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  پلنوِم شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان دایر گردید

 دلو ۸پلنوِم نوبتی شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان به تاریخ 
  .دید دایر گر)۲۰۰۶جنوری ۲۸( ۱۳۸۴

در آغاز کار پلنوم عبدالله نایبی رییس نهضت آیندٔه افغانستان وضعیِت 
،  امروزیِن افغانی را به طور همه جانبه مورد ارزیابی قرار داده عینی جامعٔه

راستا های وظایِف کنونِی نهضت آینده و دیگر نیرو های مترقی و 
  .دموکراتیِک افغانستان را مطرح ساخت

ر در جهت فراهم آوری شرایط برگزاری کنگرٔه در پلنوم بر تشدید کا
حزب مردم افغانستان به حیث مقدمترین وظیفٔه نیرو های پیشرِو کشور 

همچنان تسریع رونِد گسترش صفوِف نهضت آیندٔه . تکیه صورت گرفت
افغانستان و تأمین مناسبات نزدیکتر با سازمانهای مترقی ، محافل پیشرو و 

ج کشور به حیث یک وظیفٔه جدِی سازمانی عناصر انقالبی در داخل و خار
  .برجسته گردید

سازمانی رهبری نهضت را پس از کنفرانس  -پلنوم پراتیِک سیاسی
، پیروزیهای اندیشه  ، سازنده و بسیجکننده ارزیابی کرده ، اصولی سراسری

  .، سیاسی و سازمانی نهضت را افتخار آفرین خواند یی
رنتی نهضت را در امر تبلیغ و پلنوم نقش نشریٔه آینده و سایت انت

ترویج تفکِر چِپ نویِن کشور، بزرگ و تاریخی ارزیابی نموده ، بر غنایابی 
در این رابطه ، پلنوم به اتفاق آرأ ، پوهاند دوکتور . بیشتر آنها تکیه کرد 

مجاور احمد زیار ، چهرٔه درخشاِن فرهنگی و شخصیِت بی بدیِل علمِی 
  . نشریٔه آینده برگزیدکشور را به حیث مدیر مسؤول

کار پلنوم در فضای پرشور همبسته گِی رفیقانه و اظهار آماده گی برای 
  .به سر رسانی وظایِف بزرگ نهضت آیندٔه افغانستان پایان یافت

 
 به سوِی کنگرٔه حزب مردم افغانستان

  سخنرانی عبدالله نایبی در پلنوِم دوِم شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان
 )۲۰۰۶-جنوری-۲۸ (۱۳۸۴دلو۸ 

 
  

  !رفقاِی عزیز
در این مدت، سازماِن ما از . یک سال از تدویر کنفرانس نهضت آیندٔه افغانستان میگذرد

وظایِف مطروحه . موقِف تازه یی در عرصه های اندیشه یی و سیاسی برخوردار گردیده است
، به تدریج، بستر در کنفرانس، به خصوص برگزارِی کنگرٔه اساسگذار حزب مردم افغانستان

تعیین . های تحقق خود را پیدا میکنند و ما را در برابر مسؤولیتهای جدید قرار میدهند
اقتصادی کشور -وظایف عملی سازماِن ما در مقطع کنونی، مستلزم بررسی وضعیت سیاسی

  .و تحلیل چگونه گی نیرو ها و گروههای بازمانده از چپ دیروزیست
 آن آغاز کرد، »چگونه گی عرصٔه سیاسی«تان را باید از بررسی وضعیت کنونی افغانس

 و در این »ساختار سیاسیست«، همان »کنونی ساختار تعیین کننده در شرایط«زیرا 
، عامل خارجی، یعنی حضور نیرو های غرب »عامل تعیین کننده«ساختار تعیین کننده، 

تان، باعث  در وضعیت کنونی افغانس»سرشت قدرت سیاسی«عدم درک دقیِق . است
قدرت سیاسی . کجرویهای زیانبار تحلیلی و توهمات ویرانگر در موضعگیری سیاسی میگردد

در افغانستان امروز، در نهایت تحلیل، در اختیار امریکا و شماری از متحدان نزدیکش قرار 
حاکمیت خارجی در مدت چهار سال گذشته تالش ورزید تا ماهیت خود را در عقب . دارد

برگشتاندن مؤقت .  تبارِز قدرت در افغانستان، کتمان کند»سنتِی اشکاِل«پرده های 
  احیای نامهای مشرانو جرگه، ولسیآخرین نماد سلطنت، تدویر لویه جرگه های تصنعی،

برای دولت افغانستان، همه، نمونه های روش » اسالمی«جرگه و حتی پذیرش صفت 
  .عامه اندِدماگوژیک امریکا و متحدانش برای اغوای اذهان 

. انتخابات و ترکیب پارلمانوارٔه کنونی فرسنگها با ماهیت مؤسسات دموکراتیک فاصله دارند
تحلیلگراِن امریکایی و اروپایی که سرشت قرون وسطایِی نیرو های حاکِم حاضر در وضعیت 

نظامی کشور را دقیق دریافته بودند، زمینٔه حضور چند تن از بازمانده گان حزب -سیاسی
تیک خلق افغانستان را فراهم ساختند تا حد اقل دستاویزی برای دموکراتیک جلوه دموکرا

هنگام اعالن ترکیب پارلمانوارٔه کابل، رسانه های گروهی غرب . دادِن انتخابات داشته باشند
در پارلمان افغانستان به راه » کمونیستهای دیروز«هیاهوی عظیمی را مبنی بر حضور 

نونی کشور را در مقام یک نظام دموکراتیک به جهانیان معرفی انداختند تا باشد نظام ک
ولی از آنجا که سطح زنده گی مردم، . بدارند و سیاسِت غرب را در افغانستان، توجیه کنند

ماهیت «وضع خدمات عامه، چگونه گی ادارٔه کشور و مؤثریت دستگاه دولتی عمدتًا با 
ی الرغم تالشهای فورمالیستی ، عل»شکل حاکمیت« رابطه دارند، نی با »حاکمیت

شیوع فساد در . حاکمان خارجی، کشور به سوی تشدید و تعمیق بحران در حرکت است
دستگاه اداری، چپاول کمکهای مالی توسط مقامات دولتی، مؤسسات غربی و سازمانهای 

و باالخر بی اعتمادی روز افزون مردم ) که زیر نام بازسازی کشور فعال اند(غیر حکومتی 
 چرا .سبت به گفتار رسمی مقامات، حاکمیت کنونی را کاماًل از اعتبار ساقط ساخته اندن

وضع چنین است؟ چرا حضور نظامی امریکا و غرب، همراه با ملیارد ها دالر و فضای مساعد 
جهانی در قبال افغانستان که در اثر تبلیغات علیه تروریزم بنیاد 
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کل گرفته است، نتوانست کشور را از بحران برون کند؟ مگر گرایاِن اسالمیست، ش
غرب وجود حزب دموکراتیک خلق افغانستان را یگانه عامل بحران افغانستان و ادامٔه 
بی ثباتی و جنگ در کشور نمیدانست؟ اینک قریب چهارده سال از فروپاشی آن 

  !حزب میگذرد و کشور همچنان در گرداب بی ثباتی و جنگ سرگردان است
. پس عوامل بحران و جنگ و بی ثباتی را باید در جاهای دیگر جستجو کرد

بررسی وضعیت عینی و برشماری اهداف استراتیژیِک عامِل هژمونیِک بیرونی ما را 
  .به درک بحران جاری یاری رسانده، سمت وظایف عملی ما را روشن میسازند

    :در عرصٔه اقتصادی

که مستقیمًا از عواید کشت تریاک ) دهقان و مزدور( ملیون زارع ۳اگر در کنار 
 ترانسپورت داخلی و زنده گی میکنند، شبکٔه جمع آوری تریاک از قریه ها، شبکٔه

سرحدی، کارمندان البراتوار های تولید مورفین و هیرویین و محافظین این البراتوار 
ها را در نظر بگیریم، زنده گی یک جمیعت قابل مالحظه به تولید و قاچاق مواد 

به . همین منبع درآمد، روند تشدید فقر را ُکند ساخته است. مخدر بسته گی دارد
 میشود که تا زمانی که کشور از یک سطح جدی انکشاِف دوامدار ساده گی دریافته

برخوردار نگردد، متوقف شدن تولید و قاچاق مواد مخدر ضربٔه جدیی به زنده گی 
ملیونها روستایی و الیه هایی از زحمتکشان شهرها، به خصوص در عرصٔه ساختمان، 

  .وارد خواهد آورد

زم مراجعه به آمار و ارقامیست که تصویر دقیق وضع اقتصادی کشور مستل
با آنکه حصول . عمدتًا از سوی کارشناسان مؤسسات بین المللی سنجش گردیده اند

احصاییه های دقیق مطابق نورمهای پذیرفتٔه علمی، در شرایط کنونی کشور نا مقدور 
است، ولی شبکٔه سازمانهای غیر حکومتی، کارمندان مؤسسات بین المللی و 

ٔه جهانی، و به ویژه نیرو های نظامی غرب در کشور، اطالعاتی را شرکتهای سرمای
ارایه کرده اند که سیمای ُکلی جامعٔه امروز افغانی را به گونه یی بازتاب میدهند که 

پس میتوان برای ارایٔه . با مشاهدات مشخص و اطالعات جزیِی ما همسویی دارند
 تحلیلهای سکتوری و منطقه یی وضع ُکلی جامعه، بر آنها تکیه کرد ولی در رابطه با

  .باید آمار و ارقام دقیقتر و مشرح تری را در اختیار داشت
 در صد نیروی ۴۰.  ملیون نفر تخمین کرده اند۲۸ تا ۲۵جمیعت کشور را بین 
عاید سرانٔه هفتاد در صد مردم کمتر از سه دالر در روز . کار کشور فاقد اشتغال است

دایان در شهر ها گواه تهیدستی وحشتناک الیه های ازدیاد سرسام آور شمار گ. است
افغانستان امروز را » شاخص ترکیبی انکشاف انسانی«ملل متحد . فقیر مردم است

که به هیچوجه (» عاید سرانٔه ملی«به همینگونه .  سنجش کرده است۳۴۶/۰
 ۲۰۰بدون عواید تولید و قاچاق مواد مخدر به ) بازگویندٔه عاید واقعی مردم نیست

این ارقام کشور را در شمار عقبمانده ترین کشور های جهان قرار . الر میرسدد
عاید نا "سهم زراعت در .  در صد مردم در روستا ها زنده گی میکنند۸۵. میدهند

 در صد ُکل اشتغال کشور را ۶۷ در صد بوده که ۵۳بدون تولید تریاک، " خالص ملی
 ملیون جریب، در ۲۰راعتی یعنی  در صد زمینهای ز۵۰امروز صرف . احتوا میکند

یاد آور میشوم که مجموع زمینهای . (اثر نبود سیستم آبیاری، کشت میگردند
 در ۷۵.  کشور است  در صد ُکل مساحت۱۲ ملیون جریب یعنی ۴۰زراعتی کشور 

  ).صد زمینهای قابل کشت در مناطق، شمال، غرب و شمالشرق قرار دارند
در . کاالهای مصرفی دیگر در کشور ناچیز استسواِی محصوالت زراعتی ، تولید 

 ملیون دالر ۷۵۲حجم واردات کاال های مصرفی از پاکستان به ) ۲۰۰۵(سال گذشته 
  .بالغ میگردید

وضع تأسیسات زیربنایی که میزاِن ظرفیت جذب سرمایه گذاری در عرصٔه 
شور های صنایع را تعیین میدارند، افغانستان را در قطار انکشاف نا یافته ترین ک

 کیلومتر سرک اسفالت شده وجود ۳۵۰۰در سراسر کشور، صرف . جهان قرار میدهد
 ۱۰۰٫۰۰۰ کیلومتر و در پاکستان ۶۰٫۰۰۰به طور مقایسه یی در ازبکستان . (دارد

 میگاوات در روز است که تنها مصرف ۳۵۰ظرفیت تولید برق کشور ) کیلومتر است
  . در صد مردم را تکافو میکند۶

 کیلو وات است که این رقم، پایینترین رقم در جهان ۱۲نٔه برق مصرف سرا
  .میباشد

در سالهای . سهم تولید و قاچاق مواد مخدر در اقتصاد کشور تکاندهنده است
 در صد عاید نا خالص ملی را ۵۰ تا ۳۰ عواید مواد مخدر بین ۲۰۰۴ و ۲۰۰۳

  .تشکیل میداد
 در صد زمینهای ۳.  میگردد ُتن تریاک در کشور تولید۴۲۰۰ساالنه در حدود 

 هزار ۶۵۰( هکتار ۱۳۰٫۰۰۰زیر کشت، به تولید تریاک اختصاص دارد که در حدود 
  .زمین را احتوا میکند) جریب

 بار نسبت به کشت ۱۸ تا ۱۲درآمد نا خالص دهاقین از طریق کشت تریاک 
 در ۴۰ دالر به فروش میرسد که ۱۲۷۰۰حاصل هر هکتار زمین . گندم بیشتر است

 در ۶۰صد آن به مصارف پروسٔه تولید و مالیٔه قوماندانان محلی وقف میگردد و تنها 
  .صد آن به حیث درآمد خالص زارع میماند

یعنی دو چند کشت ( دالر است ۷ تا ۶دستمزد روزانٔه یک مزدور زراعتی بین 
 عواید قاچاق مواد ۲۰۰۴در سال .  دالر باال میرود۱۵و در برخی مناطق تا ) گندم
یعنی .  ملیارد دالر بالغ گردید۲،۸ر برای شبکٔه غیر متمرکز مافیای داخلی به مخد

عمدتًا ناشی از وروِد ") افغانی("ثبات ارزش پول کشور ! چهار چند بودجٔه دولت
از . اسعار از طریق قاچاق مواد مخدر به بازار است و تا جایی از تورم جلوگیری میکند

ح، ساختمان منازل لوکس و خرید کاال های پول قاچاق برای تمویل باند های مسل
  . تجملی استفاده میشود

  .بازار کاِر عرصٔه ساختمانی، عمدتًا بر درآمد قاچاق مواد مخدر تکیه دارد
 در صد روستاییان ۱۵( ملیون نفر ۲،۵ هزار خانواده، یعنی ۳۵۶، ۲۰۰۴در سال 

 ملیون کارگر نیم. مصروف کشت مواد مخدر بودند)  در صد ُکل جمیعت کشور۱۰و 
مجموع عواید . کشاورز یا مزدور زراعتی موسمی، نیز مصروف همین عرصه بودند

 ملیون دالر بالغ میگردید که برای هر عضو ۶۰۰ به ۲۰۰۴زارعین تریاک در سال 

 دالر محاسبه ۲۰۷درآمد سرانٔه ملی در همین سال . ( دالر میرسید۲۶۰خانواده 
 در صد نیازمندیهای ۶۶مواد غذایی تنها در همین سال محصوالت ). گردیده بود

 ملیون روستایی به دشواریهای جدی تأمین مواد ۶،۵بدینگونه . کشور را تکافو میکرد
  .غذایی مواجه بودند

 
  :» باز سازی«

تدوین گردیده است، به » بانک آسیایِی انکشاف «برنامٔه باز سازی که از سوی
اعتراف خوِد کارشناسان ملل متحد، یک برنامٔه سکتوریست، نی یک برنامٔه گلوباِل 

  .تدوین گردیده است» مطابق منافع غرب«انکشاف و این برنامه، به گفتٔه خود آنان 
داده ساالنه یک ملیارد دالر، از سوی کشور های دهنده، به باز سازی اختصاص 

بودجٔه دولت در .  در صد آن به دولت افغانستان سپرده میشود۲۰شده است که تنها 
  . ملیون دالر بود۵۵۰، ۱۳۸۳سال 

» باز سازی افغانستان« ملیارد دالر برای سه سال گویا به ۸،۲، ۲۰۰۴در مارچ 
 ملیارد۴،۱ ملیارد ۵از این .  ملیارد آنرا امریکا تمویل میکند۵اختصاص داده شد که 

یاد آور میشوم که مصارف . دالر برای تشکیل اردو و ُپلیس اختصاص داده شده است
  .نظامی امریکا در افغانستان، ماهانه به یک ملیارد دالر میرسد

اهداف آنها در . در هشت زون مستقر گردیده اند" گروپهای باز سازی والیات"
  :چهار استقامت ، رسمًا، از سوی پنتاگون تعیین گردیده اند

  ایجاد شبکٔه مؤسسات دولتی در والیات؛-
  تأمین امنیت؛-
  استخبارات؛-
  .همکاری با انجوها-

به اعتراف خود کارشناسان غرب باز سازی دولت افغانستان، زیر فشار بین 
المللی، به تبدیل شدن آن به یک عامل تشویق سرمایه گذاریهای خصوصی خالصه 

  .میگردد
کاماًل ویرانگر از آب در -ثاًل در ارجنتاینم-این سیاست، در دیگر مناطق جهان

خارج کردن دولت افغانستان از عرصٔه اقتصاد ملی، یعنی پیش گرفتن . آمده است
سیاست لیبرالیزم افراطی در کشور، نتایجی به مراتب بدتر نسبت به دیگر کشور ها 

 مؤسسٔه تولیدیست که تمام آنها به کمک ۸۰دولت کنونی دارای . خواهد داشت
قانون «دولت جهت تشویق سرمایه گذاری خصوصی، . یدی دولت میچرخندسبسا

به اساس این . را به تصویب رساند» سرمایه گذاریهای خصوصی داخلی و خارجی
. قانون، تمام سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی از تعرفه های گمرکی معاف اند

دیٔه تاکس، همزمان برای مدت چهار سال، مؤسسات نامبرده میتوانند بدون تا
مؤسسات جهانی، چون بانک جهانی، معتقد . محصوالت خود را از کشور خارج کنند

اند که مطابق این قانون، سکتور معادن مورد عالقٔه سرمایه های خارجی قرار خواهد 
بیش از سه صد نوع . (مسألٔه استخراج نفت و گاز هنوز مطرح نگردیده است. گرفت

 ۸۰به اساس گفتٔه وزیر پیشیِن معادن و صنایع، ) مواد معدنی در کشور وجود دارد
ُرشد صنایع وابسته . در صد معادن توسط باند های مسلح جهادی کنترول میشوند

امریکاییان در اوایل سال گذشته از دولت تقاضا کردند تا برق را . به انرژی برق است
ردم، دولت با هراس از صعود آنی قیمت برق و عکس العمل شدید م. خصوصی سازند

  .تا کنون مستقیمًا در این عرصه اقدام نکرده است
تمامی آنها .  مؤسسٔه افغانی و خارجی رسمًا ثبت اند۱۵۰۰امروز در حدود 

. مؤسسات تولیدی اصاًل وجود ندارند. مربوط به سکتور های مصرفی و خدماتی اند
وتمند میدانیم که سرمایه گذاری در عرصه های خدمات و مصرف باعث رفاه اقشار ثر

  .جامعه خواهد شد و در وضع اکثریت مردم، هیچگونه تغییری نخواهد آورد
یا " سازمانهای غیر حکومتی"بخش بزرگ دیگر کمکهای خارجی در اختیار 

حکومت «شبکٔه این سازمانها در وضعیت امروزی . قرار داده شده است" انجو ها"
کولین . میبخشندرا تشکیل میدهد که مستقیمًا سیاست غرب را تحقق » موازی

انجو های امریکایی اجنتهای سیاسی امریکایی و «:  اعتراف کرد۲۰۰۱پاول در اکتوبر 
  »ابزار های مبارزه علیه تروریزم اند

 چند معاش ۲۰پس شگفت آور نیست که معاش یک کارمند افغانی انجو ها 
 انجو ها پس از انجام فعالیتهای سیاسی، استخباراتی و. یک کارمند دولتیست

مؤسسات خصوصی «اجتماعی، آهسته آهسته داخل نظام اقتصادی گردیده، به 



   آیــــنده                                                ۱۳۸۴ ماه دلو ۲۸شماره 
 

٣

عمدتًا توسط همین انجو ) کمپرادور(بورژوازی دالل . مبدل خواهند شد» اقتصادی
  .ها تشکل میکند

  
  :قوای مسلح و برنامه های استراتیژیِک امریکا در افغانستان

.  قوای مسلح کشور استاز دیدگاه غرب، باز سازی افغانستان منوط به ایجاد
، امریکا به ۲۰۰۴ -۲۰۰۱بین سالهای .  آغاز گردید۲۰۰۲ساختن اردو در ماه می 

قرار برنامٔه غرب باید . تنهایی بیش از یک ملیارد دالر را در این راه مصرف کرده است
، شمار منسوبین اردو به هفتاد هزار نفر و شمار منسوبین ُپلیس و ۲۰۰۸تا سال 

 هزار کارمند ۲۰ هزار و ُپلیس ۳۰فعاًل اردو .  هزار نفر برسد۶۲ه ُپلیس سرحدی ب
اگر مصارف ساالنٔه قوای مسلح امروزی را در حدود یک ملیارد دالر تخمین . دارند

 این رقم به بیش از دو ملیارد دالر خواهد رسید، در حالی که ۲۰۰۸کنیم، در سال 
آشکار است که . ده است ملیون دالر پیشبینی گردی۶۰۰بودجٔه سال روان دولت 

چنین . منابع تمویل قوای مسلح افغانستان تا دیری خارج از بودجٔه دولت خواهد بود
قوایی ناگزیر در جهت دفاع از منافع تمویلگران خود عمل خواهند کرد، نی در جهت 

آیا چنین قوایی خصلت ملی یا دولتی خواهند داشت؟آیا اردوی هفتاد . منافع کشور
از سوی امریکا تربیه و تجهیز میگردد به حیث یک نیروی ضربتی در هزار نفری که 

  اختیار پنتاگون قرار نخواهد گرفت؟
امریکا، در . از نگاه استراتیژیک، اشغال افغانستان هدف نهایی امریکا نیست

جهت استقرار " ُپل زمینی"صورت ثبات وضع در کشور، از افغانستان به حیث یک 
همین اکنون سه شرکت بزرگ نفتی . اده خواهد کردخود در آسیای مرکزی استف

در آسیای ) Unocal, Chevron, Mobil(امریکایی یونوکل، شیوورون و موبیل 
. این منطقه به صحنٔه کشمکش امریکا و روسیه مبدل گردیده است. مرکزی فعال اند

 ملیون دالر جهت ایجاد شبکٔه استخباراتی اش در ۴۲همین اکنون امریکا ساالنه 
قوای مسلح امریکا امور ساختمان ُپل جدید بر آمو دریا را . جکستان، مصرف میکندتا

، در ۲۰۰۵در جوالی . که افغانستان را با تاجکستان وصل میکند، آغاز کرده اند
، روسیه، چین و چند کشور آسیای مرکزی از »سازمان همکاری شانگهای«جلسٔه 

 نظامی خود را از آسیای مرکزی تعیین امریکا تقاضا کردند تا تاریخ تخلیٔه پایگاههای
امریکا با مواجه شدن به دشواریهای جدید در رابطه با استقرار پایگاههایش در . کند

آسیای مرکزی، برنامٔه ایجاد پایگاههای دایمی نظامی در افغانستان را تسریع کرده 
چشم افزون بر اهداف ُکلی استراتیژیک، امریکا به منابع نفتی حوزٔه کسپین . است

پروژٔه معروف انتقال گاز و نفت از آسیای مرکزی به پاکستان، هند و . دوخته است
در ماه فبروری . امریکا از طریق افغانستان، به یک هدف نزدیک مبدل شده است

  .، دولت اعالم داشت که طرح پروژٔه نامبرده نهایی گردیده است۲۰۰۵
حاکمیت نظامی . استموقف دولت پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرده 

پاکستان که روی احزاب راسِت مذهبی تکیه دارد، خواهان تداوم وضع کنونی در 
افغانستان است، زیرا چنین به نظر میرسد که ساقط شدن رهبری القاعده، باعث 
چنان نا آرامیهایی در پاکستان خواهد گردید که سرنگونی حاکمیت کنونی پاکستان 

د امریکا با پاکستان عمدتًا ناشی از وضعیت کنونیست، اتحا. را ممکن خواهند ساخت
پیمان «امضای . در حالی که امریکا خواهان استقرار اتحاد استراتیژیک با هند است

