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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 يک تن از ھواداران پورتال
٠۴.٠٨.١٠ 

  
  کابل: از

  !"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" به پورتال وزين 

  !گردانندگان مبارز و ارجمند پورتال

مترقی تانرا در برابرتوطئۀ خائنانۀ امپرياليسم غدار ومتجاوز وعمال وجواسيس  موضعگيری وطنپرستانه و

اينک . وطنفروش و بی وطن شان، برای تجزيۀ کشور واحد وتجزيه ناپذير ما افغانستان شادباش گفته وميستايم

ھا قبل رقم خورده و اين نوشته با آنکه  سال. درھمين راستا به نوشتۀ جالبی برخوردم که آنرا به شما ارسال ميکنم 

لۀ روزاست و به مسايل مھمی أمسال را دارد؛ ولی مطالب مطروحه درآن زنده و ؤشکل نامه و پاسخ به يک س

اميد است نويسندۀ محترم آن درپخش ھمگانيش برما ايراد . روشنی انداخته که حيف است ھمه ازآن بھره نبرند

  . نگيرد

   يک تن از ھواداران پورتال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ال يك رفيقؤپاسخ به س

14.07.99   

 

  لۀ مليت ھاأپيرامون مس
  !  سالمت باشيد ه رفيق ارجمند ب 

من ھم اكنون برنامه را دردست ندارم تا به استناد جمالت و كلمات به كار رفته  در آن،  الھای مربوط را خواندم ، ؤس

   :ل چند جمله ای عرض ميكنمپرسش ھا را پاسخ ميدادم، به ھر حا

  ! ؟”) واقعيت موجود است وعينيت دارد افغانستان كه يكملت ھایحق تعيين سرنوشت (شعار اصولی “ ـ درمورد ١

 چند ،بحث روی ھمچو موضوع كلی مقدار زيادی زمان و كار ميخواھد تا باالثر بتوان به پرسشگر آن! رفيق محترم

يك “كه پرسنده آنرا ” ملت ھای افغانستان“ر مثال من به موجوديت  به طو. موضوع و تئوری راروشن ساخت

باشد نوع برخورد فرق ميكند از آن گذشته بحث روی ملت ” مليتھا“اگرمنظور. ميداند باورندارم” واقعيت عينی

“Nation “ و مليت“Nationality  ”  يك بحث بغرنج تاريخی است كه نه در درون جنبش چپ نظر واحدی در

نظريات و افكار مختلفی . و تشخيص ھريك ازاين دو ِترم وجود دارد و نه در جامعه شناسی بورژوازیتعريف 
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با اينحال ميتوان . دراين زمينه موجود است كه حسب اھداف سياسی وسليقۀ خود ھركس يكی از آنھا را می پسندد

با فئوداليسم و ملوك الطوايفی و در زادۀ تفكر بورژوازی است كه از آن درتقابل ” ملت“ گفت كه اصطالح يا ِترم

. وشعار ملت خواھی را به حيث يك شعار بسيج گر دراين راستا به كار ميبرد. جھت تمركز قدرت استفاده ميكرد

بعدھا نيروھای ميھن پرست نيز درتقابل با استعمار بيگانه برای بسيج ھمگانی شعار ملت خواھی را بلند كردند واز 

ور ما نيز نمونه ھای استفادۀ خوب اين شعار درتقابل با تجاوز انگليس و روس برجستگی آن بھره گرفتند، دركش

  . استوحدت ملیدارد وكارآ ومترقی بوده است كه نمود كامل تحقق 

 ستالين اعتقاد داشت كه با پيدايش بورژوازی، ملت نيز شكل ميگيرد و درتعريف ملت بر وحدت :واما تعريف ملت

. كيد ميكندأوخصوصيات فرھنگی ـ تاريخی مشترك گروه اجتماعی كه ملت را ميسازد تزبان، محل بود وباش 

او گروھھای قومی را كه از نظر تكاملی در ساختار جامعۀ بورژوازی داخل نشده )  ستالين ـ ماركسيم ومسئلۀ ملی(

