ضرب المثل عامیانه ای است که:
" دیگ به ذغال می گوید رویت سیاه!"
بتاریخ  6آگست  2009مضمونی تحت عنوان» بدا بحال پشتونها وهزاره ها ،اگرداکترعبداله برنده
انتخابات شود!« بقلم کاندیدای اکادمیسین سیستانی درسایت " افغان جرمن -آنلین" به نشررسیده است.
دراینجا لزومی به معرفی بیشترهویت وسابقۀ»سیاسی« آقای سیستانی که عضو»شورای انقلبی« رژیم
مزدوروجنایت کار» حزب دموکراتیک خلق« بوده است نمی رود وخوانندگان خاصتا  Pدرطی سی سال
اخیردربارۀ اووهم سنخان اومعلومات کافی دارند .قبل ازاینکه وارد مطلب اصلی شوم؛ این موضوع
قابل تذکراست که :هرزمان که چنین قماش عناصرقلم بدست می گیرند ومی خواهد مطلبی را بشکل
نثرویانظم برشتۀ تحریردرآورند؛ درواقع نوشتۀ آنها بطورکلی بیانگرافکاروعقاید ونظرات ومواضع
وامیال واحساسات آنهاست .به همین لحاظ درنشریه های چاپی وویب سایتها ودیگروسایل نشراتی
درداخل وخارج کشورهرگاه این قماش افراد لب به سخن می گشایند ویا مطلبی راروی کاغذ ویادرروی
صفحه انترنت می نویسند ولوسعی می کنند تاچهرۀ اصلی وسابقۀ خودرادرلبلی کلمات وجملت زیبا
وفریبنده ویابا ذکربدیهیات وبیان بخشهای ازواقعیتهای تاریخی مستورسازند؛ اما بآن هم "دم خروس
اززیرچپن مل هویدا می شود" .به همین نوشتۀ آقای سیستانی توجه کنید؛ قبل ازاینکه وارد متن نوشتۀ
اوشویم؛ ماهیت فکری وسیاسی انحرافی ونظرات ارتجاعی وغیرواقعبینانه اش دربارۀ جریانات خونبار
سی سال اخیرکشوروجنایاتی که گروه های مزدوررنگارنگ علیه خلق مامرتکب شده اند وتحلیل
اوضاع کنونی کشوروشرایطی که مردم ما درآن بسرمی برند ونقش قدرتهای امپریالیستی
اشغالگروقماشهای مختلف عناصرارتجاعی ومزدورآنها درداخل وخارج دولت مستعمراتی درآن؛
ازعنوان نوشته اش بوضوح آشکاراست.
عنوان نوشته اش چنین است »:بدا بحال پشتونها وهزاره ها ،اگرداکترعبد اله برنده انتخابات شود!«
درحالیکه نه تنها عبداله بلکه همه افرادی که خودرا برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری
نامزدکرده اند؛ منجمله داکترعبد اله ،حامد کرزی ،داکتراشرف غنی احمدزی ،حبیب منگل)عضوکمیته
مرکزی جناح پرچم( ،محمد حکیم تورسن) پرچمی وازگروه علومی -ماموردستگاه های آدمکش»اگسا،
خاد وواد«( ،شهنوازتنی قاتل مردم)ازجناح خلق(،بازمحمد کوفی)پرچمی( ،محبوب اله کوشانی)سابق
عضومرکزی »سازا« گروه مزدورروسی ومعاون صدارت دردولت جنرال نجیب جلد رئیس خاد
ورئیس دولت مزدورروسی وفعل  Pباماهیت ایدئولوژیک سیاسی اصلی آن ولی بانام جدید» حزب
آزادگان افغانستان« ،لطیف پدرام)سابق عضو»سازا« وفعل  Pرئیس تشکیل »کنگره ملی« باماهیت
فکری سیاسی مشخص آن( ،بشیربیژن)هم قماش وهمسنگرلطیف پدرام( وچندین تن دیگرازهمین قماش
»پرچمی خلقی وسازائی« ودیگرگروه های مزدورروسی وهمچنان عناصرمعلوم الحالی ازگروه های
ارتجاعی ومزدوروطنفروش وقاتل مردم مانند گروه های جهادی وطالبی ودیگرعناصرارتجاعی میهن
فروش وخادم امپریالیسم خارج ازگروه های متذکره فوق خودراجهت رسیدن به موقعیت کرسی دولت
دست نشانده استعمارامریکا وناتو نامزدکرده اند .اگرافرادی ازاین گروه چند ده نفرۀ نامزدهای ریاست
جمهوری که ظاهراPازاعضای گروه های جانی ومیهن فروش متذکره فوق نیستند؛ بلکه عناصرارتجاعی
اند که یادرخدمت امپریالیسم وارتجاع قرارداشته اند ویا تازه می خواهند عمل  Pدراین دایرۀ خبیثه
واردشده ودررأس دولت مزدوربه امپریالیسم وارتجاع خدمت کنند .وشعارخدمت بمردم ومیهن که
ازطرف این قماش افراد مطرح می شود ،درشرایط کنونی حرفهای مفت تبلیغاتی و چرندیات ویاوه
گوئیهای احمقانه بیش نیست .هرکدام ازافراداین گروه ) (40نفره کاندیدها اگردراین نمایش مسخره
وافتضاح آور ،انتخابات فرمایشی ونمایشی برنده شوند نه تنها» بدا بحال پشتونها وهزاره ها« که صد
