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غرض بورژوازی عالی ترین شکل غرض شخصی است

رفیق اکرم یاری(غرض)
حادثه خونین 2اسد1395کابل وکشته شدن وزخمی گردیدن صدهاتن ازجوانان ملیت هزاره یکباردیگر
"رهبران"ملیت هرزاره گگونره ایرن خلرق
نشان میدهدکه اغرراض شخصری ومنت رت جروهی بره اصر
ستمدیده رادرمسلخ جنایات مرزدوران امرریرازیزم قربرانی میکننرد .ازبتره ایرن اوزرین بارنیسرت کره منت رت
جویان برآتش احساسات منتری ایرن خلرق مملروم روغرن ریختره وانرریی انالر ط لبری آنارارابیاوده بره
مصرررم میرسررانند،بلکه ازقرناابرره این رررم خوانین،اربابرران وم هابامینصررورت احساسررات وروحیرره
عدازت لبی آنااراوسیله بالدرت وثروت رسیدن خویش ساخته اند.تاریخ نشران میدهدکره خلالارای تحرت
ستم هزاره درملمرت ناآگراهی سیاسری همیشره بره تحریر "رهبران منت رت جو"وعوامتریرط شران زجرام
احساسات رارهاکرده وخود سرانجام ازکوگه ورس کوگه های مماز بیگانه سردرآورده اند.
هنوزنسخه کارن عروامتریبی م هراوگلی هرای ملیرت هرزاره کره بره واسر ه محالرق،خلیلی وسرروردانش
نمایندگی میشود ،رابرجاست که نسخه جدیدآن از رم مدرسه رفتره هاو"دانشرگاه"دیده هرای ایرن ملیرت
اراهه میشود .این نسرخه بانسرخه قبلری اش فالر درمراهرفرد داردودرحالیالرت هرردوی آناااسرتخوان بری
گوشت وروست خلق هزاره رازینه ساخته وبرای رسیدن به بام قدرت مورداسرتتاده قرارمیدهنرد.هر دو
نسخه وجدان انسران دوسرتی رادربازارحالره برازی سیاسری بره گروگااشرته انرد.زیراهی انسران باوجردان
بخا رمنافع شخصی ودست یافتن به قدرت وثروت بااحساسات راک خلق ناآگاه بازی نمیکند.
اگررهبررران جنرربش "روشررناهی"ازجنایات امرریازیسررتاادرکوریا ،ویتنام،کیوبا،ارجنتاین،فلیرین،کمبودیرراو
غیره بری خبربودنرد،مگرجنایات آنارارادرعراد،زیبی وسروریه هرم نمری دیدنرد امرریازیسرت هادرکجرای
عراد،سوریه،زیبی ،یمن،فلس ین و...غیره عدازت رااجراکرده اندکه برای هزاره هادرافغانسرتان اجررا
کنند گ ورمیتوان ازمادرهمه بی دازتی وجنایت ،ستمگری وجنگ افرروزی عردازت لبیرد کیسرت کره
نمیداند داعش،بوکوحرام،ازشباط ،ازبان،مجاهدین وغیره مخلوقات واشینگتن ،ریراض وامرارات انرد آیا
کسانی که بخا ررسیدن بره اهردام شران ایرن دارودسرته هرای ویرانگرو دانسرانیت راخلرق میکننرد،از
تماهرات گندتن هزاره عادل میشوند کیست که نمیداندامرریازیزم ومزدورانش ماننداسراهیل،عربسرتان
س ودی،ترکیه،راکستان وامثازام اسرباط سرتم وبی ردازتی برمملرومین انرد،گ ورمیتوان ازمرزدوران آنارا
درافغانستان انتمارعدازت راداشت
امانبایددراین توهم فرورفت که الش وری رهبران جنبش"روشناهی"موجط کشته وزخمی شدن بیشتراز
