
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »نهضت آیندٔه افغانستان«   ارگان مرکزی 
  ۲۰۰۹ دلو ،ور دوم، سال نهمد،  ۴۰ ـ ۳۹ ٔهشمار

AYENDA No. 39 & 40.  March 2009 
  

  اعالمیٔه نهضت آیندٔه افغانستان
  در مورد

   دموکراتیک افغانستانُجنبشتجلیل از شخصیتهای فقید 
  

که حرکتهای تاریخ دیرین سال سرزمین ما گواهی میدهد 

 مردمی، خیزشهای دسته جمعی زحمتکشان علیه بیداِد ٔهدادخواهان

های مقاومت در برابر استیالگراِن بیرونی، با ُجنبشطبقات حاکم و 

  .تبارز شخصیتهای راهنما و سازمانده همراه بوده اند

 جهانی ُجنبشنهضت انقالبی معاصر افغانی که زیر چتر  

تحصیلکرده گان پیشرو کشور سر سوسیالیستی و کارگری از میان 

بلند کرد به سرعت در وضعیت سیاسی کشور جا گرفت و چشم انداز 

راه اندازان این .  زحمتکشان پیش کشید را به سودُبنیادیتحوالت 

، علی الرغم عقبمانی وحشتناک اجتماعی ـ آیدیالوژیک همه نهضت،

شتند و مبارزٔه جامعه، با شهامت عظیم انقالبی در برابر بیداد قد برافرا

نماینده گان واقعی و اصیل چپ امروز . متشکل سازمانی را آغاز نهادند

افغانی ـ که نهضت آیندٔه افغانستان متشکل ترین بخش آنهاست ـ در برابر 

 چپ انقالبی ُجنبشکارنامه ها و خاطرات هر یک از آن بانیان بی باک 

ظیم به جای می افغانستان، از جمله رفیق ببرک کارمل فقید، احترام ع

 چپ افغانی ُجنبشی نسل اول مانهارتنها رفقایی که امروز نیز به آ. آورند

مبنی بر مبارزه علیه ارتجاع قرون وسطایی و امپریالیزم و رهایی انسان 

زحمتکش از زیر بار ستم و بهره کشی، وفادار مانده اند و با جدیت در راه 

ار میکنند، شایسته گی  تالش و پیکُجنبشنو سازی و تشکل نوین این 

نماینده گی از شهامت و روحیٔه رزمنده گی بانیان چپ افغانی را دارند و 

                 !بس

   »۲۱« بقیه در صفحٔه                             

  

  

  

  
 متن سخنرانی رفیق عبدالله نایبی

  محفل تبادل نظر و بحث آزاد پیرامون مسایل مربوط  در 
  وکراتیک، مترقی، چپ و صلحخواِه افغانستان دمُجنبشبه وحدت 

  م۲۰۰۹ جنوری ۳۱ - هالند

  
مجمع نیرو های «به ادامٔه نشستهای تبادل نظر و بحث پیرامون برگزاری 

 ۳۱، روز شنبه مؤرخ »چپ، مترقی، دموکرات و صلحخواه افغانستان

 افغانستان به اشتراک ٔه فعاالن فدراسیون هالنِد نهضت آیند۲۰۰۹جنوری 

سیاسی و شخصیتهای ت های نماینده گی احزاب و سازمانهای یئه

حکیم روان  ،نایبی: رفقااین نشست  در. مستقل، نشستی را دایر نمودند

مسؤول فدراسیون هالنِد حزب ملی افغانستان، صدیق وفا معاون اول 

ق رحی نمایندٔه از پناهنده گاِن افغان در هالند، راتحادیٔه انجمن های

عر فرهیختٔه نقیب صادق شا ، تشکیالِت مؤقِت انسجاِم اعضای حزب وطن

جنیر محمد داود ر حسینی، انیکشور، محمد آصف خواتی، انجنیر بش

 احمد شاه عبادی و مجتبی دستگیر  اسمعیل پوالد، داکتر شایسته،،اڅک

جریان مکمل  (.صحبت کردند نمایندٔه حزب ملی فعالین صلح افغانستان

  .) آینده افغانستان نشر گردیده استسخنرانی ها در سایت نهضت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  رفقای گرانقدر،

نشست امروزی ما روی مسألٔه اساسیی که همٔه ما و شما به آن برمیخوریم، 

میچرخد و آن مسألٔه تالش در جهت ایجاد یک سازماِن واحد به نماینده 

  . یستگی از زحمتکشان افغانستان در عرصٔه سیاس

  رفقا،

نهضت آیندٔه افغانستان بیش از نه سال است که در رابطه با مسایل جدی 

 ۹ چپ افغانی مبارزٔه خود را آغاز کرده است و در جریان همین ُجنبش

صراحت مطرح   چپ افغانی را باُجنبشسال توانسته است مسایل نوسازی 

  »۲«بقیه در صفحٔه                                  .کند

  

  

  

دالله نایبی  متن سخنرانی رفیق عب-۲غانستان ،  اعالمیه نهضت آینده در مورد تجلیل از شخصیت های فقید ُجنبش دموکرایتک اف-۱: دراین شماره

 پ،مجمع نیرو های چ برگزاری  تدویر دومین جلسٔه کمیسیون مشترک-۳، در کشور هالند... د پیرامون وحدتدر نشسِت تبادل نظر و بحث آزا

 یک اردوگاه -۵ نامٔه نهضت آینده عنوانی سازمانهای چپ، دموکراتیک، مترقی و شخصیت های ُجنبش چپ، -۴، مترقی و صلحخواه ، دموکراتیک

  روزا – ۸مصاحبه آسمایی با رفیق ببرک ارغند،  – ۷ مشکالت اطفال در افغانستان از رفیق احمدی، – ۶سوم و دیگر هیچ از یعقوب ابراهیمی،

پښتو  - ۱۰ ری  توسط رفیق طارق پیکار ، چرا سوسیالیزم،  برگردان به د– ۹مبورگ قهرمان زِن ُجنبش انقالبی جهان از رفیق احمد شاه عبادی لوکزا
   از رفيق پوهاند داکتر مجاور احمد زيار َارپوهه



                                                 ص     آینده                                                                                                 ۴۰ ـ ۳۹شماره    ۲

  :)بقیٔه صفحٔه اول( در نشسِت هالند  سخنرانی

شتر از یک سال، پس از ارزیابیهای متواتر به این بینهضت آیندٔه افغانستان 

  .  چپ، دموکراتیک و مترقی را دعوت کندنیرو هاینتیجه رسید تا مجمع 

  رفقای عزیز،

ستید که از بدنٔه حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در حدود هشما مطلع 

زمان و گروه یا حلقه جدا شده است ولی، اکثریت اعضای متعلق به سی سا

حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب وطن در این سازمانها متشکل 