ده ساله بین واشنگتن و دهلی در ماه جون سال گذشته و به » دفاع استراتیژیک
های آغاز دنبال آن رفع تحذیرات در عرصٔه همکاریهای هسته یی با هند، نمونه 

بهشد روابط بین افغانستان . دوراِن جدید همکاری استراتیژیک بین امریکا و هند اند
مقامات ) ۲۰۰۵ اگست ۲۸(و هند به خصوص پس از سفر صدراعظم هند به کابل 

 پروژٔه بزرگ باز سازی در ۲۵هند تمویل . پاکستان را نا راحت ساخته است
  . ملیون دالر میگردند۵۵۰ به افغانستان را به عهده گرفته است که بالغ

  !رفقای عزیز
. تصویر شمه یی از وضع اجتماعی، وضع اسفناک کشور را ملموستر میسازد

اوسط . تعریف کرد» قروِن وسطایی«وضع اجتماعی کشور را، بدون مبالغه، میشود 
 سال از ۵ کودک کوچکتر از ۷۰۰روزانه .  سال تخمین گردیده است۴۲طول عمر 

ان درمان جان میدهند، یعنی از هر پنج کودک، یکی از آنان به سن سؤ تغذی و فقد
 مرکز به اصطالح صحی وجود دارد که از ۲۱۰در کشور رسمًا . پنج ساله گی نمیرسد

  .نگاه تجهیزات و مهارت مسلکی، نمیتوان نام مرکز صحی را بر آنها گذاشت
و مهارت باید سطح تحصیالت . ( طبیب وجود دارد۳۰۰۰در ُکل کشور گویا 

به اساس گزارش برنامٔه انکشاف ملل ). مسلکی آنها را در وضعیت کشور تصور کرد
  .متحد سیستم معارف افغانستان، بدترین سیستم در جهان است

 در صد ۲۵شمار معیوبین و معلولین کشور به یک ملیون نفر بالغ میگردد که 
 فقر، سؤ تغذی و  در صد دیگر ناشی از۷۵. آنها را معلولین جنگی تشکیل میدهد

در کابل بیش از پنجاه هزار زن بیوه مسؤولیت اعاشٔه خانواده . فقداِن درمان است
  . در صد آنان، حد اقل یک بار دست به انتحار زده اند۴۰. های شان را به عهده دارند

 زن خود را آتش زده اند که ۴۰۰، ۲۰۰۵ -۲۰۰۲در شهر هرات، بین سالهای 
این آمار، نمایانگر وضع رقتبار اقتصادی و روانِی . اند در صد آنان جان داده ۶۰

  .نیمپیکر جامعٔه افغانی اند
  !رفقای عزیز

وضعیت عینی امروز را باید در دینامیزم تاریخ جا داد و نتایج الزم را از نگاه 
  :چشم انداز سیاسی برون کرد

حضور غرب در کشور نه تنها کوچکترین دگرگونی مثبت در عرصٔه زراعت یعنی 
عمده ترین گسترٔه تولیدی کشور وارد نکرده است، بل باعث انحراف تولید زراعتی به 
سمت کشت مواد مخدر نیز گردیده است که چشم انداز انکشاف بعدی افغانستان را 

  .تاریک میسازد
استراتیژیک امریکا و -عمدتًا در سمت اهداف سیاسی» برنامٔه باز سازی«

تن سیاست لیبرالیستی در عرصٔه اقتصادی، پیش گرف. متحدانش تدوین یافته است
سلب صالحیتهای اقتصادی دولت و خالصه ساختن نقش اقتصادی آن به یک ارگان 

معطوف به چپاول منابع (تقنینِی مشوق سرمایه گذاری خصوصِی داخلی و خارجی 
از طریق " حکومت موازی"، ایجاد یک )طبیعی یا تأمین رفاه اقشار ثروتمند جامعه

اقتصادی را برای ایجاد -که تکیه گاه اجتماعی" مانهای غیر حکومتیساز"شبکٔه 
» انکشاف از باال«بورژوازی افغانستان فراهم میسازند، همه، مظاهر استراتیژی معروِف 

  .میباشند» تحمیل سرمایه داری نیولیبرالیستی از برون«یا 
یروی کار از آنجا که مؤسسات بایستٔه زیر بنایی، ظرفیتهای الزم انرژیتیک و ن

ماهر برای ایجاد صنایع وجود ندارند، اقتصاد کشور تا دیر زمانی غیر صنعتی خواهد 
در وجود دو کشوِر همسایٔه " فابریکٔه دنیا"از سوی دیگر، تسریع فعالیت . ماند

افغانستان یعنی چین و هند، لزوم و سودمندِی ایجاد صنایع داخلی افغانی را زیر 
سرمایٔه مالی در سطح جهانی و وضع بی ثبات چگونه گی گردش . سوال میبرد

امنیتی در کشور، افغانستان را تا دیری از ساحٔه سرمایه گذاری در عرصٔه -سیاسی
بدین گونه بورژوازِی در حال تکویِن افغانی، در کوتاه مدت، . صنایع برون میسازد

بود ن. فاقد یکی از الیه های اساسیش، یعنی فاقد قشر بورژوازی صنعتی خواهد بود
این قشر، بورژوازی بعدی را در بی ثباتی مستمر نگه خواهد داشت و از آن یک 

  .طبقٔه کاماًل وابسته به سرمایٔه جهانی خواهد ساخت
پس عدم مداخلٔه دولت در امور اقتصاد، حاکمیت لیبرالیزِم لجام گسیخته، وضع 

مخدر، آمیزه قهقرایی زراعت، فقر همه گانی و اقتصاد مبتنی برتولید و قاچاِق مواد 
  .یِی اند که انفجار های بزرِگ اجتماعی را در قبال خواهد داشت

ادارٔه باز سازی شدٔه دولتی چیزی جز وسیلٔه تحقق سیاستهای منابع تمویلگر 
ایجاد بورژوازی اداری که مستقیمًا با منابع مالی غرب رابطه . خود بوده نمیتواند

. بسته، در نظر گرفته شده استخواهد داشت برای گرداندن چرخ ادارٔه دولتی وا
دولت . برخی نماینده گان مافیای داخلی مستقیمًا در دستگاه دولتی فعال اند

  .در حرکت است" دولت-نارکو"افغانستان به سوی یک 
عمده ترین نتیجه یی که از وضعیت میشود گرفت، اینست که انقطاب جامعٔه 

رفع این انقطاب صرف !  گذراامروزی افغانی، یک انقطاب ساختاریست، نی وضعیتی و
با این نتیجه گیری، . سیاسی ممکن خواهد بود و بس-در دگرگونی ساختار اقتصادی

  .میرسیم به وظایف مشخص و عملی سازمان ما
 

  :وظایف کنونی نیرو های مترقی
مسألٔه تعیین وظایف » پیچیده جلوه کردن«پیچیده گی وضعیت ، خود، باعث 

ولی برای تعیین وظایف جنبش چپ راه دیگری . تجنبش مترقی کشور گردیده اس
تحلیل وضع یک بار دیگر نشان . جز تحلیل عینِی همین وضعیت پیچیده وجود ندارد

. میدهد که چپ افغانی هنوز نتوانسته است به فرا َروی از شکست خود نایل گردد
  .چپ به حیث یک نیرو، در وضعیت سیاسی کشور وجود ندارد

 چپ که بتواند وضع زنده گی مردم را بهبود بخشد و به بدین گونه الترناتیف
ریفورمهای بنیادی در جهت رفع انقطاب اجتماعی بپردازد، تا دیر زمانی در کشور 

نخستین وظیفٔه هر مبارز واقعی چپ، هر دموکرات راستین و هر . مطرح نخواهد بود
سیاسی مبدل انقالبِی معتقد به جهانبینی علمی این است تا چپ را به یک نیروی 

حزب بزرگ «را در وجود یک » وسیلٔه سیاسی زحمتکشان«سازد، یعنی در گام اول، 
این وسیلٔه سیاسی، سازمانی خواهد بود متشکل از پیگیر . به وجود آورد» مردمی

رفقای دیروز و آن عده از .ترین، آگاه ترین و انقالبی ترین شهروندان افغانستان 
به بینش علمی انقالبی وفادار مانده اند، در خِط اعضای سازمانهای دیگر که هنوز 

حزب مردم افغانستان که بر .مقدم ایجاد سازماِن متعلق به زحمتکشان قرار دارند
اساس طرحهای مرامنامه و اساسنامٔه ارایه شده به وجود خواهد آمد، یگانه راهگشای 

یر کنگرٔه پس تدو. الترناتیف به وضعیت ظلمانی کنونی جامعٔه افغانی خواهد بود
اساسی ترین وظیفٔه تمام مبارزان واقعی جنبش . اساسگذار حزب مردم افغانستان

  !چپ است
  رفقا،

روند چند . امروز سازمان ما دارای یک هستٔه همبسته و پیکار جوی مرکزیست
نهضت آیندٔه افغانستان به حیِث محل . گانه شدن چِپ دیروزی سرعت گرفته است

وظیفٔه ایجاد . البی افغانستان عرض وجود کرده استتجمع پیگیر ترین مبارزان انق
تا چنین سازمانی به وجود . حزب زحمتکشان به عهدٔه همین نهضت قرار گرفته است

نیاید، امکان شرکت در وضعیت سیاسی، امکان گره یابی با نیازمندیهای زنده گی 
 اندیشه یی برای برهم زدن-زحمتکشان و در نهایت امکان حصول هژمونی سیاسی
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سیاستبازانی که این .اقتصادی، هرگز به وجود نخواهد آمد-مناسبات اجتماعی
موضوع را در نیافته اند و آنانی که َعمدًا با بهره برداری از وفاداری عاطفی و سنتِی 
بخشی از بازمانده های جنبش نسبت به حزب دموکراتیک خلق افغانستان به اغوای 

. ینی جنبش چپ و انقالبی را احراز کرده اندآنها مشغول اند، دیگر موضع مخالفان ع
باید این پندار واهی را کنار گذاشت که گویا شرکت کردن در حاکمیِت کنونی یا 
رفتن به پارلمانی که جز وسیله یی برای قانونگذاری در جهت منافع نیرو های مسلط 

شرح . خارجی، چیز دیگری نیست، وضع زنده گی مردم را بهبود خواهد بخشید
عیت عینی کشور نشان میدهد که دستگاه کنونی حاکمیت چقدر با منافع خلق وض

یا دیگر سازمانهای چپ که . ا.خ.د.پس آن شمار از اعضای دیروز ح. در تضاد قرار دارد
شرکت در حاکمیت را وسیله یی برای دفاع از منافع مردم تلقی میکنند، یا اینکه از 

 دماگوژیک توجٔه مبارزان را از وظیفٔه اصلی وضعیت، تحلیل دقیق ندارند، یا به گونٔه
اقدامات شان، آنگونه . منحرف میسازند، در واقعیت امر به حاکمیت خدمت میکنند

پارلمان افغانستان نشان داد، به سود -که بهره برداری تبلیغاتی غرب از ترکیب نارکو
ده گی امپریالیزم و سیطرٔه امریکا تمام میشوند و هیچگونه دگرگونی مثبت در زن

  .مردم به وجود نمی آورند
  رفقا،

در چند ماه اخیر نزدیک شدن مبارزان اصیل راه آرمانهای زحمتکشان به 
همچنان بسیاری از رفقایی که . نهضت آیندٔه افغانستان، سرعت کسب کرده است

نگرشی همسو با نگرش ما دارند و در دیگر سازمانها عضو هستند، پیوند های شان را 
 ساخته اند و به یقین در انتظار روزی اند که در تشکل حزب مردم با ما نزدیکتر

  .افغانستان، سهم شایستٔه شان را بگیرند
همانگونه که در کنفرانس سراسری سازمان ما خاطر نشان ساخته بودم یاد آور 

نسبتًا به قوام رسیده است و ما باید با جدیِت تمام " تشکل اندیشه یی"میشوم که 
باید از همین امروزکارزار عظیم . معطوف بداریم" تشکل سازمانی "انرژی مان را به

جلب و جذب را راه اندازیم و نهضت آینده را به یک سازمان نیرومند انقالبی که 
بنیاد حزب مردم افغانستان را حاصل -توانمندی برگزاری نخستین کنگرٔه گسترده

  .کند، مبدل سازیم
بلوی تاریِک زنده گی مردم که در باال شاید کسی ایراد گیرد که پاسخ به آن تا

ارایه شد، چگونه میتواند یک کارزار جلب و جذب به یک سازمان باشد؟ چنین 
ایرادی الُبد از سوی کسی پیش کشیده میشود که به رابطه بین دو ُبعد زنده گی 

دگرگون ساختن وضع کنونی . جامعه یعنی ابعاد ذهنی و عینی کم بها میدهد
در جریاِن عینِی روند های واقعیت است، یعنی یک مداخلٔه جامعه، مداخله 

به دیگر سخن، مشمول ساختن عنصر آگاِه ذهنی در جریان رویداد ها، . ذهنیست
این مداخله صرف از سوی یک نیروی . مداخله کردن در روند عینی واقعیت است

در جهان امروزی، حزب همین نیروی ذهنیست . ذهنی اجتماعی میسر است و بس
اگر میخواهیم جامعٔه افغانی را . ه میتواند در روند عینی رویداد ها مداخله کندک

دگرگون سازیم، نا گزیریم چنان نیرو های ذهنی را به وجود آوریم که با داشتن 
پایگاههای الزم انسانی و تکیه گاههای بایستٔه عینی و مادی، سمت روند رویداد ها 

آنگونه که در باال دیدیم، آبستِن خیزشها و جامعٔه امروز افغانی، . را تغییر دهند
این جامعه نیروی الزم ذهنی را برای به فرجام . عصیانهای خود انگیخته است

ایجاد چنین .پس باید چنین نیرویی را ایجاد کرد. رساندن مطالباتش در اختیار ندارد
 برابر ما اگر تاریخ تنها همین امکان را در. نیرویی وقت زیادی را در بر خواهد گرفت

انقالب کار یک شبانگاه نیست، وظیفٔه . قرار داده است، نباید از دامنٔه زمان هراسید
  !باید امر انقالب را با شکیبایِی یک بیابانگرد دنبال کنیم. چند نسل است

 
  !و اما در عمل چی باید کرد؟

با در نظر داشت آنچه گفتم، فرصت آن رسیده است تا هر رفیق را در برابر 
هر فدراسیون، هر سازمان شهری و هر عضو :  مشخِص عملی اش قرار دهیموظایف

نهضت آینده وظیفه دارد تا برنامه و تقویم مشخص جلب و جذب را تدوین نموده، 
باید با هر کسی که با بینِش ما همسویی نشان میدهد، تماس . آنرا عملی نماید

 را توضیح دهیم و از آنان بگیریم، اهداف و روشهای مبارزٔه سیاسی و اندیشه یی مان
دیگر مرحلٔه پاسیِف . به طور پیگیر درخواسِت پیوستن به مبارزٔه دسته جمعی کنیم

پیوستِن مبارزانِ  پیگیر به سازمان ما سپری گردیده است، باید به طور فعال به 
  .سراغ رفقای دیروزی رفت، به اقناع آنها پرداخت و آنان را به سوی نهضت جلب کرد

قا، نباید از یاد ُبرد که ما تنها با جوانان طرف نیستیم که با پیوستن به البته، رف
سازمان، آیندٔه خود را خواهند ساخت، بل، با رفقایی طرف هستیم که تا حتی چهل 
سال زنده گی شان را در مبارزٔه سیاسی و انقالبی گذشتانده اند، یعنی دارای یک 

اینان، الجرم، با . اند" بارزهتاریخ فردِی  م"با یک " سرگذشت مشخص سیاسی"
برای . فردیِت ساخته شدٔه خود دو باره مشموِل مبارزٔه دسته جمعی خواهند شد

بسیاری از آنان باری دیگر شرکت کردن در یک سازمان، ایجاد گر دشواریهای معین 
وضعیت . روانی خواهد بود که ما باید با ُهشیاری و حوصله مندی متوجه آنها باشیم

ان برخورد های در خور و شیوه های مناسب برای ایجاد فضای تفاهم جدید، خواه
اعضای سازمان براساس یک " بینش همسانسازی"تحُکم، تفوق جویی، . رفیقانه است

آدمها، با اصول سازمانی و نگرش " تاریخ فردی"الگوی ذهنی و در نظر نگرفتن 
ی ما و توقع برای ایجاد پراتیک سازمان. مغایرت دارند" تشکل آگاهانه"تیوریک ما از 

. یک انضباط آگاهانه باید جدًا در تلفیق با فردیت تمام اعضای سازمان مطرح گردند
  !انضباط سرباز خانه یی جایی در نهضت آیندٔه افغانستان ندارد

رفقا، تشدید کار در داخل کشور به منظور پخش اندیشه های ما، ترغیب برای 
اشت فضای حاکِم اختناق در کشور، باید با ایجاد تشکلها و حلقات با در نظر د

با نیرومند تر شدن سازمان ما، قطب جاذب برای تسریع تشکل . پیگیری ادامه یابد
  .مبارزان پیگیر چپ در داخل کشور مؤثر تر میگردد

  رفقا،
در شرایطی که ارتجاع داخلی در پیوست با امپریالیزم مصروف ایجاد نهاد های 

ت، ما باید مصروف ایجاد سازمان زحمتکشان افغانستان حاکمیت دوامدار خویش اس
هرگونه اقدام پیش از وقت سیاسی، بدون در نظر داشِت تناسب نیرو ها، در . گردیم

تالشهای » حزب مردم افغانستان«بدون . حکم پشت پا زدن به آرمانهای خلق است
انه های تاریخ داد خواهانٔه ما به رؤیا هاِی سترونی مبدل خواهند شد که در فراموشخ

  !رسوب خواهند کرد
افتخار به آنانی که پایداری در سنگر دفاع از منافع زحمتکشان را  -

  !برگزیده اند
 !به پیش به سوی تدویر کنگرٔه اساسگذار حزب مردم افغانستان -

  
  

  
  دال روښان سباوون پر لوري

 
مشرتابه د  له» نهضت« څه له مخه، د خپل انقالبي غورځنګ تر هر

 - علمي پر کچ يې د پېرزوينې مننه کوم چې د پلېنومدې سترې 
درنه پازه زما پر اوږو  د چلونې» آينده «  تيوريک اورګان

دېته ژمنوي چې د منلي مشرتابه، او په  دغه ملګرانه باور ما.کېښووه
د  نوښتګرانه الرښوونې الندې د ملګری دوکتور نايبي تر سر سر کې

ځواکمنو ملګرو په  د ځوانو او» سکرتريت«راسره ټاکلي کتنپالوي 
خپرونې د ښه ترا سمبالتيا او  دغې ارزښتمنې د مرسته او مالتړ

راز بلهارۍ غاړه و نه غړوم او خپله ټوله  پرمختيا لپاره له هېڅ
 .واچوم زده کړه او تجربه، توغ و توان او هاند و هڅه پر کار څانګيزه

پرې غورځنګ هم  نومهالې انټرنېټي اسانتياوې به، چې له ښه مرغه
زموږچاپي او خپرنۍ چارې نورې هم  تازه پرتازه السرسی موندلی،

څخه  په دې توګه له ګردو قلمی همکارانو. ګړندۍ کاندې پسې کره او
او اسانې الکترونيکي  هيله کوو چې تر وسې وسې له همدغې لنډې

ليکونه زموږ د برېښليک پر ښوول شوې پته  الرې راته خپلې ليکنې او
 پر زموږ داسې هم نه ده چې ګوندې انټرنېټي رسنۍ به . لېږدويو را
يې چاپونې ته ګرد سره اړتيا  سيوری واچوي او له دې سره» آينده «  

کچ چاپي  ځکه په غړولو سترګو ګورو چې په نړيوال و نه ليدل شي،
رسنۍ او په دې لړکې زموږ دا خپرونه خپل ځانګړی نقش او ارزښت 

زموږ د انټرنېټي خپرونو د يوې زياتې برخې د ،ان سم له السه  لري
 .يوه غوره وسيله هم ګڼل کېږي خونديينې او لېږدونې

سازماني ملګرو او نورو  په پای کې د قلمي همکارانو په ګډون ټولو
بنسټ د  دې هيله هم مخ اړوو چې د مهالنۍ د مالي دوستانو ته په

 سربېره خپلې)شتراکونو حق اال( ګډونبيو پياوړتيا لپاره را څخه پر ټاکلو
 !بسپنې هم و نه سپموي 

کرووني « زموږ دغه  تر ټولو وروسته، خپل دغه ستر باور چې
اورګان د پرونيو تېروتو او تېراېستو او ننيو تازه دمو  »مارکسېستي 

افغاني چپيانو لپاره ال هم يوه بلنده بلينده او روڼ مثال شي، د رحمان 
 : درګه کوم بابا له دې رندانه شعر سره ب

  که چا الر د عاشقۍ وي ورکه کړې
  !زه رحمان د ګمراها نو رهنما يم 

  ستاسې خواخوږی                              
 پوهاند دوکتور زيار                              



   آیــــنده                                                ۱۳۸۴ ماه دلو ۲۸شماره 
 

۵

 

 برخی مسایل ساختمان حزب
  

دٔه فشردٔه سخنرانی ُدکتور شایسته در پلنوِم دوم شورای مرکزی نهضت آین
  افغانستان

با عرض سالم و احترام رفیقانه به همٔه شما شرکت کننده گان این جلسٔه با شکوه میخواهم 
روی برخی مسایل ساختمان حزب مردم افغانستان صحبت نمایم؛ زیرا که این مسأله به حیث یک 

  . دموضوع داغ روز در برابر نهضت آیندٔه افغانستان و سایر حلقات و محافل چپ کشور قرار دار
  !رفقای ارجمند

من به این عقیده هستم که ساختمان حزب به طور ُکل و ساختمان حزب مردم افغانستان به 
از اقدامها، تدابیر و وظایِف سیاسی، اجتماعی، ) ُکمپلکس(طور خاص عبارت از مجموعٔه مرکب 

 -اعیتخنیکییست که به خاطر تحقق اهداف مشخص در شرایط اجتم-سازمانی، اندیشه یی و مادی
  .اقتصادی مشخص عملی میگردد

 اجتماعییست که در جریان این مبارزه، یک نهاد -ساختمان حزب شکلی از مبارزٔه سیاسی
سیاسی جدید به نماینده گی از گروِه اجتماعی مشخص در جامعه به وجود مییاید که حزب یا 

ند و به خاطر ایفای حزب از منافع گروه اجتماعی مربوط دفاع میک. سازمان سیاسی نامیده میشود
  .نقش تاریخی آن فعالیت مینماید

 اقتصادی، سیاسی و -ساختمان حزب مستلزم و محصول سطح معین رشد و تکامل اجتماعی
فرهنگی جامعه است یعنی جامعٔه بشری در مسیر تکامل تاریخی خود به مرحله یی میرسد که 

 امر ضروری و نیاز مبرم و شرط به یک) دولت(شرکت وسیعتر گروههای اجتماعی در قدرت سیاسی 
در قدرت سیاسی ) اتباع(شرکت کته گوریهای مختلف مردم . تکامل بعدی جامعه مبدل میگردد

معمواًل غیر مستقیم یعنی از طریق احزاب سیاسی آنها صورت میگیرد و این مظهر تکامل ) دولت(
  .است) دموکراسی(اجتماعی سیاسی معین جامعه 
 حزب به طور ناگزیر و بالفاصله با ساختمان سیاسی ُکل جامعه یعنی بنابر این کار ساختمان

یعنی حزب به حیث نمایندٔه سیاسِی گروه اجتماعی معین در امور . دولت رابطٔه مستقیم پیدا میکند
. جامعه و دولت مداخله میکند و در ساختارها و عملکردهای آن به نفع گروه خود اثر میگذارد

یکی به شکل مستقیم . ر امور دولت معمواًل به دو شکل صورت میگیرداثرگذاری و مداخلٔه حزب د
یعنی از طریق شرکت در ارگانهای اساسی قدرت دولتی و تنظیم مشی دولت، و یا این که به شکل 
غیر مستقیم یعنی از طریق اعضای حزب که در ارگانهای دولت کار میکنند، کار نشراتی و پخش 