 300تن گردیده است .وحالیالت امراینست که ایناامیکوشیدندبابنمایش گااشتن صتوم مرردم حرق لرط
وعدازتخواه جای خلیلی،محالق وسروردانش رابگیرنرد .رهبرران جنبش"روشرناهی"آنالدربردوزت روشرازی
اعتمادداشررتندکه خررودبرای تررامین امنیررت تمرراهرات کننرردگان کرروگکترین ابتکارواقرردامی راروی دسررت
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آشتی کردند.درمجلس آشتی،
نگرفته بودند .یکاتته قبل ازآن محالق،خلیلی ودانش باهمدیگربه اص
آنااهرکدام به نوبه خودبررهبران جنبش"روشناهی"حمله کردند .محالق آناارابازبان زومرنی مخصوص
خودش موردنکوهش قرارداده بی غیرت وبی ناموس خ اط کرد.این نشان میدادکه آناا به آسانی جای
شرران را رهانمیکننررد .ورهبررران جنبش"روشررناهی"اگرواق اهوای خرردمت برره مررردم سررتمکش هررزاره را
داشتند به آناامیگتتندکه ":خلق شریم هزاره! ستمگران وبراداران شران هیگزمرانی باعری ره نویسری و
دادخواهی"متمدنانه"حق ستمکشان رانداده اندواکنون نیزنخواهنردداد.آناازبان اعترراض صرل آمیزرابره
م وبیگارگی مملومین تتسیروت بیرمیکنند .تاریخ نشان داده که هرقدرستمکشان فریادکشیده وعار
خواسته اند ستمگران بندهای آنااراستت ترساخته اند .زورمندان وستمگران رافال سرفه های مسلسرل
وغریوتورخانه نبردمسلحانه خلق مملوم وستمکش به حق دادن مجبورمیکنند.اکنون زمان آن فرارسیده
کرره درامررای مسررخره"حاله بررازی مرردنیت گراهی"رابررااین رییررم روشررازی وسررراراغرد درفسررادوبادارانش
خاتمه دهیم وحق مارابازرزاندن زمین درزیررای آنااازآناا ب لبیم".

پیشینه ناسیونالیزم فتنه گرهزاره ها
ناسریونازیزم تسرلیم لبانره وناسریونازیزم عردازت لبانره ودموکراسری گرایانره دردوق رط کرام مت راد
بایکدیگر قراردارند .ناسیونازیزم عدازت لبانه ودموکراسی گرایانه سمت وسوی مثبرت داردودرجارت
درست ی نی جات بازنده ورویای تاریخ حرکت میکند،درحازیکه ناسیونازیزم تسایم لبانره یاناسریونازیزم
منافق سمت وسوی حرکت منتی داشته ودرجات مالابل رویاهی وبازندگی میرود .مااین دو مو گیری
مت اد ناسیونازیستی رادراینجا ب ور مختصرم از ه میکنیم:
 )1ناسیونازیزم عدازت لط
افغانسررتان ازآغررازقرن  19ام برره این رررم تالریباهمیشرره دروابسررتگی اقتصررادی وسیاسرری برره اسررت مار،
امرریازیزم وسوسیال -امرریازیزم قرارداشته است.این وابستگی ازرشدسازم سررمایداری ملری جلروگیری
کرده که درنتیجه زمینه انکشام اقتصادی وامتزاج ملیتاای آن به وجودنیامده ویر ملرت واحردازب ن
جام ه گندین ملیتی دراینکشوربه ماورنرسیده است .گندملیتی بودن افغانستان مانندکشورهای گنردین
ملیتی دیگر،دوزت گندملیتی رابه وجودآورده که درآن شوونیزم خوانین وفهودازاای ملیت رشتون حاکم
