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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

  ٢٠١۵ نومبر ١٣

  
  ،دولت وحدت ملی و مھندسان آن

 باشند  مسافران اسير میۀل کشتار بيرحمانو مسؤ
  

اين اوج جنايات آنھا باشد، اما چندی شود شايد  ھر کشتار و جنايت وحشتناک گروه ھای اسالمگرا تصور میاز  پس 

زجرُکشی فرخنده، . گردد دست جانيان اسالمی شوکه میه گذرد که بشريت از جنايتی به مراتب ھولناکتر ازآن بنمی

 او در دۀ ساله و شش ھمسفر ربوده ش٩ ۀسنگسار رخشانه، دو پاره کردن نوزادی در شرق و اينک سر بريدن شکري

  .باشند ی ميان کنش و افق ديد جنايتکارانی در ھيأت طالبان و داعش میئھاواليت زابل، ھمه حلقه 

اين بربريت تجسم مادی ناسيوناليسم و نژادباوری است که خود محصول سياسی جوامع طبقاتی بوده و با آميزش با دين 

ستان که در سوريه، انگيز نه فقط در افغاناز قدرت تخريبی عظيمی برخوردار گرديده و با خلق تراژيدی ھای نفرت

  . گيرد المللی سرمايه قرار میگان بينعراق و شاخ افريقا در خدمت منافع گردانند

توسط امريکا و شرکای غربی " بنکنفرانس اول "سنگ تھداب آميزش سيستماتيک ناسيوناليسم با دين در افغانستان، در 

ی که تاريخ خونباری در جنايت و بربريت داشتند به  ناسيوناليسم قومی و ارتجاع اسالمۀآن نھاده شد و طی آن پروس

ھای پشتون پس از سرازير برای ترميم غرور شکستۀ ناسيوناليست.  بر مردم افغانستان تحميل گرديدند"کرزی"رھبری 

 طالبان که عمدتاً برمحور ناسيوناليسم'' امارت اسالمی''شدن گله ھای مجاھد در کابل و متعاقباً با درھم شکسته شدن

ی استوار بود، کسب پايۀ اجتماعی مخصوصاً در ميان قبايل ئ غايت خرافاتی و متحجر قرون وسطاقومی و عقايد به

گاه نتوانست موضع   ھيچ"کرزی"به ھمين دليل .  و ھمراھانش در قدرت حاکمه امر حياتی بود"کرزی"پشتون، برای 

 آن جنايتکاران را، ، برای جلب حمايت آنھا"کرزی"البان علی رغم جنايات بيشمار ط. روشنی در قبال طالبان اتخاذ کند

 ھم در امتداد ھمان "اشرف غنی".  سر در يک آخور داشتند، برادر ناراضی خطاب می کرد"کرزی"که در واقع با 

از دنبالۀ نامش، خواست تا تعلقش را به ھمۀ ) احمدزی(او با حذف .  کشيده شده بود، گام نھاد"کرزی"مسيری که برای 

ی جنايتکارترين افراد ئايش از عملی کردن تعھدش برای رھابه ھمين دليل در سخنرانی ھ. پشتون ھا برجسته بسازد

  . منسوب به طالبان داد می زد

حتی جھل، . ی تصادفی نيستای از آنھا زير پرچم داعش، پديده ارشد و تقويت دو بارۀ طالبان و ظاھر شدن عده 

ی در درون و بيرون حاکميت از آنھا دفاع ئنھاد ھای آنھا ھمه پايه ھای مادی داشته و خرافه، تعصب دينی و نژاد پرست
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دولت وحدت ملی و . ی ھم بار بار اعالم نموده اند که ديگر با طالبان سر دشمنی ندارندئمقام ھای امريکا. می نمايند

ند مرجعی برای حذف طالبان و تفکر طالبی توان خواھند و نمی داری نمینيروھای حامی بين المللی آنھا در نظام سرمايه

. چون طالبان و داعش چيزی جز توھم و خوشخيالی نيستی ھا برای سرکوب نيروھای وحشيباشند، توسل به آن