، سازمانهای اجتماعی و صنفی، )پارلمان(سیاسی با نماینده گان مردم اندیشه های حزب، کار انفرادی 
  . . . انجمنهای حقوقی و 

حزب به خاطر ایفای درست نقش تاریخی که در برابر آن قرار میگیرد، مرامنامه و اساسنامٔه 
زب در مرامنامه و اساسنامٔه ح. خود را طرح میکند و در روشنی آن به انسجام سازمانی خود میپردازد

سازمانی و اندیشه یی حزب مطابق به اوضاع و شرایط عینی جامعه -اصول، اهداف و وظایف سیاسی
  .تعیین و مشخص میگردد

مرامنامه و اساسنامٔه حزب اسناد اساسی تیوری و پراتیک ساختمان حزب اند که، با الهام از 
شخص طرح و تدوین و کاربسِت خالق آن در پراتیِک اجتماعی م) جهانبینی(معرفت عمومی حزب 

بنًا مرامنامه و . حزب برمبنای اصول اندیشٔه سیاسی مندرج در همین اسناد ساخته میشود. میگردد
طرح مرامنامه و اساسنامه . اساسنامٔه حزب را میتوان یک شکل مشخص جهانبینی حزب نیز نامید

و ) یغ و ترویجتوضیح، تبل(گام نخستین حرکت به سوی ساختمان حزب است که با کار اندیشه یی 
-سازمانِی مشترک حلقٔه کادرهای اساسگذار آغاز میگردد و با گامهای بعدی مشخص تر سازمانی

سیاسی از قبیل طرح و تعیین مشی جاری حزب، استخراج شعارها، ایجاد ارگانهای اساسی فعالیت 
ها، ایجاد حزب، طرح و تنظیم لوایح، مقرره ها و طرزالعملهای کار، تقسیم وظایف، انتخاب کادر

  .سیستم کنترول بر اجراأت تنظیم امور مالی و بودجه یی و غیره تکمیل میگردد
حزب بنابر وظایف پیچیده و نقش تاریخی دشواری که دارد نمیتواند از میان افراد عادی جامعه 

بنابر این کار . جامعه ضرورت است) ایلیتها(در ساختمان حزب قبل از همه به نخبه گان . ساخته شود
ساختمان حزب عمدتًا در جایی متمرکز میگردد که این مواد اساس ساختمان حزب یعنی نخبه گان 

 اقتصادی خود جامعه است که در آن -جامعه وجود دارند و این همان بستر اجتماعی) ایلیتها(
به طور دوامدار موجود است و یا به وجود ) نخبه گان(ظرفیتهای بیشتر ایجاد و پرورش کادرها 

  .یدمییا
در متن حرکتهای اجتماعی ) ایلیتها(ناگفته نباید گذاشت که حزب به واسطٔه همین نخبه گان 

مردم جای میگیرد و فعالیتهای پراگنده و خود انگیختٔه آنها را انسجام بخشیده و آن را در مسیر 
  .تحقق اهداف حزب سمتدهی میکنند

 اساسی ساختمان حزب و نهضت بعد از این مقدمٔه عمومی میپردازم به بحث پیرامون مسایل
  :آینده

، راجع به وضعیت کشور و وظایف بعدی جنبش چپ در "نایبی"از صحبت مفصِل امروِز رفیق 
افغانستان معلوم میگردد که این نهضت نقش مهمی در امر نوسازی جنبش چپ افغانستان ایفا کرده 

  .و در آینده نیز میتواند ایفا کند
گرفته، تا پیش کشیدن طرحهای مرامنامه و اساسنامٔه حزب از پخش اندیشه های نوین چپ 

مردم افغانستان و انسجام سازمانی نسبی نهضت آینده، همه و همه نتایج درخشان کارهای این 
  .نهضت میباشند

نهضت آینده مواضع اصولی و درست جنبش چپ افغانستان را نشان داد و از آن با قاطعیت 
جامعه جرأت بخشید تا در موضع دفاع از منافع زحمتکشان دفاع کرد و به تمام نیروهای چپ 

  .افغانستان که معیار اصلی چپ بودن، مردمی بودن و مترقی بودن است، قرار گیرند
از وضع چنین معلوم میشود که آهسته آهسته تعداد زیادی از حلقات، گروهها و شخصیتهای 

ار داشتند، به تدریج به مواضع مترقی و چپ کشور که تا دیروز در مواضع مشکوک و مبهم قر
  .مشخص نهضت آینده نزدیکتر میگردند

از جانب دیگر موضعگیریها و عملکردهای نیروهای راست حاکم در جامعٔه ما بیشتر از پیش 
 اجتماعی -رادیکال تر و آشکارتر میگردد که این خود نقش مهمی در تغییر مواضع نیروهای سیاسی

یعنی جنبش . شکل چپ افغانستان را بیشتر و گسترده تر میسازدجامعه ایفا کرده و زمینه های ت
ورده و یا می .چپ جامعٔه ما از درون وضعیت عینِی جامعه که خوِد نیروهای راست حاکم به وجود آ

 اجتماعیی که نهضت آیندٔه افغانستان مطرح کرده است به -آورند در روشنی اندیشه های سیاسی
  .ه میشودطور قانونمند اما به تدریج ساخت

در افغانستان در مرحلٔه تاریخیی قرار دارند که بنابر ) سرمایه داری(نیروهای راست حاکم 
 اقتصادی آن محکم -هنوز پایه های سیاسی(عوامل عینی هنوز هم رادیکال تر عمل کرده نمیتواند 

ود در این مرحله سعی میکند تا در قدم اول با دوست قرون وسطایِی ناراضی خ) نگردیده است
درعین حال . تصفیٔهحساب نموده، یا آن را تغییر شکل داده و یا از صحنٔه سیاسی کشور دور نماید

را نیز اشغال ) زحمتکشان(میخواهد با استفاده از برخی بازمانده های چپ دیروز مواضع چپ واقعی 
د، گاهی بر به داد و فریادهای دفاع از آزادی، دموکراسی، ترقی، حقوق بشر و غیره میپرداز. نماید

. پیروزی خود در شکست جنبش چپ افتخار میکند و گاهی هم از گذشتٔه ارتجاعی خود عذرخواهی
این یک امر . اما محیالنه از آنهایی که فریب میخورند برای تحقق اهداف استراتیژیک کار میگیرد

 مسلط تر تاریحی و گذار موقت است، هر قدر پایه های نظام سرمایه داری نیولیبرالی محکمتر و
میگردد به همان اندازه سرمایه رادیکال تر و رسواتر عمل میکند، آن گاه همه تعهدهای خود را زیر پا 

ظالمانٔه خود رحم نمیکند، ) سود(کرده و به هیچ دوست یا آشنای قدیم و یا جدید در مقابل منافع 
ثابت، بل منافع به قول معروف این شکل نظام سرمایه داری نه دوست ثابت دارد و نه دشمن 

استثماری و استعماری آن همیشه ثابت است و تابع هیچ نوع موازین حقوقی، سیاسی و اخالقی 
  .انسان نمیگردد
باید زیاد شود و این افزایش به وسیلٔه کار اضافی ) در شکل مالکیت خصوصی نیولیبرال(سرمایه 

وز این وسیلٔه افزایش گرچه در کشورهای صنعتی پیشرفتٔه امر. انسان زحمتکش صورت میگیرد
تحت پوشش اصطالح اقتصاد علمی از نظر دور نگهداشته میشود، ولی تا کنون ) کار اضافی(سرمایه 

در تمام کشورهای سرمایه داری به شمول امریکا و اروپا کار اضافی به حیث یک وسیلٔه اساسی 
سرمایه (ید در جهان حاکمیت جد. افزایش سرمایه و عامل اصلی تمام بیعدالتیها هنوز وجود دارد

وسایل دیگری را نیز به خاطر افزایش سرمایه وسیعًا به کار میبرد، این وسایل ) داری نیولیبرالی
) . . به زور و تهدید پول گرفتن(جنگ، غارت، چپاول، هرج و مرج، قاچاق و شانتاژ : عبارت اند از

  :بدینگونه.
سرمایه داری = جنگ+ تغار+ چپاول+ قاچاق+ هرج و مرج+ شانتاژ+ کار اضافی«

  »نیولیبرالی
چون این وسایل افزایش سرمایه برای حاکمان نیولیبرال سودمندتر و برای زحمتکشان 

در شکل مالکیت . (زیانبارتر است، بنًا در همه جاها و در همه شرایط یکسان به کار برده نمیشود
عمدتًا با کار اضافی ) و اروپاامریکا (سرمایه در مراکز پیشرفتٔه سرمایه داری ) خصوصی نیولیبرال

گرچه وسایل دیگر افزایش سرمایه مانند قاچاق، دزدی و غارت و شانتاژ . زحمتکشان افزایش مییابد
در این مراکز نیز وجود دارد اما ظاهرًا کنترول شده و تحت تأثیر و به کمک قوانین دولت سرمایه 

به کار ) داخلی و خارجی(ایه های شخصی داری در افغانستان امروز همٔه اشکال وسایل افزایش سرم
در میان این ابزار و وسایل افزایش سرمایه، جنگ و قاچاق مواد مخدر و هرج و مرج . افتاده است

  .مهمترین و پر سودترین و در عین حال غیر انسانی ترین وسایل افزایش سرمایه های شخصی اند
ؤسسٔه تولید غذا و لباس در امریکا و کارگران یک م) بیشتر از آن(محصول کار اضافی دهسالٔه 

اروپا معادل بودجٔه یکماهٔه یک قطعٔه نظامی کوچک آنها در افغانستان است، همچنان عواید ناشی از 
در افغانستان معادل بودجٔه دهسالٔه آن کشور است و شاید اضافه ) تریاک(تولید و قاچاق  مواد مخدر 

  .تر از آن
 چوکات فورمول نیولیبرالی افزایش سرمایه ساخته نظام سرمایه داری جدید افغانستان در
بنابر این بحران تشکل جنبشهای مردمی و چپ در . میشود و پروسه ییست نسبتًا طوالنی و مغلق

از همه مهمتر این که تداوم بحران تشکل جنبش چپ . کشور نیز یک روند طوالنی و پیچیده است
در . . .) جنگ، غارت، چپاول، قاچاق، هرج و مرج (یه افغانستان از بیرون کشور با وسایل افزایش سرما

با در نظر داشت فورمول جدید سرمایه از به کار بردن وسایل افزایش . داخل کشور تشدید میگردد
سرمایه در افغانستان تنها زحمتکشان افغانستان متضرر نمیگردند بل طیِف وسیعتری از گروهها و 

ه و متضرر میگردند و در مقابل آن به عکس العمل میپردازند اقشار اجتماعی جامعه از آن آسیب دید
 اجتماعی -یعنی اعتراض میکنند، جنبش و حزب خود را ایجاد میکنند و باالخر در مبارزٔه سیاسی

این . قرار میگیرند) سرمایه و و سایل افزایش آن( اقتصادی مشخص -مشخص علیه پدیدٔه اجتماعی
 از بنیادی و غیر بنیادی جنبش چپ افغانستان را احتوا طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی اعم

 سیاسی -بنابر همین دلیل است که جنبش چپ معاصر افغانستان را یک جنبش اجتماعی. میکند
باید از میان این جنبش و در داخل ) بنیادی(سازمان سیاسی چپ نوین . نامتجانس نیز میتوان نامید

  .دامه دهدآن ساخته شود و به کار و فعالیت خود ا
نهضت آیندٔه افغانستان با در نظر داشت اصول مرامی و تشکیالتی مصوب اجالس عمومی مورخ 

اندیشٔه ( نشریٔه آینده بر مبنای همین دیدگاه ۲۴-۲۳ خود منتشر در شماره های ۲۰۰۲جوالی 
ساخته شد و ما تا کنون به کارهای اندیشه یی و سازمانی معین در روشنی مشی سیاسی ) سیاسی

  . ضت آینده ادامه داده و میدهیمنه
  :در اصول مرامی و تشکیالتی نهضت آینده در عرصٔه سیاسی چنین گفته میشود

ایجاد جامعٔه واقعًا دموکراتیک افغانی و استقرار یک دولت مبتنی بر قانون در افغانستان  -۱
  .به حیث یک هدف بزرگ دورنمایی

امعٔه افغانی برای تحقق این آرمان همکاری و اتحاد با تمام نیروها و عناصر دموکرات ج -۲
  .واال

تالش همه جانبه، پیگیر و عاری از هرگونه گرایش سکتاریستی و تفوق طلبانه به منظور  -۳
با حفظ هویتهای مستقل -تشریک مساعی با نیروها، احزاب، سازمانها و عناصر دموکرات و ترقی پسند

ی ریزی بنیادهای جامعٔه دموکراتیک  در یک حرکت ُکلی دگرگونساز و آینده نگر به مقصد پ-شان
 .افغانی

بدین ترتیب دیده میشود که نهضت آیندٔه افغانستان مشی سیاسی روشن در قبال نوسازِی 
ما مصروِف تشکیل یک ادارٔه سیاسی دموکراتیک نهضت آینده در شکل . جنبش چپ افغانستان دارد 

ا سایر حلقات، سازمانها و عناصر فدراسیونهای نهضت در خارج و داخل کشور هستیم، ما روابطی ب
 .دموکرات داریم، نهضت آینده در عرصٔه کار اندیشه یی به موفقیتهای زیادی دست یافته است

ولی مطالبات جنبش در وضعیت کنونی جامعه گسترده تر از کار های انجام یافته توسط 
  .اصول مرامی و تشکیالتی نهضت اند. نهضت آینده بوده ، خواهان تکمیل 

 جانب دیگر با تشکیل حزب مردم افغانستان نقش و رسالت نهضت آیندٔه افعانستان ختم از
نمیشود  باید روی این مساله اندیشید که وظایف نهضت چگونه و از طریق کدام ساختار ها ادامه 

در آن وقت . ما باید در این زمینه یک تفکر گستردٔه دسته جمعی را سازمان بدهیم . خواهند یافت 
  .یات مشخص خود را به شورای مرکزی ارایه خواهم کردمن نظر

همین اکنون در اثر مبارزات پر افتخار نهضت آینده و بنا بر رادیکال شدن روز افزون نیروی 
راست حاکم در جامعه گرایشهای جدید، اما کوچک در جهت تشکل چپ در طرحها و یادداشتهای 

ز به مشاهده میرسد و سوال عمل مشترک چپ تعدادی از صاحبنظران و هواخواهان جنبش چپ دیرو
  .به یک امر جدی دارد مبدل میگردد



   آیــــنده                                                ۱۳۸۴ ماه دلو ۲۸شماره 
 

۶

نهضت آینده که تازه دارد به نتایج مشخص کارهای خود دست مییابد و حقیقت طرحهای آن 
روز تا روز پرجاذبه تر و آشکارتر میگردد بایددر چنین اوضاع حساس تاریخی نقش و رسالت خود را پا 

  .  اع دنبال کندبه پای انکشاف اوض

 
  پیوستگاه نهضت با مردم:»نهضت آیندٔه افغانستان«سایِت ا نترنتی

  ،»شیوامل«فشردٔه گزارِش پوهندوی ُدکتور بسم الله 
  در پلنوم دوم شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان

  !رفقا
مفهومیست که در کمتر از دو دهٔه اخیر شامل وسایل » شبکٔه جهانی انترنیت «

ی گردیده و نظر به چگونه گی وظایف، ساحٔه فعالیت و شیوه های ارتباِط جمع
جدید در میان سایر وسایل ارتباط جمعی » مفهومی«استفاده از آن، بدون شک 

میباشد و مانند هر مفهوم دیگر ایجاِب مطالعٔه بیشتر را مینماید تا باشد مؤثریت و 
حٔه قابل تعریف شکل استفادٔه درست از آن برای یک مقصد معین به صورت یک سا

مشخص شود و موقعیت آن با سایِر رسانه های جمعیی که تا کنون وجود داشته اند 
به خصوص نقش آن در اجرای وظایف مورد نظر، ساحٔه فعالیت و شکل . معلوم گردد

نهضت «استفاده از آن در عرصٔه سیاست و ترویج اندیشه های مترقی طوری که 
  .ز اهمیت میباشدمتعهد آن است حای» آیندٔه افغانستان

) کمتر از دو دهه(در طی ُقدامت نه چندان ُدور خود » شبکٔه جهانی انترنیت«
توانسته به یک منبع بزرگ اطالعاتی در جهان امروز ُمبدل گردد و به سرعت در سه 

  :حوزٔه ذیل توسعٔه چشمگیری داشته باشد
  وسعت تحت پوشش قرار دادن توده ها؛ -
 سرعت استفاده از آن؛ -
 .زرگ آنو ظرفیت ب -

اما در عرصٔه سیاست و ترویج اندیشه ها در مرحلٔه ُجنینی خود قرار داشته که، 
نیز یکی از همراهاِن این پدیده در این مرحلٔه از رشد آن » نهضت آیندٔه افغانستان«

همراهی با این پدیدٔه جدید و استفاده از آن امکانهای وسیع تبلیغی، . میباشد
مبارزاِن نهضت آینده قرار داده که با گذشت زمان و ترویجی و تشکیالتی را فرا راِه 

کسب تجارب الزم میشود مؤثریِت هر چه بیشتر را در عرصه های مختلف کار 
  .سازمانی انتظار داشت

در طی ششماه اخیر، نهضت ما توانسته، استفاده های ُمثمری از انترنیت، در 
 ارسال اسناد، نامه ها، ی،زمینٔه تدویر سیمینار های انترنیتی، کنفرانس های تیلفون

  .مقاله ها و تبادل نظر ها داشته باشد
البته خاطر نشان باید ساخت که همٔه این موفقیتها واضحًا قناعتبخش نبوده، 
اکثریت رفقای ما فعال نیستند، که در زمینه توجه جدِی مسؤوالِن فدراسیونهای 

شان را در استفاده از نهضت را در کشور های محِل اقامتشان خواسته و بذِل مساعی 
تخنیکی بشر و به خصوص، جهت تحقق اهداِف واالی -این امکان و دستاورِد علمی

  .انسانی شان خواهانم
  !رفقا

 مصادف -۱۳۸۴نهم میزان «سایت انترنیتی نهضت آیندٔه افغانستان به تاریخ 
  .افتتاح گردید» ۲۰۰۵اول اکتوبر سال 

بار از آن » ۱۴۵۰۰«ز ایجاد، بیشتر از در طی مدت زمان کمتر از چهار ماه بعد ا
  .نفر را نشان میدهد» ۱۴۰ تا ۱۰۰«بازدید صورت گرفته، که روزانه حد اوسط 

البته اکثریت بازدید کننده گان را افرادی تشکیل میدهند که تا کنون وابسته 
  .گی سازمانی با ما ندارند

، »حزب وطن«ا .خ.د.افتتاح سایت از جانب نیرو های مترقی، اعضای سابق ح
دموکراتها و رفقا با ارسال پیامهای انفرادی، جمعی و تماسهای تیلفونی با استقبال 
گرم و نیک همراه بوده که، همه از ایجاد چنین سایتی که انعکاس دهندٔه اهداِف 
روشن و مشخص نیرو های پیشرِو چِپ افغانی میباشد به نهضت آیندٔه افغانستان 

  .تهنیت گفته اند
وری میدانم که، تعدادی از دوستان قلم به دست، همرزمان و سازمانها قابل یاد آ

با تأمیِن ارتباط شان از طریق سایت نهضت خواهان همکارِی صمیمانه، مذاکره و 
تبادل نظر ها با رهبری نهضت آینده و حتی مسلٔه پذیرش خویش را مطرح نموده 

 اقتصادی دوستان و  الزم به تذکر است که این ارتباطات با وجود مشکالت.اند
  .همرزمان از داخل کشور نیز بوده است

همه مواد و مسایل نشر شده انعکاس دهندٔه سیاست جاری نهضت در قبال 
البته رفقا،دوستان و همرزماِن ما با تماس . مسایل سیاسی کشور و جهان میباشد

 منظم و بازدید مستمر شان از سایت میتوانند در روشنی مسایل حیاتی و ضروری
 .مبارزه قرار گیرندبرای ادامٔه 

 نباید فراموش کرد، کیفیت این رسانٔه جمعی مانند هر امکان دیگر که در 
اختیار بشر قرار دارد بسته گی به این دارد که این وسیله و امکان فوق العاده در 

در کشور های صنعتی جهان نظر به تقسیم . اختیار چه گروه و یا دستگاهی قرار دارد

کار و تخصصی شدن تمام عرصه های زنده گی از این امکان استفادٔه اجتماعی 
  . اعظمی گردیده و امکانات سر در گمی در سایت های شان کمتر ملموس میباشد

با اتکا به این اصل میشود نتیجه گرفت که اختصاصی شدن سایتهای انترنیتی 
  .کیفیت کار و اثر گذاری الزِم این رسانه ها را بلند َبرده است

در مقابل به استثنایی چند سایت اختصاصی  افغانی موجودیت یک تعداد زیاد 
سایتهای انترنیتی افغانی که از هر چمن سمنی در خود دارند، برخالف معیار های 
معتبر سایت سازی عیار گردیده ، باعث ایجاد سر در گمی و پراگنده گِی افکار 

تهایی یاد کرد که خود را زیر چتر از جمله میتوان از سای. بیننده گان خود میشوند
عدم وابسته گی با احزاب و گروههای سیاسی پنهان نموده و مدعی اند که به هیچ 
گروِه سیاسی وابسته نیستند، این خود را مسخره کردن است، زیرا محتوای 

این طرز عمل صرف . نشراتشان وابسته گیشان را به سازمانهای سیاسی افشا مینماید
اده لوحانٔه خود شان سرچشمه گرفته، در عین حال غیر صادقانه بوده، از یک تفکر س

  .نشاندهندٔه عدم توجِه شان به شعور و دست کم گرفتن سطح درک مردم میباشد
از همین جاست که مسؤولیت یک شبکٔه انترنیتی، سایت، وب، پایگاه، هومپیژ و 

عاتِی گرداننده یا شبکه یک امر تخصصی بوده که نظر به سطح درِک تخصصی و اطال
  .گان، وسعت ساحٔه فعالیت، عمل و کیفیت کار آن، اثر گذاری آن تعیین میگردد

برای نهضت آیندٔه افغانستان که رسالت پخش اندیشه های مترقی و پیشرو را 
به مبارزاِن راِه رهایی انسان زحمتکش از انواع ستم به عهده دارد، کار مشخِص 

 اطالعات جمعی و به خصوص از طریق سایت سیاسی و استفاده از وسایل مختلِف
انترنیتی اهمیِت خاص و فوق العاده پیدا نموده است، زمینه ها را از جوانب مختلفی 

آگاهی بیشتر، ارتقای سازمانی و اشاعٔه اهداِف انسانی نهضت هر چه وسیعتر : چون
  .مساعد میسازد

 قادر نیست، چنانچه نهضت ما با اعتقاد به این که هیچ چیزی مانند صداقت
اعتماد و اعتبار میان مردم را ایجاد نماید، بنًا متکی بر همین اصل از همان آغاِز کار 
سایت انترنیتی خود این پرنسیب را در نظر گرفته، با نشر مطالب مهم و اساسی در 
راستای اشاعٔه اندیشه های پیشرو عصر ما ،اهداف و مواضع نهضت را در قبال مسایل 

  ...ع در کشور و جهان انعکاس داده استو انکشاِف اوضا
انکشاف، غنا بخشی و باالخر پویایی نهضت و سایت آن به همکاری صمیمانه، از 
خود گذری رفیقانه و توجه مسؤوالنٔه هر کدام ما منحیث متعهدان و مبارزان راه 
رهایی انسان زحمتکش مستقیمًا ارتباط داشته، امید وارم در مورد همه رفقا و 

چنانچه عده یی از رفقا با در نظر . از هیچ نوع بذل مساعی دریغ ننماینددوستان 
داشت نکات فوق تا کنون همکاری صمیمانه نموده و لینک مربوط را با نشر مطالب 
جدید دایمًا فعال نگاه داشته اند که، به نماینده گی از شورای مرکزی نهضت از آنها 

  .سپاسگزاری مینمایم
به شرایط کنونی و گسترش شبکٔه انترنیتی در داخل رفقای گرامی با توجه 

