خر. کند آن بيان می
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دار، مسلط، ِتفاوت ھای خونی و تباری، صف طبقۀ حاکم، سرمايه سياف، مجددی وعبدهللا ديده شود که چگونه با وجود

  . عرصه ھادھند؛ ھمچنين است ساير ِبيرونی، دالالن و تاجران فاسد در افغانستان را تشکيل می نمايندۀ سرمايه ھای

ی کشور و ئبرپا اين را توضيح دھدکه ساختن و يا  ه و مختصر به خواننده بايدِبيان اين تصوير سياسی بصورت نمون

ھا يک  خاطر نايل آمدن به حداعالی پيشرفت و برابری انسانه يک ملی بنتيا ا دولت و حاکميت سياسی زيرنام قوم وتبار

 زحمتکش ازيک رياکاری تاريخی است که ھدف اصلی آن جدا سازی تاريخی مردمان شريف و  و دروغ عظيم 

ِرھبری و منافع کالن  و گر به منصب ھای ليدری  شارالتان و حيله ایهھمديگر، تقويت تفرقه ميان آنھا و رسيدن عد
ِدر رقابت با قلدری حاکمان سلف و يا   گردن کلفت جديد"سردار"فردی و بيان استمرار فاصلۀ طبقاتی وتوليد يک 

  .رقيب، چيز ديگری نيست

و انسانيت از مسير  سال گذشته راه رسيدن به آزاد ی  گونه که در سه صدور شد که ھمانبه جناب پدرام بايد يادآ

احمد شاه  و )١(قرآن يک خطای عظيم انکار ناپذير بود به ھمين سان با تکيه به خدا و  ِسکتاريسم ، شوونيسم و فاشيسم

انسانی   ۀنيست به آزادی و جامع ممکن  ا،برای بازاريابی ديگرانديشانه از چگوار یقول ھایمسعود و ربانی و حتی نقل 

جدال ھای قومی و مذھبی نتيجۀ ضعف نيروی چپ و  ِط ارتجاعی دقيق است که تمامی اين بند و بساين. رسيد

ِمبارزۀ طبقاتی و ايجاد خطر کردن در قلب ارتجاع و نظام ھای سياسی با انواع  آزاديخواه، فقدان نيروی مجھز با انديشۀ
ی ھای کثيف برتری خواھی قومی و شوونيستی ئو صف آرا تجارب تاريخی  فاشيستی اش است، ولیخواھی  برتری

پاشاندن تخم کينه و نفاق قومی  رغم رياکاری ھای ليدران سياسی برای ثابت ساخته است که علی  فاشيستی در افغانستان

ن ديگری را با افغانستا خواھندشان نشان داده اند که نمیکراتيِو تصفيه ھای اتنيکی، زحمتکشان افغانستان در عمل و پ

  .ش تجربه نمايندِاالم بدتراز قبل

***** 

 

 یم لوق ناھاوخ تلادع و نامزرمھ ،ناراداوھ امش هب .درک مھاوخ مالعا ار ناسارخ یروھمج یزور :ماردپ فيطل  -١

 !"اظيلغ"ً اقاثيم  :ديجم نآرق نايب هب .مدنب یم قاثيم و منک یم داي دنگوس دوخ یادخ هب  .مھد

 

 

 

  