ها بدا وهزارمصیبتا به همه خلقهای مظلوم وتحت ستم ملیتهای پشتون ،تاجک ،هزاره ،ازبک ،ترکمن،
بلوچ وبراهوی ،نورستانی ،پشه ای ،قرغزوپامیری ،عرب وغزلباش ،هندووسک وغیره اقوام ساکن
این سرزمین بلکشیده است که خصوصا  Pدرطی سی سال اخیرشنیع ترین جنایات بوسیلۀ همین گروه
های خلقی پرچمی» ،سازائی« جهادی ،طالبی» ،افغان ملتی« وسایرگروه ها وعناصرمیهن فروش

وخادم امپریالیسم وارتجاع منطقه وبین المللی که درگرد کرزی مزدورجمع شده اند ،برآنها اعمال شده
است .بدین صورت هریک ازاین عناصرمزدورکه تعلق گروهی ووابستگی امپریالیستی وارتجاعی آنها
بدرجات مختلف مشخص است ،اگربه کرسی ریاست جمهوری برسند بازهم همان آش است وهمان
کاسه .اینها مانند کرزی ویا با تفاوت شکل همان طرحها وبرنامه ها وپروژه های امپریالیستهای
اشغالگررادرافغانستان ومنطقه به منصه اجرا قرارخواهندداد .اگربه شعارانتخاباتی وبرنامه های این
افرادتوجه کنید هیچ چیزی جزخدمت گزاری به امپریالیسم وارتجاع دیده نمی شود .ازجمله نامزدهای
که ازطرف دولتهای امپریالیستی وارتجاعی امکانات مالی بیشتری بدسترس آنها قرارداده شده است
وازطرف مطبوعات امپریالیستی به »کاندیدهای مطرح« مسما شده اند مانند کرزی ،عبد اله ،اشرف
غنی احمدزی وسید جلل کریم ودیگران نکات برجستۀ برنامه های آنها هم همان طرح ها وبرنامه های
امپریالیستهای اشغالگراست .مثل  Pکرزی به شدت ازسرعت بخشیدن به روند آشتی باطالبان وحزب
اسلمی وحقانی وشرکت آنهادردولت دست نشانده صحبت دارد؛ عبداله ازتغییرنظام ریاستی به
صدارتی و»انتخابی کردن« والی ها وولسوالها که درآینده نقش گروه های جهادی وملیشه ای وخلقی
پرچمی هادردولت وحکومت بیش ازبیش قوی تروگسترده ترخواهد شد؛ اشرف غنی احمدزی
ازاصلحات گسترده درهمه عرصه ها صحبت دارد .درعرصه اقتصادی او طی مصاحبه ای با مجله
نیوزویک بتاریخ  20جون  2009گفت ":من میخواهم که درپنج سال آینده دوهزارملیونرجدید
درافغانستان بوجودآورم تاکه  25خانواده ثروتمند کنونی همه چیزراانحصارنکنند"وهمچنان
اوازاعماریک ملیون مسکن صحبت دارد که برای  5ملیون باشنده این کشورمحل رهایش آماده خواهد
شد .ونیزبرای هزاران نفرکارمیسرخواهدگردید.درحالیکه بادرنظرداشت میزان عاید ومعاش کنونی
مامورین ومستخدمین وکارگران درکشورحتی مامورین متوسط رتبه هم نخواهند توانست ازاین خانه ها
استفاده کنند .البته این خانه ها باب دندان مامورین )ان جی او ها (است که معاشهای دالری مناسبی
دارند وآن عده ازمامورین دولت که صاحب معاشهای کلن اند  .وطرح آتش بس بانیروهای جنگی
مخالف دولت وارتشهای اشغالگردرظرف سه سال اول؛ به یقین که دراین آتش بس مناطق تحت کنترول
این نیروها دربخشهای شرقی وجنوب غربی کشورهمچنان درکنترول آنها باقی خواهد ماند وآنها برنامه
های اقتصادی واجتماعی خاص خودرادرآن مناطق پیاده خواهندکرد یعنی همان حکومت
اسلمی»خالص« طالبانی وتطبیق شریعت اسلم به سلیقۀ خودشان ،وچنین نخواهد بود که این نیروها به
آنطرف »خط دیورند« رفته وآتش بس رابرای سه سال دراین طرف» خط« رعایت کنندوبعد
درصورت تحقق برنامه آتشی و»صلح« با اشغالگران ودولت مزدوردرجریان پنج سال سهم لزم
آنهادردولت داده شود .که باعملی شدن این طرح دولت دست نشانده کنونی که ماهیتا یک مردابی
ازارتجاع است،کیفیتا  Pغلیظ ترخواهد شد .درمورد »پروژه ملیونرسازی« آقای اشرف غنی احمدزی به
یقین که دریک کشورهرقدربه تعداد ثروتمندان وملیونرهای آن افزوده گردد درقطب دیگربه تعداد فقرا
وگرسنگان آن افزوده می شود وباین صورت ماهیت امپریالیستی وارتجاعی این طرح های ضدمردمی
آشکاراست .همچنان آقای سیدجل ل کریم نظربه موقعیت اودرنزد خاندان آل سعود )حاکم برعربستان(
ونیزقرارادعای خودش که ازچگونگی نقش و فعالیتهای قبلی اوبرمبنای همین رابطه درتبادله اسرای