کشور و فعال شدن سایتهای انترنیتی وابسته به جریانهای فکری، به خاطر مؤثریت 
هر چه بیشتر کار سایت انترنیتی نهضت ما و جلب توجه طیف وسیعی از مردم به 
خصوص روشنفکراِن مترقی و عناصر دموکرات در داخل کشور و سایر کشور ها، 

  :یشنهاد میگردد تاپ
گرداننده گاِن سایت از جملٔه رفقایی تعیین گردند که در مسایل  -۱

اندیشه یی، سیاست جاری نهضت و مسایل تخنیکی وارد تر بوده و دسترسی داشته 
  .باشند
زباِن استفاده در مقاله ها برای سایت باید از سطح کیفی عالی  -۲

یسنده گان ما را منحیث انتقال برخوردار باشد و این خود یکی از وظایِف اصلی نو
دهنده گان و آموزگاراِن سالم زبان و ادبیات مترقی در جامعه تشکیل میدهد و الزم 

 .است در این مورد رفقا و دوستان دقت نمایند
جهت تبلیغ و پخش آدرس انترنیتی سایت، باید از امکانها و طرق  -۳

م کشور خود و به خصوص مختلف استفاده نموده، نوید دهندٔه ایجاد سایت برای مرد
  .نیرو های مترقی و بازمانده گان جنبش چپ باشیم

رفقای عزیز طوریکه میدانیم شبکه اینترنتی در زمان موجود یک امکان فوق 
العاده خوبی است که از ان میتوان برای کار های تبلیغی ، ترویجی، سازماندهی 

ع برای توده ها استفاده نمود  در سطح وسی. . .  و،افشا گری،تبادل نظر ،اطالع رسانی
 وسیع و توانایی خود ن هایتی با تمام امکایاما نباید فراموش کرد که شبکه انترن

گاه نمیتواند موقعیت و حضور عینی یک تشکیل و یا یک نیروی سیاسی را در  هیچ
عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی پر کند سایت نهضت آینده باید در خدمت کار 

ار داشته باشد نه اینکه به جای آن بنشیند درست است که سایت تشکیالتی قر
تی میتواند نیروی مادی و انسانی نهضت ما باشد و امر مبارزه را پیش ببرد اما یانترن
گاه نمیتواند جای رهبری عملی و تشکیالتی نهضت را بگیرد زیرا رهبری عملی  هیچ
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. است)  علنی وچه مخفیچه( عینی مبارزه ٔهیک مبارزه، نیازمند حضور در عرص
تی بخشی از وظایف کادر ها و اعضای سازمان ما بوده که یخالصه اینکه مبارزه انترن

 . نمایمین جلب مآتوجه همٔه رفقا را به 
  از توجِه تان تشکر

  
  احمد ضیاء صدیقی   
  بازسازی و توسعٔه اقتصادی افغانستان
  درِگرِو تخیالت حاکمیت جهادی

 
دیگر مقوله   چپِ دموکراتیک در عرصٔه اقتصادی مستلزم آنست تا بارتعیین وظایف نیرو های

آنها را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار دهیم،  های اساسی اقتصادی را مطرح کنیم و
 ایدیالوژیک شده جلوگیری بعمل آید و از جانب از بروز برداشتهای گمراه کننده و تا از یک

اقتصادی و تسریع پروسٔه –ایل دگرگونیهای اجتماعیجانب دیگر به دریافت راهها و وس
  .نایل گردیم توسعه، رشد و انکشاف اقتصادی کشور

زاری  محور کار کشور، در» توسعٔه اقتصادی« و » سازی باز«نظرداشت اینکه  در با
تبلیغاتی حاکمیت دولتی موجود قرار گرفته، و هم انتظاراتی را در بین مردم ایجاد نموده، 

ته شد تا در این نوشتار واژٔه توسعٔه اقتصادی و روابط آنرا با دیگر فکتور های مفید پنداش
 .اجتماعی مورد بحث قرار دهیم-اقتصادی

   :توسعٔه اقتصادی
مفهوم متداوِل واژٔه توسعٔه اقتصادی .  توسعه در لغت به معنای فراخی و گشادگی است

ماتی را افاده میکند که منجر به انجام یک سلسله تدابیر و اقدا گیری و در علم اقتصاد، بکار
در پراتیک اجتماعی از ضرورت . افزایش فعالیتهای اقتصادی از لحاظ کمی و کیفی گردد

اجتماعی زمانی سخن میرود که، وضعیت اقتصادی از ثبات و توازن الزم -توسعٔه اقتصادی
ار شوندٔه کلیه برخوردار نباشد، گر چه عدم ثبات و عدم توازن ناشی از بحرانهای درونی و تکر

ساختارهای اقتصادی و اجتماعیست که متکی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید بوده و بر 
استثمار نیروی کار انسانی استوار است، ولی معمواًل نبود ثبات و نبود توازن اقتصادِی توأم و 

اجم و همزاد با رکود اقتصادی در نتیجٔه بحرانهای ناشی از جنگ، بی ثباتی های سیاسی، ته
  .اشغال حوزه های اقتصادی وتمدنی بوسیلٔه نیرو های خارجی بوجود میآید

از جانب ایدیالوگهای غربی وسازمانهای مالی جهانی و » توسعه«اغلبًا اصطالح باز سازی 
همزادش، در مورد کشور های جنگ زده و جوامِع آزاد شده از قید نظامهای دیکتاتوری و 

اجتماعی مترادف با توسعه و رشد -ه شده و در عرصٔه اقتصادیاستبدادی توتالیتار بکار برد
مفهوم توسعٔه اقتصادی باری مشابهی در کشور های پیشرفتٔه . اقتصای در نظر گرفته میشود

که فاقد امکانات اولیه اند ندارد در برنامه های ) اطراف(سرمایه داری و کشور های پیرامونی 
مطرح است، مطابق »توسعٔه پایدار«یه داری بیشترسازمان ملل برای کشور های پیشرفتٔه سرما

نظریٔه سازمان ملل متحد مفهوم توسعٔه پایه دار این است که باید رفأه نسلهای کنونی در 
  .شرایطی تأمین شود که به رفأه نسلهای آینده صدمه وارد نکند

به بهشدن وضع تولید و » توسعه یا گسترش اقتصادی«(از دید جامعه شناسی علمی 
همان ازدیاد تولید در یک دورٔه نسبتًا طوالنی تر رشد . د آن در کوتاه مدت اطالق میشودازدیا

است، که با پدیده های ساختاری از قبیل ترک روستا ها، شهر نشینی و تغییر در اشکال 
با خود تغییراِت   مراحل دراز تاریخی را احتوا میکند وانکشاف. مصرف و غیره همراهی دارد

. بارز ترین شاخص انکشاف را تشکیل میدهد» صنعتی شدن«: را همراه داردبنیادی ساختاری
بهتر شدن :  افزون بر جنبه های کمی رونق تولید، ویژه گی کیفی را نیز افاده میکندترقیو اما 

 ). » نشریٔه آینده۱۰/۱۱شمارٔه «.همپای انکشاف–وضع زنده گی زحمتکشان و ناداران جامعه
اسی دارای رابطٔه تنگاتنگ دیالکتیکی میباشند، موفقیت و دوام توسعٔه اقتصادی و ساختار سی

هر ساختار سیاسی وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاستهای اقتصادی دولت 
در بلند . اما عملکرد اقتصاد وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی جامعه میباشد. است

ادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیشبینی مدت توسعٔه اقتصادی مستلزم آزادی سیاسی، آز
توسعٔه اقتصادی در بستر نهاد های سیاسی و فرهنگی جامعه . بودن سیاستهای اقتصادی است

انجام میپذیرد و در واقع پارامتر های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و اخالقی 
  . جامعه را تعیین میکند

آزادی  توسعٔه اقتصادی سه مسأله بیشتر مطرح است، در جامعٔه کنونی افغانی، مرتبط به
، همین سه مسأله سه بعد اصلی نظام سیاسی بوده وسیاست اقتصادیی ثبات سیاس، سیاسی

مستقیم و غیر (و از طریق تأثیر گذاری. و شالودٔه مدیریت اقتصادی را تشکیل میدهد
مایه گذاری، نیروی کار به روی عوامل تعیین کنندٔه رشد اقتصادی مانند تورم، سر) مستقیم

در محدودٔه همین مثلث، . انسانی، توزیع درآمد، حقوق مالکیت و رشد جمعیت تأثیر میگذارد
 .فضای سیاسی یی باز سازی تعیین و تصامیم اقتصادی افراد شکل میگیرد

 :توسعٔه اقتصادی و آزادی سیاسی
 آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی،(از جملٔه سه عامل مؤثر بر توسعه و رشد اقتصادی، 

-در پروسٔه تولید، رشد و انکشاف اجتماعی) دموکراسی(نقش آزادی سیاسی ) ثبات سیاسی
  .اقتصادی بحث بر انگیز است

در اغلب نظریاتی که در این زمینه ارایه گردیده، نقش دموکراسی در تسریع، توازن، 
 .تداوِم رشد اقتصادی و توسعٔه پایه دار برجسته گردیده است

آزادی عقیده و بیان، آزادی تشکیل احزاب سیاسی و : منظور ما از آزادی سیاسیدر اینجا
ولی باید آزادی سیاسی را در . سایر نهاد های اجتماعی مدافع حقوق زحمتکشان است

چارچوب مناسبات طبقاتی دید زیرا آزادی سیاسی به جز از ابزاری برای تأمین منافع طبقاتی 
 داشت که بدون دسترسی به حد اقل آزادی های سیاسی و باید در نظر. چیزی دیگری نیست

در . مدنی نمیتوان انتظار توسعه و رشد اقتصادی و باز سازی را به نفع زحمتکشان داشت
وضعیِت جاری کشور نمیتوان مرز بین شاخصهای آزادی سیاسی ومدنی را به صورت دقیق 

نیست به جز از میزان آزادی ولی میتوان گفت که شاخصهای آزادی مدنی چیزی . تعریف کرد
بیان، اجتماعات، احزاب، اتحادیه ها، آزادی مطبوعات، آزادی مذهب، استقالل دستگاِه قضایی، 

  .ادی و برابری جنسی، قومی و مذهبیآزادی اقتص
  :توسعٔه اقتصادی و مشروعیت نظام سیاسی

اسی و رشد پایدار و متعادل اقتصاد، مستلزم آن است که دولت دارای مشروعیت سی
قانونی باشد، مشروعیت دولت موجب ثبات سیاسی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، جلب 

آن نظام سیاسی که در تکویِن، . سرمایه گذاری خارجی و افزایش رشد اقتصادی میگردد
استقرار و پایگیری آن توده های وسیع مردم سهم فعال دارند و مشروعیت حقوقی خود را از 

ایی آنرا دارد که رفتاِر نهاد ها و احزاب سیاسی مربوط به قشر باالیی آراء مردم میگیرد، توان
طبقات حاکم را کنترول کرده مانع از آن شود که سیاستگذاران بتوانند سیاستهای ضد ملی و 

در چنین یک نظام، زمینه ها و امکانات آن به وجود . نا متعادل و نا درست را در پیش گیرند
 و به کار برد ابزار های مسالمت آمیز تغییر در سیاستهای بنیادی می آید که با تأمین روشها

در یک نظام مشروع و قانونی، دموکراسی . اقتصادی دولت به نفع زحمتکشان بمیان آید
سیستِم مؤثر و کم مصرف برای تعدیل و اصالِح سیستماتیک سیاستهای حاکم به نفع مردم 

وزیع عادالنٔه درآمد ملی، برابری در مقابل  در صورتیکه در یک نظام دموکراتیک ت.میباشد
قانون و داشتن فرصتهای برابر از اهداف اصلی آن باشد، و استراتیژی سیاست اقتصادی آن در 
مسیِر اجتماعی ساختن ثروت، قدرت و معرفت تدوین، سوق و سو داده شود و مطالبات و 

شان ابزار ها و امکاناتی را در انتظارات مردم با سیاستهای اقتصادی نظام تلفیق گردد و زحمتک
اختیار داشته باشند که در برابِر تدابیر و اقدامات محدود کنندٔه منافع زحمتکشان برخورد 
نقادانه نماید، در آن صورت زمینٔه انتقال قدرت سیاسی از ثروتمندان به نماینده گان اقشار 

ف اقتصادی، بهبود در تهیدست و توده های زحمتکش فراهم گردیده و الزامًا رشد و انکشا
برخی از اقتصاد دانان به این باور اند که . توزیع درآمد و کاهش فقر را در پی خواهد داشت

دموکراسی در روند تکوین و استقرار خویش در کوتاه مدت ممکن است موجب افزایش 
مصرف، تقلیل پس انداز و کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی گردیده، 

 در بلند مدت با توزیع عادالنٔه ثروت و اجتماعی ساختن قدرت موجب توسعه و رشد اما
  .اقتصادی پایه دار میگردد و قادر است انکشاف متداوم اقتصادی را باعث گردد

شواهد موجود مبین آن است، در صورتی که توزیع عادالنٔه درآمد و ثروت هدِف  اساسی در 
به شمار نیاید، سیاستهای اقتصادی با مطالبات و خطوط سیاست اقتصادی یک نظام سیاسی 

منافع زحمتکشان همسویی نداشته باشند و از منافع رشد اقتصادی، زحمتکشان بهره مند 
نگردند، در آن صورت اقشار تهیدست و کم درآمد نسبت به توسعه و رشد اقتصادی بی باور 

 بی ثباتی و کاهش رشد گردیده متوصل به حرکتهای رادیکال میشوند، که نهایتًا باعث
اقتصادی میگردد، و در آن صورت دولتهای استثمارگر و توتالیتار مجبور اند برای حفظ منافع 
و ثروتهای انباشته شدٔه سرمایه داران فرا دست و مقابله با مطالبات بر حق، عادالنه و روز 

سرمایه و نیروی (افزون زحمتکشانِ جامعه، بخشی قابل توجِه از ثروت و منابع تولیدی کشور 
را از فعالیتهای تولیدی خارج کرده به فعالیتهای غیر تولیدی یعنی امور نظامی، ) کار انسانی

اقداماتی به جز از نظامی ساختن قدرت دیگر  چنین. پولیسی و امنیتی اختصاص دهند
 مالحظات نظری و تجربی نشان میدهد: مؤجز اینکه. مؤثریِت اقتصادی نمیتواند داشته باشد

که عدم مشروعیت دولت در نهایت منجر به تمرکز ثروت و قدرت به دست قشر باالیی طبقات 
حاکم، تشدید نا برابری اجتماعی و توزیع غیر عادالنٔه درآمد شده، و توزیع نا برابر درآمد خود، 
دارای تأثیرات منفی بر روی توسعه و رشد اقتصادی بوده، بی ثباتی سیاسی، رکود اقتصادی و 

  .یش فقر را به میان میاوردافزا
  

  :توسعٔه اقتصادی و سرمایه گذاری-
در وضعیت جاری، ثبات سیاسی تأثیر مستقیم بر سرمایه گذاری در عرصٔه اقتصاد ملی کشور 
دارد، نبود ثبات سیاسی موجب تضعیف انگیزٔه پس انداز و تقویت مصرف گرایی گردیده امکان 

ات الزم سیاسی صاحبان سرمایه ترجیع خواهند سرمایه گذاری را محدود میسازد در عدم ثب
داد که سرمایه گذاری را به آینده موکول بدارند و سرمایه های خود را در بخشهای غیر مولد 
و پروژه های زود ثمر و یا در امور تجملی مصرف نمایند و یا به َنقده تبدیل بدارند، تا آنکه آنرا 

آنکه تعداد قابل مالحظٔه از سرمایه داران به رغم . صرف سرمایه گذاری دراز مدت کنند
خصوصی داخلی و خارجی بعد از فروپاشی الیگارشی طالبان آماده گی و تعهدات خویش را در 
زمینٔه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصاد ملی کشور ابراز نموده اند ولی بی ثباتی 

 را ینانی سیاستهای اقتصادینا اطمسیاسی در کشور و عدم ثباِت سیاستهای اقتصادی دولت، 
منظور از نا اطمینانی سیاستهای اقتصادی، بی ثباتی است که در اثر مبهم بودن، . بوجود آورده

.سر در گمی و تغییر سیاستهای اقتصادی دولت بوجود میآید
  

امروز پایین بودن سطح سرمایه گذاری در کشور به مثابٔه یک مشکل اساسی و یک 
بطه به رشد اقتصادی برای کلیه نیروهای تحول طلب و ترقیخواه مطرح مسألٔه قابل بحث در را

، ظاهرًا حاکمیت دولتی افغانستان با اتخاذ روشهای گوناگون و ۲۰۰۱بعد از سپتامبر . است
فراهم آوری تسهیالت معیین برای سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی و دعوت از افغانهای 

تا اعتماد سرمایه داران را جلب و بر این . ه اندصاحب سرمایه در خارج کشور تالش کرد
دولت بویژه در عرصٔه اما تا کنون این تالشها در مجموع نا موفق بوده اند و . مشکل فایق آیند

 و هم نشانی در برنامه های .سرمایه گذاریهای تولیدی هیچ نوع دستاوردی قابل دید ندارد
  .بعدی آن دیده نمیشود

ا به منظور درک و دریافت دقیق عوامل ناکامی ادارٔه دولتی در  مفید پینداشته میشود ت
اجتماعی جامعٔه -امر سرمایه گذاریهای تولیدی، مزید بر عوامل بیرونی، ساختارهای اقتصادی



   آیــــنده                                                ۱۳۸۴ ماه دلو ۲۸شماره 
 

٨

افغانی را مورد بررسی قرار داد، زیرا علل اصلی پایین بودن نرخ سرمایه گذاری، در ساختار 
  .ات موجود جامعه نهفته استاجتماعی، و نهاد ها و مؤسس-اقتصادی

از دید علم اقتصاد، نرخ سرمایه گذاری در عرصه های اقتصادی به بازدِه سرمایه گذاری و 
میزان ریسک و رابطٔه آن با بازدِه سرمایه . میزان ریسکی که با آن مواجه است بسته گی دارد

دام بخشها سرمایه تعیین میکند که به چی میزان، در کدام کشور ها، در کدام مناطق و در ک
  .گذاری شود

پژوهشهای که در این زمینه از جانب اغلب کارشناسان و محققان بعمل آمده بیانگر 
سرمایه گذاری خصوصی حد اقل با پنج نوع ریسک مواجه  هآنست که سرمایه گذاری بویژ

ریسک سیاسی، ریسکهای مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر : است
.، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی)جاری و دور نمایی(ای دولت سیاسته

نظامی بودن بیش ازحِد قدرت سیاسی اقتصادی موجود، حاکمیت سیاسی و -ساختار اجتماعی
در کشور، عمدتًا موجب افزایش ریسکهای فوق و الزامًا کاهش شدیِد سرمایه گذاری در کشور 

دموکرات و پیشروندٔه جامعٔه افغانی شده، به همین جهت است که نیرو های تحول طلب، 
 را پیوسته به حیث جدی ترین و عاجلترین موضوِع تکوین غیر نظامی ساختن قدرتمسألٔه 

تعدِد مراکز قدرِت تصمیم . دموکراسی و پا گیری نهاد های حاکمیت مردمی مطرح کرده اند
حواِل که استقالل بویژه در اوضاع و ا(گیری وغیر شفاف بودن روابط و ضابطه های این مراکز 

، قانون اساسی ایدیالوژیک شده و متناقض و )و حاکمیت ملی کشور زیر سوال رفته
برداشتهای متفاوت و متضاد از آن، رجحان منافع شخصی و گروهی در تدوین سیاست 

اجتماعی حاکمیت موجود، نقض سیستماتیک آزادیهای مدنی و سیاسی شهروندان، -اقتصادی
اداری گسترده، -ود ثبات در سیاستهای اقتصادی دولت، فساد اقتصادیبی ثباتی سیاسی و نب

بویژه در دستگاِه اداری، اجرایی و قضایی دولت و تسلط باند های مافیایی، کارتلهای مواد 
سیاسی جامعه، وجود اپوزیسیون مسلح، و -مخدر و قاچاقچیان سالح در زنده گی اقتصادی

اقتصادی دولت، منجر به نابسامانی اقتصادی مانند مزید به عوامل فوق سیاستهای نا درست 
و نتیجتًا . تورم، بیکاری، کسر بودجه، تزیید قروض خارجی و تشدید تنگنا های ساختاری شده

توانایی کشور را در جذ ِب سرمایه های خارجی و به کارگیری منابع دست داشته کاهش داده 
ی عوامفریبانٔه حاکمیت موجود مقدور اقتصادی با خیالها رفع این نابسامانیهایکه . است

 نیست 
  :اداری-توسعٔه اقتصادی و فساد اقتصادی

اداری تمام نهاد های ادارٔه دولتی را فرا گرفته و به سرعت در بین -فساد اقتصادی
سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی گسترش یافته و به مانع اساسی در برابر باز سازی و 

اداری عبارت -بنا بر تعریف بانک جهانی، فساد اقتصادی. شده استتو سعٔه اقتصادی تبدیل 
در جهت منافع و سود شخصی، از سوی کار ) عامه(استفاده از امکانها و منابع عمومی«است از 

اداری به -فساد اقتصادی. »گزاران، مدیران و کارکنان نهاد های اداری، سازمانها و مؤسسات
جوامع دیده میشود و در جامعٔه افغانی هم پدیدٔه جدید منزلت یک پدیدٔه نا مطلوب در همٔه 

-نیست، اما موجودیت ادارٔه دولتی نا مطلوب و ترکیب نیرو های حاکم در ساختار سیاسی
اداری -فساد اقتصادی. اقتصادی کشور موجب گسترش بی سابقه و تداوم این پدیده شده است

  :در حاالت زیر بیشتر گسترش مییابد
اِه اداری، اجرایی و قضایی دولت فاقد ظرفیت، توانایی و کارآیی الزم دستگ: از نظر اداری

 .باشد
توزیع درآمد در جامعه بسیار نا برابر باشد به ویژه هنگامی که : از لحاظ عدالت اجتماعی

سطح حقوق کارمندان و کارکنان پایین بوده و سطح دستمزد آنها با نیازمندیهای آنها و سطح 
  .زنده گی منطبق نباشد

نبود آزادیهای سیاسی، به ویژه فقدان نهاد های مدنی قدرتمند و رسانه : از نظر سیاسی
های آزاد، که زمینه سازی عدم پاسخگویی ارگانهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی در برابر 

  . جامعه میگردد
مدنی و قبیله یی و -، احیای مناسبات پیشا صنعتی)مذهبی-قومی(غلبٔه بنیاد گرایی اسالمی-

افزایش انارشیزم اقتصادی و نا به هنجاری ساختاری اقتصادی، که در نتیجٔه اتخاذ سیاستهای 
اقتصادی وسیاسی معامله گرانٔه دستگاِه دولتی و نقض سیستماتیک آزادیهای مدنی و 

 .آزادیهای فردی قوت میگیرد
 :توسعٔه اقتصادی و رفاِه اقتصادی

رفاِه اقتصادی جامعه به . دی جامعه استهدِف غایی توسعه و رشد اقتصادی، رفاِه اقتصا
نرخ رشد تولید نا خالص ملی، نرخ رشد جمعیت، نرخ : از جمله. عوامل متعددی بستگی دارد

در تعیین سطح رفاِه اقتصادی جامعه نقش اصلی را دارا بیکاری و چگونه گی توزیع درآمد، 
وان کار انسانی، مردم این سر با درد و دریغ که با داشتن منابع طبیعی و نیروی فرا. میباشند

زمین به ویژه زحمتکشان از حد اقل رفاِه اقتصادی و انسانی بهره مند نیستند، پایین بودن 
  نرخ رشد تولید نا خالص ملی کشور همراه با افزایش سرسام آور

 جمعیت خصوصًا طی سالهای اخیر موجب شده که درآمد سرانٔه کشور در پایینترین سطح 
مطابق آمار رسمی وزارت اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان، تولید . ته باشدخویش قرار داش