  .نیستند

پس از . در مجموع چپ افغانی، در وضعیت سیاسی کشور حضور ندارد

 دولِت دموکراتیک، این چپ از صحنٔه تاریخ افغانستان - فروپاشی حزب

و به حیث یک نیروی متشکل دیگر تا به حال نتوانسته است که رانده شد 

عرِض وجود کند و حداقل در وضعیت سیاسی کشور مطالبات مربوط به 

در چنین وضعیتی، در . یشکش کندپاِر فقیر و زحمتکش افغانستان را اقش

برابر هرکدام از عناصر چپ، مسألٔه اساسی تداوِم مبارزه و ایجاد یک 

ما با توان کمی که داشتیم ـ چه از . وضعیت مطرح استالترناتیف برای 

نگاه ظرفیتهای انسانی و چه از نگاه امکانات عملی و مالی ـ تخنیکی ـ در 

مقیاس وظایفی که برای خود تعیین کرده بودیم، توانستیم این مسایل را 

  . پیشکش کنیمُجنبشبه صورت منسجم در برابر همٔه 

 اساسی متبارز سه گرایش. ا. خ. د.  حیدر مجموع از بازمانده ها رفقا،

اساسی چِپ افغانی است که  یکی از این سه گرایش ، گرایش:ست شده ا

در . زه را از سر گرفته استمبار. ا. خ. د.  آرمانهای آغازین حبه اساس

.  اصلی را داشته و داردچوکات این گرایش، نهضت آیندٔه افغانستان، جایگاه

ع طبقاتی و دفاع از زحمتکشان افغانستان در مواضاین گرایش عمدتًا روی 

 پا  جهانی مترقی، دموکراتیک و کارگری آهسته آهستهپیوند با جنبش

  . خود را ادامه میدهدگرفت و امروز با سربلندی راه

، با راه یافتن به .ا. خ. د.  ح داخل حاکِمبا تأسف، بخشی از بیروکراسی

ست، معامله گرانه و محافظه  گرایشهای کاماًل را،رهبری یکی دو سازمان

 دموکراتیک خلق  دولت-در وجود حزب. نه را در پیش گرفته استکارا

قالبی حضور داشت، بخشی هم افغانستان، اگر از یک سو گرایشهای چپ ان

 یک بیروکراسی در این ساختار وجود داشت که با تأسف امروز هم به حیث

 با برنامٔه ُکلی ناتو و عنی، در رابطهدر همان خط السیر حرکت میکند، ی

 مبتنی بر یک بورژوازی اداری است گام امریکا که خواهان ایجاد یک دولت

 چِپ دیروزی تالش دارد تا به حیث این بخش از جنبش. میگذارد

  . این پروسه شودبورژوازی اداری و بیروکرات، به حیث ارتجاع نوین داخل

 دارد که نوعی از گر وجود دیگرایش عمومیدر بین این دو گرایش، یک 

 میانه یی را  راههای نسبتًاریالیزم سیاسی، نوعی از تالش در جهت یافتن

 دموکراتیک کشور و موعظه میکند که حداقل بتواند، در تحوالت گویا ُکلی

  . در مسألٔه بازسازی افغانستان شریک شود

 با آن که از. ا. خ. د. ای حتا آن جا که از تحلیل بر می آید، اکثریت رفق

 رند، اما، عالقه مند اند که جنبش سهمگیری در دولت فاصله داموضع

سالی که از   پس از چندخصوصًا. دموکراتیِک افغانستان دوباره احیا شود

 میگذرد و دورٔه اول حاکمیت جهادی ـ ناتو در های سپتامبر رویداد

  افغانستان به پایان میرسد، در همین مقطع عالقه مندی شدیدی وجود

 دموکراتیک و مترقی بتوانند، در وضعیت سیاسی کشور نیرو های که  دارد،

 در یک حالت ناظر به سر. ا. خ. د. اکثریت رفقای ح. حضور پیدا کنند

 اگر امکاناتی به وجود بیاید که یک سازمان  تامیبرند و در پی آن اند که

  . بزرگ سراسری متشکل شود و این ها هم مشمول همین پروسه شوند

 سی سازمانی که فعاًل وجود دارد، با تأسف، با تمام ز مجموع ارفقا،

تالشهایی که صورت گرفت، ما تا هنوز نتوانستیم در مقیاس رهبریهای آنها 

یک پالتفورم واحد را که مورد قبول همه گان قرار بگیرد، تدوین کنیم و 

جنجال عمومی بر سر این است که از نگاه سیاسی اختالفات . بپذیریم

ی ُرمانها که میخواهد راه آُجنبشچِپ .  آشتی ناپذیری وجود داردشدید و

ادامه پیدا کند، نمیخواهد با ارتجاع جهادی و حاکمیت کنونی . ا. خ. د. ح

  ! در معامله قرار بگیرد؛ از جمله سازمان ما

ی ُرمانها، ما میخواهیم که واقعًا مطالبات خلق زحمتکش افغانستان و آرفقا

ن در یک سازمان سیاسی تبارز پیدا کند و سازمان زحمتکشان افغانستا

سیاسی به حیث سالح زحمتکشان در پروسه های سیاسی کشور شرکت 

  .کند

کراتیک  چپ دمونیرو های ما برای برگزاری مجمع ٔه پیشنهادپس از ارای

جلسه یی در ) ۲۰۰۸( اپریل سال گذشته ۱۹ هستند که در رفقا شاهد

 تعداد زیادی از رفقا را دعوت کردند، .ددایر گردی) هالند(همین کشور 

هویت آن جلسه امروز به . سازمانهای مختلفی در این جلسه شرکت کردند

 ما تالش کردیم ،گردهمآییدر آستانٔه برگزاری همان . ُکل ُرفقا آشکار است

ـ بلی رفقا، ما تالش بسیار جدی کردیم ـ که از آن ُفرصت استفاده شود و 

 مطرح گردهمآیی چِپ افغانی را در همان ُجنبشسی ما بتوانیم مسایل اسا

ما سه تن از رفقای خود را به کمیسیون مؤظف فرستادیم که در آن . کنیم

نیرو نیم، مجمع هدف ما این بود که اگر بتوا. جا این مسایل را مطرح کنند

 واحد گردهمآیی را به حیث دو تالش در یک گردهمآیی چپ و آن های

 رسمی ارایه کردیم، که ما حاضر هستیم پیشنهاد. متشکل کنیم

کمیسیونهای هردو مجمع را مشترک بسازیم و یک جا به خاطر بحث 

 گردهمآیی چپ در یک ساختار برویم و در یک ُجنبشدربارٔه مسایل 

یی آهاد ما در کمیسیون برگزاری گردهمبا تأسف که پیشن. شرکت کنیم

لیل بسیار خاص که به  اپریل مورد پذیرش قرار نگرفت آن هم به یک د۱۹

ما، . ما اصاًل نمیخواهیم که مسألٔه چپ در این جلسه مطرح شود: ما گفتند

این موضوع از !  شرکت کندگردهمآییکه چپ در چنین اصاًل نمیخواهیم 

طرف یک تعداد رفقایی که در آن جا همه کاره بودند بسیار با صراحت به 

  .ما گفته شد

میه یی را نشر کردیم و ماهیت آن جلسه  به دنبال آن تالش، ما اعالرفقا،

 اهداف دیگری به جز از وحدت گردهمآییرا افشا کردیم که در پشت آن 

نهضت آیندٔه افغانستان به همه رفقایی .  چپ افغانی دنبال میشودُجنبش

یی ماار داد تا هوشیارانه از این گردهی حزب بودند هشدمانهارکه در خط آ

نی تنها به  ش کاماًل آگاه هستند که باالخر اجرفقا از نتای. فاصله بگیرند

 نینجامید، بل معاملٔه سیاسی پشت پرده یی بود که از آن ُجنبشوحدت 

،  سر زده اندُجنبشز بازمانده های یک تعداد از  بیروکراتهای جدیدی که ا

    .میخواستند بهره برداریهای سیاسی کنند

  ←،     سر گرفتیم؛ ولی از، ما راه مجمع رابه دنبال آن رویداد ،رفقا



 اپریل، تالشهای بسیار جدیی صورت گرفت تا ۱۹ گردهمآیی پس از 

زمان ما، به حمالت شروع کردند به تجرید سا. طرحهای ما را ناکام سازند

واضح است که . ی، به تخریبات دشمنانٔه بسیار جدی سیاسخارج از فرهنگ

ا به طرف اعضای سالم ما در برابر این تخریبات مقاومت کردیم و مراجعٔه م

از آن به بعد رفقا، یک تعداد گرایشهای دیگر هم به .  بودُجنبشاندیش 

 چپ دموکراتیک نیرو هایوجود آمد که گویا خارج از طرح ما برای مجمع 

یک تعداد از رفقا در شهر هامبورگ از . طرحهای دیگری را ارایه کنند

ت به عمل آوردند تا کار سازمانهای مختلف ـ از جمله از سازمان ما ـ دعو

البته ما در آن پروسه ها شرکت . ایجاد یک سازمان مشترک را آغاز کنند

ایجاد یک کردیم و در سند نهایی که در آن جلسات تصویب شد موضوع 

ما با وضاحت .  چِپ افغانی را به ُکرسی نشاندیمسازمان مترقی دموکراتیک

دفی صورت بگیرد در غیر یاد آور شدیم که باید تالشها در جهت چنین ه

  .آن ضرورت شرکت در چنین اقدامهایی وجود ندارد

امروزه رفقا، وقتی که ما وضعیت سیاسی کشور را مورد تحلیل قرار 

میدهیم، نباید منتظر باشیم که با تحوالت تازه یی که در سطح جهانی، به 

ر خصوص در ایاالت متحدٔه امریکا به وجود آمده، استراتیژی ُکلی ناتو د

   .مورد افغانستان و حاکمیتش دگرگون خواهد شد

ر فقدان کادر  در اثکه ممکن است رفقای ما دلبستٔه این بودندیک تعداد از 

، به این ها مراجعه شود و این ها میتوانند در بیروکراتیِک حاکمیت

البته انتظارات آنان واهی و بی . مقامهای بسیار کلیدی حاکمیت جا بگیرند

  .ماندفرجام خواهند 

امروز روی مسأله یی که میخواهیم توجه رفقا را متمرکز بسازیم، این 

ان است، که ما چگونه میتوانیم از همین وضعیت، حرکت ایجاد یک سازم

 این ُجنبش مجموع ای پیشنهاد ما بر؟واحد مترقی چپ را سرعت ببخشیم

 دسته  را یک بار به صورتُجنبشاست که ما باید مسایل اساسی این 

این امر در همین گونه مجمعی که ما . ی مورد تحلیل قرار دهیمجمع

طرحی است که مجمع در . پذیر است تدویر آن را پیشبین هستیم امکان

چهار سیمینار تقسیم شود و در این سیمینارها ـ البته با آماده گیهای 

قبلی ـ مسایل مربوط به پالتفورم واحد، مورد بررسی قرار گیرد و مسایل 

ه ساختاِر سازمان بعدی به تحلیل گرفته شوند و در پایان مجمع مربوط ب

بتوانیم به یک پالتفورم واحد مرامی و تشکیالتی دست یابیم و از آن طریق 

  . بتوانیم یک کنگرٔه سازمان سراسری را دعوت کنیم

. این است رفقا، پروژه یی که ما از یک سال بدین سو برایش مبارزه میکنیم

 بر م که این مجمع دایر شود؟ رفقا، حتمًا به این پدیدهچرا ما تالش داری

 در زیر سقفها کمونیستها هستند؛ در خورده اند که هستند کسانی که

؛ ما ما کمونیستها هستیم: "ار میدارندمحافل عروسی یا شب نشینیها اظه

ولی ." انقالبیون هستیم و ما یک ذره هم از این مواضع عدول نمیکنیم

انی آنها را میبینیم، متوجه میشویم که با آن وقتی مواضع سازم

  برایشاندیگر: موضعگیریهای فردی شان از زمین تا آسمان فاصله دارند

موضوع چپ و مسایل مربوط به زحمتکشان و مبارزٔه طبقاتی و حضور 

نماینده گی سیاسی زحمتکشان در وضعیت سیاسی کشور، اصاًل مورد 

  !! بحث نیستند

  

ت رفقا که یک بار این مسایل را از پایین، یعنی از پیشنهاد ما این اس

مجموع رفقایی که فعاًل در صفوف تمام این سازمانهایند و یا خارج از این 

سازمانها عالقه مند از سرگیری یک مبارزٔه منسجم هستند مورد بررسی 

. قرار بدهیم، مطرح کنیم و به یک توافق ُکلی و همه جانبه دست یابیم

ن توافقی برسیم، مسایل عملی برگزاری کار کنگره کار وقتی که به چنی

رفقا میبینند که همین اکنون در بین دو سازمانی که از نگاه . ساده است

کمیت سازمانهای جدی هستند، وقتی روند وحدت شان مطرح است، چی 

چرا این وحدت در این موقع با . مشکلهای جدیی در بین شان وجود دارد

 و دالیل پشِت پردٔه این قضیه در کجا است؟ این عجله مطرح میشود؟

 غافلگیر شود؟ ما میخواهیم که تمام رفقای ُجنبشچگونه میخواهند که 

 چپ از این مسایل مطلع باشند و مورد بحث آنها قرار ُجنبشمربوط به 

  .گیرند

میخواهیم در تابستان امسال : پروژه یی که ما داریم چنین است رفقا

اگر . کراتیک، مترقی و صلحخواه را دایر کنیممجمع نیرو های چپ، دمو

 در این مجمع شرکت کنند ُجنبشتعداد کثیری از رفقا و کادرهای ورزیدٔه 

و پس از بحث ما بتوانیم به یک توافق برسیم، یک گام بسیار اساسی و 

  .جدی را برای سرنوشت کشور طی خواهیم کرد

زیر این سقف دعوت به همین منظور است، رفقای عزیز، که شما را امروز 

 دیدگاه های شما چی است؟ آیا  ایم تا بدانیم، نظر شما چی است؟کرده

روشی را که ما در پیش گرفته ایم، روش دقیق است؟ آیا این امر به یک 

نتیجٔه سودمند و مؤثر برای اهدافی که در پیش داریم، خواهد رسید؟ یا 

 رفقا موضوع مورد برای تکمیل این پروسه نظریات دیگری دارید؟ این است

  . بحث امروز ما

یک تعداد از سازمانهایی که از : هایی داریم وردآالبته ما تا به حال دست

جدا شده اند در مجموع با طرحی که ما داریم، توافق . ا. خ. د. بدنٔه ح

تعداد زیادی از این سازمانها عالقه مند اند که در یک کنگرٔه واحد . دارند

اه اصول وقتی که ما با یک تعداد از این سازمانها البته از نگ. شرکت کنند

صحبت میکنیم، اختالفات بسیار کوچکی وجود دارد، ولی، ما زبان واحد 

نداریم، وقتی که زبان واحِد چپ را ارایه میکنیم، میبینیم که در مسایل 

مختلف مواضع واحدی را مطرح کرده ایم و وقتی که بحث میکنیم، 

اضع ما مشترک است؛ یعنی، کارهای جدیی در میبینیم، که تقریبًا مو

پیش روی ما وجود دارد، هم از نگاه زبانی که چپ افغانی باید به وجود 

تفاهمهای ترمینولوژیک را رفع سازد و هم از نگاه محتوای  بیاورد و سؤ

برنامه هایی که ما در پیش روی خود داریم، باید یک خِط واحد را دنبال 

  . کنیم

  !رفقای عزیز

ا هم با تجارب فردی تان و هم با روابط گسترده یی که دارید، الُبد شم

 فعاًل به این نیازمند است که به طرف یک ُجنبشمتوجه هستید که 

  . سازمان واحد حرکت شود

  .این است رفقای عزیز، مسایلی که میخواستیم، با شما در میان بگذاریم

  .از توجه تان تشکر رفقای عزیز

  

ولیتهای عظیم فردای نهضت آیندٔه افغانستان به این باور است که دیگر دوران رکود چپ افغانی به سر رسیده است و باید با شهامت سیاسی به مسؤ  

باید به این انتظار پاسخ مثبت داد و راه ایجاد الترناتیف سیاسی را برای کشور باز . مردم در انتظار نیروهای صدیق سیاسی خود اند. مان بیندیشیم

  . اقتصادی را به دست گیرد-هیچ نیروی بالقؤه دیگری به جز چپ دموکراتیک افغانی وجود ندارد که بتواند سکان تحوالت مترقی سیاسی . کرد
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: حکیم روان و صدیق وفاایبی، پس از سخنرانی یق نهای رف توضیح
 تشکر وفا صاحب، 