  . اند و ويژگی ھای فوق را ندارند، ملت نميداند

عده ای بر اين عقيده اند . معۀ افغانستان پياده كرد اين خودجای بحث داردحال اين فورمول را چگونه ميتوان درجا

كه پشتونھا دركل ھنوز وارد ساختار بورژوازی نشده اند، زندگی كوچی كه جمعی ازپشتونھا را دربرميگيرد، 

زائيھا و عليزائی ھا، نورزائی ھا، الكو. زندگی ماقبل سرمايه داری است، آنھا درسرزمين واحدی متوطن نيستند

به ويژه (ويژگيھای فرھنگی پشتونھا . ًبرخی اچكزائيھای ھرات نه تنھا پشتوحرف نميزنند، كه اصال پشتونميدانند

. . . درجنوب و شرق كشور با پشتونھای مقيم درغرب، شمال و شمالغرب كشور ازھم متفاوت است و) پشتونوالی

 ميدانند نه يك ملت قومخواند؟ صاحبان اين تفكر پشتونھا را يك لذا چگونه ميتوان آنرا بنابر تعريف استالين يك ملت 

  . . . و ازاين قبيل است ازبك وتاجيک وھزاره و

ًمثال ملت افغان شامل تمام . تئوری ديگر ملت را باشندگان يك كشور با حدود جغرافيائی و حاكميت مشخص ميداند

يا ملت ايران . . . ازبك، ھزاره، تركمن، پشه ای، ھندوگروھھای قومی متوطن درافغانستان اعم از پشتون، تاجيك، 

  .يا ملت ھند شامل صدھا قوم ومليت آن. . . شامل پارس، بلوچ، تركمن، عرب، كرد، ترك و

  . ھمچنان تفكرات و نظرات ديگر دراين زمينه كه بحث و بررسی ھريك زمان و مكان كافی و مناسب را نياز دارد

يا مليت ھای افغانستان نيز بايد بگويم كه متأسفانه ھم اكنون عمده ترين ” !)؟(لت ھاحق تعيين سرنوشت م“در مورد 

قرار گرفته است وھريك از ” حق تعيين سرنوشت ملت ھا“شعار وسالح نيروھای ارتجاعی ھمين به اصطالح 

  .خون ميكشدله به خود پشتوانۀ قومی ميتراشد وخلقی را به أتشديد اين مسطرفين منازعۀ ارتجاعی موجود با 

كشوری كه ھم اكنون سرنوشت تمام خلقھايش به دست اجانب ستمگر رقم زده ميشود وعمال بيشرم استعمار و 

ارتجاع برای خوش خدمتی به اربابان شان با طرح ھمين شعارھا استخوان شكنی را بين اين خلق مظلوم دامن 

 و با پيوند و بسيج ھمگانی تمام خلقش بردھان به جای اينكه خود را ازاين ورطۀ نابود كننده برھاند. ميزنند

اعم ازطالب ـ گلبدين ـ خلقی پشتون، ربانی ـ مسعود ـ پرچمی تاجيك، دوستم ـ جاللرازبك (استعمارگر و عاملينش 

با مشت كوبنده بكوبد، چرا بايد با قبول ھمچو شعارھای فريبنده درگرو اين گرگان آدم روی ) وخليلی ـ كشتنمد ھزاره

  و بازھم گوشت دم توپ آنھا شود؟ رفته 

فارغ از تاثيرات جوسازی ھا و تحريك عواطف ناسالم بگوئيم آيا وقتی گلبدين پشتون با دوستم ازبك و مزاری ھزاره 

ساختند و ازيك سنگر به ويرانی كشور وقتل عام مردم بيگناه كابل اقدام كردند به ھزاره، ازبك ” شورای ھماھنگی“

  شيدند و يا به منافع پست اربابان و گروه مربوط شان؟ و يا پشتون می اندي
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شودند منافع وتعيين سرنوشت تاجيك و پشتون کوقتی مسعود تاجيك با سياف پشتون برروی مردم با قساوت آتش مي