 میلیارد دالر امریکایی تخمین شده است که ۶،۴ حدود ۲۰۰۳نا خالص داخلی کشور در سال 
طبق آماری که از .  فیصد این رقم را احتوا میکند۵۰تولیدات و محصوالت زراعتی، بیشتر از 

 منتشر شده، کشور افغانستان از ۲۰۰۵زمان توسعٔه انسانی ملل متحد در فبروری طرف سا
 قرار دارد، یعنی صرفًا پنج کشور ۱۷۳ کشور جهان در ردٔه ۱۷۸نظر توسعٔه انسانی در میان 

در گزارِش دفتر . در تمام سیارٔه زمین نسبت به افغانستان عقب مانده تر نگهداشته شده اند
 به نشر رسیده، افغانستان به عنوانی کشوری ۲۰۰۵ که در سپتامبربرنامٔه توسعٔه ملل متحد

روستاییان آن زیر خط فقر مطلق قرار ) ۳/۴(شناخته شده که وضعیِت معیشتی سه،چهارم 
سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در . فقِر ُکشندٔه روز تا روز در کشور گسترش مییابد. دارند

 میلیون ۲۵فیصد از » ۵۶«رسمًا اعالم کرد که در گزارش اخیر خود ) یونیما(افغانستان 
 دالر ۱۶۷جمعیت افعانستان زیر خط فقر زنده گی میکنند، درآمد سرانٔه مردم افغانستان 

امریکایی در سال بوده که کمترین درآمد سرانه در میان کشور های در حال توسعٔه 
ک زیر سن پنج آسیاییست، همچنین در گزارش گفته شده، ساالنه بیش از دو ملیون کود

.  نوزاد در افغانستان قبل از اولین سال تولد میمیرند۳۱۱٬۰۰۰سال و سه صد و یازده هزار 
باید در نظر داشت که آماری سازمان ملل متحد در رابط به افغانستان دور از واقعیت بوده، 

ده مشخص نیست که چگونه استخراج شده است، باِر سیاسی و تبلیغانی احصائیه های ارایه ش
از طرف این سازمان نظر به آنچه واقعیت دارد بیشتر است، در افغانستان به وضوح میتوان 

 فیصد نفوس کشور با عاید کمتر از یک دالر امریکایی در روز، زیر ۸۰مشاهده کرد که بیش از 
 ملیون نفر در ۱۰،۵بر اساس تحلیلهای بین المللی. فیصد »۵۶«خط فقر زنده گی میکنند نه 

فقر و گرسنه گی در کشور عوامل معیین تاریخی و . ق و گرسنه گی به سر میبرندفقر مطل
از دید . منظور از فقر نداشتن چیزیست که از نداشتن آن احساس حقارت مینمایم. عینی دارد

فقر عبارت از محرومیت فزیکی، اقتصادی، سیاسی و «سازمان توسعٔه انسانی ملل متحد 
در این نوشتار قصد ندارم به تحلیل و بررسی .(»آمد افراد استنا داری از نگاه در اجتماعی و

عوامل فقر ِبپردازم، بل بیشتر منظور این است تا یک تصویری از وضعیت موجود اقتصادی 
  ).ارایه گردد

وضع کودکان، تکاندهنده است، برنامٔه توسعٔه سازمان ملل متحد اعالم نموده که 
خته شده که دو سوم مرگ و میر کودکان جهان در افغانستان یکی از سیزده کشور جهان شنا

در این گزارش افغانستان در کنار انگوال، جمهوری دموکراتیک کانگو، ایتوپیا، . آن رخ میدهد
نایجریا، تانزانیا و اوگاندا در گروهی طبقه بندی شده که از لحاظ مبارزه با مرگ و میر کودکان 

فتن به اهدافی که سازمان ملل در این زمینه تعیین یا در حال عقبگرد اند یا اینکه با دست یا
، بنا بر آماری که در گزارش )با آهنگ رشد کنونی. (کرده است بیش از یک نسل فاصله دارند

 ۲۵۷توسعٔه انسانی سازمان ملل متحد آمده از هزار نوزادی که در افغانستان به دنیا می آیند 
ارش اخیر وزارت صحت عامٔه افغانستان به بر طبق گز. نفر آن جان خود را از دست میدهند

دلیل مشکالت بهداشتی، درمانی، پایین بودن سطح سواد و نبود تغذیٔه کافی در هر ساعت دو 
زِن حامله جان خود را از دست میدهند، آخرین آمار نشر شده نشان میدهد که از هر یکصد 

در نتیجٔه . از دست میدهندمادر جان خود را ) ۱۶۰۰(هزار زن حامله در کشور هنگام زایمان 
طفل یک آن قبل از ) ۶(تب، اسهال، امراض تنفسی و سایر امراض قابل عالج از هر 

  .پنجسالگی از بین میرود
امید زنده گی به مقایسه با کشور های دیگر جهان در پایینترین سطح خود قرار دارد 

های  تر از فردی است سال کم۳۰که در کشور ن متعلق به جامعٔه افغانی  طول عمر یک انسا
بر . افغانستان بد ترین سیستم آموزش و پرورش را در جهان دارد. غربی زنده گی مینمایند

نفوس کشور را ( فیصد از مجموع نفوس کشور ۷،۲۸اساس تحلیلهای بین المللی صرفًا 
اکثریت . با سواد اند)  میلیون تخمین نموده اند۲۷ الی۲۵مقامهای دولتی افغانستان حدود 

کودکان به ویژه دختران دسترسی به مکتب ندارند، بیشتر از نصف اطفال واجد شرایط، بدون 
بیسوادی رقم باال را .  سال بیسواد اند ۱۵ فیصد باالتر از سن ۷۱مکتب و مدرسه اند، بیشتر از 

 .  فیصد مردان سواد ندارند۵۰ فیصد زنان و ۸۰ساخته 
افغانستان با .دی کشور را تهدید میکنداقتصا-بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی

 میلیون بوده که ۱۰،۵) جمعیت فعال( میلیون، دارای نیروی مساعد به کار ۲۵نفوس تخمین 
به رغم آنکه .( در صد آن بیکار اند۴۰از جملٔه نیروی مساعد به کار، بیشتر از تخمین 

دولتی وجود دارد و باِر های طویل و ُپر از زرق و برق در چوکات تشکیالت ادارٔه »وزارتخانه«
 در رابطه به  دقیق و واحدتورم تشکیالتی را زحمتکشان بر دوش دارند، اما تا کنون ارقام

در ترکیب جمعیت کشور، بیش از نیمی آن را زنان )  وجود نداردرسمًاسطح اشتغال کشور 
ازار کار تشکیل میدهند، اما فیصدی ناچیز آن در بازار کار فعال میباشند، سهم زنان در ب

 .نسبت به تمام کشور های همسایٔه افغانستان در سطح پایین قرار دارد
 بیکاری مخفی پدیدٔه شناخته شده در ترکیب جمعیت است، عالوه از بیکاری آشکار 
طی دو دهٔه اخیر بیکاری مخفی به طور بیسابقٔه گسترش یافته و به ویژه در سکتور دولتی 

رنامه های موجود دولت و تسریع روند خصوصی سازِی با تطبیق ب. بیشتر به مالحظه میرسد
وخدمات خارج  مؤسسات و نهاد های دولتی، بیکاراِن مخفی گروه گروه از چرخ تولید اشیا

باید در نظر داشت که با خصوصی سازی نهاد ها و . شده و به لشکر بیکاراِن آشکار میپیوندند
 داد، حل این مشکل مستلزم عقالنی مؤسسات دولتی نمیتوان کاِر مفید اقتصادی را انجام

کردن ساختار و روند تولید و انتقال سرمایه و نیروی کار از مؤسسات و بخشهای غیر سود آور 
تجربٔه اغلب کشور های در حال توسعه مبین آن است . (به مؤسسات و بخشهای سود آور است

 تعدیل و تصحیح مانع انجام،» خصوصی سازی«که قوانین موجود بازار آزاد و سیاستهای 
  .)ساختاری به نفع سکتور عامه گردیده و عماًل به زیان زحمتکشان کار میکند

حاکمیِت جهادی، اقتصاد کشور به اقتصادی با » برکِت« از: مختصرًا میتوان گفت
جمعیت باال، رشد اقتصادی کم، درآمد اقتصادی پایین، تورم و نرخ بیکاری باال، بهره وری 

د، شدیدًا نا به هنجار، غیر رقابتی، متکی به دریافت انواع و اقسام سبسایدی پاییِن عوامل تولی
در چنین وضعیِت اقتصادی، . اقتصادی تبدیل شده است-بیرونی و شدیدًا آلوده به فساد اداری

دولت موجود به هیچصورت قادر نیست که با ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کنونی 
قتصادی جامعه بردارد، زیرا ساختار کنونی و ترکیب نیرو های بتواند گامی در جهت رفاه ا

- داخلی شامل حاکمیت فاقد توانایی و پویایی الزم برای انجام اصالحات مفید اقتصادی
اجتماعی در کشور بوده و به مانعی در برابر تحوالت اقتصادی، اجتماعی کشور تبدیل شده 

 .است
  ۲۰۰۶جنوری



   آیــــنده                                                ۱۳۸۴ ماه دلو ۲۸شماره 
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  »نایبی« عبدالله 
  ذشته در حالحضور گ

  یادی از جانبازانِ جنبش
  

 بهانه ۱۹۶۵کرد از اساسگذاریِ حزب دموکراتیک خلق افغانستان در اول جنوری  یاد
  :آوری چند نکتٔه جدی در رابطه با گذشتٔه جنبش چپ افغانی ییست برای یاد

  
  :تاریخ و تاریخنگاری-۱
   

ای گذشتٔه هر جامعه ، نضجیابی و پیامد های رویداها و روند ه ، تحلیِل تکوین    
وقتی از علوم میگوییم منظور ما . در ابعاد گوناگون آن ، وظیفٔه علوم تاریخی است
دشواری کار مؤرخ در این است که . شناختی مبتنی بر عینیتِ  موضوع شناخت است

مؤرخ ناگزیر بر اسناد و شواهد . عینیتِ  موضوع شناخت ، مستقیمًا در اختیار او قرار ندارد
تاریخنگاری تا دیر زمانی به تدوین تجلیلنامه های شاهان و فرماندهان و . میکندتکیه 

خوانی  زرداران خالصه میگردید و چیزی جز توجیه مناسبات استبدادِی حال بر اساس باز
  ! مداح ستمگران روز گارانش بود- غالبًا –مؤرخ . ایدیالوژیک و جانبدار گذشته نبود

اریخی به حیث سنگپایٔه تیوریِک علوم اجتماعی، دو چشم با تدوین ماتریالیزم ت     
  :انداز بزرگ برای درک گذشته باز گردیدند

  تحلیل مناسبات اقتصادی بین آدمها به حیث زیر بنای زنده گی اجتماعی ؛ -
تحلیل ساختار های امروزی اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و اندیشه یی به  -
 ".جایگاه های وجود گذشته " حیث 

در گذشته یی نه چندان دور، . هر دو عرصه متعلق به پرداخت شناخت علمی اند     
علوم " احزاب انقالبی و کمونیستی خود این وظیفٔه علمی را به دوش گرفتند ، چون 

این اقداِم ضروری . عمدتًا در ظلمتسرای ایدیالوژیهای فرادستان قرار داشتند" دانشگاهی 
 : "د دامنگیِر جنبش انقالبی جهانی گردید، خطری به همراه داشت که خیلی زو

تاریخ «نگارش . با سیمایی به ظاهر انقالبی، وارد گسترٔه علم تاریخ گردید"  ایدیالوژی
گذشته به سود "  بازخوانِی ایدیالوژیِک "زیر نظر استالین نمونٔه برجستٔه » حزب بلشویک

، به نام " ذهنیت"کنار گذاشته شد و " عینیت موضوع شناخت. " یک گروه حاکم بود
داشت تمام این  با در نظر. انقالب و مبارزه علیه بیداد ، وارد دانشسرای تاریخ گردید

تجارب تلخ، نهضت آیندٔه افغانستان بر آن است که دستُبرد جانبدارانه به عینیِت اسناد و 
خوانیِ  عاطفی گذشته بر اساس پیوند های سازمانی، قشری، قومی  شواهد تاریخی یا باز

یا مذهبی ، در حکم جنایت علیه کارنامٔه کسانی است که دیگر امکان دفاع از خویش را 
  .ندارند

ما جدًا معتقد به تدوین چنان تاریخی از جنبش چپ افغانی هستیم که از فراسوی 
نمایی حقایق بپردازد ولو به سود دیروز یا امروز ما  تعلقات و باور های ما ، به باز

ٔه وارسته از چنبرٔه ایدیالوژی ، ضامن ارایٔه تحلیل علمی از گذشته تنها چنین شیو.نباشند
  !باید در این عرصه بسیار سختگیر بود. و درک ساختار های امروزی جامعٔه افغانیست

  
  :یاد نامه و گرامیداشت-۲

  
 به سه گونٔه دیگر – دست کم –افزون بر آنچه گفتیم ، گذشته را میتوان     
ا آنچه امروز هستیم؛ دو ، در برشماری آنچه دیروز نخست در مقایسه ب: بازیافت

 از میان فردا های بیشماِر –میتوانستیم باشیم و نبودیم و سه ، در شکلگیری فردایی 
  !ما چون دریچه یی بر کرانه های آبِی امید، باز است  که در هر لحظٔه امروز–ممکن 

، همیشه شامگاهاِن غم  یدادآرماِن بهروزی و باور به فردا هایی سترده از فقر و ب     
  همچنان فردا– دریغا –فردا هایی که تا هنوز . اندوِد بشِر مظلوم را همراهی کرده اند

 گذشت و هر برهه از این رستاخیِز دایمی علیه بیداد و نا هر برگ از این سر! هایند
امیداشت گر. برابری، با ایثار و جانفشانی شماری از دلیراِن پیکار جوی عجین بوده است

برابر، با دستانی برهنه به آوردگاِه  خاطرٔه این قهرمانان گمنام یا خاموش که در جنگی نا
وظیفه ییست که به دوش مبارزان امروزین  گماشته گاِن فرادستان و جالدان شتافتند

گذری آنان باشد، به  باید آن را به گونه یی که در خور شأن و عظمِت از خود. افتاده است
  !سر رساند
نامه های  جنبش چپ و انقالبِی افغانی ، در تمام الیه های ترکیبیش، از کار     

زنده نگه داشتن آنها در حافظٔه گروهی ما جزیی . قهرمانانه و ستایش انگیز انباشته است
اکثریت رفقای دیروزی ما که همچنان . از پیکاریست که امروزه علیه بیداد ادامه میدهیم

آغازین حزب زانو زده اند ، الجرم دریافته اند که یاد بود از پیکاِر رفته در مواضِع باور های 
خالصه شود؛ باید چراِغ آرمانهاِی سترِگ " تجلیل" گاِن جنبش نمیشود به تنها 

از سرگیرِی . بشرخواهانٔه آنان را به دست گرفت و برای تحقق آنها به مبارزه ادامه داد
سنجی و نقِد جدِی راِه به سر  از میان ما نمیتواند از بازسازندٔه راه آرمانهای مبارزاِن رفته 

جویاِن اصیل، نمیشود در برابِر  در کنار گرامیداشِت خاطرٔه پیکار. رسیده، جدا باشد
 که چی بسا خود زمینه سازاِن شکست و بساط گستراِن –پلشتیهای شماری از جفاگران 

  . سکوت کرد–قربانگاه بودند 

هرمانانی که پاسداران داد و برابری بودند، بزرگترین ادامه دادن راه ق     
نهضت آیندٔه افغانستان با همین باور راه خود را برگزیده !  تجلیل از آنان است

حزب بزرگ  «باید به آن پیوست و آنرا به  ؛ است و با متانت به پیش میرود
 رک تاریختا " حزبی که باالخره بتواند داد را بر –مبدل کرد »  مردم افغانستان

  .جاودانه بنشاند" 
  ۲۰۰۶اول جنوری 

  
  عطازی.م. ن

  درخدمتِ مردم ، یا تجارت سیاسی؟
سیاسی افغانستان بر خالف کوششهای تبلیغاتی رژیم -انکشافهای وضع موجود نظامی

کابل و حامیاِن غربی اش نگرانیهای معین و قابل بحث را در افکار عامٔه مردم افغانستان و 

  .آیندٔه ملت با مسؤولیت میاندیشند به بار آورده استآنانیکه نسبت به 

بین پروژه و منافع مجریان نیو . در حقیقت مردم ما در یک بازی خطرناک گیر مانده اند

گلوبالیزم غرب و آیندٔه تاریک شان، مشتی از عناصر تازه به قدرت رسیدٔه ارتجاع مذهبی و 

- ش دارند تا از رسوایی پروژٔه امریکاتال» روشنفکران اپورتونیست«متحدین نا متجانس شان 

انگلیس با کنار آمدن همراه ارتجاع مذهبی حاکم در قدرت و نمایش تبلیغاتی ظاهرًا 

  .دموکراتیک ملت را در تاریکی نگهدارند

لشکر کشی کاله . انگلیس میگذرد-سال از اشغال افغانستان به وسیلٔه امریکا» چهار«

هزار نیروی تا دندان مسلح متحدین اروپایی اش » ۴۵«انگیس به همکاری -سبز های امریکا

ظاهرًا به منظور سرکوب رژیم طالبان و از بین بردن مرکز تروریزم بنیاد گرایی اسالمی در 

 سال عماًل نشان ۴اما نتایج حاصله بعد از . صورت گرفت) سازمان تروریستی القاعده(وجود 

اگر رژیم سیاه طالبان ظاهرًا از .  نگرفتداد که تغییرات را که ملت افغان انتظار داشت شکل

بین رفت، تفکر طالبی هنوز با قوت خویش در سیاستهای رسمی دولت دست نشاندٔه کابل در 

  .جهادی باقیست-عملکرد مجریان این رژیم در وجود حکومت طالبی

 سال افغانستان صاحب ۳۰ملت انتظار داشت با مداخلٔه آشکاِر امریکا ممکن است بعد از 

عاری ) جهادیها و طالبان( شود که به گونٔه واقعی از وجود عناصر بنیادگرای اسالمی، دولت

باشد و راه حرکت به سوی یک جامعٔه مدنی که به ارزشها و قوانین بین المللی احترام داشته 

طالبی و -اما این انتظار زیر سایٔه تفنگداراِن جهادی. باشد در رأس رهبری جامعه قرار گیرد

  .ر غربی به نتیجه نرسید و حق انتخاب ملت عمدًا با فریب و نیرنگ گرفته شدقوای اشغالگ

ناقضین حقوق بشر، جنایتکاران جنگی، کادر رهبری رژیم طالب دوباره با حمایت 

انگلیس، بر اریکٔه قدرت تکیه زدند و ُمهر مشروعیت بر رژیم پوشالی کابل از - مستقیم امریکا

  . رژیم زده شدجانب قصر سفید و لندن، بر پیشانی

در » بلیر-بوش«جالب تر از آن اینست که از حوادث شکل گرفته در افغانستان آقایان 

جریان انتخابات کشور هایشان به حد اعلی آن سؤ استفاده کردند، تا به جهان نشان دهند که 

 همراه بوده» انسانی«پیامد مداخلٔه نظامی و خودسرانٔه آنها در افغانستان با نتایج مثبت و 

  .و باییست مردم افغانستان هر روز به آدرس قصر سفید نماز شکرانه ادا کنند. است

اما آیا واقعًا ما در افغانستان صاحب یک حکومت انتخابی، رییس جمهور انتخابی و 

  .پارلماِن مردمی استیم؟ که به هیچوجه

ان در رسوایی تقلب در لویه جرگه های ساخته گی و انتخابات ریاست جمهوری و پارلم

اما این پروژه باییست مطابق به احکام قصر سفید و . حدی بود که کودکان هم به آن میخندند

جامعٔه جهانی که . لندن که در سند یا اعالمیٔه بن قید شده بود باید به اجرا در می آمد

دلسوزانه وعدٔه میلیارد ها دالر را در آغاز دادند وقتی متوجه شدند که در کابل یک حکومت 

طالبی حاکم است، از پرداخت ُکل این وعده ابا ورزیدند، اما با آنهم بیش از -ایی جهادیمافی

نتایج این .  میلیارد دالر به نام مردم افغانستان به کابل و وابسته گان انجویی اش داده شد۸۱۵

نفر قادر به » سه و نیم میلیون«کمک چیست؟ ده میلیون نفر در زیر فقر زنده گی میکنند، 

شهر کابل و سایر والیتها . جوانان مستعد به کار بیکارند»  فیصد۶۷«.  خود نیستنداعاشٔه

تخریب شده کمافی السابق مخروبٔه بیش نیستند، البته سوأ از چند بلند منزل که وابسته به 

  .چیزی دیگری را در دامن خود ندارد» فی سبیل الله«مافیای مواد مخدر و رهبران جهاد 

از دست آورد ... حشا، اختطاف، تجاوز به خانه و ناموس مردم و فساد اداری، رشوه، ف

انگلیس افتخار حمایت از این رژیم را - سالٔه رژیم دست نشاندٔه کابل است که امریکا۴های 

  .دارد

چنین است نتیجٔه .  گرسنه انددر یک کالم ساده، دسترخوان ملت خالی و شکمها

لندن با -عرصٔه سیاسی واشنگتنبه همینگونه در  جهان سرمایه در کشور منحضور

به ترتیبی .  به افغانستان شکل بازی خود را تغییر دادند تجربٔه دوران تجاوز روسهااستفاده از

که حکومت و ساختار های دولتی را به گونه و با نیرو هایی آرایش دادند که از یکسو زمینه 

 گرفته باشند و از سوی های مقاومت و مخالفت با حضور و سیاستهای آشکار و پنهان خود را
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دیگر گویا به جهان نشان دهند که رژیم دست نشانده نمادیست از پلورالیزم سیاسی که گویا تمام عناصر 

  .را در داخل خود هضم کرده است

راه را برای شرکت یکعدٔه از » کرزی و خلیلزاد«به همین خاطر در تبانیهای پشت پرده از طریق 

، شعلٔه جاوید و متحدین .ا.خ.د.ورد و کوچک دیگر یا وابسته گان دیروز حافراد، گروهها و سازمانهای خ

. این احزاب که بهر حال در شرایط افغانستان ماهیت این احزاب ترقیخواهانه و دموکراتیک بود، باز کرد

مسلمًا عناصر ُفرصت طلب و اپورتونیست این احزاب با پشت پا زدن به گذشتٔه شان، با سؤ استفاده از 

وارد به اصطالح انتخابات شدند و امروز یکجا با ) خلق، پرچم و شعلٔه جاوید(و اعتبار این احزاب نفوذ 

  .از خود ساختند» دوستانه«طالبی کرسیهای پارلمان را -ارتجاع مذهبی و رژیم جهادی

مسلمًا مسأله بر سر کنار آمدن این اشخاص و افراد با رژیم دست نشانده و ارتجاع مذهبی کابل 

حزب دموکراتیک خلق افغانستان، شعلٔه ...  مسأله بر آنست که نه باییست این آقایان از نام و .نیست

زیرا از یکسو اینها دیگر تعلق تشکیالتی و فکری . جاوید و گروههای دیگر به نفع خویش استفاده میکردند

 حضور فعال ۱۹۹۲ عماًل بعد از سال. ا.دخ.با آرمانهای این احزاب ندارند و از سوی دیگر از جمله ح

به همین ترتیب آنانیکه از نام شعلٔه جاوید سؤ استفاده کردند در حقیقت جفا . سیاسی و تشکیالتی ندارد

واضح است که مردم میدانند سؤ استفاده از نام . به آرمانهای هزاران تن از پیروان این جریان کردند

آرمانهای ترقیخواهانٔه جریانهای سیاسی دیروز جریانهای مترقی دیروز به وسیلٔه این افراد به معنی تبلور 

طالبی کابل و آرمانهای -خط قرمز روشن سیاستهای رژیم جهادی. نیست» گروهها«در وجود این افراد و 

  .احزاب و جنبشهای مترقی که در داخل و بیرون افغانستان هنوز با قوت خویش باقیست

که هنوز در حاشیه قرار دارند اما زنده اند و احزاب و جنبشهای چپ انقالبی واقعی افغانستان با آن