بوده وهسرتند .ایرن شروونیزم تحرت حمایرت سرتمگری ملری امرریرازیزم وسوسریال-امرریرازیزم درسرمت و
سودادن سیاست دوزت نالش ت یین کننده راایتراکرده اسرت .مرث :دربخش انکشرام من الره زیسرت ملیتارا
تناابرره عمرانرری من ال ره زیسررت ملیررت رشررتون توجرره گردیررده وامروزدیررده میشررودکه تمررام ررررویه هررای
انکشافی دوزت مانندبندکجکی،بندبغرا،بنددهله ،بندنغلو،بندسرده ،بندگ وردک،بندگرش ؛احداث نار
بغرا ،انکشام هده،غازی آبادو...غیره همه وهمره درمنرا ق رشرتون نشرین ریراده شرده انرد .سرردمداران
شوونیست دوزت فکرمیکردنرد کره ایرن مسرهله بره وراتوماتیر بره برترری ملیرت رشرتون برملیتارای
دیگرمرری انجامررد زیراوجودسرردهای هایرردارو -ازکتری ر انکشررام وصررن ت راتسررایل میکن ردووجودآط
وزمیناررای حاصررلخیزهلمند،قندهار،ننگرهار ،قنرردوز،مزاروغیره زمینرره توزیرردموادخام رابرره وجررودمی
آورد .برره ایررن صررورت بازارتوزیدومبادزرره دردسررت ملیررت رشررتون قرارمیگی ررد .وقترری دربحث"مسررهله
ملی"میگویند که ملیرت سرتمگرملیتی اسرت کره بازارتوزیدومبادزره رادرخردمت ملیرت خرویش قرارمیدهرد،
دراینجابره و راحت مری بینریم کرره ایرن مسرهله عم درافغانسرتان گگونرره صرورت گرفتره اسرت .خرروانین
وفهودازاای ملیت رشرتون درسرال  2008و 2009هرسرازه ب وراوسر  25میلیرارددازرازفروش تریراک
2

بدست آورده اند.اگر %25درصدآن واردبازارمازی افغانستان شده باشرددرآن صرورت ازگرردش7000
میلیون دازردرسال صحبت درمیان است .تصورکنیدکه بازارمازی افغانستان دردست کیست
ازنمرفرهنگی خوی وخواص روانی -تاریخی ملیرت رشرتون فرهنرگ ملری تمرام افغانسرتان نامیرده شرده
اسررت .توگرروهی کرره تاج ،هزاره،ازب ر  ،بلررود وغیررره درایررن سرررزمین هرری وجودنداشررته وندارنررد.
موجودیت فرهنگ ملی این ملیتاایاخوی وخواص تراریخی -روانری آنارارانمیتوان بصرورت میکرانیکی
ودستوری انکارکردگه رسد به اینکه خوی وخواص روانی-تاریخی خودرابجای تمام آناام رفی کرد.
ازنمرعلمی وقتی برروی"مسهله ملی"صرحبت میشرود،خوی وخرواص روانری -تاریخی(فرهنرگ ملری)
رایکی ازعناصررایه وی ملت می نامند.
دربخش زبان که یکی دیگرازمشخصات ت یین کننده مسهله ملی حسراط میشرود،فال بره انکشرام زبران
رشررتوتوجه شررده اسررت .درحازیکرره زباناررای ترکمنی،ازبکرری وبلرروگی حترری ی ر روزنامرره بزبرران خررود
نداشتند (گه رسدبه ت لریم وتربیه،تحصریل ومردیریت بزبران خرود) .ابردا یر وایه جدیرددرزبان رشرتو
سرررزاوار جرررایزه برررود .مرررامورین وم لمرررین غیررشرررتون اجبارابایرررد کورسررراای زبررران رشرررتو رات الیرررط
میکردندواگرسه مرتبه درماه ازاین کورسااغیابت میداشتندازدریافت حالود همان ماه محرروم میشردند.
