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 آزاد ميفھ
  ٢٠١۶ اگست ١٣

  

 "ئیروشنا جنبش" از ديگری روايت
 هجامع عمومی اذھان برق انرژی انتقال پروژۀ به اعتراض در" جنبش روشنائی" به موسوم جنبش بدينسو چندی از

 حرکت اين روان، سال اسد دوم ئیپيما راه و ئیگردھما در که تأسف با .است ساخته مشغول خود به را افغانستان

 حملۀ اثر در معترضان از زيادی تعداد و شد کشيده وخون خاک به شكلی خونبارترين و جنايتبارترين به اعتراضی

 و زخمی شدت به ھم تعدادی و باختند جان فت،گر عھده به را آن مسؤوليت" داعش" که اسالمی وحوش انتحاری

 سنگر به آن رھبری در ارتجاعی نيروھای خزيدن با سرانجام و آغاز مدنی مطالبه يک از اعتراض اين .شدند مجروح

 .يافتء ارتقا سياسی اسالم و تباری ناسيوناليسم باروی و

 گردانندگان، از بخشی شد، می ديده تدارک اسد دوم ئیپيما راه که لحظاتی آخرين در ھمچنين و ھمايش دومين در

 سھم وارد و کردند مقاطعه آن با … و مدبر صادق و دانش سرور محقق، خليلی، وجود در آن اصلی رھبران و مجريان

 به ھمچنان که مجريان و رھبران دوم نسلرھبران  از ئیھا چھره  اما .شدند و "ملی وحدت دولت "با معامله خواھی

 و طرد فريبندۀ شعار با کنند، می نمايندگی را اسالمی نيروھای و تباری ناسيوناليسم ايدئولوژيک واضعم و سياسی لحاظ

 در سياسی اسالم ھای چھره ترين مرتجع از يكی دار ميراث را خودشان و کردند وجود ابراز"  سنتیرھبران" از گذر

 اسالمی وحدت حزب به متعلق بيشترينه که ھزاره اریتب ناسيوناليسم سنتی بخش. خواندند "مزاری عبدالعلی " افغانستان

 سلطان حواريون خلق، دموکراتيک حزب از بازمانده بقايای ھمچنين و آن از منشعب متعدد ھای فراکسيون و ھا شاخه و

 االتانفع و فعل ھمۀ بر بالمنازعی سلطۀ و بوده تباری ناسيوناليسم دار ميدان دھه سه از بيشتر طی ھستند، کشتمند، علی

 سياسی فعاالن و کنشگران از ديگری بخش نيروھا، اين کنار در  .اند داشته ھزاره مليت به متعلق مردم ميان در سياسی

 کشف و " فكری بلوغ و به " نادم گذشته از که چپ نھادھای و ھا سازمان در سياسی فعاليت پشينۀ با ًبعضا مدنی و

 مذھبی منزلت و رھبری سيادت، وقت فوت و درنگ بدون بودند، رسيده ليبراليسم و دموکراسی مورد در ازلی " حقايق

 در طيف اين .شدند پذيرا دھه سه از بيشتر در پنداشتند می "ناجی"  و قديس که را ئیآنھا سياسی، اسالم ھای چھره

 به ارید سرمايه کشورھای توسط طالبان اسالمی امارت پسا دولت مھندسی از پس خصوص به و سال ھمه اين جريان

 قدرت جدال در حاضر اصلی نيروھای بگير مواجب و نظام پياده نيروھای نقش در بيشتر امريكا، امپرياليسم رھبری

 "،  " پيروزی " ضامن حيث به قومی -اسالمی جنبش سران به اتنيكی ِعرق و تباری ناسيوناليسم سر از و شده ظاھر
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 فورموله و اعتراضی  حرکت و جنبش اين در نيز نمودند، اقتدا قومی " عدالت" کنندۀ تأمين نھايت در و " بھروزی"