رھبران خود تراشيدۀ مليت ھای تحت ستم، که با شعار فريبندۀ حق تعيين سرنوشت، از نژادباوری عليه نژاد باوری 

آنھا با تعميم دادن جنايت طالبان به مليت پشتون، که . در صدد حفظ منافع آزمندانۀ خود شان ھستندکنند، فقط  استفاده می

  . نمايند خود قربانی درجه اول اين نيروھای وحشی ھستند، صرفاً برای تحميل ارادۀ خود شان بر مردم، زمينه سازی می

ول نظام و مناسبات حاکم کاپيتاليستی است، حذف نيروھای عقبگرا و به شدت ارتجاعی و جنايتکار، که خود محص

خواھانۀ طبقۀ کارگر و اقشار محروم آزاديخواه و در رأس آنھا جنبش تواند متصور باشد که مردم آزادي زمانی می

آگاھانه به بنيادھای فکری و توجيه کنندۀ نابرابری و ستم، دين و ناسيوناليسم، که تکيه گاه اصلی جنايتکاران حاکم را 

درست مانند حرکت اعتراضی ديروز در کابل که زنان و مردان برای آزادی، عدالت و برابری . زد، پشت پا بزنندسامی

 سنتی و دينی ۀدر کنار ھم فارغ از تعلق قومی و جنسيتی به خيابان ھا ريخته و حاکميت پوشالی و رھبران خود تراشيد

 به زوزه "غنی" را در دفاع از "محقق" حرکت شکوھمندی که .را فرصت ندادند تا باز ھم برای آنھا خط و نشان بکشند

حرکت اعتراضی ديروز که خروش لرزۀ مرگ بر اندام جانيان لميده بر قدرت و مکنت انداخته بود ھمچنين به . واداشت

بقاتی وضاحت نشان داد که رھبران و مجريان قدرت حاکمه سوای تعلق سياسی و اتنيکی در کنار ھم از اقتدار و منافع ط

اين را مردم از عربده . شان به يکسان به دفاع بر می خيزند و به مردم کج دھنی نموده و چنگ و دندان نشان می دھند

يعنی اکثريت " در زمين بوريا و در آسمان ستاره ندارند"ی که ئآنھا.  نيز درک کردند"عبدهللا" و "غنی"ھا و زوزه ھای 

  .اندا به مصاف طلبيده مردم زحمتکش، قصرنشينان و غارتگران ر

داليل گوناگون از جمله عدم حضور فعال و ه خواه بي و عدالت طلبي ديروز مردم آزاديكه موج عظيم دادخواھ با آن

سازمانيافتۀ جنبش سوسياليستی به سرانجام مطلوب نرسيد و تخطئه شد، اما زنگ خطر بيداری و عصيان مردم پر طنين 

 و ءين حرکت نشان داد كه ديگر ممکن نيست مردم را به نام قوم و دين و با تزوير، رياا.  تر از گذشته به صدا در آمد

  .تحميق و زور و سرمايه منکوب کرد و به سکوت واداشت

ھای بيدفاع به دست اوباشان ھای کارگری افغانستان، عميقاً از جنايت تراژيک سر بريدن انسانسازمان سوسياليست

ما معتقديم که برای نھادن . داند  و خود را در درد مردم و خانواده ھای قربانيان شريک میاسالمی متأثر و متألم بوده

. عدالتی ھا بردصورت متشکل دست به ريشه ھای اين بی بهدنقطۀ پايانی بر وحشت گروه ھای اسالمی و نژاد باور، باي

نين ھمين نعره سرھای شان از تن شان بريده شده برای داد خواھی کسانی قيام کرد، که با ت" هللا اکبر"شود با شعار نمی

ی و برابری ئابر جامعه قرار داد که آرمان رھاتوان افقی را در بر فقط با مبارزۀ متشکل طبقاتی است که می. است

  . ھا در مرکز آن قرار داشته باشدانسان

  !دست مذھب و ناسيوناليسم از زندگی انسانھا کوتاه باد

   کارگری افغانستانھایسازمان سوسياليست

  ٢٠١۵مبر  نو١١؛ ١٣٩٤ عقرب ٢١

   

 

 
   