یقینًا در حالیکه خواهان مشارکت و ِایتالف با کابل نیستند در عین حال مکلفیت خود میدانند تا پرچم 

انقالبی و وطنپرستانٔه شانرا در بیداری اذعان عامٔه مردم افغانستان و روشنگری جامعه برای 

  .ند و بلند تر نگهدارندنیست بل... آینده که هدف اشغال قدرت 

و آنانیکه در سایر . ا.خ.د.وطنپرستان افغان، انقالبیون نقاد، باز مانده گان دیروز ح

فعالیت داشتند امروز بدین باورند که . ا.خ.د.جریانهای مترقی دیروز خارج از دایرٔه تشکیالت ح

و شاه پرستان، باز راه سعادت ملت افغان نه ذریعٔه حضور فعال ارتجاع مذهبی و ُفرصت طلبان 

میشود بل شکل گیری یک جبهٔه وسیع از وطنپرستان افغان و ِایتالف نیرو های چپ واقعی 

دموکراتها و سایر وطنپرستان که معتقد به امر دموکراسی، عدالت اجتماعی و اعتقاد به  دیروز،

  .ساختمان یک جامعٔه سیکولر استند میباشد

ته گی فکری جاری در کشور عمر طوالنی مسلمًا بازیهای امریکایی در دوران آشف

نخواهد داشت اما آنچه پروسٔه شکل گیری یک دولت ملی را در آینده مشکل ساخته است، 

حضور مثلث مافیای مواد مخدر، اسلحه و بازیگران سیاستهای جاری در کشور در وجود 

  .طالبی است-قوماندانان و رهبران جهادی

 منافع شخصی و گروهی تنظیمهای جهادی، فراموش نباید کرد که بحران اعتماد،

وابسته گی ُمهره های اصلی قدرت به کشور های منطقه و جهان مواردیست که فروپاشی نه 

  .چندان دور این رژیم پوشالی را از همین اکنون نوید میدهد

مهم آنست که در شرایط جاری کلیه نیرو های مترقی و وطنپرست افغان با در نظر 

گذشته با کنار گذاشتن عقده های دیروز راه عبور از شرایط موجود را در داشت تجارب تلخ 

  .بسیج کلیه عناصر ملی و وطنپرست جستجو کنند

  
  »پیکار«طارق 

 
 

دموکراسِی بورژوایی،ُبن بستها و َبدیل اجتماعی آن
  

 
محدودیتهای دموکراسی بورژوایی نه تنها ناشی از سیاست و فرهنگ بورژوایی هستند، 

  . همواره محصول خصلت ذاتی روابط اقتصادی شیؤه تولید سرمایه داری نیز میباشندبلکه
به عبارٔه دیگر دموکراسی بورژوایی بنا بر زیربنای اقتصادی خود نظامیست که از نظر 
تاریخی دارای رسالتهای معین و محدود بوده، با رشد و تکامل تولید و نیروهای مولد، خود 

اقبل خود سپری میشود و جای خود را به نظام اجتماعی دیگری نیز مانند همٔه نظامهای م
که ظرفیت و امکان رهایی انقالبی جامعه را از تنگنا ها و موانع طبقاتی خواهد داشت 

  .میدهد
در این جا جهت روشن شدن بهتِر و چگونه گی ایجاِد بحرانها و محدودیتهای 

  سأله؛دموکراسی بورژوایی میپردازیم به بررسی و ذکر چند م
از نظر تاریخی، در مقطعی که بورژوازی علیه روابط فیودالی و بقایای فیودالیزم در 
اروپا مبارزه میکرد، نبرد آن نه تنها برای آزادی ابتکار فردی یا خصوصی در زمینٔه اقتصادی 

دموکراسی «که . بود، بل همواره به منظور تحقق نقش فرد در صحنٔه سیاسی نیز بود
  . پاسخ میدادبه آن» بورژوایی

دوران صعود بورژوازی، دورانی بود که دموکراسی بورژوایی به عنوان رژیم سیاسی 
بعد از آن بود که همه چیز، مانند . مورد توجه جوامع، به خصوص اروپایی قرار گرفت

مالکیِت آزاد میتواند مورد بحث و رقابت قرار گیرد تا به این ترتیب تعادل قیمتها در بازار 
  .دتأمین شو

مالکیِت آزاد حتی کوشید تا در زمینٔه سیاسی خواستهای فردی را از طریق هماهنگ 
. کردن منافع همگون و وانمود ساختن منافع فردی به عنوان منافع جمعی، متحقق سازد

  .»منافع متضاد تعادل آنی خود را در فعالیتهای هدایت کنندٔه دولت یافت«یعنی 
  .متولد شد» روبنای سیاسی تولید کاالیی«مثابٔه بدین اساس، دموکراسی بورژوایی به 

به حیث سیستمی » دموکراسی بورژوایی«بیان سیاسی جامعٔه تولید کنندٔه کاال یعنی 
که در آن قدرت سیاسی مختص سرمایه دار است و تمامی مناسبات اجتماعی در محدودٔه 

در نظر داشت منافع و مصالح این طبقه سازماندهی شده و خطوط ُکلی سیاسی دولت بدون 
شکل حکومتی و نهاد های قانونی فقط و فقط توسط سرمایه داران تعیین میگردد، واقعیت 

  .ظاهر میسازد» دیکتاتوری بورژوایی«عینی اش را در شکل 
مداحان و سخنگویان بورژوازی همواره میکوشند تا در افکار عمومی و از طریق 

ار های اجتماعی و سیاسی موجود دکترینهای مجرد به توجیه سازماندهی ظاهری ساخت
با اتکا به این توجیه ها، آنها . سرمایه داری بپردازند و آنها را مطلق و ابدی قلمداد نمایند

دموکراسی بورژوایی را به عنوان دموکراسی عمومی و حاکمیت برابر و آزاد و حقوق 
مناسبات سرمایه اجتماعی برابر برای همه تبلیغ مینمایند و مدعی اند که شیؤه تولید و 

  .داری شکل ابدی و گستردٔه فعالیتهای تولید بشر میباشد
باید گفت که چنین ادعایی افاده دهندٔه محِض محدودیِت مطلق دموکراسی مذکور 
 بوده، زیرا که در چنین دموکراسیی، آزادی سیاسی، برابری سیاسی و نمای قدرت سیاسی

راستا طبقات و اقشاری که فاقد امکان و مختِص فرادستان و بورژوازیست و طبعًا در این 
  .محروم اند» امتیاز ها«ابتکار خصوصی اقتصادی اند از این 

در نظر نگرفتن محدودیت مطلق دموکراسی سرمایه داران و عدم توجه به وضعیت 
سیاسی جامعٔه سرمایه داری که به ویژه در دوران ما تبدیل به دستگاهی برای اجرای 

ان و تکنوکراتهای سرمایه داری و پیاده کردن تیوریهای اقتصادی دستور های اقتصاد دان
آنها شده است، هر جریان سیاسی را به ساده گی میتواند، تبدیل به وسیله یی در خدمت 

  .سیاسیتها و پروژه های غارتگرانٔه امپریالیستی نماید
یعی، سعی و تالش مبلغان رنگارنگ این سیاستها با تمام امکانهای شان به خاطر طب

قطعی و ابدی جا زدن نظام سرمایه به معنی نفی هر گونه تغییر در نظام و رهایی از 
  .بحرانهای ذاتی سرمایه داری میباشد

از جانبی بعد از سقوط و از همپاشی سوسیالیزم دولتی در شوروی و کشور های 
داری سرمایه "اروپای شرقی که در اصل، واقعیِت مضمون و مناسبات درونی آن چیزی جز 

چهرٔه "نبود، ُفرصتی بود برای پایان دادن به نهاد های سرمایه داری با به اصطالح " دولتی
چون دیگر، نظام سرمایه داری رقیبی به نام سرمایه داری دولتی را در مقابل . آن"انسانی

خود نمیبیند، بنًا حریص تر از گذشته به توسعه و تطبیق حاکمیت و پالنهای خود 
  . امپریالیستی مذبوهانه تالش میورزد" نظم نویِن"ر قراری پرداخته، جهت ب

چنانچه تصویِر امروزی شرایط و وضع فالکتباِر زنده گی خلقهای جهان محصول چنین 
نظمی بوده، در اوجگیری تمایالت نژاد پرستانه، مهاجر ستیزی، دامن زدن به مسایِل 

رایشهای نیو فاشیستی به عنوان تحریک کنندٔه مذهبی و سؤ استفاده از آنها جهت تشدیِد گ
  .باز میتابد" مدرِن سرمایه داری"عناصر نهادی در دولتهای 

برعالوه از سالهای هفتاد قرن بیستم میالدی به اینطرف، فعالیتهای اقتصادی و 
سیاسی در جوامع امپریالیستی بیش از پیش سازگاری خود را با دستاورد های اجتماعی از 

یم امتیاز های اقتصادی فردی سرمایه داران برای تخفیف زیانبار قبیل اشتغال کامل، تنظ
ترین عواقب اجتماعی آن، تضمین حداقل درآمد، خدمات طبی مجانی، تعلیم و تربیت 
رایگان، نظام عمومی بیمه های اجتماعی، بسط حقوق فردی و جمعی کارگران در محل 

از همه نتیجٔه سالیان دراز مبارزٔه کار، اعادٔه حقوق انسانی به پناه جویان و غیره که قبل 
پیگیر طبقٔه کارگر و سایر زحمتکشان و روشنفکران انقالبی علیه سلطٔه سرمایه داری و 

  .بیداد استثمار بود، از دست داد
ارایٔه تصویری عینی از نظام موجود اجتماعی سرمایه داری و روبنای سیاسی آن واضح 

دیگر فاقد کیفیت و ظرفیت الزم برای میسازد که پدیدٔه به نام دموکراسی بورژوایی 
دموکراسی «پاسخگویی به نیاز های دموکراتیک جوامع بشری بوده، بدیل آن را تنها در 

اما . یعنی حاکمیت مستقیم و بالواسطٔه نیرو های اصلی جامعه باید جستجو کرد» اجتماعی
نموده اند و جهت برعکس حامیان نظام چپاوِل ثروتها تحقق قانونمند تغییر بنیادی را درک 

طوالنی ساختن این پروسه و بقای حیات پرازیتی خود شان امروز با خشن ترین شیوه و به 
  .نحِو بی سابقه یی بشریت را همه جانبه مورِد تهدید قرار میدهند

و این نمایانگر این امر است که دموکراسی بورژوایی جهت دوام خود در عین حال قادر 
این به دلیل آن است که هستٔه . ل فاشیستی آن گذار نمایدحتی شک-است به دیکتاتوری

اساسی این چنین دموکراسی، حفظ و ادامٔه مالکیت خصوصیست، امری که با رهایی جامعه 
اما قانونمندی تاریخی تحوالِت بنیادیی مناسبات . در تناقض انتاگونیستی قرار دارد
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ی اجتماعیست، دموکراسیی که اجتماعی بیرحم عمل خواهد کرد و بدیل آن را که دموکراس
بیانجامد در یک سخن به آزادی و رهایی انسان از قید و بند جامعٔه طبقاتی و ارزشهای آن 

به ارمغان خواهد آورد

 
  محمد اسحق توخی

  از منافقت تا حقیقت
  

  
  

بـه  » به یاد احمد شاه مسعود    « نوشته یی تحت عنوان      »خاوران«در این اواخر در سایِت      
نویسنده در حـالی کـه از زبـان ُخـسر احمـد شـاه               . نگارش یافته است  "  بنی یعقوب  ژیال"قلم  

مسعود راجع به زنده گی شخصی موصوف مطالبی را باز گو نموده است از جمله در بخـشی از         

، بـرای دشـمن دیـروزش       ُدکتور نجیب الله  نوشتٔه خود مطلبی را هم زیر ناِم پیام مسعود به           
  :این طور به نگارش گرفته است

زمانی که طالبان به پشت دروازه های کابل رسیدند، مسعود ژنرال فهـیم را نـزد ُدکتـور                  «
نجیب الله فرستاد تا به او بگوید، از دفتر سازمان ملل متحد خارج شو و بیا همراه آمر صـاحب     

  ». . . به پنجشیر برویم
ار های بلند و    شاید نجیب الله به دیو    «: ژیال بنی یعقوب نویسندٔه مضمون ادامه میدهد که       

خاکستری دفتر سازمان ملل دلخوش کرده بود و میپنداشت این دیوار ها هرگز اجازه نخواهند        
  ». . . داد تا نیرو های طالبان وارد حریم این دفتر شوند و گزندی به او برسانند

تا جایی که نگارنده، حوادث و جریان جنگهای میانگروهی در زمان حاکمیت مجاهدین را              
 مشاهده مینمودم و مدت پنجـسال بـا ُدکتـور نجیـب اللـه ریـیس جمهـور پیـشین                     در کابل 

افغانستان در ساختمان ملل متحد پناهنده بودم، هر باری که گروههای مجاهدین بـا یکـدیگر                
در گیر جنگ میشدند برچسپهای خنده آور و فریب آمیزی را برای محکوم کردن طرف مقابل                

بردند، که یکی از ایـن برچـسپها هـم بـه اصـطالح دعـوت                و توجیه جنایتهای خود، به کار می      
ُدکتور نجیب الله از جانب احمد شاه مسعود بود که گویا هنگاِم ورود طالبان به کابـل بایـد بـا              

  .مسعود به درٔه پنجشیر میرفت
واقعًا که این یک ادعای خنده آور و مضحک است، مردم شاهد بودند کـه در آن شـبها از                    

هنوز چند صـد نفـر طالـب داخـل شـهر نـشده       . ل ترس و وحشت میباریددر و دیوار شهر کاب   
بودند که هزاران تفنگدار شورای نظار و جمیعت اسالمی که مصروف غـارت و چـور و چپـاول                   
شهر بودند اموال و ثروتهایی را که قباًل هم در دوران حضور شـان در کابـل از شـهروندان بـی                   

تاب به جانب درٔه پنجشیر انتقال و پا بـه فـرار نهـاده    پناه به غارت برده بودند با چه عجله و ش     
چنان فضای دلهره و اضطراب شهِر ماتمزدٔه کابل را فرا گرفته بود که هـرکس بـه فکـر                   . بودند

خزاین دولتی، مخازن اسلحه و مهمـات، وسـایط ترانـسپورتی و اثاثیـٔه ادارات               . نجات خود بود  
آن قـسمِت ذخـایر دولتـی را در         . شددولتی آن چه امکان داشـت بـه درٔه پنجـشیر بـرده میـ              

خیرخانه که مواد نفتی و غذایی شامل آن بود و نتوانسته بودند با خود ببرند حریق نمودند که                  
و ) پانیـک (چطـور امکـان داشـت کـه در چنـین حالـِت تـرس                . یک هفته در آتش میسوخت    

رای نجـات   سراسیمه گی و آخرین ساعتهای به اصطالح حاکمیِت مجاهدین، وزیر امنیت آن ب            
و » نجات از مـرگ «رییس جمهور پیشین به ساختمان ملل متحد می آمد؟ و از موصوف برای       

طوری که میگفتند در همان روز رهبران شـورای نظـار از   . . . رفتن به پنجشیر دعوت مینمود     
مردم کابل به خاطر دارند که برهان الـدین ربـانی و احمـد         .همه اولتر شهر را ترک گفته بودند      

مسعود حتی در روز های قدرتشان شبها در آمریتهای ُپلیس در خیرخانـه میخوابیدنـد و                شاه  
  .جرأت گذشتاندن شب را در اقامتگاههای رسمیی مقامهای دولتی در شهر کابل نداشتند

برای روشن شدن واقعیتها و رد نقل قولهای بی اساس در نوشتٔه کـه بـرای قلـِب حقـایق                    
محمـد اسـحق   "مد شاه مسعود نگارش یافتـه اسـت، نگارنـده    تاریخی گویا از قول نزدیکان اح  

که مدت پنجسال با خانم و سه طفل خود به شمول احمد زی برادر ُدکتور نجیب الله                 " توخی
و محافظ او ژنرال حیات الله جپسر یک جا با ُدکتـور نجیـب اللـه در سـاختمان ملـل متحـد                       

دید هـای خـود را بـدون       پناهندٔه سیاسـی بـودیم، میخـواهم بـه حیـث شـاهد عینـی چـشم                
کوچکترین مالحظه کاری و جانبداری برای رد ادعای بی بنیاد ُخسر احمـد شـاه مـسعود کـه          
خانم ژیال بنی یعقوب آن را از زبان او نقل نموده است برای روشن شدن حقایق و گوشه هایی                 

فـاِع  از کار کرد های حاکمیت ائتالف شمال و جنایتهای بی مانندی که آنهـا بـر مـردم بـی د                    
  .افغانستان و شهروندان کابل روا داشته اند بیان نمایم

تا جایی که من شاهد و حاضر بودم در همان روزی که طالبان از استقامت شرِق کابـل در        
طوری که  » ژنرال قسیم فهیم وزیر امنیت دولتی     «اطراف شهر نزدیک شده بودند کسی به نام         

 محوطٔه ملل متحد نـشده بـود، بـل در همـان     در نوشتٔه خانم ژیال ادعا شده است هرگز داخل 
بـود  ) ۱۹۹۶ سپتامبر   ۲۶(ساعتهای اخیِر به اصطالح حکومتشان حوالی ساعت دو بعد از ظهر            

که چند تفنگداِر مجهول الهویٔه پکول به سر که نه کدام نامـٔه رسـمی بـا خـود داشـتند و نـه                       
و بـا صـالحیت دولتـی       تشخیص میشدند که آنها کیها و فرستادٔه کدام مقام و مرجِع رسـمی              

، بـه  )مرجِع مسؤولی که در طول حکومت تفنگساالران تا آخر به وجود آمـده نتوانـست    (بودند  
محوطٔه سازمان ملل متحد با سرا سیمه گی و دست پاچه گی به طور مسلحانه داخل شدند و                  

واهیـد  گفتند که گویا آنها را وزیر صاحب امنیت دولتی ژنرال فهیم فرستاده و میگوید اگر میخ  
نگارنده در همان صحنه حاضـر بـودم کـه ُدکتـور            . ما کابل را ترک میگوییم    . بیایید با ما بروید   

نجیب الله خطاب به اشخاص مجهول الهویٔه یـاد شـده گفـت کـه مـن شـما را نمیـشناسم و                       
نفهمیدم که شما فرستاده گاِن کدام مرجع و مقـام هـستید و از کـی نماینـده گـی میکنیـد؟         

حب امنیت که من او را به چهره میشناسم باید می آمد و این تصمیم را به مـن              اصواًل وزیر صا  
با آن هم اگر رهبران شما در مورد مصونیت و حیات من که در این جـا پناهنـدٔه                  . ابالغ میکرد 

سیاسی هستم، احساس مسؤولیت سیاسی، اخالقی و قانونی مینمودند یک هفته قبـل معـاون       
به کابل آمده بود و به طور مشخص " Gold winگولد وین "رییس سازمان ملل متحد آقای 

در مورد خروج مصوِن من از افغانستان، از دفتر سازمان ملل متحد ذریعٔه طیارٔه خود سـازمان                 
ملل از رهبران جمیعت اسالمی و دولت اسالمی رسمًا تقاضا نموده بود که پاسـخ آنهـا منفـی                   

یدانستند که طالبان جالل آباد را تصرف کـرده         در حالی که رهبران شما م     . بود و پذیرفته نشد   
  .و قصد اشغال کابل را نموده اند و شما از یک هفته قبل مصروف تخلیٔه کابل هستید

من از همان روزی که عملیٔه صلح ملل متحد مورد تخریب و سبوتاژ قرار گرفـت بـه ایـن                    
 خاطر نجـات شـخص      دفتر به حیث پناهندٔه یک سازمان بین المللی اقامت دارم، من صرفًا به            

من به هیچ صورت نمیتوانم تقاضای وزیر امنیت شما         . خود در این سازمان پناه گزین نشده ام       
تفنگـداراِن  . لطفًا معذرت مـرا برایـشان برسـانید       . را برای خروج از محوطٔه این سازمان بپذیرم       
بـه  ایـن حرفهـای ُدکتـور نجیـب اللـه بـود کـه        . مذکور ساختمان ملل متحد را ترک نمودنـد    

واقعًا معلوم نبود که آنها کیهـا  . تفنگداراِن اعزامی شورای نظار در حضور من برایشان گفته شد        
بودند؟ اعزام تفنگداران مذکور در حقیقت بازی و نیرنگی بود که شـورای نظـار میخواسـت بـا                   
بیرون بردن ُدکتور نجیب الله از محوطٔه سازمان ملل متحد از گوشه یی او را هدف مرمی قرار                  
داده و سپس اعالن نمایند که در جریان عقبنشینی در اثر اصابت کدام مرمی به قتل رسـید و         
بار مسؤولیت سیاسِی خروج از محوطٔه یک دفتر بین المللی را هم به دوش خود او بیاندازند و                  
ادعا نمایند که ما او را به زور نبردیم، در صورتی که نمیخواست، محوطٔه ملل متحـد را تـرک                    

  .نمیگفت
چشمدید من به حیث یک شاهد عینی که در همان صحنه حاضر بودم پاسـخ مـذکور در                  
چنین یک مقطِع حساس زمانی در برابر چنین پیام آوراِن بی هویت برای رفتن بـا آنهـا بایـد                    

ُدکتور نجیب الله هیچ گاه به دیوار های خاکسترِی بلنـِد ملـل متحـد بـه گفتـٔه                   . منفی میبود 
 نبرده بود و نه او را دیوار های مذکور محافظه نموده میتوانستند، او به               پناه» ژیال بنی یعقوب  «

تعهدی که به مردم افغانستان و جامعٔه بین المللی سپرده بود، به خـاطر تـأمین عملیـٔه صـلح        
قـرار گـاِه   «بـرای او رفـتن بـه      . ملل متحد که آرزوی دیرینٔه مردم افغانستان بود پناه برده بود          

که در پشت یکی آن شبکه های جاسوسی روسی و          »  گاِه چهار آسیاب   قرار«و یا   » جبل سراج 
در عقب دیگر آن شبکه های استخباراتی پاکستان قرار داشت، پناه بردن و معامله کردن کـار                 

او در طی پنجسال اقامت خود در چهار دیواری سـاختمان ملـل متحـد نـه بـه                   . دشواری نبود 
ته گی از ایـن و آن جنـاح مقاومـت کـرد و مقـام            خاطر وابسته گی به این و آن بل برای وارس         

بنا بر همین علـت بـود کـه    . شایستٔه خود را در جامعه به حیث یک شخصیت ملی احراز نمود    
سر انجام بعد از ده سال ویرانـی        . موجب خصومت و کینه توزی دشمنان افغانستان قرار گرفت        

 که به خاطرش ُدکتور نجیـب       و تباهی کشور و قتل و کشتار دهها هزار افغان همان عملیه یی            
الله صادقانه رزمید و در محوطٔه سازمان ملل متحد پناهنده شـد و قربـانِی دسـتان آلـوده بـه                     
خون دشمنان صلح و آرامش کشور گردید، دوباره پیاده شد و کسانی که آن را تخریب نمـوده            

  .مداد میکنندبودند با وقاحت و بی شرمی خود را امروز قهرماناِن تطبیِق عملیٔه مذکور قل

 سـر  "بتروس بتروس غـالی "برای اثبات مساعی صلح آمیز ُدکتور نجیب الله سـخنان          
مسألٔه ُدکتور نجیب الله رییس جمهور پیشین       «: منشی سازمان ملل متحد موید این امر است       

من عمیقًا متأسـف هـستم کـه        . افغانستان به حیث نگرانیی بزرگی در برابر من باقیمانده است         
ر من از مقامها در کابـل کـه آقـای نجیـب اللـه و همراهـانش موفـق نـشده انـد                        تقاضای مکر 

افغانستان را به سوی کشوری که مـورد انتخـاب شـان باشـد تـرک نماینـد و خـروج مـصوِن                       
موصوف، ملل متحد را قادر خواهد ساخت تا تعهد های خود را در برابر رییس جمهـور سـابق                   

 ۱۹۹۲تسهیل انتقـال صـلح آمیـز قـدرت در اپریـل      که به طور قابل قدر با این سازمان جهت     
  ».همکاری نموده است، انجام دهد