دسته بندی ومنصط هرای اردوورروزیس براوایه هرای زبران رشرتونامگااری وصراحط منصربان ارترش و
روزیس ازالاط ابدا شده این زبان راحمل میکردندومیکنند .درهمین زمان هزاره ها،ازبکااوترکمناا(به
اسررتثنای نورگشررمی هررای مورداعتماددرباریرراخوانین هررزاره وازب ر )حق ورودبرره مدرسرره نمررامی را
نداشتند .مازیات سنگینی که برمواشی ملیت هزاره و رع شرده بودسراالنه هرزاران خرانواده رامجبوربره
فرارمیکرد .درحازیکه ی رشتون جنوبی ازخدمت سربازی م ام بود ،ی هرزاره یاازبر وتررکمن
بخا ر"مج ی بیکسی"فردی که بسن سربازی رسیده بودتمام داروندارش رابره حراکم وقومنردان امنیره
رشرروت میررداد .تاجکاادرشررمازی وهمگنررین والیررات شررمال کشرروربه دهالانرران زمیناررای کرره ازردرتاردربرره
آناات لق داشتندتبدیل شده بودند ،دررروان وکاریسا،کوهستان ودندشمازی هردرخت بزرگ تروت ازحلرق
آویزشدن جوانان تاج قصه هابیادداشت .درهزاره جرات کروگی هابارشرتیبانی ازرشرتون برودن حراکم،
قومندان امنیه،قا ی،محتسط ومتتری توزیردات نسراجی راکسرتانی(گیت وسران کوره)رابره قیمرت دزخرواه
خودشان به هزاره هاتحویل داده ومیگتتند"سال آینده می آیم ورول هایم راازجاهی کره رارگره راگااشرته
ام برداشته ومیبرم" .خلالاای غیررشتون افغانستان به اینصورت واق اتحت ستمگری ملی ملیت رشتون
قرارداشتند.ناسیونازیزم عادالنه،بازنده ورویرای خلرق هرزاره ایرن اسرت کره بررای برابرری کامرل ملیتارای
کشوردرتمام عرصه هرای زنردگی اجتمراعی مبرارزه کنرد .ی نری برابرری ملری درعرصره هرای توزیرد و
مبادزه ،فرهنگ ،زبان وانکشام من اله زیست.
 )2ناسیونازیزم فتنه انگیزوتسلیم لط
همانگونه که یکنو ناسیونازیزم هزاره گی عادالنه وریشرواست نو دیگرآن فتنه انگیز،تسلیم لط و
ارتجاعی میباشد .نو اول بخلق هزاره ت لق داردکه فال برابری میخواهندونو دوم به بالات حاکمه
هررزاره ت لررق دارندکرره دردسررتگاه حاکمیررت برردنبال امتیازانررد .ناسرریونازیزم"عادالنه ومترقی"برره ایررن دزیررل
عادالنه است که برابری ملی هزاره هارا با ملیرت هرای دیگرکشرور لط کررده وبخوداجرازه نمیدهدکره
ازخ برابری یکسرموریشتربرودویاکمتربخواهد ،مترقی به ایرن دزیرل کره گنرین خواسرتی باخواسرتاای
دموکراسی مردمی یادموکراسی نوین من بق میباشد .این ناسیونازیزم باصداقت میگویدیابرابری ملیرت
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ها یاجداهی آنااازوحدت کشوری باملیت ستمگری که برابری راقبول ندارد .اماناسیونازیزم نتاد افگرن
وتسلیم لط رفداراین راه حل نیست .این ناسیونازیزم خواستارنابرابری است زیرامیتواندهرمورد نا
برابری ملی راب ورمجردعلم کرده وازآن به نتع خوداستتادکند .مث  :همین مو و عبورخ انریی
توتاط رادرنمربگیرید ،این فال ی گوشه کوگکی ازترابلوی نرابرابری ملری اسرت.اگردوزت ایرن خر
راازبامیان عبورمیداد،آیاهزاره هابه حق خویش رسیده بودند نه .واین افراددرفردای آن ی مو و
دیگرراعلم میکردند.این درسرت اسرت کره بایدنگااشرت رشره هراآدم رابگرزد ،امراوقتی درمررداط م ریرا
خیززندگی میکنی نمیتوانی بدنبال هررشه جداگانه بدوی تراخون خرودراازاورس بگیری،درسرت اینسرت
که مرداط رابه محی زیست خازی ازم ریاتبدیل کنی .درمرداط گندتارشه است تاکجا میتروان بررای
هرکدام آن بیشتر 300تن کشته وزخمی داد تاکجا میتوان این بی دازتی راتحمل کرد به این دزیل است
که میگوهیم کسی که خواهان حل اصوزی مسهله ستمگری ملی نیست درامرمسهله ملی صادد نمیباشد.
