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 ميرعبدالرحيم عزيز داکتر 
  ٢٠١۶ سپتمبر ١٧

  

  کنفرانس استعماری بن و تشديد نزاع قومی
نا شده بود، سياست داخلی افغانستان را  بن که بر مبنای تأئيد تجاوز بر افغانستان ب٢٠٠١ دسمبر ۵کنفرانس استعماری 

ھدف نھائی اين کنفرانس  تشويق کشمکش قومی و ضديت ھای طايفه ئی بود که . برای دھه ھای بعدی تثبيت کرد

کنفرانس بن فاسد ترين، بی وجدان ترين و بی شخصيت ترين . امپرياليسم با موفقيت چشمگيری به آن نايل شده است

وم و طايفه را به بھانۀ تساوی حقوق در اريکۀ قدرت نشاند تا کشمکش تداوم يابد و استعمار از ھر ق" نخبۀ"گروه  کثيف 

 مسخ شده و تحصيل يافته ھای فاقد شرف انسانی ھم در یتکنوکرات ھای فروخته شده، چپی ھا. آن بھره برداری نمايد

  .نتيجه اين است که مشاھده می کنيم. خندق کثافات امپرياليسم افتادند

روزی نيست که تعدادی به خاطر خصومت ھای شخصی، .  سال است که افغانستان در خون و آتش می جوشد٣٨دت م

استعمار با چنان زرنگی تخم نفاق را پاشيده و گسترش داده است  که حتا چپی ھای دو . نژادی و يا قومی نابود نشوند

درکنفرانس بن، امپرياليسم  . ھای قومی و طايفه ئی شده اندآتشه ھم در دام اين توطئه افتاده و اکنون مبلغ جنگ و  نزاع 

تکنوکرات ھای ملوث و : دو گروه نامتجانس، اما دست نشاندۀ خود را وارد صحنۀ سياست افغانستان بعد از طالبان کرد

دو را امپرياليسم خواست که دولتی مرکب از ھر دو را تشکيل دھد و جوالن ھر .  فاسد و جھادی ھای ساخت استعمار

بدون ترديد، امپرياليسم درين امر موفق گرديد که تا  حال ھم دولت . درنھايت در زير امر و نھی خود داشته باشد

که سر و کلۀ تکنوکرات ھا ھنوز ھم در  باوجودی. مستعمراتی کابل به دور محور ھمان طرح استعماری می چرخد

نظامی ھمه در دست جھادی ھاست که در سراسر کشور شود، اما چرخش قدرت سياسی و  دولت مستعمراتی ديده می

ھمين ھا اند که قدرت سياسی را بر مبنای نژاد و قوم . مشکل اساسی در گروه ھای جھادی است. اعمال قدرت می نمايند

وطايفه ميان شان تقسيم کرده که تحصيل کردگان بی شعور ھمان قوم و طايفه ھم تابع رھبران  جھادی ھا شده و مدافع 

سايت ھا، روزنامه ھا و تلويزيون ھا که توسط عمال تحصيل کردۀ . شمکش قومی و تضاد ھای طايفه ئی گرديده اندک

امپرياليسم با چنان مھارت به . شود، پر از تناقضات و ضديت ھای نژادی و قومی است گروه ھای جھادی رھبری می

 . زور عقلش به اين نوع طرح ھای شيطانی نمی رسيدبود، اين جنايت خود تداوم می بخشد که اگر الرنس ھم زنده می

ًبلکه عمدا به نحوی  طرح ريزی .   بن و نتايج آن زادۀ اشتباه بود، ھرگز٢٠٠١ دسمبر ۵نبايد تصور کرد  که کنفرانس 

ند شده بود که منازعات قومی و طايفه ئی را در افغانستان تعميق بخشيده و گسترش دھد که ھيچ فرد فروخته شده  نتوا

پست ھای دولتی بر مبنای ريشه ھای قومی وطايفه ئی تقسيم گرديده  نه بر اساس اھليت . خود را از دام آن برھاند
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آيا امريکا . ی را بر ما تحميل کرد که در جوامع خود امپرياليست ھا ھم قابل قبول نيستامپرياليسم قانون اساسي.  ودانش