جنگی بین طالبان واحمدشاه مسعود نقش مهم داشته است ،صحبت دارد وازختم جنگ وآوردن »صلح«
باطالبان وحزب اسلمی وشرکت آنها دردولت مزدورسخن می گوید .همچنان که لطیف پدرام طرح
نظام فدرالی رابمیان کشیده است .این طرح بفرض عملی شدن آن خاصتا  Pدرشرایط کنونی که
کشورتحت اشغال وسلطه استعماری امریکا وناتواست وگروه های ائتلف شمال که ازپشتیبانی وحمایت
محکم دولت امپریالیسم فدراسیون روسیه ودولت ارتجاعی ایران برخورداراند؛ سران این باندها که
همین اکنون با زوربرچه برتوده های خلق ملیتهای تاجک وهزاره وازبک وترکمن ودیگراقوام حاکم
اند ،درآن صورت به حاکمان مطلق العنان محلی تبدیل شده وتوده های خلق ملیتهای شان
رامورداستثماروستم شدید قرارخواهند داد .وبالمقابل گروه های ارتجاعی ملیت پشتون برتوده های خلق
پشتون حاکم مطلق العنان خواهندگشت .دراینجا آقای سیستانی می خواهد به چشم مردم افغانستان خاک
بپاشد .باین عبارت که اززمره این  40نفرگویا اگرغیراز»داکترعبد اله« فرددیگری ازاین نامزدها به

کرسی ریاست دولت مستعمراتی دست یابد ازعبداله بهترخواهدبود! درحالیکه دریک کشورمستعمره
وزیراشغال نظامی بیش ازچهل کشورامپریالیستی وارتجاعی که درقدم اول استقلل سیاسی سلب شده
وحاکمیت ملی پایمال گردیده وآزادی برای خلق وجودندارد ،دولت هم دولت دست نشانده امپریالیسم که
متشکل ازجانی ترین گروه ها وافراد خاین به خلق ومیهن می باشد وهمه ارکان و نهادهای آن زیرسلطه
کشورهای امپریالیستی وهمین گروه های جنایتکاروضدمردم است؛ گروه های ارتجاعی طالبان وگلب
الدین به بیش ازده ولسوالی کنترول کامل داشته ودر  130ولسوالی نفوذ دارند .وقرارگفته های
قدرتهای اشغالگرودولت مزدورآنهاقراراست که امنیت انتخابات روز  29ماه اسد را حدود سه
صدهزارنیروی خارجی وداخلی،قوای ائتلف وناتو ونیروهای ارتش وپولیس ونیروی امنیتی ) دستگاه
های جاسوسی داخلی وخارجی( وملیشه های محلی دولت مزدورتأمین کنند .این چگونه »انتخابات
دموکراتیک« است وچگونه ممکن است که درچنین اوضاع واحوالی بتوان صحبت ازارادۀ آزاد مردم
داشت که دریک فضای »دموکراتیک« رأی بدهند؟! درحالیکه رأی مردم با نیرنگ واغوا وخدعه
وتهدید وتطمیع وباثراعمال نفوذ فئودالن ،قوماندانهای مسلح ،حکام محلی،روحانیون مرتجع بانفوذ
وروابط طایفه ای وقبیله ای و قومی ازآنها گرفته می شود؛ واکثریت قاطع مردم نه خود میدانند که رأی
آنها چه اهمیتی دارد وچگونه ودرچه موقع آنرابکارگیرند ودرچه موقعی نگیرند ونه هم درکشورشرایط
وفضای وجوددارد تا مردم درمورد انتخابات واستعمال رأی آنها آگاهانیده شوند؛ پس چگونه ممکن
است که درچنین اوضاع وشرایطی بتوان حتی ازدموکراسی به همان مفهوم متعارف آن که
درسایرکشورهای تحت سلطه برگزار می شود،صحبت بمیان آورد! درحالیکه دموکراسی یک پدیده
طبقاتی است وحتی درکشورهای سرمایه داری امپریالیستی هم که دم ازآزادی ودموکراسی می زنند
بازهم توده های کارگران وزحمتکشان با آگاهی سیاسی رأی خودرا بکارنمی برند بلکه توسط احزاب
خادم سرمایه به اشکال وشیوه های گوناگون فریب داده شده ورأی آنهاگرفته می شود .حتی همین
شرایط هم درکشورهای تحت سلطه امپریالیسم بهیچ صورتی وجودندارد .مثال برجستۀ آن دریک ونیم
ماه اخیرجریان انتخابات ریاست جمهوری درجمهوری اسلمی ایران وافتضاح تقلب درآن این
امررابخوبی آشکارکرد .باین صورت رأی دادن به چنین انتخاباتی درواقع چه آگاهانه باشد وچه
ناآگاهانه صحه گذاشتن برشرایط حاکم کنونی کشوروقانونیت بخشیدن به سلطه استعماری امریکا
وناتووحاکمیت دولت دست نشانده است .وتحریم انتخابات درواقع ابرازمخالفت دربرابراشغالگران
ودولت مزدوراست .وکمترین حرکتی که مردم افغانستان خاصتا  Pروشنفکران وروشن بینان مردمی
میتوانند انجام دهند تحریم این انتخابات استعماری واسارت آوراست.