ناسرریونازیزم ارتجرراعی وفتنرره انگیزبررا سررل نت عبرردازرحمن خرران آغازمیشررود .عبرردازرحمن برره توصرریه
انگلرریس هررا (برررای جلرروگیری ازریشرررفت تزارروسرریه بسرروی جنوط)بسررا قرردرت خرروانین وفهودازاررای
هزاره رابرای ایجادی دوزرت قهرودازی متمرکز برانرداخت ،بالرات حاکمره ایرن ملیرت بره دودسرته تالسرم
گردیدند ،دسته ای که گمگه برداردرباربودودربارآناا را مرورد ز رم ونروازش قرارمیدادودسرته ایکره
ازمراحم واز ام درباربیرون مانده بودند .دسته اخیرعری ه شانرابه خلق های هزاره کره دل ررردرد
از ستمگری داشتند ،میبردندوحق خودراازمراحم درباربنام"حق قوم"میخواستند.
"دیگ حق قوم لبی فتنه انگیز"دراواخرزمامداری خلق وررگم بر اجاد سوارشدزیرات رادبین خلالری
هاوررگمی های هزاره وخلالی هاوررگمی های رشتون که تادیروزهردومشترکاروشرنتکران ایرن ملیرت
را بالتل میرسانیدند ،حادشرد .درصرتوم بررادران مجاهردآناانیزاین ت ادبشردت انکشرام یافتره وبسروی
تالابل مسلحانه ریش رفت .باسالو دوزرت نجیرط وواردشردن حرزط وحردت بره کابل"دیرگ قروم دوسرتی"
خلالی ها ،ررگمی های هزاره ووحدتی هابجوش آمد .وازجاهیکه هرم خلالری هراوررگمی هراوهم وحردتی
هانمایندگان فکری سرمایداری دالل میباشندودرماهیهت امرت ادانتاگونییست ندارنددرمرم یکشط به
قرروم وبرادرجرران جررانی یکدیگرمبرردل شرردند.عبداز لی مررزاری وخلالرری هاوررگمیاررای همررزادوهم آوازاو
رشتون هارادرکل دشمن هزاره هاخواندندوگتتندکه آناادرتمام  250سال گاشته حق هزاره هراراخورده
اند .دراین حرفی نیست که ملیرت هرزاره در رول تراریخ افغانسرتان یر ملیرت تحرت سرتم بروده اسرت،
اماحق ی ملیت تحت ستم گیست آیاحق ی ملیت تحرت سرتم درگرام اول رفرع سرتم ی نری داشرتن حرق
مسرراوی باملیتاررای دیگرکشورنیسررت اماازنمر مررزاری (حررزط وحرردت)وخلالیااوررگمی هرراحق ملیررت
هزاره ی وزارتخانه کلیدی وگندوزارتخانه دیگرخوانده شد -نه برابری ملی.
دیده میشو دکه مزاری ومشاورین خلالی وررگمی اوبالدری شانزده رروزی هرم بره فکرهرزاره هانبودنردو
هیاهوی هزاره لبی شان برای رسیدن بالدرت وثروت کم میکرد ،گنانگه امروزمی بینیم که گوکی
کلیدی وگندوزارتخانه مشکل تحت ستم بودن هزاره هاراحل نمیکننرد .درحرال حا ررازم اونیت سرتاد
ارتش افغانستان گرفته تام اونیت ریاست جماوری دردسرت هرزاره هاسرت وزری هرزاره هراحتی بررای
امتداد ی خ انریی گداهی بیشتراز300تن کشرته وزخمری میدهند.گندسرال رریش درروزعاشروراجاده
های کابل راازخون آناارنگین ساختندونه رهیس ستادارتش ونه م راون رهریس جماورجراهرت کردآنررا
ازآقای سیام بررسندونه رهیس حالود بشرووزرای فاسدهزاره .گندماه ریشرترهتت ترن وازآنجملره یر
کررودک هررزاره راسررربریدندتامخازتت ایررن ملیررت رابارشتونااتشرردیدکنندوزمینه برراقی مانرردن اشررغازگران
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رات مین نمایند.هزاره هابره هرزاران نتربررای دادخرواهی بسروی قصرریاسرت جماروری رفتنردواوزین
کسی که این جم یت هزاران نتری رازومرنانه ببادفحش وناسزاگرفت محمدمحالق م اون رهیس اجراهی
کشوربود.