  . در آغاز میخواهم در رابطه به مسألٔه پناهنده گان در هالند، مکث کنم

 در تمام اقداماتی که از طرف -صاحب گفتند   قسمی که وفا-رفقای ما 

ما . کمیتٔه دفاع از پناهنده گان هالند مطرح شده، وسیعًا شرکت کرده اند

خود را مشمول پروسٔه دفاع از رفقایی که در وضعیت ناگوار قرار دارند، 

من، شخصًا در اثر . میدانیم و در عمل هم در این پروسه شرکت کردیم

تقاضای رفقا، موضوع پناهجویان را از طریق فرکسیون چِپ پارلمان اروپا، 

 جایی که ما به ریاست پارلمان اروپا انتقال داده ام؛ یعنی صدای رفقا را تا

در عرصٔه همبسته گیهای بین المللی امکان داشتیم بلند کرده ایم و وعده 

داده ایم که تا جایی که دست ما برسد و امکانات داشته باشیم این موضوع 

  . را دنبال میکنیم

خوب . حال می آییم روی بعضی مسایل بسیار جدی که شما مطرح کردید

ن جا شروع میکنم، که ما در است که کمی بحث باز شود و من از ای

با  و یکی از آغازین نشستها بود، رفیق وفا دایر شده بودنشستی که در خانٔه 

 یکی از رفقای رهبریصحبتها که با در آن . بسیار خلوص نیت شرکت کردیم

 به ما – هنوز نهضت فراگیر وجود نداشت -صورت گرفته بود . ا.خ.د.ح

نهضت ایجاد میشود که از توضیح داده شد که یک سازمان یا یک 

مارکسیستهای افغانستان گرفته تا بخشی از مجاهدین مترقی را در خود 

متشکل میسازد و این، راه را به طرف تحوالت بعدی در کشور باز خواهد 

 چپ افغانی ُجنبشما در جریان صحبتها، تأکید میکردیم که باید . کرد

ی نکرده بودیم که گویا با در آن جا ما به هیچ وجه کدام توافق. احیا شود

پس از آن مذاکرات ما . بخشی از مجاهدین در یک سازمان داخل میشویم

در ". ما راِه زحمتکشان را برمیگزنیم"یک اعالمیه نشر کردیم، زیر عنوان 

این اعالمیه ما هیچ کسی را رفقا، نی ارتجاع نوین نامیدیم، نی گفتیم که 

 هوشدار دادیم که ُجنبش ولی، به ُفالن رفیق مربوط ارتجاع نوین است،

.  و بعدًا دیدیم که تبارز هم کرد-ممکن گرایش ارتجاع نوین تبارز کند 

 هفت سال از آن نشست میگذرد؛ گرایشهای -رفقا، میبینند که تقریبًا شش

در آن جا ما از نگاِه .  شکل گرفتُجنبشمختلفی در بین بازمانده های 

شان را مطرح کردیم، یعنی احیای مواضع طبقاتی برگزیدن راه زحمتک

ما . سازمان باید متعلق باشد به اقشار و گروههای زحمتکِش جامعٔه افغانی

به هیچ وجه خواستار این نبودیم که از مارکسیستهای افغانستان گرفته تا 

بخشی از جهادیها در یک سازمان که هنوز معلوم نبود زیر کدام پروژه، 

صرف مسأله . ه شکل میگیرد، متشکل شوندکدام اساسنامه و کدام مرامنام

ما از آن نی زیاد گفته ایم و نی زیاد توافق . همان طور مطرح شده بود

ما مواضع خود را بسیار آشکار برای این که سؤ تفاهم صورت . کرده بودیم

ما وفادار به همان اعالمیه هستیم، تا . نگیرد، طی یک اعالمیه نشر کردیم

ما راه زحمتکشان را دنبال میکنیم و هیچ بود، که امروز هستیم و خواهیم 

  .  ارتجاعی نخواهیم کردنیرو های، با  جهادینیرو هایگونه معامله یی با 

 مثل مفاهیم -ارتجاع نوین به حیث یک مفهوم جدید که ما مطرح کردیم، 

 به هیچ وجه به شخِص - مطرح کردیم ُجنبشدیگری که برای نوسازی 

ما مجموع گرایشی را که . زی ما تکیه نمیکردا آن رفیق دیرواین ی

وین مطرح میتوانست، این موضعگیری را مطرح کند، به حیث ارتجاع ن

این که تشُخص این مفهوم به کی تکیه کرد، این به ما تعلق ندارد، . کردیم

  . به همان کسانی تعلق دارد که مشمول همان گرایشها شدند

  رفقای عزیز،

اگر همین . گفتن، کمی دور از انصاف است" دمحورخو"را . ا. آ. سازمان ن

سازمانهای دیگر، به خصوص همین دو سازمان که میخواهند وحدت کنند، 

امروز مرامنامه و اساسنامٔه سازمان ما را بپذیرند، ما سر سوزن ادعای 

اگر محتوای اساسِی سیاسی طبقاتی اسناد . نداریم رهبری سازمان واحد را

به حیث سربازان انقالبی در سازمان واحد شرکت ما را میپذیرند، ما 

من، شخصًا سر سوزن ادعای این را ندارم که این سه سازمان . میکنیم

  . وحدت کنند و من رهبر این سه سازمان شوم

   ،رفقای عزیز

 شروع کردیم و با جدیت رفیق معدود سال پیش با چند ۹مبارزه یی را که 

ینی کشور و قانونمندی تاریخی دنبال می کنیم فقط بر اساس وضعیت ع

 مطالبات زحمتکشان در عرصٔه سیاسی دادِن این مبارزه به خاطر تبارز

شما، رفقا، در اسناد ما . ؛ ما هیچ هدف دیگری نداشتیمنی بودمبت

میخوانید که  ما برای تعمیم و اجتماعی ساختن معرفت، ثروت و قدرت 

ساسی فعالیت سازمان ما ولی شما شاهد هسستید که ُبعد ا. مبارزه میکنیم

. ما میخواهیم اندیشه های واقعی چپ را اشاعه بدهیم. پخش اندیشه است

رفقا هیچ گاهی نشنیده باشند که رهبری نهضت آیندٔه افغانستان یا رفقای 

ما به خاطر گرفتن ُکرسی به این یا آن مقام مراجعه کرده باشند؛ ما در 

به ما . ز سازمانها توافق نداریمرابطه با انتخابات پارلمانی با بسیاری ا

میگویند که لنین در دومای تزاری شرکت میکرد، بلشویکها در آن شرکت 

ما این . میکردند، ما هم میرویم از تربیون این پارلمان استفاده میکنیم

تحلیل را ارایه کردیم که این انتخابات به هیچ وجه با آن انتخابات همسان 

فتاد هزار قوای خارجی در کشور وجود در شرایط سیاسیی که ه. نیست

دارند و جهادیهای قرون وسطایی حاکمیت دارند و میخواهند از طریق این 

نوع انتخابات یک سیمای دموکراتیک برای خود بتراشند، شرکت کردن در 

ما رفقا را متوجه این نوع . انتخابات مشمول شدن در بازی ارتجاع است

 .ت کنیم و امروز معلوم استپروسه شرکخطر ساخته ایم که نباید در این 

 شرکت این رفقا در ارگانهای حاکمیت نی تنها بر این که کار ،رفقا

، صحه گذاشت ه نفع مردم افغانستان انجام دهندسودمندی را نتوانستند ب

بل که خود شان مشمول همین پروسه ها شدند و برای یک دولت کاماًل 

وتالیتار دارد و هیچ کسی خارج از ضد دموکراتیک که قانون اساسِی تیپ ت

ما روی این . اسالم نمیتواند در داخل کشور فعالیت کند، خدمت کردند

. نکته تکیه میکردیم که چِپ افغانی باید استقالل هویتی خود را حفظ کند

تا وقتی که به حیث یک نیروی مستقل مشمول وضعیت سیاسی نمیشود، 

 ارتجاع: ین یک امر واضح استا. هرگونه اتحاد بازی پیش از وقت است

   میخواهد که از گروپهای مختلف ما استفاده کند و در وضعیتی که تناسب
 ارتجاع قرون وسطاییست، گروپهای کوچک ما چی کرده به نفعقوا کاماًل 

نیرو میتوانند؟ تناسب قوا را برهم زده نمیتوانند، به جز این که به حیث 

چنین . ن ها مورد استفاده قرار بگیرندآ" اقداماتی" کوچک ریزرفی یا های

 ←ی، یگانه گپ چُجنبش همینجاست که سر وحدتاز . است تحلیلهای ما
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نیرو چرا ما مجمع . ش و ظهورش در وضعیت سیاسی کشور تکیه میکنیما

 چپ را پیشنهاد میکنیم رفقا؟ چرا این ها در آن شرکت نمیکنند؟ های

ث، ماهیت سازمانی را که بعدًا برای این که ما میخواهیم، که در وقت بح

ما میخواهیم که در . میخواهیم بسازیم، آشکار شود و این ها نمیخواهند

 را ُجنبش با هم شرکت کنیم و از آن طریق مرامنامٔه ُبنیادیبحث جدِی 

وقتی که ما میگوییم، دولت باید متکی به منافع مردم . برون بکشیم

میگویند، که چرا طبقه را می افغانستان و طبقات زحمتکش باشد، به ما 

آورید؟ دیگر مبارزٔه طبقاتی تمام شده، صرف مسایل ملی مطرح است، ما 

منافع "باید بر سر منافع ملی تکیه کنیم، ما در این جا میگوییم، نی رفقا 

ما باید منافع طبقات . فعاًل یک سره در اختیار ارتجاع حاکم است" ملی

طرح منافع ر جدی است، ما اصاًل با اختالف بسیا. زحمتکش را مطرح کنیم

  .ملی در همین وضعیت سازگار نیستیم

شما مطلع هستید که بودجٔه دولت افغانستان یک ملیارد دالر ، رفقای عزیز

ملیون  هفتصد. ملیون یورو میشود هفتصد است؛ یک ملیارد دالر، تقریبًا

شما . کنممی  من در آن کاربودجٔه شفاخانه یی کهیورو برابر است با دوسال 

باشندٔه فقرزده اش با  یک کشور چنین ویران را با سی ملیون میتوانید چطور

همه خاک زدن در چشم  ها هفتصد ملیون یورو بازسازی کنید؟ تمام این پروژه

مسایل را روی   اینچرا ما مشمول این پروسه ها شویم؟ بیایید که ما. مردم است

 که ما با هفتصد ملیون یورو چرا بازی این قضیه را بخوریم. میز بریزیم

میتوانیم برای اقشار غریب جامعه چیزی برسانیم، چی را رسانده میتوانیم؟ 

ملل متحد در تحلیلهای خود میگوید، اگر آهنگ رشد افغانستان ده درصد 

 توانایی این را پیدا صرف دولت افغانستان ۲۰۲۰، تا سال درسال باشد

  . کندمیکند که بودجٔه ُپلیس خود را تمویل 

در این جا رفقای عزیز زنده گی ملیونها هموطِن فقیر ما هیچ مطرح 

در این جاست رفقای گرامی . نیست، هیچ یک از این قضایا مطرح نمیشود

که اختالفات شکل میگیرند، ولی چرا از بحث میگریزند؟ ما به همٔه رفقا 

ی آغازین حزب دموکراتیک خلق مانهارمراجعه میکنیم که وقتی آ

را پیش . ا. خ. د. حستان را مطرح میکنید، یک مرتبه، برنامٔه عمل افغان

، سرتا پای آن زحمتکشان بود، طبقات محروم بود، مبارزه چشم بیندازید

 رفع خشونت طبقات حاکم بود؛ کدام یک از این فع استثمار بود،برای ر

ش هم  ایگر از سر گرفته شده است؟ رفقا یک یک بار دیُبنیادیشعارهای 

که حاال " دموکراسی"و " بازسازی"ولی ما زیر مفاهیم بسیار ُکلِی ! نیست

د روز است و آنها را  میکانیزمهای بین المللی در اختیار ما قرار ُم

! کدام بازسازی؟ دموکراسی! بازسازی افغانستان! میدهد تفکر میکنیم

 صد رفقا میفهمند که امروز داشتن چند تلویزیون مبتذل و چند

 به طور انارشیک در افغانستان نشر میشوند و محتوای شان نشریه یی که

در مجموع در اختیار ارتجاع قرون وسطایی است، دموکراسی مطبوعات 

که وقتی یک جوان مقاله یی را از  دموکراسی واقعی همین است،. نیست

ز به بیست سال حبس انترنیت چاپ میکند به مرگ محکوم میشود و امرو

روی سیاسِی ا بازی این گپها را بخوریم؟ ما اگر نی ما چر؟محکوم شده است

نیم در سیاستهای کشور اثر گذاری کنیم، حداقل منسجم نیستیم که بتوا

  . به حیث یک نیروی روشنگر باید این مسایل را برمال بسازیم

، از همینجاست که ما به همه رفقا مراجعه میکنیم خالصه رفقای عزیز

ا هم شرکت میکنیم و به یک پالتفورم که بیایید در یک مجمع بزرگ ب

وقتی پالتفورِم واحد را همٔه ما پذیرفتیم، میرویم به طرف . واحد میرسیم

محوری است؟ ما از پیش نمیگوییم که در  کنگره؛ کدام این طرحها خود

رفقا با تجربٔه چهل سالٔه انقالبی شان . این کنگره کی رهبر سازمان باشد

ایسته ترین رفیق را از بین خود انتخاب اتیک شمیتوانند به طور دموکر

 جز همین هدف، هدف ما صادقانه و رفیقانه برای تان میگوییم که به. کنند

  . وجود ندارددیگری برای ما

وقتی که اسناد مرامی و اصولی ما واقعًا متکی باشد به منافع زحمتکشان 

سپاهیان افغانستان و مورد قبول تمام مبارزان قرار بگیرد، ما هم به حیث 

  . در آن شرکت میکنیم

 که تعدادی - و این یک امر  طبیعییست ـدر این جای شکی نیست، رفقا 

ستند که هار گرفته اند، عالقه مند این هم که در رأس سازمانها قر

رفقا ما به . سازمانهای کوچک شان به سازمانهای بسیار بزرگ تبدیل شود

ی ُرمانهادیروز وفادار به آخاطر همین مراجعه میکنیم به تک تک رفقای 

که بیایید در یک مجمع مسایل را مطرح میکنیم، دسته جمعی، . ا. خ. د. ح

اگر فکر . بدون تشکیالت امروزه، میرویم به طرف یک ساختار جدید

  میکنید که از این کرده راه بهتری وجود دارد، شما آن را نشان بدهید، ما 

گر بحث کنیم، رسمًا بحث کنیم، کاماًل حاضر هستیم که با سازمانهای دی

پیش از پیش ! اما، نی زیر سقف محافل و شب نشینیها، بل در بیرون

 بفهمند که در روی چی مسایل ما عین را نشر میکنیم تا همه مآجندای

نی .  علنی اظهار کنیمُجنبشما باید بحثهای خود را به تماِم . بحث میکنیم

یایید ُکرسیها را بین خود تقسیم این که ما در پشت سر معامله کنیم که ب

. ما آماده هستیم تا سر مسایل اساسی، رو در رو، بحث کنیم!! میکنیم

سایتها وجود دارند، با هم به بحث مینشینیم و بحث را به اطالع ُکل 

. پرابلِم ما در همین جاست! ولی، این را نمیپذیرند، رفقا.  میرسانیمُجنبش

  . ازمانها در داخل و خارج در مذاکره استیمما همین حاال با یک تعداد از س

ها رفقا،  اتحاد. تماِم تالش ما این است که یک سازمان واحد ساخته شود

 نیرو هایتا زمانی که . مثل اتحاِد شمال به سود ارتجاع تمام میشود

پراگندٔه چپ را به حیث یک نیروی مستقل سیاسی تبارز ندهیم، آنها از 

این تحلیل سیاسی ماست، و از . ری خواهند کردپراگنده گی ما بهره بردا

همینجاست که ما بسیار عالقه مند این هستیم که وحدت صورت بگیرد، 

سنگ اندازی . ا. خ. د. ی حمانهار چپ و رفقای وفادار به آنیرو هایوحدت 

؛ این ها به هیچ وجه عالقه  مشهود استاماًلیک تعداد از رهبران گذشته ک

ولی چه . دست بدهندهره های دیروزی خود را از مند این نیستند که چ

آخرین . باید کرد؟ ما به هیچ وجه بی احترامی در برابر این رفقا نمیکنیم

، خصوصًا رهبران ُجنبشاعالمیه یی را که دربارٔه تجلیل از شخصیتهای 

 شان احترام تمام.  ماستفقید، نشر کردیم، انعکاس دهندٔه همین برخورد

ولی از احترام تا کیش شخصیت فاصله زیاد . استنزد ما یک سره حفظ 

  .است

ما کمونیستها هستیم؛ من برای : لفونی میگویندی ما برایم تیبرخی رفقا

تید که در وحدت شمال شرکت شان گفته ام که چگونه کمونیست هس

: میگویند. ؟ اگر کمونیست هستید، بیایید با هم صحبت کنیممیکنید

ولی تا آن جا که ما اطالع ." نظر بگیریدشرایط داخل کشور را باید در"