 ميكردند دراين اتحادھای ناميمون چرا مزاری ھزارۀ ءرا ازھزاره ھا ميگرفتند يا دستور اربابان جنايتكارشانرا اجرا

مليتش را مطالبه نمی كرد؟ و يا چرا دوستم از حق ” حق تعيين سرنوشت“از گلبدين پشتون ستمگر” تحت ستم“

مليت ازبك سخن نميزد؟ مسعود چرا حق تاجيك ھا را به فراموشی سپرده بود و دست در دست سياف پشتون ھر 

ابان عامل اصلی قتل و كشتار و ويرانی به  را به خون ميكشيد؟ فقط حاكميت دسته و تنظيم شان و منافع اربه ایجنبند

ُاينھا واقعيت ھای عريان جامعۀ ماست، چرا نبايد آنھا را ديد و فريب شعارھای رياكارانه را . دست ھر دوطرف بود

  خورد؟ 

  ! رفيق عزيز

ومترقی زمانی قابل تائيد است كه ملتی تحت ستم با پيشاھنگی ستادی انقالبی و آگاه ” حق تعيين سرنوشت“لۀ أمس

درغير آن ھميشه . آنرا عنوان كند و تحت رھبری آن ستاد انقالبی و مترقی خود را ازستم ملی و طبقاتی برھاند

  . نيروھای ارتجاعی از ھمچو انگيزه ھا سود ميبرند و نيروی انقالبی بايد به آن ھوشيارانه برخورد كند

حق تعيين “ان ھمين شعار را بلند كردند و زير عنوان دراتحاد شوروی بعد از انقالب اكتبر ناسيوناليستھای گرجست

لنين برای بررسی و حل قضيه ستالين . ميخواستند گرجستان را دوباره به دامن امپرياليسم رجعت دھند” سرنوشت

را كه خود از نظر مليتی گرجی بود به آن ديار فرستاد، وقتی ستالين ديد كه ھم مليت ھای مرتجعش از اين شعار 

 و برخواسته ھای بيجای شان خط بطالن كشيد و گرجستان را سر جای شان نشاندفاده ميكنند خودش آنھا را سوء است

  . از سقوط به دامن سرمايه داری نجات داد

درينجا حتی فقط با يك نام . بينيم سابق برا در يوگوسالويای” حق تعيين سرنوشت مليت ھا“اينك پيامد خونبار اين 

 سالھا برادروار دركنار ھم زيستند؛ ولی امپرياليسم برای انتقام گيری از آن خلقھای جسور ،ن خلقھای آ،سوسياليسم

حق “رغم ميل امپرياليستھا، سوسياليسم را برگزيده بودند، شعار  كه درجنگ دوم جھانی حماسه آفريده بودند وعلی

طی مزدور خويش اين خلقھای برادر را به َرا علم كرد و با برانگيختن ناسيوناليست ھای افرا” تعيين سرنوشت مليتھا

ھم . جان ھم انداخت و به خاك وخون كشيد و بعد ھم با بمباردمان وحشيانه كشور شانرا به تل خاكی مبدل ساخت

اكنون يوگوسالويا را به شش كشور كوچك و ناتوان تقسيم كردند كه ھيچيك نتواند بدون وابستگی به امپرياليسم 

تضاد بين شانرا آنقدر به شدت دامن زدند كه كوسووئی ھا از شدت تعصب، قاتالن مردم . تدجھانی سرپای خود بايس

 و ويرانگران كشورشان ـ نيروھای جالد ناتو را ناجی خود ميپندارند و ورود تجاوزكارانۀ  شانرا به خاك وطن خود

ستاد آگاه انقالبی دشمنان واقعی ھمچنان دھھا مورد ديگر در تاريخ وجود دارد كه با نبود يك . شاد باش ميگويند