عبداز لی مزاری آخراالمر"دشمن"رادوست شمرده ودرجات سازش به آنااتسلیم شردتادرمالابل تاجکارا
بجنگد .اما ازبان حتی ارزش ی تواط گردنکش راکه ازعملش نادم است وبرای توبه کردن بازآمده،
به اوقایل نشدندومانندی خرگوش وحشی درمالابل مرمی قرارش دادند .محمدکریم خلیلی"هزاره لط
درجه دوم" دیدکه ازبان خدمت گااری آناارانمیرایرندراه رابوسی احمدشاه مس ودوبرهان ازدین ربانی
رادرریش گرفت واع م کردکه"هی دشمن همیشه دشمن نیست" .درحازیکه تاآنزمان برگورهرای دسرته
جم ی کشته شدگان افشارهنوزسبزه نروهیرده برود .تادیروزایناایکدیگررادشرمن گتتره برسرریکدیگرمیخ
میکوبیدندوبرزنان ودختران یکدیگرتجاوزمیکردند.امایکمرتبه دیدیم که دوست یکدیگرشردند .هریگکس
هم نررسیدکه آن حمال بیسوادهزاره گه دشمنی باآن شربان بیسروادبوزغین یارنجشیرداشرت کره ترا دیرروز
همه ایناا دشمن بودندواکنون دوست شدند
به اینالسم دیده میشود که ناسیونازیزم فتنه انگیزوسیله ای کثیتی است دردست بالات حاکمه ملیت های
رشتون،هزاره ،تاج ،ازب وترکمن .اینااباگاد ساختن نتاد بین خلالاای ملیت های ساکن افغانسرتان
برای خودنان گرط کماهی میکنند .م ام براین،این قوم خواهی فتنه انگیزوارتجاعی ب ورمستالیم به
اشررغازگران غارتگرکم ر میکندوبرره واس ر ه آناامرردیریت میشررود .رهبررران جنبش"روشناهی"شرراگردان
همررین دبسررتان انرردوبرای رهرراهی خلررق هررزاره ازسررتمگری ملی"قرروم دوست"نشررده انررد ،آناادرآشرریانه
الشخواران بزرگ شده وبرای الشه درآسمان"قوم لبی"رروازمیکنند.

آیارهبران جنبش"روشنائی"براستی عدالتخواه هستند؟
مادرجاررانی زنرردگی میکنرریم کرره مشررتی ازثروتمنرردان جارران ت یررین میکنندکرره جارران گگونرره باشرردومردم
گگونه فکرکنند،گه بخورندوگگونه زندگی کنند.ایناافال %2ازاهازی دنیاراتشکیل میدهندوزی صاحط
 %98ثررروت گیترری میباشررند .آنااگنرران شرررای ی رابرره وجررودآورده کرره سررازیانه  250ملیررون خررانواده
کشاورز ،مازرداروماهیگیرامکانات زنردگی شانراازدسرت داده وبجاران آواره میشروند.ایناامماز دیگرر
رامجبورمیسازندکه مرزهای کشورهای شانرابرروی دادوگرفت اقتصادی ایکه حساط های بانکی این
%2راگاقترمیسررازند ،بازبگاارن رد ،درغیرررآن ایناررااز ریق دسررتگاه مشرررو سررازی جنایررت شرران کرره
سازمان ملل متحدنام دارد ،دست به تغییررییم درآن مملکرت میزننرد .عرراد ،زیبیرا ،سروریه وغیرره را
بگشم سرمیبینیم .کسی عدازتخواه است که مخازم جاان کنونی بوده وتغییربنیرادی آنرابخواهرد.درحازی
که رهبران جنبش روشناهی نتناااین دستگاه بی دازتی جاانی راقبول دارندواحترام میگاارندبلکه بره آن
عری ه دادرسی میبرند.