ما همان رفقای انقالبی هستیم، : داریم در آن جا اکثریت رفقا میگویند

 ←یعنی تقریبًا . میدهیمدامهخلق افغانستان را اهمان راه حزب دموکراتیک 
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کدام میکانیزم را پیدا پس .  میخواهند همان راه را ادامه بدهندهمه

 ما چیز دیگری پیدا کرده ه پیدا کند؟کنیم، که همان راه ادام

مرامنامٔه حزب "نتوانستیم به جز این که بگوییم که رفقا این است طرح 

نظریات تان را بدهید، میتوانیم بر اساس . با اساسنامه اش" مردم افغانستان

تعدادی از تخریبکاران گفتند که اینان . آنها یک کنگره را دعوت کنیم

ما آن پروژه را کنار . فغانستان را بسازندمیخواهند حزب کمونیسِت ا

 نیرو هایگذاشتیم و گفتیم، خوب است میکانیزم دیگری را که مجمع 

همه میتوانند در آن شرکت کنند و هر رفیقی . چپ است جستجو کنیم

به این خاطر بود که ما سایت و نشریٔه . که نظری دارد در آن جا ارایه کند

 دادیم که بیایید در این بحث شرکت کنیم و آینده  را در اختیار رفقا قرار

 قابل مالحظه یی از رفقا را از تمام جریانها، از برویم به طور عملی تعداِد

تمام بخشهایی که وجود دارند و میتوانند ممثل واقعی یک حرکت چپ 

ش را نیز در نظر  اباشند، در زیر یک سقف جمع کنیم؛ میکانیزمهای عملی

آن را برای ما م اقداِم سحرآمیز دیگری را بلد هستند، کدااگر رفقا . گرفتیم

. بگویند، که همان را پیش بگیریم و برویم به سوی ساختن چنین سازمانی

بحث کنیم، به : های ما ما راه حل دیگری نداریم رفقا، این هایند پیشنهاد

  .توافق برسیم و برویم به طرف یک ساختار

ی و غیر طبقاتی در افغانستان امروز در مورد سیاستها و پدیده های طبقات

 نمونه به طور. باید گفت که اقدامات ناتو در مجموع ماهیت طبقاتی دارند

به حیث  سیستمی عمل میکند که انجو ها  : انجو ها را در نظر بگیریم

ون ؤانجو ها در تمام ش. ی صورت بگیردهای اجتماع  انفجارگذارندن

هند گونه یی از اقتصاد فاسد را بسازند اجتماعی ما داخل شده اند، و میخوا

این .  تبارز دسته جمعی خشونتهای مردمی و اجتماعی را بگیرندکه جلِو

جزیی از سیاستهای طبقاتیست که از یک البراتوار جدی بیرون میشود و 

به این . میخواهند، کشورهای مثل افغانستان را همین طور بچرخانند

 چپ را راه بیندازیم، باید این رو هاینیاساس رفقا ببینید، اگر ما بحث 

ما اگر معتقد به . مسایل خود را حل کنیم و من یقین دارم که حل میشوند

ی حزب وطن هستیم، چطور امکان دارد که کنفرانس ُبن را که ُرمانهاآ

تمام ارتجاع . پیامد فروپاشی حاکمیت حزب وطن بوده، طبقاتی ندانیم

رد و ارتجاع قرون وسطایی را بر جهانی علیه حزِب وطن صف آرایی ک

این است یک . مسند قدرت نشاند؛ این طبقاتی نبود؟ واضح است، که بود

ازمند این بحثها هستیم؟ نمونٔه بسیار بارز از این که واقعًا رفقا، ما و شما نی

نی تنها .  ما باید گذشتٔه سیاسی خود را نقد کنیم: گفتند کهرفیق رهی

. تٔه ایدیالوژیک خود را نیز باید نقد کنیمگذشتٔه سیاسی خود را بل گذش

ایدیالوژیک، به معنای این که ما را در چارچوِب چند تا اندیشٔه خشک نگه 

کرده بودند و تفکر باز، تفکر دینامیک و تفکر سازنده را که ما آن را 

رفقا ببینید، در دوران . میگوییم، از ما گرفته بودند" مارکسیزِم نقاد"

ٔه ما، رفقای نظامی ما مصروف جنگ بودند، رفقای حاکمیت چهارده سال

در آن مقطع به کدام رفیق . دیگر مصروف گرداندن ادارات دولتی بودند

. کتاب درست مارکسیستی رسیده بود که مطالعه کند؟ به هیچ کس نی

یکی از فاجعه هایی که بر سر حزب ما آمد این است که ما چنان در 

 ُجنبشر و ابعاد اندیشه یی و تیوریک پراتیک انقالبی غرق شدیم که تفک

کاماًل از دست ما رفت و به همین دلیل است که امروز به فقدان تحلیل 

مسایل را مورد تشخیص و تحلیل درست قرار داده . مواجه هستیم

جدیت نمیتوانیم  ولی، این که در زیر این سقف با همین آرامش و همین 

من، همین حاال رفقا، . ستورد بزرگ اآبین خود صحبت میکنیم یک دست

از دیدگاه من . هیچ احساس نمیکنم که ما در یک جلسٔه حزبی نباشیم

جلسٔه حزبی این است که با همین شفافیت و . جلسٔه حزبی همین است

صداقت رفقا نظریات خود را ابراز میکنند و تحمل گوش کردن را داریم و 

ت که میبینیم که کدام حرف رفیق دقیق است، در کجا ممکن اس

تنها به این . کاستیهایی وجود داشته باشد و چرا چنین کاستیها وجود دارد

نی، عاملش را .  درست نیستشما بسنده نکنیم که به رفیق بگوییم که گپ

برای این که میبینیم که در ارادٔه رفیق ما یک ارادٔه انقالبی . باید پیدا کنیم

ریت مردِم افغانستان وجود دارد؛ اراده یی است، که میخواهد به نفع اکث

مشکل این است که در درون . پس مشکل در جای دیگریست. عمل کند

، حزب وطن .ا. خ. د. ح. بحث سازنده و رفیقانه نشد. ا.  خ.د. ح

تیوریسینهای خود را نداشت، ایدیالوگهای خود را نداشت که بتواند این 

  .دهدمسایل را به صورت همه جانبه در جلسات عام تبارز و توضیح ب

 دقیقًا توضیح دادند که منظور  برگشت به مبدارفیق رهی با طرح موضوع

برگشت به گذشته نیست که ما از سر حزب وطن را با همان اساسنامه و 

برنامه اش از سر بسازیم، نی، ولی محملهای انسانی حزب وطن وجود 

دارند؛ خود حزب وطن برای همیش به تاریخ افغانستان تعلق دارد ولی 

م پراتیک اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مبارزاتی که حزب دموکراتیک تما

همین . کرده است در ساختار امروزی جامعٔه افغانیست؛ نابود نشده است

ما . و شما در زیر یک سقف جمع هستیم، جزیی از این ساختار است که ما

هستیم ولی، حزب وطن به حیث یک سازمان سیاسی دیگر کاماًل به 

اگر ما میخواهیم چیزی از حزب وطن را اعاده کنیم، . داردگذشته تعلق 

باید بر اساس مسایل امروز خود اعاده کنیم؛ چی مانده؟، تنها محملهای 

 آن حزب مانده ُبنیادیولی، دیگر چی مانده؟ اندیشه های . انسانیش مانده

اگر این خصلت اساسی سازماِن . که همانا رجوع به طبقات محروم است

من هیچ ضرورت .  بگیریم، دلیلی برای مبارزه نمی ماند آنز اسیاسی را

این را نمیبینم که بروم در حزبی که برای انسان زحمتکس مبارزه نکند 

اگر . یکنند دیگری وجود دارند که این کار را منیرو های. عضویت پیدا کنم

 زحمتکش افغانستان نباشد، کدام منافع ملی رجوع اساسی ما به خلق

  زٔه ما خواهد بود؟ موضوع مبار

رفقا آیا امروز حضور قوای ناتو مشموِل منافع ملی افغانستان نیست؟ آیا 

نبود این قوا افغانستان را به پاکستان متعلق نخواهد ساخت؟ این مسایل 

 پاکستانی بر -آیا باید ترجیح داد که حاکمیِت طالبی . قابل بحث اند

نبود هفتاد هزار قوای افغانستان باشد؟ تناسب قوا طوری است که در 

آیا باید همین حاال این شعار را پیش کشید؟ . بیگانه چنین خواهد شد

. د. چند شب پیش با یکی از رفقای بسیار ارجمندی که از اساسگذاران ح

ایبی من با همه گپهای تان وی گفت، رفیق ن. است، صحبت داشتم. ا. خ

سی جامعٔه افغانی، تضاد ستم، مگر یاد تان نرود که امروز تضاد اساهموافق 

ش دویدم و گفتم  امن، در گپ. بین مردم افغانستان و قوای خارجیست

ور میتوان که افغانستان امروز را خارج از ارتجاع حاکِم امروزش مطرح طچ

کنیم؟ ممکن نیست، مجبوریم که این تضاد را درنظر بگیریم یعنی، این 

و امپریالیزم بسیج شود و یک طور نمیشود، که باید تمام قوای ما علیه ناتو 

 ←ربار که خارجیها از کشور بیرون شوند، باز مبارزات داخلی خود را از س
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 امر این گپ دقیق است، البته ما این کار را ببینید، رفقا، در ظاهر. بگیریم

باید بکنیم و شرایطی را به وجود آوریم که زمینٔه برگشت قوای ناتو را 

جا صرف به برون کردن قوای ناتو بسنده کنیم فراهم سازد ولی اگر در این 

 آیندٔه نزدیک افغانستان ُبنیادیو تحلیل ما همین جا متوقف شود، مسایل 

 نیرو هایاز نگاه سیاسی، راه باریکی که امکان دارد . را فراموش میکنیم

چپ از آن بهره برداری کنند، همین موقعیتیست که فعاًل قوای خارجی در 

گر ما به نام منافع ملی، در دام ناسیونالیزم کور بُیفتیم ا. کشور وجود دارد

 ارتجاعی کار نخواهیم کرد؟ اینها نیرو هایآیا عماًل به سود سیاهترین 

مسایلی اند که باید بین خود مورد تحلیل قرار دهیم و سیاستگذاریهای ما 

                    .باید بسیار دقیق باشند

 وضعیت سیاسی حضور پیدا نکند، منافع تا وقتی که یک سازمان چپ در

بازهم شاید بگویند، چرا چپ؟ چپ ! مردم افغانستان تضمین نخواهند شد

ببینید اگر ما و . را تنها به مفهوم مارکسیستی و کمونیستی نباید گرفت

یک سان " چپ"شما حاال سر تعاریف برنگردیم و دریافت خود را از مفهوم 

گویی میرسیم و اختالفات بسیار تصنعی نسازیم واضح است که به تناقض

ما دقیق   وطِن دیروزبلی اگر برنامٔه همان حزِب. بین ما ایجاد میشود

حزب در همان . خوانده شود، در همان مقطع واقعًا یک برنامٔه چپ بود

 شرایط کشور، به خاطر حفظ دستآوردهایی که درنظرداشت مقطع، با

  برنامٔه مقطعی -ت رفتند  و بعد دیدیم که چطور از دس-وجود داشت 

وقتی که رفیق نجیب در آن موقعیت و از آن . خود را پیش کشیده بود

منبر گفت که ما دیگر برخورد ایدیالوژیک نمیکنیم، به هیچ وجه به معنای 

این نبود، که گویا رفیق نجیب بگوید، دیگر ما پشت منافع زحمتکشان 

ضیه کی وضع کرده است؟ با این مساوات را در این ق. افغانستان نمیگردیم

قضایای افغانستان برخورد ایدیالوژیک نکردن، به معنای آن نبود، که از 

! این چنین نباید خواندش. منافع زحمتکشان افغانستان دست بردار شود

مسایلی از این قبیل قابل بحث بودند و ما این بحث را با دو مثال بسیار 

 بحث را با همین فضای رفیقانه ببینید، اگر ما همین. بارز آغاز کردیم

  . ماِن واحد میکشاندانکشاف بدهیم، ما را به طرف ساختن یک ساز

 وطِن دیروز برخیها میگویند که حزب اریم، اماسازمان ند فعاًل ، خوبرفقا

را به حیث یک ذهنیت امروز خود احیا کنیم، چون حزب در ذهنهای ما 

ایید که رفقا همین خانواده را وجود دارد و خانوادٔه دیروز داشتیم، پس بی

یا به شکل دیگری بگوییم که نی رفقا، از آن وقت تا حاال ما . احیا کنیم

یک سلسله پرابلمهایی دیگری داریم؛ بیایید که همه اش را مورد بحث قرار 

مفاهیم را .  زبان جدیِد چِپ خود را ایجاد کنیمآهسته آهسته. دهیم

ک پالتفورم واحد مورد قبول برای دقیق بین خود تعریف کنیم و روی ی

نی این که بازهم در آن . همه گی اتکا کنیم، که تفسیر واحد داشته باشد

مفهوم ایدیالوژی را بیاوریم، شما از ایدیالوژی یک تفسیر کنید و من از آن 

من به عنوان تیوری مارکسیستی بگیرمش، شما به . تفسیر دیگری کنم

آگاهِی " و رفقای دیگر به معنای حیث مجموعه یی از نصوص و دگمها

من یقین کامل دارم که ایجاد یک ! این کارها را باید بکنیم رفقا". کاذب

  .سازمان واحد ناگزیری تاریخ خواهد بود

  