  . مليتھای مظلوم با استفاده ازاين شعارآنھا را دردام اسارت خود بيشتربه زنجيركشيده اند

بنابراين است كه وقتی ما مبارزۀ طبقاتی را اساس قرارميدھيم حق تعيين سرنوشت ستمكش ترين طبقات مورد 

ماخواستار رھائی كامل پرولتاريا و خلقھای تحت ستم از ھرگونه . نظرماست ديگر مرزمليتی برای مامفھوم ندارد

وقتی ما .... ستم و تبعيض ھستيم، حال اين چه تبعيض و ستم مليتی باشد يا طبقاتی، جنسی، مذھبی و

مبارزه را مطرح ميكنيم ديگر برای ما ) مائوتسه دون(” !پرولتاريا وخلقھای ستمكش جھان متحد شويد“زيرشعار

ھرگاه از طريق مبارزۀ طبقاتی . كند كه پرولتاريا و خلق ستمكش چه مليتی و يا چه نژاد و مذھبی داردفرقی نمي

مالكان عمدۀ وسايل توليد تمام مليت ھا را كه طبقۀ حاكمه گفته ميشوند و منشای ھرگونه ستم و تبعيض ھستند از 

يم ريشه ھای ھمه گونه ستم وتبعيض را اريكۀ قدرت به زير كشيديم، آنگاه با مبارزۀ پيگير و اصولی ميكوش
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دكتاتوری دموكراتيك خلق و درتداوم آن .  باشدانسان انسان دوستانسانی ايجاد كنيم كه درآن ه ای بخشكانيم وجامع

  . ًدكتاتوری پرولتاريا نوع حكومتی است كه دقيقا چنين رسالتی رابرعھده دارد

ًی ـ مثال پرولتاريا و زحمتكشان پشتون ـ بر مليت ديگری ستم كند ازنظرعينی تا حال ديده نشده كه پرولتاريای مليت

 حاكمۀ مليت خودش با ھمدستی طبقات حاكمۀ مليت ھای ديگر شيرۀ ۀ چه او نيز زير ستم سنگين طبقاتی است وطبق

ام تا شام از ب. . . او نيز مانند زحمتكش ھزاره، تاجيك، ازبك و. ُجان او را نيز مثل ستمكشان سايرملتھا می مكند

 آق  عكس اين سرابی ھای ھزاره،ه ب. دست آوردن لقمه ای بخورونميركارشاق و توانفرسا انجام ميدھده برای ب

مرداھای ازبك، ھزارگلھای پشتون، خالقيارھای تاجيك ودھھا سرمايه دار وفئودال ھزاره، ازبك و تاجيك وپشتون 

رنج ۀ ون وتاجيك را زير ستم واستثمار ميكشند و از ثمر ازبك، پشت ھستند كه دست دردست ھم زحمتكشان ھزاره،

تيز مبارزه را متوجه طبقات حاكم ساخت كه صرف، از نظر ۀ لذا بايد لب.  خود زندگی فرعونی ميسازندرایآنھا ب

 لۀ مالكيت وقدرت به پرولتاريا وستم كشان منتقل شد، زحمتكشان كليۀأی مسوقت. تبار به مليتھای مختلف پيوند دارند

  . مليتھا حاكم بر سرنوشت خويش ميشوند ودرقدم اول با ستمگران مليت خود تصفيه حساب خواھند كرد

وحدت ملی ھمانا حاكميت ھای ۀ    نيز بايد به عرض برسانم كه عمده ترين مانع وبرھم زنندوحدت ملی ـ درمورد ٢

مين أ مختلف، منافع پست وحقير شانرا تمليت ھای مختلف ھستند كه با دامن زدن به تفرقه وجدائی مليتھا واقوام

  . ميكنند

    دور نرويم، ھمين اكنون ھرگاه شعار ھزاره خواھی را از خليلی بگيريم، ديگر با كدام برنامۀ مترقی ونجات 

بخش ميتواند خلق ھزاره را به دنبال خود وباداران ايرانی اش بكشد؟ ويا اگر خلق پشتون به منافعش آگاه شود 