هشت سال است که ابرقدرت امپریالیستی امریکا وشرکای آن)ناتووسایردولتهای ارتجاعی( مردم
افغانستان رادرزیرسلطه استعماری شان فشارمی دهند ،دولت مزدوری راهم ازطریق معاهده
استعماری بن برآنها تحمیل کرده اند .روزانه مردم ما خاصتا  Pدرمناطق جنوب غربی وشرقی
کشورتوسط ارتشهای اشغالگرودولت مزدوربقتل می رسند وخانه های شان ویران می شود .قدرتهای
امپریالیستی گروه های ارتجاعی مزدورمعلوم الحال جنایتکاروقاتل ورهزن وقاچاقبروفاسد
واختلسگرواختطاف گرومتجاوزبه مال وناموس مردم وغاصب املک وجایداد مردم وعامه را برمردم
ما حاکم کرده اند وبا براه انداختن جریان های نمایشی ومسخره »انتخابات« ریاست جمهوری وپارلمانی
وشوراهای ولیتی بنام دموکراسی دست این گروه هارابازگذاشته اند تا آزادانه ودرزیرچترحمایت
ارتش های حامی آنها برمردم ما ستم وجنایت روابدارند .همچنان فقروگرسنگی ،اعتیاد بیش ازیک
ملیون ازمردان وزنان کشوربه مواد مخدروشیوع بیماری ایدزکه بسرعت درحال گسترش است وناامنی
وعدم مصئونیت جانی ومالی بیداد می کند؛ اینست ارمغان استعمارگران امریکا وناتو وماهیت
دموکراسی ای که درطی هشت سال اخیرامریکا وناتو ودولت مزدوربوسیلۀ صدها نشریه ووسایل
نشراتی دربارۀ آن تبلیغ کرده ومردم به رمق رسیده ودربند مارابه گمراهی کشانده واغفال می کنند.
اشغالگران ودولت مزدورآنها این تبلیغات گمراه کننده واغواگرانه را چنان »با حرارت وآب وتاب«
تنظیم می کنند که بخشهای زیادی ازتحصیل کرده ها وتوده های ناآگاه عوام فریب آنهارا خورده
وتصورمی کنند که گویا این همه نمایشات وصحنه سازیها واین همه بیانات »پرجوش وخروش« واین

همه لفاظی ها وسفسطه گوئیها دربارۀ »دولت سازی وبازسازی ودموکراسی« استعماری شاید راست
باشد وروزنۀ امیدی دربوجودآوردن شرایط آرام وامن وزندگی بهتربگشاید!درحالیکه امپریالیسنم بین
المللی وماشین تبلیغاتی آن باصرف ده ها ملیون دلروده ها تن شیاد ماهراجیر شده درجهت آماده کردن
افکارعامه مردم درکشورهای شان ودرکشورهای تحت سلطۀ شان شب وروزفعالیت می کنند.
امپریالیستها سعی می کنند تابوسیلۀ این همه صحنه سازیهای مسخره نقش استعماری شان ودولت دست
نشاندۀ شانرا» قانونی ودموکراتیک« جلوه داده وتوده های مردم کشورهای خودراهم بفریبند که آنها
درافغانستان وعراق مصروف دولت سازی وایجاد فضای دموکراتیک برای مردم این کشورها واحقاق
حقوق مدنی وآزادی کتله های ملیونی زنان اند .امپریالیستهای اشغالگرامریکائی وانگلیسی به مردم
کشورهای شان این طوروانمودمی کنند که اگرحدود پنج هزارازفرزندان شان درعراق کشته شده اند
وده ها هزارآنها معیوب جسمی وروحی شده اندکه ماهانه ده ها تن آنها دست بخود کشی می زنند ویا
بیش ازیک هزاروسه صد نفرازفرزندان خلقهای امریکا وانگلستان وکانادا ودیگرکشورها که
درافغانستان کشته شده اند وهزاران تن آنها علیل روحی وجسمی شده اند ،درراه تحقق »دموکراسی
واحیای حقوق زنان« بوده است .درحالیکه همه این کشتارها وجنایات ضدانسانی وویرانی وتاراجگری
درافغانستان وعراق وسایرکشورها به منظورتأمین منافع سرمایه است.