  ، پوالد، داکتر شایسته، مجتبی و عبادیڅک محمد آصف خواتی، بشیر حسینی، داُود اصحبت رفیق نایبی، پس از سخنرانی

ا امروز با سربلندی میتوانیم بگوییم، که دعوتی را که از شما رفقای عزیز، م

کرده بودیم، به یک پیروزی تبدیل شده است؛ به چی معنا؟ مسایلی را که 

 نیرو هایآن مجمع . امروز ما این جا مطرح میکنیم، مسایل ساده نیستند

چپ، دموکراتیک، مترقی و صلحخواه را که ما میخواهیم در زیر یک سقف 

 و در عمل ظاهرروز شروع شده است؛ آن مجمع در ر شود، همین امبرگزا

ببینید، چقدر ما تناقض دیدگاهها، تفاوت نگرشها و تحلیلها ! همین است

داریم و برای بیرون رفت از وضعیت کنونی جامعٔه افغانی راههای کاماًل 

میبینیم که دیدگاههای ما در مورد منافع ملی، . مختلف را پیشنهاد میکنیم

سایِل طبقاتی، حضور قوای خارجی، حضور ارتجاع قرون وسطایی، چگونه م

 چپ با این نیروها روشن نیست، رفقا؛ هیچ کدامش روشن ُجنبشگِی پیوند 

بعضی رفقا میگویند که ما اول مسایل ملی را حل کنیم، یعنی قوای ! نیست

خارجی را از کشور بیرون کنیم، بعدًا مسایل دموکراتیک، منافع 

  .شان، منافع مردم، دولت دموکراتیک و این ها را مطرح میکنیمزحمتک

نیرو رفقا، این به معنای آن است که ما هنوز مسایلی را که برای مجموع 

 مترقی در همین مقطع مطرح اند، نتوانسته ایم درست تشخیص های

 کاماًل متناقض، دور از وظایف اگر هم تشخیص داده ایم، به طور. بدهیم

خود این امر نشان .  و کاماًل غیر منسجم مطرح شده اندنبشُجمرحله یی 

میدهد، رفقا، که حاال ما میتوانیم تشخیص بدهیم که چرا پس از تقریبًا 

 دولت دموکراتیک میگذرد و ما تا - از فروپاشی حزبکه  سال ۱۷ -۱۶

امروز توفیق نیافته ایم که یک سازمان یا حِداقل یک گرایش واحد ُکلی 

 تقسیم شدن همان حزب به سی سازمان و یک کتلٔه عظیم پس. بسازیم

و . ا. خ. د. غیرحزبی یک چیز قانونمند بود؛ چون اگر برگردیم به خود ح

ونه اتفاق حزب وطن، مالحظه خواهیم کرد که در بین همان حزب هیچگ

 واحدی در بارٔه مسایل وطنی ما وجود نداشت و نظری وجود نداشت، نگرش

 در حاکمیت قرار داشتیم، اگر قدرت دولتی را از ما در همان مقطعی که ما

از این جاست رفقا که کار ساختن سازمان . میگرفتید، باید از هم میپاشیدیم

میگفتند   رفقایی که یعنیجدید چپ دموکراتیک باید کاماًل از نو آغاز شود،

که ما قالب دیروزی را داریم، یا به هر صورت یک حزب وجود داشت و 

 است تا ما دوباره به همان اصول برگردیم تا همان سازمان اینک کافی

ساخته شود، متوجه میشوند که به هیچ وجه آن طور نیست؛ ما هنوز 

نتوانسته ایم مسایل بسیار اساسی را بین خود حل کنیم، حتا نتوانسته ایم 

آیا میشود مسایل ملی در گام اول و مقدم از دیگر . آنها را دقیق مطرح کنیم

ایدیالوژی ملی غیر "چیست؟ آیا " تفکر ملی" مطرح شوند؟ راستی مسایل

است " ایدیالوژِی طبقاتی"وجود دارد یا خود نوعی " طبقاتی یا فراطبقاتی

وابسته به آن برای تصاحب تمام که از سوی حاکمیت کنونی و تکنوکراتهای 

مد های ملی موعظه میشود؟ ما باید به طور همه جانبه و با خونسردی آدر

  . روی تمام این مسایل بحث رفیقانه و تحلیلی کنیم

یک سال پیش با یکی از اعضای چپ پارلمان ایتالیا که رییس کمیسیون 

ما میتوانیم در اروپا، در : او به من گفت. دفاع آن مجلس بود مالقات داشتم

پارلمان اروپا، صدای چپ افغانی را قسمی به ُکرسی بنشانیم که مشمول 

من، ناگزیر بودم، که بگویم، نی رفیق، . سازی افغانستان شودپروسه های باز

 ←  سازمان است؛ ما هنوز نتوانسته ایم متشکل شویم، زیرا۳۰این جا
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با سیاستهای درست بدون سازمان نمیشود : ؛ گفت. . .پرابلمهایی است و 

  !! برای تان متأسفم. کاری را از پیش برد

داریم و وظیفٔه ما ساختن یک سازمان واقعًا با تأسف که ما چنین نیرو را ن

 دموکراتیک است که به یقین ناگزیر خواهد بود مسایل ملی کشور را چِپ

حل کند و در برنامه اش موضعگیریهای بسیار دقیق و شفاف در رابطه با 

   مسایل و خارجینیرو هایحاکمیت ملی، استقالل کشور، حضور 

یر باید این مسایل را ما و شما ناگز.  داشته باشد راسرحدات کشور

اما، اول باید بین خود به توافق برسیم و پالتفورمی را که . مطرح کنیم

توسط همین تحلیل دسته جمعی ارایه میکنیم، باید تلفیق درونی 

  . داشته باشد و ُکل ما از یک دیدگاه دفاع کنیم

 بحثی را که ما و شما امروز آغاز کرده ایم، وسعت و ، من فکر میکنمرفقا

چرا ما با حوصله مندی گپهای همدیگر را گوش میکنیم؟ . گسترش میدهیم

 وقتی که شما  نظر را مطرح میکنیم و در تبادلُبنیادیبرای آن که گپهای 

 آینده بین خود جور نیستند، من با خشم سوی تان رفقای نهضت: بگویید

نمیبینم؛ من با خود میگویم، که ممکن است این رفیق ما را درست 

   .افته باشددرنی

وقتی باهم بحث میکنیم، متوجه میشوید که اگر صد در صد موافق نیستیم 

فق   میبینید که نود و پنچ در صد موا- که ممکن هم نیست چنین باشد -

 سراسری، نی تنها این فیصدی برای ساختن یک سازمان واحد. میشویم

  فرانسه که رفقا، در کنگرٔه اخیر حزب کمونیست . کافیست، بل زیاد هم است

 حزب تبارز کرد  گرایش متشکل در درون۳در اواخر سال گذشته دایر شد، 

ات تخابهرسه گرایش در ان. که هرکدام برنامه یی برای حزب پیشنهاد کرد

 ۱۶ آرا و سومی صد  در۲۶، دیگری  درصد آرا۵۵شرکت کردند، یکیش 

 رایشرهبری بعدی شان در شورای ملی از هر سه گ. درصد آرا را گرفت

رهبری کلکتیف جدید به اساس .  هر کدام تشکیل شدمطابق فیصدی آرای

آن دورانها دیگر به گذشته .  درون سازمان به وجود آمدگرایشهای مختلف

ر اما، این بسیا. تعلق دارند که یک مرکزیت از باال تصامیم را دیکته میکرد

شیم یا طبیعیست که ما سر این بحث کنیم که مسایل طبقاتی را پیش بک

اگر این .  بسیار نورمال برای ماستمسایل ملی را؟ این به ذات خود یک گپ

  کار را نکنیم، پس چرا سیاست میکنیم؟ 

  ،رفقا

که افتخاریست ؛ اول این تشکر از حوصله مندی تان؛ برای ما روز بسیار ُپر 

به دعوت ما صمیمانه لبیک گفتید و دوم با عالقه مندی در این بحث 

 چپ ُجنبش و چیزی را که فکر میکردیم موضوع اساسی شرکت کردید

نظریات . است، شما آن را از آن خود ساختید و به این بحثها پرداختید

امیدواریم که ما و شما این بحث را ادامه بدهیم و در . سازنده یی ارایه شد

 چپ را در یک ُجنبش از مجموِع بزرگیتابستان امسال بتوانیم یک کتلٔه 

نیم و به طرف ساختن یک پالتفورم واحد برای سازماِن واحِد تاالر جمع ک

  . سراسری برویم

  از توجه تان تشکر،

  

  برگزاریتدویر دومین جلسٔه کمیسیون مشترک
   چپ ،دموکراتیک ، مترقی و صلحخواه افغانستاننیرو هایمجمع  

  

 چپ، دموکراتیک، مترقی نیرو هایدومین جلسٔه کمیسیوِن مشترِک مجمع 

در کار جلسه .  نوامبر دایر گردید۳۰حخواه افغانستان شام یکشنبه و صل

نماینده گان برخی سازمانها و شماری از شخصیتهای مستقل سیاسی 

 رییس نهضت آیندٔه افغانستان تصویب آجنداء،پس از . شرکت کرده بودند

 مترقی کشور، تعمیِق روحیٔه وحدت خواهی در ُجنبشدر بارٔه وضع کنونی 

 چپ دیروزی و ُجنبشها و حلقات متشکل از بازمانده های صفوف سازمان

 ًابعد. دستآورد های جدید چپ افغانی در عرصٔه بین المللی، صحبت کرد

محترم غالم ربانی پروانه بغالنی، برضرورِت راه اندازی یک بحث همه جانبه 

برای تعیین ماهیت و شکل سازماِن دموکراتیک سراسری و تدوین برنامٔه آن 

یازهای کنونی مردم افغانستان، تأکید کرده، از مبارزه و تالش مطابق ن

سازمانها، حلقات و افراد مترقِی داخل کشور در شرایط دشوار کنونی تمجید 

نیرو بعدًا محترم قامت عطازی، به طور فشرده، حرکت عمومی . به عمل آورد

 مترقی را به سوی وحدت امیدوار کننده تلقی کرد و مشخص ساختن های

  . چپ را یک امر ضروری پنداشتنیرو هایایف مجمع وظ

ب الله بعدًا محترم ببرک کاکر نمایندٔه حزب فعالین صلح افغانستان، حبی

 و عبدالرحیم کاروال به حیث شخصیت ځيرجانبدار رییس حزب ملی د

مستقل سیاسی صحبت کرده، برگزاری هر چه زودتر مجمع را یک ضرورت  

   » ۱۰ «بقیه درصفحٔه             .تأخیرناپذیر تلقی کردند

 
 
 
 
 
 
 

  رفقا، دوستان گرامی،   

دامات مؤثر در جهت متشکل راه اندازی اق. وظیفٔه دشواری در برابر ما و شما قرار دارد که به یقین هرکدام ما از آن آگاهی داریم

ساختن نیرو های واقعًا دموکراتیک و چپ افغانی و از پی آن، مشمول ساختن آن در وضعیت سیاسی کشور و در نهایت دستیابی به 

. تغییرات مترقی در حیات جامعٔه افغانی، کاریست که ارادٔه آهنین دسته جمعی، تالشهای پیگیر و صرف انرژی عظیم را خواهان است

نخستین پلٔه این تالش خواهد بود که سهمگیری تمام » مجمع نیروهای چپ، دموکراتیک، مترقی و صلخواه« کار برای برگزاری آغاز

  . اعضای کمیسیون را طلب میکند

***  

مجمع نیروهای «شرکت کردِن نماینده گان سازمانهای چپ، دموکراتیک و مترقی و شخصیتهای ُجنبش در کمیسیون مشترِک تدویر 

  .باعث تقویت اراده های سیاسی برای ایجاد وسایل کار دسته جمعی سیاسی میگردد »دموکراتیک، مترقی و صلحخواه چپ، 

  



                                                 ص     آینده                                                                                                 ۴۰ ـ ۳۹شماره    ۹