 طالب وامثالھم چه دستاورد مترقی وآينده نگر برايش دارند؟ وھكذا  ھای حكام مستبد پشتون را نخورد،وفريب شعار

و دوستم سنگ مليت خواھی را به سينه نكوبند وخلقھای تاجيك وازبك را نفريبند چند روز ) حال بقايايش(اگر مسعود

وحدت  طبقات حاكمه بوده است كه با برھم زدن ُميتوانند به عمر ننگين شان ادامه دھند؟ درطول تاريخ ھميشه اين

مين منافع خود و رقابت با حريفان أس يكی از اين قطب بندی ھا به تأ وايجاد قطب بندی ھا با قرار گرفتن در رملی 

. ئی ستمكشان مليت ھای مختلف به جان ھم نمی افتندزه ھاورنه ھرگز وبدون چنين تحريكات وانگي. پرداخته است

 متذكر شد كه استثنائی ھم دراين ميان ميتوان ديد، ولی ھيچ پديده ای را درجھان نميتوان سراغ يافت كه البته بايد

سامانی ھای دوران سلطنت بازھم متناسب با شرايط چنين برخورد ھای ه رغم تمام ناب علی. يكدست ويكسر باشد

 ورشكسته شدند وديگر خريدار ندارند،  حال كه ايدئولوژی ھا وسياست ھای ارتجاعی درعمل شديدی وجود نداشت،

تحريك غرايز قومی ومليتی وسيله ای در دست مرتجعين قرار گرفته و از آن به شديدترين و افراطی ترين وجه بھره 

تاريخ طوالنی كشور ما بارھا شاھد وحدت . ھم ميزننده از خلق كشور ماست ب وحدت ملی را كه اشد نيوميگيرند 

دريك سنگردرمقابل . . . ابر متجاوزين بوده است وخلقھای پشتون، ھزاره، تاجيك ازبك وملی يكپارچۀ كشوردربر

ن اوحال متجاوز(ن شوروی ـ ان ـ درين اواخرمتجاوزامتجاوز. ن وبرای نجات وطن شان جنگيده اندامتجاوز

ز به ھمان شدت آنچنانكه خلق دلير پشتون را زير آتش ميگرفتند، خلقھای ديگر را ني) امريکائی ومتحدين شان

 خلقھای افغانستان  يعنی محصول هن نيز ھميشه محصول مبارزۀ سترگ كلياشكست متجاوز. بمباردمان ميكردند

وھرگاه كه اين وحدت توسط عوامل دشمن ويا دشمنان داخلی .   بوده است نه ازيك مليت ويا قوم مشخصوحدت ملی

به اعتقاد ما . ته است كه نمونۀ بارز آن وضع موجود استخدشه دار شده، تلفات وخسارات خلق و كشورما باال گرف

 نيز يكی ازعوامل پايان دادن به فاجعۀ موجود دركشور است كه بايد برای وحدت ملیضمن ضرورت عوامل ديگر 
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ايد به عرض برسانم كه اين ِترم ھا مربوط به شرايط  ب ملی– ـ درمورد انقالب ملی ـ دموكراتيك ويا دموكراتيك ٣    

تركيب ِترمھا ھم متناسب . خاصی از انقالب است كه دركشورھای مستعمره ونيمه مستعمره مورد وبه كار برد دارد

ھرگاه . با مضمون انقالب وتشخيص تضاد عمده تعيين ميشود وبازی با كلمات ويا طبق دلخواه اين وآن نيست

 مستقيم صورت بگيرد ويا به نحوی نقش امپرياليسم عمده باشد، درآنصورت انقالب ملی ـ دركشوری تجاوز

 وآماج انقالب يعنی ستراتيژی ءقطب بندی تضادھا، آرايش قوا.  تقدم مييابدملیدموكراتيك ضرورت ميافتد و مبارزۀ 