آقای سیستانی نوشته اشراچنین آغازمی کند ".باتاسف بایدگفت که تحقق دموکراسی دریک کشورجنگ
زده واکثرا  Pبیسواد ،فقیروعنعنه پرست وزیرنفوذ روحانیت بنیادگرا وجنگ سالران تنظیمی،
کاربسیاردشواراست وامروز دموکراسی درافغانستان باانارشیزم ،آدم ربائی ،تفرقه های قومی ،زبانی،
مذهبی وسمتی ،تجاوزبرحقوق وناموس مردم ،غصب دارائیهای عامه وملکیتهای شخصی ،غارت
آثارتاریخی وثروتهای ملی واختلس کمک های بین المللی ،رشوه خواری ،فساد گسترده اداری وقاچاق
موادمخدر وتحقیروتذلیل تمام مظاهرمدنی ،تعبیرمی شود".
آقای سیستانی درسطورفوق به مواردی ازواقعیتهای اشاره می کند که همه نتیجه ومحصول سی سال
جنایت گروه های ارتجاعی مزدوروقدرتهای امپریالیستی ودولتهای ارتجاعی منطقه وخارج منطقه علیه
خلقهای افغانستان است .کشتاروجنایات وتجاوزعلیه خلق ما و ویرانی کشوردرهمه عرصه ها باکودتای
ننگین  7ثورسال  1357خورشیدی آغازشده وتاکنون که خلق ما درچنگال ستم استعماری امپریالیستهای
امریکائی وناتو وارتجاع بومی مزدورآنها عذاب می کشند ،ادامه یافته است .درهیچ یک از دوره های
سه دهه اخیرو قبل ازآن نظربه ساخت اقتصادی اجتماعی وطبقاتی جامعه ،وحاکمیت
استعماروامپریالیسم وارتجاع نوکرآن تحقق دموکراسی برای مردم موجودنبوده است .آیا رژیم تحت
رهبری» حزب دموکراتیک خلق« واستعمارگران روسی حامی آنها درشرایطی که کشوررابه مسلخ
وکشتارگاه مردم تبدیل کرده بودند وده هاهزارتن ازفرزندان رشید این کشوررا درزندانهای مخوف
تحت شکنجه های غیرانسانی قرارداده ودسته دسته به جرم آزادی خواهی واستقلل طلبی به جوخه های
اعدام می سپردند وبابمباران قریه های کشورحمام خون براه انداخته بودند؛ استبداد واختناق بحدی بود
که حتی شنیدن رادیو بی بی سی) که اکنون به تریبون تبلیغات ولجن پراکنی های خلقی پرچمی ها تبدیل
شده است( جرم محسوب می شد وبوکشهای خلقی پرچمی در تاریکی شب درپشت دیوارخانه های مردم
گوش می دادند که کیها رادیو بی بی سی ویادیگررادیوهای جهانی رامی شنوند تا آنهاراموردتعقیب
ومجازات قراردهند .دربرنامه تصفیه فرهنگی درشهرهای بزرگ کشورمانند کابل وهرات
ومزاروقندهارکتب متعارفی مطالعه وی راازنزد مردم جمع آوری و ضبط کردند .سفارت دولت اتحاد
شوروی وقت درکابل)بخوان محل وایسرای سوسیال امپریالیسم شوروی درافغانستان( به مرکزعمده
دزدی وروشه وفساد ازراه فروش جوازتجارتی وتعرفه های گمرکی تبدیل شده بود؛ ستم وتجاوزهمه
جانبه ازجانب اشغالگران روسی ودولت مزدوربرتوده های مردم اعمال میشد؛ شش ملیون ازمردم ما
مجبوربه فرارازکشورشدند؛ دزدی ورشوه خواری گسترده درادارات دولتی وجود داشت وتشکیل شبکه
های قاچاق موادمخدرخصوصا  Pدرحوزه غرب وجنوب غرب کشوربوسیلۀ ارتشیان پرچمی خلقی
وروسی وقاچاقبران حرفه ای درچوکات »جبهه ملی پدروطن« به طوروسیع صورت می گرفت.