بـه  ) ُدکتور نجیـب اللـه    (من شخصًا حاضر بودم در همان روزی که رییس جمهور پیشین            

 بـا   »فدا یـونس  «دفتر سازمان ملل متحد پناهنده شد، شارزدافیر سفارت پاکستان در کابل            
حد در کابل گویا به عنوان حسِن نیت بـرای مالقـات بـا              کسب اجازه از مسؤوالن دفتر ملل مت      

ُدکتور نجیب الله به دفتر ملل متحد آمد و غـذای چاشـت را هـم بـا خـود بـرای او آورد و در              



   آیــــنده                                                ۱۳۸۴ ماه دلو ۲۸شماره 
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ضمن تقاضای رسمیی مقامات دولت خود را رسمًا به او ابالغ کرد که پاکستان حاضر اسـت از                  
مکانها و مخارِج زنده گیش را در سـطح بلنـد           او به حیث مهماِن گرامی پذیرایی نماید و تمام ا         

ُدکتور نجیب الله دعوت مذکور را نپذیرفت و با غـرور ملـی خـود معاملـه                 . دولتی تأمین نماید  
همین طور روسها هم یک هفته قبل از حادثٔه تخریب عملیٔه صلح ملل متحد از موصوف     . نکرد

هـدف مـن از   . هم پذیرفتـه نـشد  برای رفتن به آن کشور دعوت نموده بودند، که تقاضای آنها     
نگارش این حوادث و جریانها تعریف و تمجید از شخصیت ُدکتور نجیب الله نبوده و نه توانایی          

تحلیلهای همه  . آن را در خود میبینم تا در قالب چند کلمه از او تندیس یا مجسمه یی بسازم                
 کشور کـه در صـحبتهای   جانبٔه او از مسایل و پیشبینیهای دقیِق موصوف از انکشافهای اوضاع         

مختلِف خود با مردم، حزبیها، مسؤوالن دولتی و ژورنالیستان انجام میداد، معرِف درک روشـن               
و شناخت او از اوضاع کشورو اهداف تنظیم های جهادی، به حیث شخـصیت سیاسـی و یـک                   

 او با خوِن خود جایگاه خود را در تاریخ کشور به حیـث یـک انـسان وطنپرسـت                  . دولتمرد بود 
وجدانم اجازه نمیدهد، حقایق و چشمدید های خود را طی سـالهایی کـه بـا او در                  . احراز کرد 

  .محوطٔه سازمان ملل متحد بودم، ناگفته گذارم
این یک دروغ شاخدار و ادعای بی اساس است که، احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی    

 آنها در مورد حیات و مصونیت ُدکتـور       اگر. چند بار تکرار کرده اند تا افکار عامه را فریب دهند          
نجیب الله به حیث یک شخصیت سیاسِی کشور احـساس مـسؤولیت میکردنـد، از همـان روز                  
های نخست به تقاضای ملل متحد برای خروج مصؤون او موافقه میکردند و ُدکتور نجیب اللـه               

تحـد بـرده شـد،    همان طوری که به زور اسلحه ذریعٔه چند نفر به ناِم طالب از محوطٔه ملـل م              
تفنگداراِن شورای نظار هم میتوانستند او را گویا برای نجات از مرگ توسـط طالبـان بـا خـود                   

  .ببرند
این یک حقیقت انکار ناپذیر است که گویا پیام احمد شاه مسعود یک نیرنگـی بـود بـرای           

کـه  توجیه جنایت بزرگ تاریخی که از خروج قانونی رییس جمهور پیشین ُدکتور نجیب اللـه                
به خاطر تطبیق عملیٔه صلح ملل متحد در محوطٔه یک سازمان بین المللی متوجِه شان شـده                 
بود و به خاطر این عمل خود در پیشگاه تاریخ و مردم افغانستان مرتکـب جنایـت شـده انـد،                     

سردمداران شورای نظار فکر میکردند که با این نیرنگ و مانور های وقیحانـه              . مردم را بفریبند  
فرض میکنیم، هنگام وروِد طالبان به ُدکتور نجیب الله در محوطٔه      . یت خواهند کرد  رفع مسؤول 

سازمان ملل متحد کدام آسیبی نمیرسید و یا تفنگداران شورای نظار او را واقعًا به طور مصون                 
به درٔه پنجشیر میبردند و در آن جا هم جسمًا مصون میبود، آیـا ایـن کـار از بـاِر جنایتهـای                       

 که تفنگداران مذکور در برابر مردم بی دفاع کابل نموده اند میکاست؟ کـه نـه،      بزرگ تاریخیی 
ُدکتور نجیب الله آن قدر به مصونیت جسم و جاِن خـود نمیاندیـشید کـه بـه مـصونیت نـام،                      

  .حیثیت تاریخی، صلخ و آرامِش کشور و اعتبار سیاسیی حزب خود میاندیشید
است که خود احمد شاه مسعود در زمـستان         در دفاتر سازمان ملل متحد رسمًا ثبت شده         

شخصًا از محل قومانده اش که باالی کوه آسمایی بـرای تحـت آتـش گـرفتن       ) ۱۹۹۲ (۱۳۷۱
اهداف مورد نظرش ایجاد کرده بود و نقاط مختلـف شـهر کابـل را از آن جـا میکوبیـد، دفتـر                       

قیم مـورد اصـابت     سازمان ملل متحد را که ُدکتور نجیب الله در آن اقامت داشت به طور مست              
چند مرمی توپ قرار داد که به اندازٔه ده متر از اتـاق اقامـت او تعمیـر عقبـی آن را بـا خـاک                          
یکسان ساخت و در شهر شایعه انداخت که فیر مـذکور را افـراد عبـدالعلی مـزاری از منطقـٔه                     

تـوپ بـا آتـش    ) دایرکـت (در حالی که از نظر نظـامی آتـش مـستقیم    .  انجام داده اند۳کارتٔه  
 بـه نـام دگـرمن    »Benon Sewanبینان سیوان «چنان که معاوِن نظامی . مقوس فرق دارد

از این موضوع از طریـق وزارت امـور خارجـه از انجـام چنـین      » Patrick Nawlanناوالن «
همچنـان بعـد از یـک مـدتی کـه مـسعود بـا               . اقدامهای ماجرا جویانه آنها را بر حـذر داشـت         

گرفت، باز هم عمارت سازمان ملل که در آن ُدکتـور نجیـب             عبدالرشید دوستم در جنگ قرار      
الله پناه گزین شده بود، مورد فیر راکتها و ماشیندار های ده شکه قرار گرفت که طعمٔه حریق                  
شد و هیئت ملل متحد از آن فلمبرداری نمود، تا باالخر ملل متحد مجبور شـد بـرای ُدکتـور                    

 بلنداژ را اعمار نموده و چهار سال را همـٔه مـا             نجیب الله و همراهانش در عقب عمارت مذکور       
  .در بلنداژ نمناک مذکور و سرما های زمستان زنده گی شبا روزی خود را سپری میکردیم

احمد شاه مسعود نه تنها خصم دیرینٔه ُدکتور نجیب الله بود بل دهها هـزار شـهروند بـی                   
 او به خاطر حفظ قدرت و چور و         دفاع و بی پشت و پناِه کابل، قربانیی جاه طلبیها و تصادمات           

چپاول داراییهای عامه با همقطاران و شرکای جنایاتش چـون عبـدالعلی مـزاری، عبدالرشـید                
مـسعود و   . دوستم، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیـار و غیـره جنگـساالران شـده انـد               

مد، در حـالی کـه      اطرافیانش افتخار میکنند که او بیگانه ستیز بود و با پاکستان هرگز کنار نیا             
مسعود اولین کسی بود که برای تخریب پروگرام اصالحات محمد داؤود با جمعی بنیاد گرایان               

صـدر  » ذولفقـار علـی بوتـو     «اسالمی مانند برهان الدین ربانی، حکمتیار و غیره به دستبوسی           
کمپهای رفتند و تعلیمات خرابکاری و تروریستی را در         » نصیر الله بابر  «اعظم وقت پاکستان و     

 بـه افغانـستان   ۱۳۵۴ فرا گرفتـه و بـرای تـرور و دهـشت افگنـی در سـال                "آی. اس. آی"
این ها ادامه دهنده گان و رهروان همان اغتشاشیونی هـستند کـه بعـد از اسـترداد                  . برگشتند

استقالل افغانستان زیر نام اسالم در گوشه های مختلف افغانستان بر ضد اصـالحات حکومـت                
ه تحریک انگلیسها قیام کردند و افغانستان را برای نیم قرن در معـرض تـسلط          امان الله خان ب   

مردم کابل هیچ گاه گفتگوی تلفـونِی احمـد شـاه           .حکومتهای استبدادی و ارتجاعی قرار دادند     
 در نخستین روز هـای ورود شـان بـه کابـل بـا همـردیفش گلبـدین                   ۱۳۷۱مسعود را در ثور     

من مجبورم از مرد و زِن کابل، از پیر و جـواِن کابـل               «:حکمتیار فراموش نمیکنند که میگفت    
  . . . واه واه چه دفاِع جانانه یی» . . . دفاع نمایم

احمد شاه مسعود نه تنها عامل قتل نجیب الله به دست پاکستانیها شده است بـل عامـل                  
د اگر شورای نظـار احمـ     . ویرانی سوم حصٔه شهر کابل پایتخت دو صد سالٔه افغانستان میباشد          

شاه مسعود با چند همپیماِن خود فروخته و توطئه گر همانند خـودش تطبیـق عملیـٔه صـلح                   

ملل متحد را به تحریک شبکه های استخباراتی روسیه سبوتاژ نمیکردند و قدرت به طور صلح      
آمیز به شورای غیر جانبدار انتقـال مییافـت و حـل بحـران از طریـق یـک عملیـٔه سیاسـی و                     

 قرار میگرفت؛ فقر، کشت مواد مخدر، قوماندانساالری و افتراق ملـی     دموکراتیک در مسیر خود   
به حیث یک تراژیدی دامن مردم فقیر افغانستان را نمیگرفت و کشور ما آشیانه و محل مامون         
برای بنیاد گرایان و تروریـستهای القاعـده نمیـشد و افغانـستان از روشـنفکران و کـادر هـای                     

د و اردوی افغانستان به حیث حـافظ اسـتقالل و نـوامیس             تحصیلکرده و آزموده تهی نمیگردی    
  .ملی و امنیت و ثبات کشور توسط مسعود و پاکستانیها تجزیه نمیشد

باید یاد آور شد که مخاطب من در این نوشته تفنگداران و جنگساالران حرفـه یـی اسـت      
وت اندوزیهای نه، صفوف مجاهدان واقعی که خود شان هم قربانی توطئه ها و جاه طلبیها و ثر             

هنگامی که شـورویها از افغانـستان خـارج شـدند، بخـش قابـل مالحظـٔه                 . رهبران خود شدند  
مجاهدان واقعی سالح خـود را بـر زمـین گذاشـتند و ادامـٔه جهـاد را از نظـر اسـالمی جـواز                         

تنها جنگساالران، تروریستهای حرفه یی و بنیاد گرایان اسالمی بودند که تا آخر بـه               . ندانستند
و کشتار مردم ادامه دادند و اجازه ندادند مسألٔه افغانستان از طریق سیاسی حـل و فـصل              قتل  

 معاملـه گـر برضـد      انگشت شمارِ اگر توطئٔه چند نفـر      . شده و کشور از بحران عبور داده شود       
عملیٔه صلح ملل متحد صورت نمیگرفـت ایـن هـا بـه هـیچ صـورت بـه قـدرت دسـت یافتـه             

ثبات این حقیقت انکار ناپذیر به سـخنان یـک عـضو سـابقه دار       بهتر است برای ا   . نمیتوانستند

 که در حکومت مجاهدین سـه سـال بـه           »محمد ابراهیم ورسجی  «جمیعت اسالمی به نام     
، مراجعه شـود او     حیث رییس ادارٔه امور بین المللی ریاست دولت اسالمی ایفای وظیفه میکرد           

» ان و جنگ سـرد قـدرتهای بـزرگ        جهاد افغانست « جلد دوم کتاب خود به نام        ۴۴۳در صفحٔه   
تا جایی که به کارُ برد سالح، تیر و تفنگ در افغانستان ارتباط پیـدا میکنـد                 «: مینگارد چنین

زیـرا  . ناکام شـده بودنـد    ) نظام با تیر و تفنگ     بر اندازی (مجاهدین افغان در این مرحله هم در        
ایـن نـه زور   . ایین بکـشند نتوانسته بودند رژیـم کمونیـستی را بـه زور از اریکـٔه قـدرت بـه پـ             

مجاهدین بلکه فشار ناشی از فرو پاشی شوروی، تضاد های درونگروهِی حزب وطن و مخالفت                
قوتهای دوستم با نظام و مساعدت آنها با مجاهدین بود که رژیم ُدکتور نجیب اللـه را از پـا در               

ارتجاع عرب و دیگر    و در فردای پیروزی، نظام قرون وسطایی خود را که مطابق ذوق             . . . آورد  
». . . نیرو های خارجی باشد بر مردم افغانستان تحمیل کند

را به احمد شاه مسعود داده اند هـیچ         " قهرمان ملی "اکنون که چند نفر جنگساالر عنوان       
ایـن قهرمانـسازیها   . گاه از ارادٔه مردم افغانستان نشأت نکرده و نه رضایت آنها را بازتاب میدهد      

اول احجار قیمتی، زمرد و الجورد درٔه پنجشیر اسـت کـه جـِز داراییهـای         محصول غارت و چپ   
ملی افغانستان است و به جیب دالالن جواهر در غرب و چند ژورنالیست تـاجر پیـشه ریختـه                   

. سـاخته انـد  " افـسانه یـی  "کـاذب و   " قهرمـانِ "شده است که از او در کشور های غربی یـک            
ن افسران، سـربازان و رزمنـده گـاِن حزبـی گمنـامی             قهرمانان راستین و واقعی افغانستان هما     

هستند که بعد از خروج ارتش شوروی مدت چهار سال در سنگر هـای داغ دفـاع از وطـن بـه         
خاطر تأمین صلح و دفع و طرد تجاوز بیگانه گان و به مداخلٔه خارجِی بنیـاد گرایـاِن عـرب و                     

دفـاع قهرمانانـٔه جـالل آبـاد،     . دتروریست اجازه ندادند، تا بر اوضاع سیاسی کشور مسلط شـون          
  .خوست، زابل، گردیز و دهها نقاط دیگر کشور مؤید این حقیقت است

تمام جهانیان شاهد بودند که سردمداران مجاهدین در روز تسلیمی قـدرت تمـام خـزاین        
دولتی، بانکها، داراییهای عامه و چهارصد ملیون دالر نقد و تمام دفاتر و ادارات را به طور سالم                  

ر حضور نماینده گان ملل متحد، خبر نگاران بین المللی و ِدپلوماتان خـارجی رسـمًا تـسلیم       د
نخست این آقایان بفرمایند از داراییهای تسلیم شدٔه ملت افغانستان بـه مـردم حـساب                . شدند
از ساختمانهای بلند منزل مدرن و پولهای باد آوردٔه خـود حـساب بدهنـد سـپس هـر           . بدهند

اال تا پـایین اکثریـت مطلـق آن حاضـر خواهنـد بـود در پیـشگاه مـردم                    عضو حزب وطن از ب    
اعضای حزب وطن هیچ گاه داراییهای عامه و بیـت          . افغانستان در پشت میز محاسبه بنشینند     

المال را غارت نکرده اند همین اکنون اکثریِت قاطع اعضای حزب و مقامهای بلند پایٔه حزبی و    
دارایـی صـد هـا نفـر از مقامهـای رده      . ز خود محتاج اندغیر حزبی دولتی آن به نان شب و رو    
دولتِی آن وقت افغانستان با ثروت یک قوماندان جهادی      -های اول، دوم و سوم مسؤوالن حزبی      

  .دیروزی مقایسه شده نمیتواند

لباس باز سـازی و  امروز همان بنیاد گرایان دیروزی و مافیای مواد مخدر بـه اصـطالح    
ی افغانستان بـه تـن کـرده انـد و بـر سرنوشـت مـردم جنگـزده و                     را برا  احیای دموکراسی 

مصیبتدیدٔه افغانستان حاکم اند و باز هم میخواهند چرخ حرکت و باز سازِی کشور ویران ما را            
  .به عقب بر گردانند

این ها همه حقایقی تلخی اند که از چشم مردم افغانستان و به خصوص نسل جـوان کـه                   
تاریخ و نسلهای آینده با این به اصـطالح قهرمانهـا و            . نهان نمی ماند  آینده به آنها تعلق دارد پ     

  . قهرمانسازان محاسبه خواهند کرد
مسأله بر سر این نیست که چرا احمد شاه مسعود نگذاشت که ُدکتور نجیب الله در چهـار   
چوب عملیٔه صلح ملل متحد که خروج مصون او جز آن بود از کشور خارج شود و یا ایـن کـه                 

سـوال اساسـی و   . او برای پنجسال در محوطٔه سازمان ملل متحد در کابـل محـصور مانـد    چرا  
تاریخی این است که تفنگداران شورای نظار بنا بر تحریک و حمایـت شـبکه هـای جاسوسـی          
روسیه در تبانی و معامله با چند نفر همپیماناِن بی مسؤولیت جلو تطبیق یک پروسٔه نورمـال                 

دند و نتیجٔه آن به تباهی و ویرانی افغانـستان انجامیـد و از مـردم                عملیٔه صلح آمیز را سد نمو     
  .صلحدوست افغانستان در افکار جهانیان یک چهرٔه منفی ترسیم کردند

ُدکتور نجیب الله هم نمیتوانست از این قاعده مستثنا باشد من           . انسانها میمیرند و میروند   
ُدکتور نجیب الله در ذهن خواننـده یـک         نمیتوانم و نمیخواهم با کار ُبرد کلمه های عاطفی از           

او خودش با مقاومت، پایداری و ایثار، جسور و بی باک به استقبال مـرگ               . قهرمان ایجاد نمایم  
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افتخار آمیز رفت و در مبارزه با بنیاد گرایان و باداران پاکستانِی شان با خون و شـهادت خـود                    
 جسارت، وطنپرستی و ترقیخـواهی را       برای مردم افغانستان و نسلهای آیندٔه کشور تندیسی از        

او با خون خود نه تنها برای خـود تـاریخ   . از خود در ذهن هر انسان آگاِه وطن مان ایجاد نمود          

آفرید، بل برای هر افغان وطنپرست و ترقیخـواه نمونـه و نمـادین گـشت و نـام او بـه حیـث                        
انـستان و نـسلهای     اسطورٔه فراموش ناشدنی در حافظـٔه تـاریخ و ذهـن مـردم عدالتپـسند افغ               

 .ترقیخواه افغان جاودانه حک شده است

  
  نوشتٔه داکتر ببرک ارغند

ساز ها و آواز ها
تنگ و خاک آلود خرابات از تنهایی هو میزد و ٔه    کوچ

  .کوچه، اینجا و آنجا با نور کمرنگی میدرخشید یگان چراغ سر

پیش خانٔه صابر که رسیدم، ایستادم، گفتی تنم کرخت و 

به نظرم آمد که .میشد و پا هایم شیمٔه رفتن نداشتندبیحس 

زمان از حرکت ایستاده بود و زمین به َدور خویش نمیچرخید و 

تنها صدای موسیقی . ستاره ها در آبگینه ها منعکس نبودند

مرموزی در فضا موج میزد و ناله های سنتوری، بریده بریده از 

  .ختها و چاکهای پنجره به کوچه فرو میری الی درز

   باال نگاه کردم، نور ضعیفی باال خانٔه صابر را روشن 

ساخته بود و سایٔه مردی خمیده، روی پردٔه سپید پنجره افتاده 

  .بود و با نغمه های ساز به راست و چپ خم میشد

  :   با خود گفتم

  ..."بیچاره گویا هنوز هم بیدار است    "

.م   و پلٔه دروازه را با نوک پا تیله کرد

زخمه ها با شدت .ای موسیقی بلند تر به گوشم آمد   صد

بیشتری به تار ها وارد می آمدند و ناله ها دردناکتر و مالل 

  .انگیز تر بر میخاستند

   در حویلی باران دانه دانه میبارید و زمین بوی خاک را 

 پس میداد و درخت سپیدار، مانند گذشته ها، چون دغم آلو

ده بود و نور کمرنگی از چراِغ سرِِ سپاهیی، لب چاه، پهره ایستا

ِدهلیز، در زیر برگهای سارونه، با سویی ضعیف میدرخشید و 

پروانه یی فریب خورده و شب زنده دار با خسته گی در 

  .اطرافش چرخ میزد

بوی خاک، مرده برگ .    حویلی، کوچک و چهار کنج بود

ِ ترقیده اش را به دیوارٔه . و موسیقی میداد دهل کوچکی سر

آجری چاه تکیه داده بود و آبگینٔه کوچکی پیش پایش شکل 

صدای خنده یی از دور می آمد، صدای خنده یی . گرفته بود

  :با خود گفتم. ضعیف و دردناک

  ."باز مست کرده اند  "

سایٔه زیب النسأ به پردٔه .    و سوی باال خانه نگریستم

 پشت. سایه اش جوان معلوم میشد. سپیِد پنجره افتاده بود

به نظرم آمد که دختر جوانی . خمیده اش، راست و رسا بود

سایهء چلِم برنجیش با تألم در . پیش پنجره نشسته است

  .جوارش ایستاده بود

   سالها میشد که آن حویلی را میشناختم، زیب النسأ را 

میشناختم، نوروز را میشناختم، پسر شان، صابر را میشناختم، 

با روشنک خبر داشتم، از از قصٔه عاشقی و دلداده گیش 

آن خنده را هم میشناختم، . روشنک برایم قصه ها گفته بود

سالها میشد که میخندید و ضعیف ضعیف میخندید، گاهگاهی 

گمان میکردم که آن خنده، هر شب در فضا میترکد و توته 

  .های پاش پاش شده اش در سر تا سِر خرابات منتشر میشوند

تاق سرد بود و بوی غم ا.    آهسته داخل اتاق شدم

و چراغِ تیل . داشت، بوی غمی آغشته با زعفران، مرگ و تنهایی

خاکیی با بیقراری در بلندای طاقی،ِپت ِپت کنان، میسوخت، 

گفتی آخرین نفسهایش را پس میداد و هالٔه سیاهی دور گردن 

صراحی مانندش چنبر زده بود، از سوختنش بوی مرگ بر 

حانی در گلدانیی خشکیده بود و باد، آنطرفتر، بتٔه ری. میخاست

در تارک پنجره، قاب خالی و شکستٔه عکسی را چون آونگی، 

دیوار های اتاق منظِر دلخراشی داشتند، . آهسته تکان میداد

سوراخ سوراخ بودند و همه جا، یاد های غم و خاطره های درد، 

نقاشی شده بودند، گفتی عاشقِ دیوانه و ترانه سرایی از آنجا 

یده بود، پژواک صدایش را میشنیدم که هنوز هم با غم و کوچ

  :درد منعکس بود

َایکاش که آید ... میمیرم و داغت ز جهان میبرم امروز    "

  "ببرم دلبرم امروز

  :   کسی در گوشم گفت

صدای صابر است؛ راست . میشنوی این صدای اوست   "

  !"است که صدا میماند

پژواک همچنان . م   و همانجا، در دهن دروازه نشست

حیرتزده دیدم که زنده . دردناک در اتاق میپیچید و میپیچید

گی با همه جمع و جوشش دوباره به آنجا برگشته بود و 

دیدم صابر، . موسیقی و صدا بار دیگر اتاق را می انباشت

سنتورش را روی زانوانش خوابانده بود و با سِر خمیده، دیوانه 

ناله ها و فریاد های سنتورش، . دوار به دل تار هایش چنگ میز

غوغا کنان بر میخاستند و سر به در و دیوار ها میکوبیدند، بتٔه 

عکس  خشکیدٔه ریحان را تکان میدادند و قاب خالی و شکستٔه

دیدم زیب النسأ . را در تارک پنجره، به شدت میجنباندند

چادرش را گرد گلویش کرد، چلمش را پیش رویش گذاشت و 

ِ عمیقی به  لحظه یی پس، دود تنباکوی .آن زد پک

سوخته،مانند ستونی از دهانش بیرون آمد و برای لحظه یی 

صورت ُپرچینش را پوشاند، از ورای آن دود، برای فرزند خویش 

  :گفت

این . صورتت را ببین، رنگت مانند ُگل چراغ شده است   "