ٔه نهضت آیندٔه افغانستاننام  
 عنوانی سازمانهای چپ، دموکراتیک، مترقی 

  چِپ افغانیُجنبشو شخصیتهای 

۲۰۰۸ـ۱۱ـ۱۳ مطابق ۱۳۸۷ـ۰۸ـ ۲۳مؤرخ      
  ،رفقای عزیز 

بیش از هفت سال از حضور ُگستردٔه نظامیان امریکا ـ ناتو در سرزمین ما 

آنان پایان استبداد قرون وسطایی طالبان، برچیدن و نابودی شبکه . میگذرد

های تروریستی، جلوگیری از تولید، پروسس و قاچاق مواِدمخدر، استقرار 

صلح، رعایت حقوق بشر، به ویژه حقوق زن، بازسازی، انکشاف اقتصادی ـ 

اجتماعی، ایجاد دولت دموکراتیک و سمتدهی کشور به سوی آزادی و 

مردم افغانستان، جامعٔه بین . ه را به مردم افغانستان وعده دادندمدرنیت

المللی و ذهنیت عامٔه جهانی در شرایط خاِص ذهنی ـ روانِی ناشی از رویداِد 

  .  سپتامبر با خوشبینی به وعده های امریکا و متحدانش اعتماد کردند۱۱

ن وعده هیچ یک از آ. دریغا که واقعیتهای وضع موجود گواهی دیگر میدهند

بی ثباتی سیاسی و جنگ ویرانگر ادامه دارند، دیکتاتوری : ها تحقق نیافت

شبکه یی جهادی ـ طالبی در کشور مسلط است، حقوق ابتدایی و پایه یی 

  .انسان، وحشیانه پایمال میگردند

بیکاری، ارتشاء، فساِد اداری ـ اقتصادی، نقض حقوق بشر، غارت و 

ی دولتی، نبودن امنیت، بی قانونی، غصب داراییهای مردم و ملکیتها

گسترش شبکه های مافیایی مواِدمخدر و جنایاِت سازمانداده شده 

  .سبب یأس و نارضایتی مردم شده است

فقر و بینوایی بیسابقه گریبانگیر خلق افغانستان گریده اند در حالی 

که مشتی از ثروتمندان، سروران مافیایی و چپاولگران حاکمیت، 

» پروژٔه بشردوستانه یی«خالصه . افسانه یی اندوخته اندسرمایه های 

که روپوِش لشکرکشی ناتو را آذین بسته بود، به هیوالی ُمدهشی 

  . های زنده گی مردم ما ریشه دوانده است مبدل گردید که تا ژرفا

فقداِن دولت متمرکز، فقداِن حاکمیت ملی، فقداِن استقرار سیاسی، نبود 

 بیزاری خلق از دیکتاتوری شبکه یی جهادیان ستمگر قوای مسلح واقعًا ملی،

و قرون وسطایی و حامیان خارجی آن ها، افشا شدِن ماهیت تاریخی و 

چهره های اصلی جهادیاِن مسلط در حاکمیت کنونی، ناکارایی تکنوکراتهای 

وارد شده از غرب همه واقعیتهایی اند که ُبنبست استراتیژی امریکا ـ ناتو را 

تالشهای اخیر مقامات ناتو در شریک ساختِن طالبان و . زندآشکار میسا

حزب اسالمی در حاکمیِت کنونی جهادی و از پی آن حکمفرما ساختن یک 

پرده از اهداف ) به جای دیکتاتوری شبکه یِی کنونی(دیکتاتوری متمرکز 

ی که گویا عامل لشکرکشی امریکا ـ ناتو نیرو های. نهانی امپریالیزم برمیدارند

این اقدامات ! دند، اینک به متحدان سیاسی مورد اعتماد مبدل میگردندبو

نشان میدهند که امپریالیزم تا چی حد سرنوشت میهن و ملیونها هموطن 

 افغانی تا کنون نتوانسته در چنین وضعیتی چِپ.مظلوم ما را به بازی میگیرد

  تی و پراگنده گی تشکیال. است در شکلگیری رویدادهای سیاسی اثر بگذارد

رون کرده یغیابت از وضعیت سیاسی کشور، چِپ افغانی را از صحنٔه تاریخ ب

  .اند

  البته فروپاشی حزب ـ دولت دموکراتیک افغانستان در بستِر فروپاشی نظام

 سوسیالیزم دولتی و ناهمگون بودن نیروها و عناصِر ترکیبی حزب وطن 

مروزی به شمار عوامل چندگانه گی ا) حزب دموکراتیک خلق افغانستان(

میروند؛ در کنار سایر عوامل، ناپخته گی اندیشه یی ـ سیاسی، نبود یک 

ریزساختار منسجِم معتقد به جهانبینی علمی دوران ما در دروِن 

 و ُجنبشبزرگساختاِر حزب وطن، مهاجرِت ناگزیر کادرهای دست اول 

حزب (موضعگیری غیِراصولی عده یی از رهبران دست اول حزب وطن 

زمینه های عینی به حاشیه ماندِن چپ افغانی ) وکراتیک خلق افغانستاندم

  . اند

 ارتجاع قرون وسطایی در حاکمیت کنونی به هیچ نیرو هایتجدیِد آرایش 

. وجه نخواهد توانست زنده گی ملیونها انسان جامعٔه افغانی را بهبود بخشد

 کشور، تشکل یک الترناتیف دموکراتیک و مردمی و مسلط ساختن آن در

 چپ، مترقی و نیرو هایاین وظیفه به دوش . نیاز تاریخی افغانستان است

هیچ نیروی دیگری جز چِپ افغانی و . دموکراِت افغانستان قرار گرفته است

این . متحدان دموکرات آن توانمندی حل مسایل مبرم سرزمین ما را ندارد

 نی یک شعار حکم نی انتزاعی، بلند پروازانه و خود بزرگ بینانه است،

عوامفریبانٔه سیاسیست، بل حکمیست که بازگویندٔه شرایط عینی جامعٔه 

چِپ افغانی نباید َدور جدید برگشت خود را به روی صحنٔه تاریخ از . ماست

  .دست دهد

  ،عزیز  رفقای

جهانی شدن سرمایه داری به جدی ترین ُبحران سرمایه ساالری مواجه 

های  ٔه نیولیبرالی به وسیلٔه نهادگردیده است، صدور الگوهای توصیه شد

بزرگ مالی و تجاری جهانی به کشورهایی چون افغانستان نی تنها زیانبار 

های این نظام را در متروپولهای  بودن خود را به اثبات رساند، بل تضاد

  .سرمایه تعمیق بخشید

تبلیغات بیسابقٔه وسایل ایدیالوژیک ـ اطالعاتی سرمایٔه جهانی تالش دارد تا 

سازد و ان کنونی را به بخش مالی شیؤه تولیِد سرمایه داری خالصه بحر

های ارزی  استفاده جویان و تقلبکاراِن بازارؤ مسؤولیت آن را به دوِش س

سران دول سرمایه داری هزارها ملیارد دالر و یورو از داراییهای عامه . بیندازد

ط نظام شان رجعت میدهند تا جلِو سقومالی را به سوی بانکها و مؤسسات 

یک باِر دیگر صحه " سرمایه"آن ها بر گفتٔه مشهور نویسندٔه . را بگیرند

  . »دولت سرمایه داری، کمیتٔه اجراییٔه بورژوازی است«: گذاشتند، که میگفت

تولید (»  واقعیاقتصاد«کردن عرصٔه مالی از آنچه  ولی تبلیغاِت مبنی بر جدا

 قرنٔه سرمایه ۵تاریخ . تمعرفی میشود، یک امر عبث اس) کاالها و خدمات

داری گواهی میدهد که عرصٔه مالی و عرصٔه اقتصاد واقعی دو ُبعد یک 

در شیؤه تولید سرمایه داری بحران مالی ویترین بحران تمام : واقعیت اند

    .سرمایه داریست

بحران کنونی نشانگر شکست نیولیبرالیزم لجام گسیخته و بازار آزاد مالی 

، افزایش سرسام آور ر پی، تمرکز جدید سرمایهپی داست که ورشکستهای 

  ←.بیکاری و ُکندشدِن تمام چرخ تولید اقتصادی را به همراه خواهد داشت



دولتی ساختن بانکها و مؤسسات مالی در متروپولهای سرمایه داری چنان 

مگر . ُرخ داد که هیچ گونه پرسشی را بر نینگیخت» طبیعی«برق آسا و 

ری به یک نظام دیگر از بطن خود سرمایه داری سر فراگذشتن از سرمایه دا

برون نکرده است و راه گذار را نشان نمیدهد؟ سوگمندانه این بار هم 

  .زحمتکشان جهان و دنیای فقیر بهای بحران را خواهند پرداخت

 چِپ افغانی که فروپاشی سوسیالیزم دولتی ُجنبشآن بخش از بازمانده های 

 به نظام سرمایه داری میپنداشتند و تیوری پایان را پایان هرگونه الترناتیف

  .تاریخ را در وجود سرمایه داری پذیرا بودند، الُبد به اشتباه خود پی برده اند

های چپ و مترقی کشور را  نهضت آیندٔه افغانستان از َبدو تشکل خود نیرو

از خوشباوری به جهانی شدن سرمایه و دموکراتیزم وارداتی امپریالیزم بر 

های شکلگیری دولتوارٔه کنونی با  ما در نخستین روز. ر داشته استحذ

صراحت اعالم نموده بودیم که رها کردن سرنوشت ملیونها انسان جامعٔه 

پیامدی جز استقرار فاجعه آمیز سرمایه » بازار آزاد«ٔه افغانی به دست اراد

داری بی بند و بار و غارت و چپاول ثروتهای کشور چیزی دیگری نخواهد 

بحران امروزی سرمایه داری بر تمام ما و  واقعیتهای زندٔه کشوِر. داشت

های چپ  خوشبختانه که امروز اکثریت نیرو. تحلیلهای ما صحه گذاشتند

  .افغانی به این واقعیت پی برده اند

  ، رفقای عزیز 

ییی از برخی از سازمانها و افراد متعلق به ادر برج اپریل سال روان ِگردهم

نهضت آیندٔه افغانستان تالش .  افغانی در هالند دایر گردیدچِپ دیروزی

ورزید تا آن اقدام را به سوی یک نشست سازندٔه چپ بچرخاند که با تأسف 

ماهیت اساسی و اهداف آن . از سوی رفقای دیگر مورد حمایت قرار نگرفت

همان گونه که تحلیلهای . ِگردهمآیی دگر به همه گان آشکار گردیده است

ندٔه افغانستان پیشبینی میکردند، تجمع اعضای حزب دموکراتیک نهضت آی

در زیر یک سقف به عامل و انگیرٔه ایجاد یک ) حزب وطن(خلق افغانستان 

تشکل سراسری نیازمند سه عنصِر . تشکل سراسری چپ تبدیل نگردید

  :اساسی است

داشتن اهداف مشترک استراتیژیک؛ داشتن اصول واحد برای یک ساختار 

تشکیالتی؛ داشتن ارادٔه سیاسی برای شرکت در مبارزٔه دسته مشترک 

  .جمعی

ِگردهمآیی اپریل . در ِگردهمآیی اپریل هیچ یک از این عناصر وجود نداشت

یعنی چِپ افغانی باید راهی را .  درس بزرگی برای چپ افغانی بود۲۰۰۸

  .برگزیند که به تجمع سه اصل فوق الذکر منتهی گردد

  ،رفقای عزیر

تدوین دو عنصر اول، نهضت آیندٔه افغانستان میکانیزمی را در نظر برای 

 چپ، دموکراتیک، مترقی و نیرو هایمجمع "گرفته است، زیر عنوان 

در این مجمع میشود ـ و باید ـ به تدوین دو اصل اول ". صلحخواه افغانستان

  .پرداخت

  ،رفقای  عزیز

و مترقی و شرکت کردِن نماینده گان سازمانهای چپ، دموکراتیک 

 نیرو های در کمیسیون مشترِک تدویر مجمع ُجنبششخصیتهای 

چپ، دموکراتیک، مترقی و صلحخواه باعث تقویت عنصر سومی یعنی 

تقویت اراده های سیاسی برای ایجاد وسایل کار دسته جمعی سیاسی 

بدین وسیله از شما رفیقانه دعوت میکنیم تا عضویت . میگردد

ید و آن را به وسیلٔه برگزاری مجمع و از کمیسیون مشترک را بپذیر

پی آن به نهاد دعوت کنندٔه کنگرٔه یک حزب چِپ دموکراتیک افغانی 

ما یقین داریم که مبارزان راستیِن داعیٔه زحمتکشان . مبدل سازید

افغانستان این ُفرصت تاریخی را از دست نداده، در یک پروژٔه واحد 

نستان به دعوت ما برای ساختن سازمان بزرگ سیاسی مردم افغا

نهضت آیندٔه افغانستان در این برهه از تاریخ . لبیک خواهند گفت

 جامعٔه افغانی، هدف دیگری جز ایجاد چنین سازمانی  چِپُجنبش

ندارد و صرف به حیث یک کانون مبارز در صفوف آن جا خواهد 

ما برآنیم که وضعیت عینی کشور و جهان به قدر کافی مسایل . گرفت

خته اند و جایی برای طرح پیش شرطهای ذهنیگرایانه و را روشن سا

باید روی اصول و اهداف دورنمایِی . چانه زدنهای بی لزوم نمیگذارد

مشترک، برنامه های مقطعی، سیاستهای جاری و شیوه های اساسی 

فعالیت سازمانی ـ سیاسی توافق کرد و اختالفات فرعی یا سلیقه یی 

  .را کنار گذاشت

  

  آتشین رفیقانه،های  با درود

  شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان

  ست دموکراتیک ارسال گردیده اُجنبشاین نامه به مقامات رهبری سازمانهای چپ و برخی شخصیتهای    :یادداشت 

  

  )۸بقیه از صفحٔه ( جلسٔه کمیسیون مشترک دومین یر تدو

  

ری  کمیسیون مشترک برگزا کاردربخش دوم، طرح وظایف و شیوه های

وی مجمع نیرو های چپ، دموکراتیک، مترقی و صلحخواه افغانستان از س

 اجراییه و نمایندٔه نهضت آینده أترفیق ضیاء صدیقی سپهر عضو هی

  . از بحث، به اتفاق آراء به تصویب رسیدپسافغانستان، ارایه گردید که 

 کمیسیون مشترک برگزاری مجمع  کارمطابق الیحٔه وظایف و شیوه های

ای چپ، دموکراتیک، مترقی و صلحخواه افغانستان، ترکیب مقدماتی نیرو ه

برقراری تماس با احزاب، سازمانها، حلقات و شخصیتهای دموکراتیک کمیتٔه 

  .و کمیتٔه مطبوعاتی تعیین گردیدو ترقیخواه کشور 

افغانستان جهت توسعه و تکمیل  در بخش آخر، پیشنهاِد نهضت آیندٔه

صیتهای مستقل در ُکل مورد تأیید قرار ترکیب کمیسیون مشترک از شخ

  . گرفت

 . شب در فضای صمیمانه پایان یافت۲۳کار کمیسیون ساعت 
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 یعقوب ابراهیمی