وانواع دیگرمسایل ازاین قبیل؛ ولی بازهم وطنفروشان پرچمی خلقی وسازائی وباداران روسی آنها

بیشرمانه مضحکه های انتخاباتی براه می انداختند وصحبت از»دموکراسی وجامعه دموکراتیک«
داشتند.
آقای سیستانی درهمین صفحه اول نوشته اش می نگارد ":آیاکشتارهای مردم افغانستان توسط
او) اشارۀ او به داکترعبد اله است -توضیح ازمن است( وتنظیمهای جهادی دردهه  90قرن گذشته
برای هفت پشت مردم ما کفایت نمیکند که بازمیخواهد آن دوران رازنده کند ویک باردیگرمردم مارا به
ماتم بنشاند؟«
توجه کنید که آقای سیستانی دراینجا چگونه حقایق راکتمان می کند وفقط ازکشت کشتارهای مردم
افغانستان توسط تنظیمهای جهادی دردهه  90میلدی قرن بیستم یاد می کند؛ ولی به کشتاروقتل حدود
دوملیون ومعلولیت ومعیوبیت حدود یک ونیم ملیون ازمردم افغانستان وانواع جنایات واجحافات دیگررا
که بوسیلۀ رژیم »حزب دموکراتیک خلق« )که خود آقای سیستانی سمت بالی عضویت»شورای
انقلبی« این دولت راداشته ودرجنایات یک ونیم دهه این رژیم واستعمارگران روسی شریک است(
برمردم افغانستان رواداشته است ،کوچکترین اشارۀ نمی کند .ازجهت دیگرهمین پرچمی خلقی ها
وسازائیها بعد ازسقوط رژیم نجیب جلد براساس زدوبند های قبلی ایکه با شورای نظارتحت رهبری
احمد شاه مسعود این»قهرمان ملی« امپریالیسم وارتجاع وجمعیت اسلمی ربانی وحزب وحدت
اسلمی تحت رهبری مزاری وخلیلی ومحقق وحزب اسلمی گلب الدین ودیگران داشتند وباندهای
ملیشه های دوستم وملک وسید منصورنادری باگروه های جهادی دولت اسلمی راتشکیل دادند .که
درتمام جنگهای داخلی ،جنگ بین گروه های جهادی عمدتا  Pشورای نظار ،جمعیت اسلمی ربانی ،حزب
وحدت اسلمی ،اتحاداسلمی سیاف ،حزب حرکت اسلمی شیخ آصف محسنی ،گروه های ملیشه ای
دوستم وملک وسید منصورنادری وجناح های ازخلقی پرچمی ها برسرقدرت دولتی که تنها درشهرکابل
بیش ازشصت هزارنفرراکشتند وجنایت وتجاوزبه ناموس ومال مردم وچوروجپاول اموال ودارائیهای
عامه خصوصا  Pدارائیهای اقوام هندووسک کشوربطورگسترده صورت گرفت؛ جناح های ازخلقی
پرچمی ها وسازائیها وملیشه های مزدورروسی درکشتارمردم کابل وویرانی این شهروسایرولیات
کشورمستقیما  Pدست داشته وشریک این همه جنایات نیزبوده اند .وهمچنان درجنگ بین گروه های
ائتلف شمال باطالبان که بازهم همین گروه های پرچمی وسازائی باآنها دریک جبهه بودند وباکمکهای
دولتهای روسیه وایران وهند وازبکستان وتاجکستان وسایرامپریالیستهای غربی علیه طالبان می
جنگیدند .ونیزجناحی ازخلقی ها وپرچمی ها درخدمت آی اس آی پاکستان قرارداشتند و درکنارطالبان
بودند وبه کمک دولت های پاکستان وسعودی وامریکاعلیه ائتلف شمال می جنگیدند ودرطی شش سال
کشوررابرای مردم به جهنمی مبدل کردند .اینها درتمام جنایات ائتلف شمال وجنایات رژیم طالبان که
علیه خلق ما صورت گرفته است شریک اند .ببینید که آقای سیستانی چگونه جنایات رژیم »حزب
دموکراتیک خلق« وحامیان روسی اشرا دراخیردهه هفتاد ودهه  80قرن گذشته انکارمی کند وهم
ازجنایات رفقایش دردهه  90میلدی دردوجهت جنگ ارتجاعی داخلی وشرکت دردولت مستعمراتی
درهشت سال اخیرچشم می پوشد .آقای سیستانی ورفقا وهمسنخان او فکرمی کنند که تنها با نسلی مواجه
اند که بین بیست تا بیست وپنج سال عمردارد ونمی تواند کماکان ستم وجنایات مظالمی که درطی سه
دهه اخیربوسیلۀ این گروه های جنایت کارومزدوربرخلق افغانستان رواداشته شده است به ارزیابی
بگیرد؛ ازاینروباکمال پرروئی وبی حیائی این چنین ازواقعیتها چشم پوشیده وواقعیات تاریخی را
تحریف کرده است.