  !"سه سال زندان از تو چی ساخته است

  :   و ُغم ُغم ُکنان افزود

کاش . این روشنک چی دارد که دل ترا ُبرده است   "

  ..."همان روز اول نمیگذاشتمت که خانٔه شان بروی 

.    صدایش در میان دودِ خاکستری رنگِ چلم منحل شد

  :باری صدایش را بلند کرد. نشنیدم که دیگر چی گفت

ما کجا و . روز اول گفتمت که ما با هم جور نمی آییم   "

  ..."راباتی و اونا ما خ. ُاونا کجا

  :   صدایش را بلند تر ساخت

. یک روز نوکر شان حتی دروازه را برویم باز نکرد   "

بی بی میگوید . دختر خود را به سازنده نمیدهند: میگفت

  ..."برایشان بگو که پایتان را به اندازٔه گلیم تان دراز کنید 

  :   و پس از مکثی گفت

نک نکردی، خوب شد خوب شد به گپ روش! ... صابر   "

  !"با او فرار نکردی

   با شنیدن نام روشنک، دیدم ضجه های سنتور بلند تر 

  :زیب النسأ افزود. شدند، درد آمیز تر و فریادی تر شدند

روشنک را که چیزی نمیگفتند، هر چی نباشد توتٔه    "

به دهنم خاک، ترا ! ... دل شان بود؛ اما ترا پوست میکردند

  !"میکشتند

. صابر سرش را بلند کرد. یدم سنتور خاموش شد   د

دو قطره اشک در چشمانش جمع . چهرٔه زعفرانی رنگ داشت

چشم و ابروی مردانه . صورتش َشکیل و گیرا بود. شده بودند

  :با صدای دلکش اما غمباری پاسخ داد. داشت

وقتی اجازٔه عروسی ندادند ... کاش به گپ او میکردم    "

  !"یکردیم،کاشکی هر دو فرار م

  :   و لبهای خشک و زنگ بسته اش را با زبان تر نمود

کاشکی با آنان آب و نمک نمیشدم، هر چی نبود    "

کاشکی نان و نمک شان ... باالی من حق شاگردی داشتند 

  ...".چشمم را نمیگرفت 

  :   زیب النسأ دهنٔه نی چلمش را با کف دست پاک نمود

! حق استادی داشتیآنها حق شاگردی نداشتند، تو    "

یک خواندن و ... بیچشمها مقصد شان را بدست آوردند و تمام 

سراییدن بود که از تو یاد گرفتند، دگر چی به درد شان 

  !"صافی بودی و تمام. میخوردی، ترا دیگر چی میکردند

  :   و دو سه سرفٔه پی در پی نمود

  ."اگر به گپ من میکردی، چنین حالی نمیداشتیم   "

  :ی را دو باره پیش دهنش ُبرد   و ن

 ترا ...نمیگفتم؟. این گوشواره به آویختنش نمیارزید   "

از برای خدا ... زندانی ساختند و دختر را به زور به شوهر دادند 

روشنک ! سه سال حبِس با مشقت، آنهم به خاطر یک دختر

  !نبود، آش دهن سوز بود، دهن سوز

  :    و زیر لب دردناک زمزمه کرد

نمیدانم پسرم چی گناهی داشت، عاشقی ُخه ُگناه "   

  ."نیست

دستٔه صدفی سنتورش .    صابر لبش را زیر دندان گرفت

نور چراغ در دستٔه صدفی سنتور . را در میان انگشتانش فشرد

ناگهان در لوزیهای صدفی دستٔه سنتورش، . منعکس شده بود

یزد روشنک را دید که مانند گذشته ها، با دامن فراخی چرخ م

دست و . و چرخ میزد و با موسیقی سنتور میرقصید و میرقصید

پایش مانند شاخه های بید بهاری شادمانه به اینسو و آنسو پیچ 

  .و تاب میخوردند و انحنی میکردند

  :   صابر با خود میگفت

من میدانم که خداوند این گلها را به تقلید از صورت    "

رم که ستاره های من خبر دا. زیبای روشنک آفریده است

درخشان، دانه های اشک روشنک هستند که بر تاریکی این 

میدانم که باد ها به خاطر نوازش زلفان او . گیتی گریسته است

اگر او نباشد، دگر، جهان و صابری وجود نخواهد . میوزند

  .داشت

  :   و لبش را زیر دندان فشرد

مگر بی درد زندان استخوانهایم را سوختاند، ولی َنُمردم؛ 

  .روشنک هم بدون من زنده گیی ندارد. روشنک میمیرم

 من بوی تن مرگ را احساس میکنم، میبینم که در چند 

میبینم که مرگ هم یک ساز است، یک . قدمی ام ایستاده است

 فقیر در  سرود است، یک ترانٔه غریب است که آن را مسافری

  "یک دشت بیکران، با سوز و گداز میسراید

در میان اتاق . یب النسأ از جایش برخاست   دیدم، ز

شباهت عجیبی به روشنک . به نظرم قشنگ و طناز آمد. ایستاد

چشم و ابروی مشکی و . قدش مانند سروی رسا بود. داشت

دیدم گرِه چادِر سبزش را . در میان دود پیش آمد. گیرا داشت

رها کرد، زلفان سیاه و القاسیش را با تکانی روی شانه هایش 

دستمالی را َدور کمرش گره زد و تسمٔه زنگهای پایش . اندپاش

  .را امتحان کرد

   دیدم تبسم دردناکی روی لبان صابر ظاهر شد و 

چشمان بیمارش به خنده افتادند و دستهای سپید، الغر و پر از 

رگهای آبیرنگش، هیجانزده، گردن سنتورش را قبضه کرد و 

و اتاق بار . غزیدندانگشتانش با جادوگری روی سیمهای ساز ل
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یکبار دیدم دروازه یی که من پیش پایش نشسته بودم به 

شدت، چهار پالق باز شد، صدای اصابت پله هایش را به دیوار 

  .ها شنیدم

حفرٔه در قاب دروازه، اندام چهار کنجٔه تاریکی، مانند 

سیاهی، هویدا گشته بود و انبوِه دود آبی رنگ و سرگردانِ چلم 

  .را، با یک فشار عجیب، سوی خویش میکشید

   دیدم در قاب دروازه صورتهایی آشنا و نا آشنا ظاهر 

هر کدام از آن صورتها، با خود سازی داشت، با خود . شدند

سپس دیدم که صدایی مانند دریایی خروشان، . آوازی داشت

صدا معانی بزرگ داشت، در هر . َموج زنان داخل اتاق شد

گفتی ذرات . موجش، در هر خم و پیچش خیزشی میدرخشید

صدا، در فضا منبسط میشدند و آن انبساط فضای اتاق را تنگ 

و تنگتر میساخت، گفتی صدا در اتاق نمیُگنجید که دیوار ها 

. شتر گرفتبنای عقب رفتن را گذاشتند و آسمانه از ما فاصلٔه بی

از انبساط صدا ترسیدم، گفتم نکند که باالخانٔه صابر منفجر 

ناشیانه نفسم را در سینه حبس ساختم، دست وپایم را . شود

جمع کردم و اندامم را منقبض نمودم، گویا برای صدا جا خالی 

من جاِن خرابات ام : "صدا مانند یک آتشفشان میُغرید. میکردم

واز ها و ساز ها به تعقیبش و همه آ" جاناِن خرابات ام

و پرده ها و ." ما جان خراباتیم، جانان خراباتیم: "میخواندند

دیوار ها را میلرزاندند و شعلٔه چراغ، دیوانه وار، سر از چنبرٔه 

  .سیاِه شیشٔه صراحی گونش بیرون میزد

   گفتی لشکر عشق هجوم آورده بود، گفتی پاده گاِن 

دیدم . تی فرا رسیده بودندساز و سرود با ُخمهای باده و هس

زیب النسأ که روشنک شده بود، میرقصید و میچرخید و پا 

گفتی او هم . میکوبید، انگشتان پا هایش منقوشٔه ُگل حنا بودند

با ساز ها و آواز ها پیوسته بود که لبان باریکش تکان میخوردند 

" من جان خراباتم، جانان خراباتم:"و با ضرب ساز ها میخواند

و دامنش مانند گل سوریی در اطرافش شکفته بود،  یزدوچرخ م

و مو " من جان خراباتم، جانان خراباتم:"چرخ میزد و میخواند

  .های القاسیش را با تکانی به اینسو و آنسو میانداخت

   دیدم روشنک، دستمال کمرش را باز کرد، چادرش را 

. لنسأ شده بوددیدم بار دگر زیب ا. دوباره َدور سرش گره زد

چشمان شاریده اش اشک آلود بودند، کمرش خمیده بود و 

دیدم، سنتور را با درمانده . لباسش بوی دوِد تلِخ تنباکو میداد

آنگاه درد . گی از دست پسرش گرفت و به گوشه یی گذاشت

  :آلود پرسید

   صابر دو چشمش را به روشنک دوخته بود و کلکهایش 

در گلبرگهای وفا را با زخمه اش از دل تار ها بیرون میکرد و 

قدوم روشنک فرش مینمود و روشنک روی آن گلبرگهای 

دردناک و خونین، پا میکوبید و پا میکوبید وچرخ میزد و چرخ 

  .میزد

  "بچه ام، ترا چی میشود؟   "

  :   صابر گفت

ش چشمانم دور کن، نپرس، آن بتٔه ریحان را از پی   "

   یکبار دیدم که همٔه ساز ها و آواز ها خاموش شدند و   !"نمیبینی گلویم را میفشارند!... این خیالها را از سرم بیرون کن

شبیازٔه سکوت، بیرحمانه همه جا بال گسترد؛ اما روشنک 

. تن داشتاینبار لباس سیاهی به . همچنان بی ساز میرقصید

زنگهای پا هایش آهنپاره های بزرگی . چهره اش زعفرانی بود

گفتی در یک نقطه چرخ میزد و پیچ و تاب میخورد . شده بودند

چرا سازها خاموش :" و در آن حال با دلهره از کسی میپرسید

  " ...چرا آواز ها فروکش کردند ؟... شدند؟ 

  :   زیب النسأ با تألم از جایش برخاست

  !"غصه نخور، دورش میکنم   " 

  .پا هایش میلرزیدند.    و سوی بتٔه ریحان به راه افتاد

   دیدم ساز ها به گریه افتاده بودند، آواز ها فق میزدند و 

به . غ در بلندای طاق مرده بود و دیگر روشنکی پا نمیکوبیدچرا

نظرم آمد که آن پروانٔه چراِغ سِر دهلیز، در زیر  برگهای 

میشد و     دیدم رنگ صابر لحظه به لحظه زرد و زارتر   .سارونه، جان داده است

گفتی روان رنجورش ترک کالبد . پنجه هایش از حال میرفتند

  .میکرد، گفتی میمیرد و هستیش تمام میشود

   سوگوار از جایم برخاستم، در بیرون باران نمیبارید و 

به نظر میرسید که زمان . صدای خنده یی به گوشمم نمی آمد

ستد و زمین به دور خویش نمیچرخد و دوباره از حرکت میای

تنها بوی مرگ همه . ستاره ها در آبگینه ها منعکس نمیشوند

جا پراگنده بود، تنها صدای غمناک صابر می آمد که از پشت 

  :دیوار های زمان، جانگداز میخواند

   روشنک رقصش را متوقف ساخت، وحشتزده پیش 

  :روی صابر بر دو پا نشست

از دست من چی ... باالی من دگر چرا قهر هستی؟    "

  ." نکردیپوره بود، چی کرده میتوانستم؟ گفتم فرار کنیم،

ایکاش که آید ...میمیرم و داغت ز جهان میبرم امروز   "

  "به برم دلبرم امروز

  .   صدایش درد آلود بود

   اما صابر سرش را پایین انداخته بود و با سوز و درد 

    :میخواند

ایکاش که آید ... میمیرم و داغت ز جهان میبرم امروز   "

  "به برم دلبرم امروز

                پایان         

 

  پیروزی ما در تشکل ماست

  !رفقای محترم شورای مرکزی و اعضای نهضت آیندٔه افغانستان

اینجانب که مدتهاست رنج غربت و بی دیاری را در یکی از کشور های اروپایی      
متحمل میشوم، در این اواخر از طریق سایت ِانترنیتی نهضت آیندٔه افغانستان و 

، به خصوص طرحهای ارایه شدٔه مدبرانه و واقعًا »آینده«به نشریٔه وزین دستیابی 
حزب مردم (که ایجاد یک حزب چپ جدید » مرامنامه و اساسنامه«اندیشمندانٔه 

را نوید میدهد و مرا یکبار دیگر متیقن میسازد که، میتوان آنرا به ) افغانستان
فت بر جهالت نامیده، با منزلٔه روزنٔه قانونمند برای پیروزی حق بر باطل و معر

پایمردی انقالبی و امیدواری به زنده گی هدفمند در راستای ادامٔه مبارزٔه سیاسی 
در وجود چنین یک نهادی بپذیرم و تمنا دارم تا در صف شما رفقای دلیر، توانایِی 
عمل جمعی را با درک علمیی نقاد از پروسه های مبارزٔه دادخواهانه در خود 

  .بکاهم» یاراِن همراه و همدل«ش بی دیاری را در وجوِد تکامل بخشیده، عط

  با عرض احترام مجدد

  »امانزاده«انجنیر روح الله 

  لستاننگپیام فدراسیون ا
  عنوانی پلنوم نوبتی شورای مرکزی نهضت آ یندهء ا فغانستان

   گرانقدر،همرزما ن 

  !» تا ننهضت آ یندهء ا فغانس« دومین پلنوم شورای مرکزی گاناشتراک کننده

  . پلنوم نوبتی حا ضر بپذیریدبرگزاریصمیما نه ترین درود ها وشا دباشها ی رفیقانهء ما را به نسبت 

و نیرومندی سازمانی نهضت گسترش مهم و ارزنده هرچی بیشتر به گردهمایی ما به این باوریم که این 

دهء کشور محبوب ما  وارث راستین جنبش رها ییبخش مردم ستمدیده و بال کشییگانهما ن، این 

  .نجامیده، افقهای نو و روشنی را به روی اعضاء وهمه عالقمندان نهضت بکشایدا

ما ن نهضت را در کار پلنوم آرزو میبریم، تعهد میسپاریم تا در راه پیشگاما در حا لیکه پیروزیهای شما 

فداکاری دریغ  وتالش هیچگونه تطبیق و تحقق همه تصا میم، فیصله ها و دسا تیر مصوب آ ن از 

  با تقدیم احتراما ت رفیقانه .نورزیم

          پوهاند دکتور مجاور احمد زیار    
   در انگلستان         منشی فدراسیون نهضت آ یندهء افغانستان  

  نامٔه رفقای الیپزیک

  

  رفقای عزیز نهضت آیندٔه افغانستان،

  همسنگر گرامی نایبی،

  

دیدگاه . زین تا امروز قابل ستایش است     کاِر نهضت آینده از روز های آغا

های شما در مورد ضرورت ایجاد یک حزب چپ و مدافع صدیق زحمتکشان وطن 

  .مشترکمان آموزنده و علمی اند

     رفقای شهر الیپزیک اقدام دیگِر شما رفقا را در رابطه با ایجاد سایت 

لب سیاسی، ِانترنیتی که ناشر مقاالت علمی، تحلیلهای ارزنده و مطالب جا

اقتصادی و اجتماعیست، گامی بزرگ در جهت اشاعٔه اندیشه های پیشرو عصر ما 

  ←.تلقی میکنند
من با رفقای شهر مان زحمات خسته !      رفیِق عزیز نایبی و رفقای ارجمند

گی ناپذیِر رهبرِی نهضت آیندٔه افغانستان، شورای مرکزی نهضت و همکاران 

نترنیتی را به دیدٔه قدر نگریسته، گسترش صفوف و سایت ِا» آینده«نشریٔه وزین 

نهضت و ایجاد شرایط برگزاری کنگرٔه مؤسس حزب مردم افغانستان را یک 

ضرورت تاریخی پنداشته، بدینوسیله از تمام رفقای صدیق و انقالبی که در هر 
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گوشٔه این کرٔه خاکی قرار دارند دعوت رفیقانه مینمایم تا در صفوف نهضت آیندٔه 

ن وظایف انقالبی و وطنِی خویشرا ایفا نموده و بخاطر نجات انسان افغانستا

 .زحمتکش با اشتراک فعال شان در نهضت آیندٔه افغانستان بسیج تر شوند
  !پیروز باد نهضت آیندٔه افغانستان                                               

  ! ایجاد حزب مردم افغانستانبه پیش در راِه                                      

 .»فاروق جنبش«همسنگر شما                                               

  نامه یی از کابل
  »حزب متحد ملی افغانستان«امریکا و 

  رفقای عزیز،
هنگام خواندن سخنرانی رفیق نایبی در پلنوم شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان 

 تحلیلگراِن امریکایی و اروپایی که سرشت «:  به خود معطوف ساختندجمالتی توجه ام را 
نظامی کشور را دقیق دریافته -قرون وسطایِی نیرو های حاکِم حاضر در وضعیت سیاسی

بودند، زمینٔه حضور چند تن از بازمانده گان حزب دموکراتیک خلق افغانستان را فراهم 
هنگام . جلوه دادِن انتخابات داشته باشندساختند تا حد اقل دستاویزی برای دموکراتیک 

 اعالن ترکیب پارلمانوارٔه کابل، رسانه های گروهی غرب هیاهوی عظیمی را مبنی بر حضور 
 

 
در پارلمان افغانستان به راه انداختند تا باشد نظام کنونی کشور را در » کمونیستهای دیروز«

  سیاسِت غرب را در افغانستان، توجیهمقام یک نظام دموکراتیک به جهانیان معرفی بدارند و 
» حزب متحد ملی افغانستان« برای آگاهی بیشتر رفقا خواستم این سنِد مربوط به  .».کنند

  :را برای نشر بفرستم
البته با ( » حزب متحد ملی« در آغاز لطفًا به این نامه که از سوی خود  -۱

  :به نشر رسیده است توجه کنید!) مباهات

 
  
 
 

برای مطالعه  سند اینجا را کلیک نماید
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۱۶بقیه در صفحٔه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این :  المللیبرای امور بین» انستیتوت دموکراتیِک ملی«  یا NDIدر مورد  -۲
سازمان یک سازمان غیر حکومتی امریکایی است که مقر آن در واشنگتن قرار 

 وزیر اسبق  Madeleine Albrightدارد و رئیس آن خانم مادلن البرایت 
این سازمان خود را چنین معرفی .  میباشدامور خارجٔه ایاالت متحدٔه امریکا

ای انکشاف و تحکیم یک سازمان غیر حکومتی است که بر» NDI« :میدارد
 از رهبران سیاسیی که برای استقرار NDI...دموکراسی در جهان فعالیت میکند

ارزشهاو موسسات دموکراتیک در کشور شان کار کنند، همه جانبه حمایت 
 ).org.ndi.wwwمراجعه شود به سایت آن سازمان ( » ...میکند

pdf.03ndibrochure/about/org.ndi.www://http

 آقای کولین پاول وزیرخارجه اسبق ایاالت متحدٔه امریکا ۲۰۰۱در اکتوبر سال  -۳
انجو های امریکایی اجنتهای سیاسی امریکایی و ابزار های  «:اظهار داشته بود

 .»مبارزه علیه تروریزم اند
قیه را به داوری رفقا و مبارزان دموکرات میگذارم تا دریابند  که در اثر زحمات خسته گی ب

، "استقرار نظام دموکراتیک کنونی افغانستان" برای » حزب متحد ملی افغانستان«ناپذیر 
را » حزب متحد ملی افغانستان«خانم مادلن البرایت و آقای کولین پاول عضویت افتخاری 

  !!!کمایی کرده اند

 
 مختصِر بیوگرافی پوهاند ُدکتور مجاور احمد زیار

 
 خورشیدی در یکی از توابِع والیت ننگرهار در خانواده یی زحمتکش چشم به جهان ۱۳۱۵پوهاند ُدکتور مجاور احمد زیار پژوهشگر، شاعر، نویسنده و شخصیت اجتماعی با ناِم کشور در سال 

  .ت ابتدایی در زادگاهش، شامل دارالمعلمین عالی کابل گردیده، بعد از فراغت ، دورٔه لیسانس را در فاکولتٔه زبان و ادبیات پوهنتون کابل به انجام رسانیدُاستاد زیار بعد از ختم تحصیال. گشود
  .ُدکتور زیار بعد از اخذ لیسانس، چند سالی در فاکولتٔه زبان و ادبیات به حیث ُاستاد مشغول کار های تدریسی و پژوهشی گردید

پوهاند زیار بعدًا غرض . ُاستاد زیار طی این دوره در تدوین اتلس زبانشناسی افغانستان که یکی از مراجِع با ارزش پژوهشی زبانهای افغانستان و منطقه به شمار میرود، فعاالنه سهم گرفت
  .یاناشناسی و نژاد شناسی از پوهنتون ِبرن آن کشور به دست آوردتحصیالت عالی عازم کشور سویس گردید و سند دوکتورا را در رشته های زبانشناسیی عمومی، آر

بعد از مراجعه به کشور، ُاستاد پوهاند زیار تمام زنده گی ُپر بار علمی خود را وقف تدریس و پژوهش کرده، در پوهنتون کابل، اکادمی علوم افغانستان و دیگر مراکز تحقیقاتِی کشور به آموزش 
  .مسؤولیت امور مهم دولتی و اجتماعی را عهده دار بوده است-ُاستاد زیار عالوه بر کار های تدریسی، پژوهشی و ژورنالستیک. گرانبهاِی علمی پرداختدانشجویان و خلق آثار 

  .ی دارای بیشترین آثار علمی و پژوهشی میباشدافتخار ُاستاد زیار همین بس که، بعد از عالمه عبدالحی حبیب. ُاستاد زیار را میتوان به حق ُپر کار ترین پژوهشگِر کشور نام ُبرد
 مقاله به زبانهای پشتو، دری و آلمانی به رشتٔه تحریر در آورده ۲۵۰۰ اثر مستقل علمی، بیش از ۱۳۰ مجموعٔهشعر وداستان، ۲۰وی طی سالهای زنده گی ُپر بار خویش تا کنون، عالوه بر 

  . ُجلد بالغ میشوند۳۸یده اند، به آثار مستقِل ُاستاد زیار که تا حال به نشر رس. است
ُاستاد زیار در راستای تشکل زبان معیارِی پشتو، وضع دانشواژٔه پشتو و غیره بر مبانِی زبانشناسیی . خدمتهای ُپر ارزش ُاستاد زیار به زبان پشتو، یکی از افتخار های این زبان به شمار میرود

د ُدکتور مجاور احمد زیار از همان فجر جنبِش انقالبی چپ کشور راه خود را در جهت مبارزه در راه رهایی و بهروزی زحمتکشان انتخاب نمود و با ُاستاد پوهان. علمی بر غنای این زبان افزوده است
  .دوی در تمام مدت حیاِت سیاسی خویش با ایمان خلل ناپذیر راِه برگزیدٔه خود را ادامه دا. استواری در صف نیرو های انقالبی کشور ایستاد

  .با آغاز تشکل نهضت آیندٔه افغانستان، ُاستاد زیار به این نهضت پیوست و به حیث عضو شورای مرکزی نهضت در تمامِی فعالیتهای نهضت سهم دارد
، ضمن شاد باشهای قلبی به ُاستاد »آینده«أت تحریر هی. ، نشریٔه نهضت آیندٔه افغانستان برگزید»آینده«پلنوم اخیر شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان ُدکتور زیار را به حیث مدیر مسؤول 

  .زیار در این مسؤولیِت ُپر افتخار، برایشان سالمتی و پیروزی آرزو مینماید

                                                                AYENDA                  آینده
  Organ of « Ayenda » Movement of Afghanistan            نشریٔه نهضت آیندٔه افغانستان
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