چوکی را در سنا به خانم ھا و اقليت  سياھان تخصيص بدھد و يا حقی برای سرخ پوستان قايل حاضر است که چند 

مندی استعمار نبرد ه يگانه عالق.  مند است و نه به حقوق اقليت ھای کشوره گردد؟  استعمار نه به حقوق زن افغان عالق

مزدور صفت دعای سر استعمار را می نمايند که اينجاست که مردم نا اھل و . دايمی ميان اقوام وطوايف افغانستان است

  ".   شکر که برای ما حقوق داده است"

در جريان تدوين قانون اساسی دولت مستعمراتی کابل، دست اخوانيت قوی تر از تکنوکرات ھای بی خاصيت و تسليم 

ق به احکام شريعت اسالمی تمام قوانين و مقررات بايد مطاب"در ماده سوم قانون اساسی ذکر شده است که . طلب بود

با اين ماده، جھادی ھا پوز تکنوکرات ھای جيره خوار و تحصيل يافتگان مرتجع را بسته تا صدای شان بلند ".  باشد

اين بھترين وسيلۀ سرور برای امپرياليسم  شد تا منازعات درونی در افغانستان پايان نيابد و دليل حضورش به . نشود

مادۀ سوم تمام اختيارات را برای اخوانی ھای نژاد پرست سپرد تا تداوم . ال قرار نگيردؤ سارتباط اشغال کشور مورد

که تکنوکرات ھا و تحصيل يافتگان کم  با وجودی. دنجنگ و منازعات قومی و طايفه ئی را به نفع امپرياليسم تدوام بخش

 قومی خود خزيده  و به یی  در النه ھاو بيش در دستگاه دولت مستعمراتی حضور دارند، اما به حکم رھبران جھاد

گروه ھای جھادی بر سر قدرت ھمان ھائی اند  که کابل را بر مبنای ضديت . رکاب اربابان قومی و مذھبی بوسه زده اند

که رھبران اين گروه ھای انسان  عوض اين.  ھزار تن را به ھالکت رسانيدنداھ  قومی و نژادی ويران کردند و دهیھا

ميز محاکمه کشانيده شوند تا جوابگوی جنايات خود گردند، امپرياليسم آنھا را بر مردم ما تحميل کرد که کش به پای 

جای تعجب . آنھائی که بيشتر خون ريختند، بيشتر مقرب امپرياليسم گرديدند. کسی جرأت صدا کشيدن را ھم نداشته باشد

عات قومی و نژادی کماکان ادامه داشته و مانند کرم تار نيست که از روز تأسيس دولت مستعمراتی کابل تا امروز مناز

گروه ھای جھادی بر سر يک ديگر می کوبند، اما زمانی که منافع شان در خطر واقع . و پود کشور را خورده است

ضعف اساسی از تحصيل يافتگان و تکنوکرات ھای بی . شود، دست به گردن شده و صفوف خود را محکم می بندند

  . که فقط پيرو و دست بوس اندخاصيت است 

گلۀ من از به اصطالح . من از دون ھمتان ھميشگی گله ندارم، زيرا آنھا در شرايطی که بار آمده اند، بايد آلوده باشند

"  طايفه ئی–جنگ قومی "کردند، اما اکنون در موزيک   نشخوار می" جنگ طبقاتی" دو آتشه است که یچپی ھا

را درين افراد پست فطرت بايد ديد که با چه ديده درائی، ياوه گوئی می " تحول ديالکتيکی "ًاصال. شادابانه می رقصند

 ما از" آنقدر زياد شده که يک عدۀ انھا می گويند شرف باختگانپستی اين . کنند و با چه چشم پارگی استدالل می نمايند

اين ھا اند که حال پشتيبان اخوانی ھای ضد ". يم، اکنون راه رستگاری را يافته ايمکردۀ خود يعنی چپی بودن پشيمان

  . مدنيت  انسانی شده اند

اگر ھر يک به پاخيزيم، . اما نبايد خاموش نشست و تماشاگر بود. مسير ميھن دوستان و مبارزان راه آزادی دشوار است

  . دور افگنيمه می توانيم سرانجام سد ھا را بشکنيم و رنجير بردگی را ب

 

  

 

  

 