 .دارند و داشتند سھم آن مطالبات و خواستھا نمودن

 بدون زندگی مواھب ھمۀ از برابر برخورداری و رفاه برای مردم اعتراضی جنبش شد گفته آغاز در که گونه ھمان

 و خواستھا جنبش اين که اين بر مشروط است، حمايت و دفاع قابل و ترقيخواھانه حق،ه ب مطالبۀ و خواست ترديد

 مطرح شان مذھبی و قومی تعلق از فارغ شھروندان ھمۀ برای و عمومی مطالبۀ و خواست يک عنوان به را مطالباتش

 ھر بررسی و قضاوت برای رو ھره ب .دھد قرار مخاطب را کشور شھروندان مطالبات آن شدن متحقق برای و نمايد

 جنبش آن خود به بايد که بل نيستند، مالک ھا آن در مردم وسيع تودۀ مشارکت و شعارھا خواستھا، عنوان، تنھا جنبشی

 .داد قرار قضاوت و بررسی مورد را آنھا و کرد نگاه کند می نمايندگی که منفعتی و سياست و رھبری به ن،يمع

 .نيست  و نبوده مستثنی امر اين از نيز "ئیروشنا جنبش "

 بيانگر تواند نمی سياست دنيای و واقع عالم در است، گذاشته خود  بر که اسمی ھر از بگذريم "ئیشنارو جنبش "

 تحقق" برای که اند مدعی آن سردمداران که حال عين در .باشد است آن تحقق دنبال که سياستی و واقعی تمايالت

 نه است فرق مادرد "شعار و نمايند می شتال ھزاره مليت بر شده  اعمال تاريخی تبعيض رفع و " متوازن انكشاف 

 می مطالبه رژيمی از را " فرق"يا تبعيض رفع .نمايد بيان خواھد می آشكاری طور به را تبعيض و نابرابری اين" برق

 ۀقضائي و مقننه مجريه، قوای سه ھر در و اند آن کارگزاران و مجريان از جنبش اين رھبران و گردانندگان خود که كند

 .دارند یا مالحظه قابل و ارزنده سھم آن

 مسؤوليت يک ھر خود که دانش و محقق ميان آن از آن سران بوديم شاھد حرکت اين افتادن راه به آغاز در که ھمانگونه

حيثيت " ملی وحدت دولت" کابينۀ در گويا که کرد می افاده را اين محقق خصوص به دارند، حاکميت در را ئیباال ھای

 مشخصً بعدا که را،" توتاپ" ب موسوم برق انرژی انتقال پروژۀ ھايش رانینسخ در دليل ھمين به و دارد را" مھمان"

 خواست اين از وجبی که شدند مدعی  وشان خواندند "قرمز خط" واست  نبوده دستور در ًاصال یا پروژه چنين که شد

 دھه سه از تر بيش طی ارتجاعی و وشالیپ ھای شخصيت و نيروھا اين که ئیآنجا از اما .نمود نخواھند نشينی عقب

 خدمت در را مردم اند توانسته مراد اسب بر سوار و ھزاره مليت تاريخی محروميت بر تكيه با و اند نموده سواری موج

 اين وارد نگاه و ديد ھمين با نيز بار اين دھند، قرار المعامله وجه قدرت در شان مشارکت و خواھی سھم و طبقاتی منافع

 ھای جريان وجود در قدرت شريک حريفان با تقابل در مرکزی مناطق مردم نارضايتی از استفاده با تا شدند عرصه

 سھم و معامله پای رفتند و کردند چنين نيز االمر عاقبت .گردند نصيب را بيشتری سھم ديگر ناسيوناليستی و تباری

 زنی چانه مورد در اجتماعی ميديای و عمومی سطح در امروزه که ئیھا ادعا .عبدهللا عبدهللا و غنی اشرف از خواھی

 خون که کند می بيان را خواھی سھم و گری معامله اين از بخشی شوند، می بيان و مطرح ھايش گیھمپال و خليلی ھای