 ! یک اردوگاه سوم و دیگر هیچ
فراکسیون   معاصر ما تا حال هیچ سازمان دموکرات یاخ مجهولدر تاری

انسان باوری انقالبی یی که داعیه دار آزادی و دموکراسی واقعی و حتی 

با ریشه های محکم جامعه شناختی آن طوریکه باید، قد علم نکرده  باشد،

دموکراتیک و حتی چپ، با توهمی که از اوضاع  جریانات نام نهاد. است

درک درست از واقعیت های  سیاسی و اجتماعی افغانستان داشتند، بدون

که ریشٔه آنجایی عینی و تضاد های برجستٔه درون طبقاتی درین کشور از

 عمیق علمی در جامعه نداشتند، وقتی نوک کاله شان را نشان دادند،
ُبنیادگرایی و تمامیت باوری ریشه دار در جامعٔه . بیرحمانه سرکوب شدند

وابسته به بیرون ما با تمام قدرت، بیدادگرانه نقش محوری را  کهنه پرست و

ش در سایٔه شوم ندار سان است که جامعه و دار و در اختیار دارد؛ و بدین

.میشود این دایناسور هزار سر هر روز خرد
بعد از درنگ های طوالنی مدت درخشیدن می  جرقه های کوچکی هم که

 ٔهتاریخی به چشمان درند گیرند، بزودی در سایه روشن های این توهم

همین . نشسته اند  مانند میگردند که دریدن ما را در کمینهُگرگان گرسن

هر  ما در مرداب ُبنیاد گرایی فرو می رود و" وکراتدم"است که هر حزب 

بالخر این ما می . فرکسیون انقالبی ما از یخن بیگانه گان گردن می افرازد

 .و این بیچاره گی هامان مانیم
فرو ریختند، همه گمانها بر این بود، که بچه های  وقتی کاخهای نیویورک

 ۵۲ا بر بال های بی دموکراسی ر که چند دهه پیش به غرب گریخته اند،

از آنجاییکه این  ولی. بسته و به افغانستان استبداد زده نازل میفرمایند

از  تحول بسته به بیرون بود و هیچ ریشه و تیشه یی در داخل نداشت، بعد

یک دگر گونی کوتاه مدت ما را در سراشیِب سقوط بسوی بیداد و ُبنیاد 

ی ُبنیاد گرایی طالبانی که حرکت نزولی ما بسو. رها کرد گرایی همچنان

در حرکت است، از ابتدا زیاد غیرقابل تصور  امروز با سرعت باالیی به عقب

غیر قابل قبول است، که یک آدمی  زیرا این برای هر انسان آگاهی. هم نبود

یک حکومت مدعی  با اندیشٔه طالبانی یک شبه تغییر جهت داده و زمام

امریکاییان  از همان اول معلوم بود کهاین مسأله . دموکراسی را بدوش گیرد

 کرزی که یکروزی از." سر زاغ بودنه بگیرند"درین بازی مضحک میخواهند 
عاشقان سینه چاک تحریک اسالمی طالبان به حساب می رفت چگونه 

ی را کنار گذاشته و فورًا به یک مانراندیشه های آ ممکن بود که یکباره آن

همه میدانستند که این جز خاک  .ددرمبدل گ" میشل فوکو"دموکرات خط 

بنا بر این ما . نیست به چشم مردم زدن و تکرار مسخرٔه تاریخ چیز دیگری

کنترول دو  اکنون به صراحت می توانیم ادعا کنیم که امروز افغانستان در

 یکی آنکه ظاهرًا در برابر ناتو و. باند تمامیت طلب ُبنیاد گرا به سر میبرد
اینها . رد و دیگر گروهی که بوسیلٔه آنها حمایت می شودامریکاییان قرار دا

عقاید سیاسی و ایدیولوژیک هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند، تنها در  از نظر

در پراتیک آنها را برای آغاز یک بازی جدید از هم جدا  ابتدا امریکاییان

معادالت سیاسی سالهای اخیر نشان میدهد  ، ولی تحوالت وندساخته بود

نزدیک  و همگراییحال عملی نیز در لحاظ  ن هر دو گروه ظاهرًا رقیب ازکه ای

  ، "حضرت مجددی "بخشی کنم برنامه های انعامفکر .  اندشدن به همدیگر

تقسیم   های فوق العاده از زندان،ُرمانرهایی دهها هراس افگن بوسیلٔه ف

های طالبان به دسته های مختلف و آغاز مذاکرات با آنها به عنوان طیف 

و این و آن و دهها مورد برجستٔه دیگر مثال های بارزی درین  میانه رو

جنگ ساالران و جنایت کاران جنگی هم درین  موضع و نقش. زمینه باشند

راِن اصلی عرصٔه سیاست در بازیگ اینها همه. بازی مغلق کامال روشن است

انطوریکه بازی هم و بالخر این ما ایم که بیچاره وار به این.  اندمیهن ما

 همیش نظاره داشته ایم هنوز هم نظاره گر ایم و در میان دو سنگ آسیاب
چند تا مکتب رفتٔه ماهم که نمیدانم به عنوان . ارزن وار ُخرد می شویم

آن گاه گاهی صدایشان از رسانه ها بلند میشود، چنان با  تحلیل گر و این

از بیشتر از صد .  اندکاماًل فراموش کرده لیت بازی رادر توهم غرقند، که ُک

رحم عقده های سرکوفتٔه  حزب سیاسی ما هم که همه در باتالق های بی

درین  دست و پا میزنند" بیولوژیک"ایدیولوژیک، و یا بیماری های مزمن 

هنوز روابط قدرت برهمان معادلٔه پوّپنک زدٔه . ُبرهه هیچ چیزی ساخته نشد

. بوده اند، سامان می یابدکه تنظیم های ُبنیاد گرا آرایش گر آن  پیشین

امریکا و . اند و درد بزرگ نان هر روز بزرگ تر میشود مردم همچنان گرسنه

این سناریو را در دست دارند، " از راه دور وسیلٔه کنترول"هم پیمانانش که 

های شان دهکده های ما را  قاه قاه می خندند و با پاره های آتشین بمب

 .سرنگون می کنند
آدم بی دریغ می خواهد بگوید، افغانستان همیش   است کهدر چنین زمانی

اردوگاهی که هیچ ستون سیاسی یی . به یک اردوگاه سوم نیاز داشته است

از هفت دهه تاریخ  در طی بیش. تا حال نتوانسته مدلی از آن را ارایه کند

 معاصر ما تمام چپ و راست و وسط ما، همه کفر و دین شان را آزمودند
زیرا هیچکدام بر محور لزوم اجتماعی و با . ام طرفی نبستندولی هیچ کد

اسالمی ترین . دقیقی از وضع پریشان ما قد علم نکردند جامعه شناختی

بلوغ رسیدند و چپ ترین های مان از کریملن  های مان بر گهوارٔه امریکا به

نگاران مان بر بستر تمدِن هزاران  و ما که بنا بر ادعای تاریخ. نازل شدند

 .نیامدیم هزار ساله خفته ایم هیچگاهی بخود
نقد دقیق از اوضاع پریشان ما پیش شرط تمام تصمیم گیری  بنابر این فکر

دیگر . رفت ازین بحران روی آن حرف می زنیم هاییست که بعد ها برای بیرون

این دیگر . جنایت، جنایت است کارد به استخوان رسیده و تحمل این همه

با تمام درد های  رخاسته از میان دود و باروت و آمیختهزمانیست، که نسل ب

دست سیلی  آنانیکه همه از یک سرما لرزیده و همه از یک. مشترک به خویش آیند

 وقتی این. وقتی به این مشترکات فکر کنیم، همه به هم می آییم. خورده اند
مشترکات مان را درک کنیم، دیگر هیچ دلیلی برای ُپنداندن عقده های 

روشنگری و تحلیل درین . بندی های بیولوژیک باقی نمی ماند یدیولوژیک و صفا

آنوقتی .  را باعث میگرددُرماناجتماعی در کشو جهت فراگیر ترین حرکت

ما را میلرزاند، نه به بخاری یی  است که ما فقط به سرمایی می اندیشیم که

د گرانه که بیدا که در خانٔه همسایه میسوزد و به دستی می ایندیشیم

ما آنوقت به دردهای مشترک . صورتهای مان را مشترکًا به رگبار میبندد

آشنا میشویم و به کلیت فاجعه مینگریم، نه به تضاد های جزئی و  مان

  . مان کرده استها سرگردان دیگران که عمریافته بوسیلٔه  تمامیت محور سامان

 



 احمدی 

  مشکالت کودکان افغانستان
، تنگدستی، تداوم جنگ ها بوسیلٔه عقبگرایان جنگ فقر و بیچاره گی

طلب و مداخلٔه نظامی امریکا ـ ناتو، خودسری ها و تبهکاری های 

تفنگساالران، مهاجرت های طوالنی، گسترش اعتیاد به مخدرات در 

خانواده ها، عدم اعتماد مردم به اجراات نهاد های عدلی و قضائی، 

عدم آگاهی کامل مردم از موجودیت فساد در ساختار های دولتی، 

حقوق شهروندی و بسا معضالت دیگر از عواملی اند که پیشتر از 

  ۰همه، کودکان کشور را به دشواری های جدی روبرو ساخته اند

در کشور مثل افغانستان که از سه دهه بدینسو رنج های بیکران 

ناشی از بحران مزمن سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را متحمل می 

اکثر آنها از . کان در حقیقت قربانیان اصلی حوادث اندشود، کود

آسایش و نعماتی که ویژٔه دوران کودکی هر انسان است کمترین بهره 

یی نبرده ناگزیر اند در همان وهله های آغازین عمر پشتارٔه زحمات 

آنها به خاطر وضعیت نابسامان و آشفتٔه . روزگار را بر دوش کشند

ه مکتب محروم گردیده رو به بازار می اقتصادی خانواده از رفتن ب

 خطرناک و یر های شاقه و کم ارزش و در مواردآورند تا با انجام کا

غیر ایمنی، لقمه نانی برای خود و اعضای فامیل کمائی کنند و 

برخی ها که بنابر ناتوانی جسمی قادر به اجرای . دستیار والدین شوند

رستی نیز ندارند به کار عملی نیستند، به خصوص آنهایی که سرپ

گدائی متوسل می گردند تا از مصیبت مرگ زودرس در حفاظت 

استفادٔه جنسی هم ء این کودکان در برابر خشونت و سو. بمانند

  .مصؤنیتی ندارند

در این اواخر طبق گزارش های رسانه های خبری و نهاد های مدافع 

نسی از استفادٔه جء  در ربودن کودکان و سودحقوق بشر، موارِد متعد

به . آنان توسط افراد وابسته به گروه های مسلح به مالحظه رسیده اند

عنوان مثال پسر وکیل والیت سرپل در ولسی جرگه کودکی را ربوده 

این گونه افراد که رسم جرم و جنایت را . و بعد بر او تجاوز کرده است

برده بر استفاده ء پدران شان به ارث برده اند از بیچاره گی کودکان سواز 

 از ربوده ترس. آنها تجاوز می کنند و گاهی هم آنها را به قتل می رسانند

شدن در مناطق مختلف افغانستان، گشت و گذار کودکان را بیرون از 

خانه، در مسیر راه مکتب و یا محالت بازی با محدودیت های بسیار 

  .جدی مواجه نموده است

 . در زمستان استئیمشکل جدی دیگر، کمبود تشویش آور مواد غذا

  مواد غذائی در بحران ارِش یکی از شبکه های تلویزیونی،بر اساس گز

  

  

  

  

  

 افغانستان باعث شده تا شماری از خانواده ها و تاجران برای انتقال 

  . قاچاقی مواد غذائی از پاکستان نیروی کودکان را بکار گیرند

اد غذائی، کودکان در بدل دستمزد ناچیز با محموله های سنگین مو

دره ها و کوه های صعب العبور را ضمن متقبل شدن خطرات فراوان 

گفتنی است که تعدادی از آنها تا اکنون . جانی، پیاده طی می کنند

بیشتر این . در اثر افتادن از کوه یا حوادث ترافیکی جان باخته اند

کودکان مکتب نمی روند چون مجبور اند بجای درس و تعلیم حمالی 

 اندکی می گویند که هم درس می ا زنده بمانند، فقط شماِرکنند ت

  .خوانند و هم آرد قاچاق می کنند

بنا بر ناگزیری های فقر و کمبود مواد غذائی در افغانستان، خرید و 

فروش کودکان به شکل انفرادی یا در ارتباط با شبکه های آدم 

 یک ۲۰۰۸در اوایل ماه جنوری : فروشی نیز رایج شده است چنانچه

شده در اردوگاه مهاجرین شیدائی والیت هرات یکی از  خانوادٔه بیجا

فرزندان دوگانه گی چهار ماهٔه خود را به دلیل ناتوانی تغذیه، در بدل 

  . دالر امریکائی به فروش رسانید۴۰ افغانی معادل ۲۰۰۰

 ۲۷طبق گزارش رسانه ها و کمیسیون مستقل حقوق بشر، بتاریخ 

ندوز نسبت فقر و معلولیت، دختر کدر والیت  والدینی ۲۰۰۸جنوری 

  . دالر امریکائی فروختند۲۰نه ماهٔه خودرا در بدل 

، آژانس خبررسانی پژواک از قول والی تخار ۲۰۰۸ جنوری ۲۸بتاریخ 

 دالر ۲۴۰گزارش داده که دختر نه ماهه یی در آن والیت در بدل 

  .امریکائی به فروش رسیده است

دم فروشان از وضع بحرانی افغانستان سود باند های سازمان یافتٔه آ

برده خرید و فروش کودکان را به ابزار ساده یی برای دستیابی به 

درآمد هنگفت منجمله از طریق قاچاق اعضای بدن آنها مبدل کرده 

  .اند

اضافه بر آنچه گفته شد، بیشترین قربانیان بم افگنی ها و استعمال 

ـ ناتو نیز همین کودکان بیگناه و اسلحٔه ثقیل نیرو های نظامی امریکا 

  .بی دفاع میهن ما اند

از اینکه در افغانستان امروز نهادی برای دفاع از حقوق اجتماعی مردم 

بویژه کودکان موجود نیست چارٔه بیرونرفت از وضع رقت بار کنونی را 

تنها در وقوع تحوالت اجتماعی به نفع اکثریت مظلوم جامعه می توان 

  .جستجو کرد
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 شدن سرمایه داری، تحت ادارٔه مستقیم امپریالیزم در وضعیت کنونی که افغانستان در چوکات جهانی