امرریازیستااتحت قیادت امرریرازیزم امریکادرسرال2001برافغانسرتان حملره ودسرترروردگان" ازبی"خود
را سرنگون وبجای آناادسترروردگان"جاادی" شانرابراریکه قدرت نشاندند .درمرم ایرن تالریبرایکنیم
دهه آنااافغانستان راتاالن وم ادن وثروت های بی ی اش رابین خودبه حراج گااشته اند .یارات بی
سرنشین وبمط افگناای شان هرروزده هاخانواده رادرمررگ عزیزانشران سریاه رروش میکنند.سرربازان
قلدرشان بامزدوران افغانستانی آنااشباابخانه های مردم می درآیندوزنان ودختران شانرابباانه ت شری
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عریان میسازند.این اشغازگران ی حکومت سراراغرد فسادرادرکابل بنمایش گااشته اند.کسی عدازت
لررط اسررت کرره خواهرران اسررتال ل ملرری افغانسررتان برروده وت یررین سرنوشررت کشررورراحق مررردم آن بدانررد.
رهبران جنبش"روشناهی"نتناامخازم اشغال کشورشران نیستند،واسرتال ل ملری افغانسرتان رانمیخواهنرد،
بلکه اشغازگران را حامی ملیت هزاره میدانند.
افغانسررتان کشرروری اسررت کرره درآن شرروونیزم خرروانین وفهودازاررای ملیررت رشررتون زنرردگی رابرملیتاررای
غیررشتون نامیمون ساخته است .برابرری ملیتارای افغانسرتان تحرت دموکراسری مسرخره امریکراهی امرر
کام ناممکن میباشد.عدازتخواه کسی است که درراه دموکراسی مردمی کره درآن برابرری ملیتارا عمر
ممکن میباشد ،مبارزه کند .رهبران جنبش روشناهی نه فال ررنسری برابرری ملیتارای کشرورراندارند،
بلکه با نخواستن راه حل بنیادی این نابرابری خواهان ادامه این نابرابری هستند.
درهرکشورگندملیتی اگرامکان ریاده ساختن عدازت اساسی واصروزی علری از جازره ممکرن نباشرد،به راه
حررل نرریم بندوفریبنررده فیرردرازیزم رجررو میکنند.فیرردرازیزم نرروعی ازعرروامتریبی ای برروریواهی اسررت کرره
سران ملیتاای تحت ستم بامرحمت ور ایت بالرات حاکمره ملیرت ستمگرروسرت ازبردن خلرق ملیتارای
خودمیکشند .سران جنبش"روشناهی"حتی همین عدازت نیمبندوفریبنده رانیزنمیخواهند.
به اینصورت سران جنبش"روشناهی"نه فال عدازت خواه نیستند،بلکه مشتی ازحاله برازان ودغلکرارانی
اندکه فرصت لبانه ماننداف ی بسوی قدرت وثروت میخزند.

آیارهبران جنبش"روشنائی" با محقق ،خلیلی وسروردانش فرقی دارند؟
راسخ به اینسوال هم"آری"است وهم"نره".آناابامحالق وخلیلری ودانرش فررد دارنردزیرا،اینااباعوامتریبی
ومزدوری امرریازیسرتاابالدرت وثرروت وآنارم ثرروت هرای هنگتتری رسریده اندواینااتاهنوزبره آن ثرروت
وقرردرت نرسرریده انررد.خلیلی،محق وسررروردانش وامثررازام بخشرری ازدسررتگاه قرردرت روشررازی افغانسررتان
میباشندوزی سران جنبش"روشناهی"هنوزبه قدرت دست نیافته اند.رهبران جنبش"روشناهی"ازنمرسرنی
جرروان اندوهنوزماننرردمحالق وخلیلی"مررارخورده ایدر"نشررده انررد .اینااباتمررام مشررق وتمرررین عرروامتریبی
وک ه برداری سیاسی هنوزباخلیلی ومحالق فاصله زیادی دارند.