 .شود می شمرده آنھا به رسيدن وثيقۀ اسد دوم قربانيان شدۀ ريخته ھای

 "ئیروشنا جنبش" ھای خواست تحقق بر و اند قدم "ثابت "ھنوز که یئآنھا مردمی عالی شورای "السيف ةبقي اما  

ھستند؛  شود می خوانده "روشانی جنبش "که حرکتی در فراوانی تاکتيكی و ستراتيژيک گیآشفت منشاء کنند می پافشاری

" مردمی عالی شورای "اصلی بدنۀ آشكار گری معامله و مقاطعه وجود با .نمايند ادعا را آن خالف شان خود که ھرچند

 اين " خواھی عدالت " که ئیجا آن از،  سنتی رھبران " از گذر"ادعای  وجود با ھمرھان و خليلی " " کريم رھبری به

 می که یاصلي و عمده دليل .برسانند سرانجام به عينی واقعيت در را گذر اين توانند نمی دارد، قومی و تباری بار طيف

 و استگاهخ باشند، داشته سر در جنبش " اين رھبران دوم نسل "  که نيتی ھر از ارغف ،شود  امر اين تحقق مانع تواند

 اکنون ھمين تا جنبش اين که اين ديگر ". است قومی -اسالمی " رھبران"از نسل دو اين مشترک طبقاتی -اجتماعی تعلق
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 از فارغ را جامعه عمومی افكار بتواند آن پرتو در تا بسازد گانی ھمه را خودش مطالبات است، نتوانسته و نخواسته

 و حقه ب نفرت .نمايد باز حساب آنھا حمايت روی و باشد داشته خود کنار در قومی، و تباری ھای تنش و تعارضات

 زندگی ھای عرصه ھمۀ در آن تنگناھای و ناکام ھای سياست و " ملی وحدت دولت " به نسبت ھا توده وسيع اعتراض

 يا به و رھبراناگر  که است اھرمی آن ... و جنگ مؤثر مديريت و اقتصادی سياسی، ،اجتماعی از اعم مردم، مادی

 حقير مقاصد برای که را کسانی دست و آمدند می بيرون قبيله و تبار حصار از "مردمی عالی شورای"ديگر  تعبير

 صورت آن در فقط و صورت آن در کردند می باز زنند می دست مذھبی و قومی کور تعصب و نفرت به شان سياسی

 .شد می متحقق و تحميل مردان دولت بر زحمتكش طبقات و اقشار به تكيه با مردم رفاھی مطالبات و ھا خواست که بود

 "باميان"مطالبۀ مردم  خواست برابر دررا  "خوست"  مردم که  کرد نمیرا  شھامت و تأجر ئینيرو ھيچ آنصورت در

 طبقات و اقشار و شھروندان ميان زبان و قوم مبنای بر بيشتر انشقاق و تفكيک و نمايد جييتھ ديگر ديار و شھر ھر يا و

 .نمايد چاق را زحمتكش

 روحی وضعيت و  حساسيت روی ھا اين آيد، می بر "مردمی عالی شورای" رھبران از برخی نظر ابراز از که آنچنان

 می چنين و اند کرده باز حساب است، آمده وجود به که یعمومي ھمدردی و اسد دوم ھولناک حادثۀ از پس روانی -

 چيزی نشدنش و شدن پذير امكان که کاری .بقبوالنند حاکمه ھيأت و غنی اشرف رب را شان خواست توانند می که نمايند

 اتکاء و پشتوانه با توان نمی را اين و و "برق نه است فرق درد "و  تبعيض رفع داستان داستان، اصل کند؛ نمی بيان را

 تحقق حتی است؛ ئیبورژوا و دموکراتيک خواست يک که ھرچند کرد، متحقق اسالمی ارتجاع و تباری اسيوناليسمن به

 .محلی شان چاکران و حاميان و امپرياليستی -ارتجاع بورژوا نه است کارگر طبقۀ سوسياليستی کار جنبش ھم امر ھمين

  

 ٢٩ شمارۀ -نشريۀ سوسياليسم کارگری

 
 