درصفحه دوم نوشته آقای سیستانی میخوانیم ":چنانکه تاریخ گواهی می دهد مردم هزاره باحاکمیت
پشتونها بیشترهمسوئی داشته اند تاحاکمیت تاجیکها .بعدازتاسیس دولت معاصرافغانستان ،دوبارتاجیکها
باهدایت خارجی ها برسریرقدرت تکیه زدند .باراول درسال  1929بعدازآنکه انگلیسها رژیم امانی
راتوسط روحانیت متنفذ درافغانستان سقوط دادند ،پسرسقاو را بجایش نصب کردند ولی مردم هزاره
تاآخربه رژیم سقوی تسلیم نشدند وبانیروهای رژیم غارت وتباهی وتجاوزرزمیدند .باردوم که بکمک
پاکستان برهان الدین ربانی برتخت کابل نشست ،بازهم هزاره ها باحکومت قومگرای اوسرسازگاری

نداشتند وبه همین خاطرموردغضب وخشونت بیرحامنه ربانی واحمدشاه مسعود قرارگرفتند ودرتاریخ
 10دلو  1373درحدود چهارهزارازمردم هزاره درافشاربه توپ بسته شدند وقتل عام گردیدند."...
باملحظه پاراگراف فوق بوضوح آشکاراست که آقای سیستانی نه درک درست ازساختاراجتماعی
اقتصادی جامعه وموقعیت طبقات اجتماعی دارد ونه هم ازمقوله دولت وماهیت طبقاتی آن .وهمچنان به
تاریخ ازدید کامل  Pانحرافی می نگرد .چنانکه اوادعا می کند اگر»مردم هزاره باحاکمیت پشتونها
بیشترهمسوئی داشته اند تاحاکمیت تاجیکها«؛ پس مردم هزاره باید حکومت عبد الرحمان جلد وخون
آشام راهم حمایت کرده باشند! درحالیکه چنین نبوده ونیست) .بخاطرطولنی شدن این نوشته ازتفصیل
بیشتردراین باره خودداری میکنم( .وعدم پذیرش حکومت حبیب اله بچه سقا ازطرف ملیت هزاره
واقوام دیگروتداوم مقاومت علیه آن هم نه بخاطرتاجک تباربودن اوبوده است بلکه بخاطرماهیت طبقاتی
ارتجاعی وسیاه آن حکومت بوده است .ودفاع ازدولت امان اله هم نه بخاطرپشتون بودن اوکه
بخاطرماهیت نسبتا  Pمترقی برنامه های دوران امانی بوده است.
دربارۀ بکاربرد عبارت" حاکمیت تاجیک ها وپشتونها"؛ دراینجا نیزآقای سیستانی ازحاکمیت طبقاتی
دریک جامعه درک نادرست دارد .سقوط دولت امانی که باثردسایس وتوطئه های استعمارگران انگلیس
وروحانیون ودرباریان مرتجع وابسته بآن صورت گرفت وحبیب اله )بچه سقا( برای نه ماه بقدرت
رسانده شد؛ درواقع نه دولت امان اله خان به لحاظ طبقاتی دولت همه طبقات ملیت پشتون بود وبعبارت
دیگرحاکمیت طبقاتی همه طبقات ملیت پشتون درکشوربرقراربود ونه هم دردولت تحت رهبری بچه
سقا وبرهان الدین ربانی همه طبقات ملیت تاجک درحاکمیت سهیم بودند .به لحاظ علمی دولت یک پدیده
طبقاتی است ودریک کشورنیمه فئودالی ونیمه مستعمره ویانیمه فئودالی ومستعمره) شرایط کنونی
افغانستان( وچند ملیتی مانندافغانستان ،طبقات حاکم ارتجاعی فئودال وکمپرادوربه حمایت امپریالیسم
واستعماربرطبقات خلقهای زحمتکش همه ملیتها ستم رواداشته وآنهارااستثمارمی کنند .لکن درمورد
افغانستان بعد ازتاسیس دولت برهبری احمدشاه درانی درسال  1747میلدی طبقه حاکم ازتعلق ملیت
پشتون بوده که باطبقات ارتجاعی سایرملیتها برخلقهای ملیتهای این کشورستم واستثماررواداشته اند.
البته دراین دولتها هژمونی طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادورپشتون دردولت متبارزبوده است.
دردوران حاکمیت طبقات ارتجاعی ملیت پشتون سایرملیتهای ساکن دراین کشورازستم ملی شئونیستی
رنج کشیده اند .اگرچه منشا اصلی شئونیسم ملیتی طبقات حاکم ارتجاعی ملیت پشتون اند لکن توده های
خلق ملیت پشتون نیزمتاثرازسم این شئونیسم ملیتی بوده وهستند .اما پشتونها موردستم ملی شئونیستی
قرارنگرفته اند .لکن همه طبقات خلق زحمتکش ازهمه ملیتهای کشورازستم طبقاتی وستم ملی
امپریالیستی رنج برده ومیبرند .دریک کشورکثیرالمله حاکمیت دولتی طبقات ارتجاعی منسوب بیک
ملیت مفهوم حاکمیت تمام طبقات همان ملیت را نمی رساند .موضوع دیگراینکه دراین کشورها به لحاظ
طبقاتی همه طبقات ارتجاعی فئودال وکمپرادوربه حمایت امپریالیسم درحاکمیت شریک اند وتوده های
خلق زحمتکش رامورداستثماروستم همه جانبه قرارمی دهند.