مين أحاكمۀ كشور منافعش را تتجاوز درميان نباشد وامپرياليسم از طريق طبقات ۀ لأواگر مس. مشخص مطرح ميشود

كند و فئوداليسم مسلط باشد، درينصورت انقالب دموكراتيك ـ ملی ضرورت می افتد ونوع ديگری از قطب بندی 

عدم تشخيص درست ھريك ازاين مسايل كار انقالب را به .  و ستراتيژی انقالب به ميان ميآيدءتضادھا، آرايش قوا

اگر رھبری اين انقالب ھا به دست . نقالب ھا ويژگی شانرا تعيين ميكندچگونگی ھژمونی اين ا. كجراه ميبرد

واگر رھبری آنرا پرولتاريا به عھده داشت . بورژوازی بود آنگاه آنرا انقالب بورژواـ دموكراتيك تيپ كھن ميگويند

موكراتيك است كه لذا انقالب دموكراتيك نوين نيز نوعی انقالب بورژوا د. آنرا انقالب دموكراتيك نوين مينامند

با . رھبری آنرا پرولتاريا دارد و برای دموكراتيزه كردن جامعه دكتاتوری دموكراتيك خلق را حاكم ميسازد

. . . دموكراتيزه كردن جامعه است كه زمينۀ گذار به سوسياليسم يعنی شرايط عينی و ذھنی گذاربه سوسياليسم و

درمائوتسه دون مطالعه كرد وبه شكل تطبيقی آن دركشور ما آثار اين بحث ھا را ميتوان از آثار ص. مساعد ميشود

  .   نيز ميتوانند ما را كمك كنند” جابجائی تضادھا وچند اثر ديگر“سازمان مثل 

ًلۀ تشخيص ستراتيژی نظامی دراين انقالبھا نيز دقيقا مربوط ميشود به شرايط خاص ھركشور، به طور كلی أمس

نی ستراتيژی آزمون شده ا ی است؛ ولی ھرگز نبايد چنين پنداشت كه درھمه جا و ميتوان گفت جنگ توده ای طوال

ظف اند متناسب با اوضاع مشخص كشورشان راه وون مانقالبي. درھرگونه شرايط اين نسخه ای تغيير ناپذير است

ا رھنمای عمل ھرتضاد ويژه راه حل ويژه ای خويش را ميطلبد وتئوريھا تا آنج. روشن انقالب شانرا مشخص سازند

ر باشد، به قول انگلس ھرگاه يتغيديالكتيك مذھب نيست كه احكامش خشك وال. ھستند كه گره ُکشا و قابل تطبيق باشند

لذا تعيين ھرگونه تاكتيك وستراتيژی .  تكامل ندھد ديگرآنرا ديالكتيك نميتوان گفت ديالكتيك خودرا ھمپای تكامل،

ظفند وون م شرايط عينی وتضاد ھای درونی و بيرونی آن كشوركه انقالبيانقالب دركشور مشخص مربوط ميشود به

چه بسا كه شيوه ھای تجربه . با كشف ودرك واقعی اين تضاد ھا تاكتيكھا وستراتيژی مشخص خودرا مطرح كنند

دم اول قابل آنچنانكه انقالب چين با شيوۀ ويژه اش حتی برای استالين ھم درق نشده ای تجربه شود وموفق ھم بدر آيد، 

س شان مائوتسه دون آنرا از متن واقعيت جامعۀ خود استخراج وعملی كردند أدرك نبود وفقط انقالبيون چين و درر

و باب نوينی درانقالبھا گشودند، انقالبيون ديگر جھان نيز ميتوانند متناسب با شرايط كشورھای شان گنجينۀ انقالب 
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االت ؤ به پاسخ س   اين بحث ھا ساحۀ بسيار گسترده دارند وميتوان فراوان روی شان صحبت كرد ونوشت ولی

كمال ميل حاضر به مطروحه فكر ميكنم ھمين قدر كافی باشد، اگر بازھم نياز به بحث بيشتر احساس ميشد من با 
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