اماباوجوداین تتاوتاا،ایناا نسل ب دی خلیلی ومحالق اندودرماهیت امرباآناافرقی ندارند.خلیلی ومحالرق،
سروردانش وامثازام خاینین ملری اندکره دردرازنرای تراریخ اینسررزمین نرام شران ب نروان خراینین ملری و
مزدوران اشغازگران اینکشوریادخواهندشرد .خلیلری ومحالرق وصرحابه شران ازمادرخراین ملری ودشرمنان
اسررتال ل کشرروروعوامتریط توزدنشررده اند،بلکرره جارران بینرری وخ ر فکررری شرران آناارابدشررمنان وحرردت
خلالاای ملیت های هرزاره ،رشرتون وتاجر مبردل سراخته اسرت .ایرن رزتتکررواین بیرنش سیاسری برین
رهبران جنبش"روشناهی"و این خاینین مشترک است .همانگونه که برای محالق وخلیلی وامثازام داشتن
جیر هررای رردگلوزه وسررتونی ازراررره داران بیشررترازآزادی ملرری ارزش دارنررد ،برررای رهبررران جنرربش
روشناهی نیزمسهله وردیگرنیست .حتی خلیلی ومحالق نیرزبین خودواینااتتراوت اصروزی وبرازنرده ای
رانمرری بینندوگنانگرره محالررق زومرنانرره ایناارا"نامرد""،بیغیرت"وگرراهی هم"برری ناموس"خ رراط میکندنرره
"کمونیست"واگرایناابامحالق وخلیلی اندکی تتاوت فکری میداشتند،آنااایناارافی ازتورکمونیسرت وشر له
ای میگتتند.
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انال بیون صدیق ملیت های مختلم افغانستان ،تاماهمه ب ورمشرترک برعلیره شروونیزم گلبدین،سریام،
م هیبت هللا وناسیونازیزم فتنه انگیزمحالق ،خلیلی ،رهبران جنبش"روشناهی"وغیره مبارزه نکنیم،اینارا
دراین مرداط خلالاای اینسرزمین راباصحنه سازی هابه دشمنان کام عیاریکدیگرمبدل میسازند.
انال بیون ملیت رشتون!
اکنون وقت آن فرارسیده کره شرمابایدبرعلیه شروونیزم مر ک -بیروکراتارای خراین ملیرت رشرتون کره برا
بیرحمی شیره جان کارگروزحمتکش این ملیت شریم رامیکشند،بمبارزه برخیزیدووحدت دموکراتی
خلالاای ملیتاای افغانستان راتبلیغ کنید.
انال بیون ملیت هزاره ،تاج  ،ازب

وترکمن!

بدون مبارزه برعلیه ناسیونازیزم فتنه گرم ک – بیروکراتاای ملیت تان برابری ملیت های کشرورامر
نا ممکن است .اینااخلق شمارابه الی الی وخواط رفتن درآغروش امرریازیسرتاای اشرغازگرفرامیخوانند
وموازی به آن وحدت وبرادری خلالاای رشتون ،هزاره ،تاج ،ازب وترکمن راتخریط میکننرد .ایرن
ومیته تاریخی همه ماست که نالاط تزویررراازروی ایرن نیرنرگ برازان برانردازیم وخلرق راازفتنره آنارا
نجات بدهیم.
خلیلی،محالق ،گلبدین ،سیام ،عبردهللا عبردهللا ،اشررم غنری احمردزی ،عبدارشرید دوسرتم و..غیرره همره
وهمه مزدوران امرریازیستاای اشغازگرودشمنان خلالاای رشتون،هزاره ،تاج  ،ازب وترکمن اند.
ماهویست های افغانستان
 22اسد 1395
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