باین صورت بدون تحلیل طبقاتی جامعه ومشخص کردن تضادهای طبقاتی درآن،
بکاربردعبارت"حاکمیت تاجک ها ویاحاکمیت پشتونها" درافغانستان نادرست است .زیرا حاکمیت
مفهوم حاکمیت طبقاتی ودولتی رامی رساند که دریک جامعه طبقاتی این طبقات ارتجاعی حاکم اند که
با دراختیارداشتن ثروت ووسایل تولید جامعه برطبقات تحت ستم ومظلوم خلق حکومت می کنند.
مطلب دیگربعد ازهجوم نظامی دولت انگلیس برافغانستان درسالهای  1839 -1842و 1878تا 1880
میلدی که با مقاومت ومبارزه دلورانه وسرسختانه مردم افغانستان مواجه شده وباقبول شکست
مجبوربه ترک کشورشدند .افغانستان تا سال  1919میلدی تحت سلطه استعماری دولت انگلیس
قرارداشت که شاهان وامیران خودفروخته ودست نشانده دولت انگلیس دررأس طبقات ارتجاعی فئودال
برمردم حکومت می کردند .اما مردم افغانستان درسال  1919درجنگ سوم افغان وانگلیس قوای
انگلیس راشکست داده واستقلل سیاسی خودرابدست آوردند؛ و امان اله خان برای مدت ده سال
دررأس آن دولت قرارداشت؛ دیگرهمه چه پادشاه وچه رئیس جمهورازحبیب اله )بچه سقا( ونادرخان
تاکرزی توسط قدرتهای استعماری وامپریالیستی برمردم ما مسلط ساخته شده اند .ولی آقای سیستانی که

تاریخ را»به گواهی می گیرد« می نویسد که »:دوبارتاجیکها باهدایت خارجی ها برسریرقدرت تکیه
زدند)منظوربچه سقا وربانی است(«.
درمورد جنگ بین گروه های ارتجاعی جهادی ومتحدین خلقی وپرچمی وملیشه ای آنها؛ آن جنگ
ارتجاعی بین گروه ها و طبقات ارتجاعی ملیتهای مختلف کشوردرمورد فوق منجمله هزاره ها وتاجک
ها ،جنگ بین طبقات زحمتکش این دوملیت نبود بلکه جنگ بین گروه ها وطبقات ارتجاعی این ملیتها
بود که بخاطرتسلط برحاکمیت دولتی مردم مظلوم کابل ازهزاره وپشتون وتاجک وغیره را بخاک
وخون کشیده واین شهرراغارت وتاراج وویران کردند .وبعد که منافع آنها ایجاب نمود همه این گروه
های ارتجاعی ومزدوربیگانه دریک ائتلف جمع شده وعلیه گروه طالبان قرارگرفتند .این موضوع به
خصلت تضاد بین طبقات ارتجاعی مربوط است و زمانی که برسرتقسیم قدرت وغنایم تضاد آنها تشدید
گردد چون سگان گرسنه بجان هم می افتند وزمامی که درتقسیم غنایم به تفاهم برسند درآغوش هم
قرارگرفته ودریک تفاهم واتحاد قرارمی گیرند وبرتوده های خلق ستم وجفا می کنند .چنان که درشرایط
هشت سال اخیراین همه باندهای جانی وآدمکش وخاین ومیهن فروش ودزد ورهزن پرچمی خلقی ،
سازائی ،ملیشه ای» ،افغان ملتی« ،طالبی وتکنوکراتهای گروه کرزی مزدوروعدۀ ازشعله ایهای خود
فروخته وخادم امپریالیسم وارتجاع مانند سیماسمر ،داکتراعظم دادفروداکتررنگین سپنتاوداکتررسول
رحیم وغیره عناصردردولت مستعمراتی درسایۀ حمایت امپریالیسم امریکا وامپریالیستهای
عضوناتوباهم جمع شده وبه کشتاروستم وجنایت وتجاوزعلیه خلقهای ملیتهای این کشورادامه می دهند.
وطرد اشغال نظامی وسلطه استعماری قدرتهای امپریالیستی وارتجاعی وسرنگونی دولت مستعمراتی
وتشکیل یک دولت مردمی وواقعا  Pدموکراتیک فقط ازطریق مبارزه مترقی وانقلبی همه خلقهای
ملیتهای افغانستان اعم ازمرد وزن ممکن می گردد وبس.
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