قرار گرفته است و نیرو های حاضر در عرصٔه سیاسی، عمدتًا به ارتجاع تعلق دارند، اساسگذاری یک 

سازمان نیرومند و بزرگ دموکراتیک به منظور دفاع از منافع توده ها و ارایٔه یک الترناتیف مترقی و 

.شور مبدل شده استدموکراتیک، به یک مسألٔه حیاتی ک



                                                      ص     آینده                                                                                                ۴۰ ـ ۳۹شماره    ۱۳

  »پهلوان مراد ، و اسپی که اصیل نبود«تا سرخ رویی » دفترچٔه سرخ « از 
  )۱(با دکتور ببرک ارغند  »  آسمایی «فشردٔه   گفت و شنودِ  ویژٔه 

های تان سخن بزنید، اگر ن پیش از این که در باره چاپ داستا: عبیدی

 در مورد نظر شما... اجازه بدهید، میخواهم پرسشی سیاسیی را مطرح نمایم

این احزابی که از آنها نام بردید، چیست؛ آیا فکر نمیکنید، که استقطاب 

 احزاب و گروه های -اندیشه یی ـ سیاسی آن زمانی و قصد برخی از آنان 

پیرو ایدیولوژی های توتالیتار چپ و راست ـ برای دسترسی به قدرت و 

ه دهه اخیر به ماندن در قدرت به هر قیمت از عوامل عمدٔه فاجعٔه خونین س

  شمار می روند؟

لیزم سیاسی از عناصر اولیٔه دموکراسی واقعی است؛ ابه نظر من پلور: ارغند

. اما شیوه های پیاده نمودن این دموکراسی ارتباط میگیرد به خود ما افغانها

اندیشه های این احزاب قابل احترام اند؛ اما در مورد پرسش شما، باید عرض 

نونی و این بی سر و سامانیها را نباید زادٔه فقط کنم که ایجاد وضعیت ک

در ایجاد این مصیبتها عوامل و فکتور های گونه گونی . همین احزاب دانست

   .نقش داشته اند، به عنوان نمونه عامل خارجی را نباید از نظر انداخت

ببرک ارغند عمر درازی در خدمت «یکی از منتقدین مینویسد : عبیدی

  » . .. استادبیات حزبی بوده 

 به چیزی به نام حزبیت آیا شما این ارزیابی و داوری را میپذیرید؟ آیا اساسًا

در کار نویسنده باور داشتید؟ اگر باور نداشتید آیا با آن مخالفت هم کرده 

  » چه گونه؟. اید؟ اگر بلی پس کی، کجا

ن آقای عبیدی، نظریات این دانشمند گرانمایه قابل قدر است؛ اما م: ارغند

در خدمت » !عمر درازی«خودم را به سختی میتوانم قناعت بدهم که 

زیرا به نظر من، حزب دموکراتیک خلق . بوده باشم» !ادبیات حزبی«

این جا . نداشت تا من در خدمتش قرار داشته باشم» ادبیاتی «افغانستان اصاًل

» !زبیادبیات ح«آنچه در زبان ما بنام . به نظر من سوء تفاهمی رخ داده است

انتشارات و یا « شهرت داده شده است، همان برگرداِن نادرست از مفهوِم

» ادبیات حزبی«از متون کالسیک بوده است که به غلط به » مطبوعات حزبی

همچنان میخواهم این نکته را به عرض برسانم که . شهرت یافته است

دیگر نیز جز یک هیاهوی بلندگویان بورژوازی چیزی » !حزبیت در آفرینش«

نیز یک سوءتعبیر است، یک برگرداِنِ  نادرست از » !حزبیت«نمیتواند باشد؛ 

است که آن را لنین در نوشته هایش به کار برده ) ادبیات جانبدار(مفهوم 

  .است

با گفتن این که گویا این هیاهوی بلندگویان بورژوازی است نمی : عبیدی

 ...توان چیزی را در مورد صحت و سقم مسأله ثابت کرد
ببینید اگر ادبیات را جزیی از زنده گی . مسأله را کمی میکاویم: ارغند

اجتماعی بپنداریم ناگزیریم رابطه و یا پیونِد آنرا با تمام ابعاد زنده گی 

ازجمله پراتیک (پراتیک هنری . اجتماعی، از جمله سیاست، در نظر بگیریم

تیک سیاسی، در مقام در مقام آفرینش جهانی در عرصٔه اندیشه، با پرا) ادبی

فعالیتهایی که خواهاِن حفظ یا دگرگونسازی مناسبات و روابط بین آدمها و 

جامعه است، پیوند دارد؛ چون جهانی را که هنر میخواهد در عرصٔه انتزاع 

بیافریند بر جهاِن واقعی آدمها تأثیر میگذارد ـ یعنی بر پیوند ها و روابط 

 سکه این است که دیالکتیک تأثیِر ولی روی دیگر. شان، یعنی بر سیاست

تالش برخی از آدمها برای برتری جویی . سیاست در هنر را فراموش نکنیم

اجتماعی در جهت تغییر دادن وضعیت عمومی و تالش برخی دیگر برای 

. حفظ امتیازات شان در وضعیت موجود، در عرصٔه اندیشه نیز راه مییابد

ناخوانده در غیاِب خواست هنر در مبارزٔه طبقاتی و سیاست، چون مهمانان 

آن راه می یابند و چی بسا که در صدر خوان آفرینش جهان انتزاعی هنری 

پس جانبداری طبقاتی کدام صفت پیوندِی بیرونی نیست که . نیز جا میگیرند

. بر ذاِت هنر چسپانده شود بل جزیی از ویژه گیهای سرشتی و ذاتی آن است

 غیر سیاسی بودن خود، در بنابر همین دلیِلترین اثر هنری، غیِر سیاسی 

هنِر به اصطالح غیر سیاسی، از ! حفظ مناسبات اجتماعی موجود شریک است

سیاسی ترین هنرهای جهان است، چون هم نقش اجتماعی خود را حفظ 

با ظاهر غیر ! در واقع تیغ دو لبه است. میکند و هم آن را کتمان میکند

هنِر رسمًا غیر جانبدار، . ریک استسیاسی، در حفظ سیاست موجود ش

   !جانبدارتریِن هنرهاست

باید گفت که راه یافتن آن در ادبیات شوروی و » حزبیت«و اما در بارٔه مفهوم 

 های چِپ جهانی ناشی از یک سوء تفاهم جدی در خوانش ُجنبشبعدها در 

ین ا. است» دربارٔه سازمان حزبی و مطبوعات حزبی«مقالٔه مشهور لنین به نام 

مقاله هنگامی نگارش یافت که بلشویکها امکان چاپ علنی انتشارات خود را 

در این مقاله لنین نویسنده گاِن حزبی را متوجه مسؤولیت های شان . یافتند

وی به هیچوجه منظور نداشت که تمام . برای آگاه ساختن پرولتاریا میکند

 سیاست حزب آفرینش ادبی توسط حزب دیکته شود و نکته به نکته مطابق

برعکس او روی آزادی آفرینش ادبی تأکید میورزید چون از نگاه . عیار گردد

با آفرینش هنری ) گنوسولوژی(فلسفی کاماًل واقف بود که تیوری شناخت 

تیوری شناخِت ماتریالیستی که در اثر مشهور او به نام ماتریالیزم . رابطه ندارد

ده شده است و در آن مقولٔه و آمپریوکریتیسیزم به طور مفصل توضیح دا

اگر علوم . تبلور یافته است با آفرینش هنری هیچگونه پیوندی ندارد» بازتاب«

. بازتاِب واقعیت اند، هنر به هیچوجه بازتاب مستقل شناختی واقعیت نیست

در عرصه ادبیات مطلقًا ضروریست که جای «: وی در همین مقاله مینویسد

ت فردی، اندیشه و تخیل و شکل و محتوا بزرگی به ابتکارات شخصی، تمایال

وی همچنان این اندیشٔه بانی جهانبینی علمی را تکرار میکند . »قایل شویم

با . که آزادی آفرینش در جهانی که زیر سلطٔه پول است میسر نخواهد بود

درک این موضوع است که لنین جانبداری را در ادبیات به طور آگاهانه مطرح 

با طرز تفکری که در خدمت رها ساختن جهان از زیر ادبیات باید . میکند

سلطٔه پول ومناسباِت کهن فرتوت استبدادی ـ استثماریست، ِگره بخورد تا 

   .بتواند به آزادی کامل دست یابد

من بر آنم که یک «: لنین در نامٔه مشهوری به گورکی چنین مینگارد

من . ا پیدا کندنویسنده میتواند در تمام فلسفه ها، نکته های سودمندی ر

بدون کوچکترین تردیدی معتقد هستم که شما در عرصٔه آفرینِش هنری 

را در دست دارید و آثاری که شما بر اساس تجربٔه فردی » َپرهای َبرنده«تماِم 

آفریده اید، شما را به ) با آنکه بینش آیدیالیستی است(و بینش فلسفی تان 

       ».ظیم دارندنتایجی میرسانند که برای حزب کارگری سود ع

 این که بعدًا ژدانف تحت تأثِر.  کار و آفرینش ادبیبرداشت لنین از چنین است

  ← دولتاستالینیزم این بینش را تحریف کرد و ادبیات را تحت تأثیر منافع
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شوروی قرار داد، انحرافی بود که تأثیرات منفی به ریالیزم پویا و نقاد وارد 

 به حزب دموکراتیک بر میگردیم. یافته باشدوضاحت امید مسأله کمی . آورد

 موکراتیک خلق افغانستان یک انجمِندر آن زمان، حزب د. خلق افغانستان

» چپی« نویسنده گان داشت که در آن تمام نویسنده گاِن داخل کشور، چی 

انجمن ( ، همه در آن عضویت داشتند به قول رهنورد زریاب »راستی« و چی 

تا آن زمانی که من هنوز از کشور بیرون نشده (ارم به خاطر د). در انجمن

جناب داکتر اسدالله حبیب، جناب داکتر اکرم عثمان، جناب اعظم ) بودم

رهنورد و جناب اکادمیسین دستگیر پنجشیری  رؤسای آن انجمن بودند و 

بودجه آن انجمن مانند بودجٔه سایر نهاد ها از . من عضو شورای مرکزی آن

مبرهن است که نهاد ها ناگزیر بودند تا . یل میگردیدسوی حزب حاکم تمو

فرمایشات داده شده را در صورت امکان به انجام برسانند و هر نویسنده بنابر 

موقفی که داشت چی در مجامع داخلی و چی در مجامع بین المللی، ناگزیر 

به همین مناسبت منتقدین، . به دفاع از مواضع حزب ـ دولت توتالیتار بود

  .در یک ترازو، سنگین و سبک میکردند!) چی راستی و چی چپی(ما را همه 

همان » جریانهای باب روز«اگر به عقب برگردیم آیا به نظر شما : عبیدی

  حزب حاکم و یا به گفتٔه شما، حزب ـ دولت توتالیتار، نبود؟

. بر عکس گپ شما را گفتمیشود که . تفاوت در کجاست. ببینید: ارغند

. )  های ادبی خودم را در نظر دارم، نی قبل و نی بعد از آن را کارمن مقطِع(

اقدامات حزب ـ دولت توتالیتار تا جایی که دیده شد و تجربه نشان داد، خطر 

اما ) البته استثنا گپ جدا گانه است. (جدیی برای آفرینشگران نبوده است

سنده نوی. اقدامات طرف مقابل خطر جدی برای آفرینشگران به شمار میرفت

گان و روشنفکران زیادی قربانی اشتباهات و اقدامات مستقیم و غیر مستقیم 

  . آن جانب شده اند

اگر منظور از اقدامات مستقیم، ترور باشد، منظور از اقدامات : عبیدی

   غیر مستقیم چی است؟

منظورم مین گذاریها و انداختهای هاوان و راکتهای کور اند که : ارغند

با درد و دریغ در پهلوی سایر قربانیان، . نمیشناختنداز خود و بیگانه 

مرگ قهار عاصی، شاعر مردمی خود را به خاطر بیاوریم که با همین 

   .اقدامات تلف گردید و همه ما را به سوگ نشاند

اگر در آن زمان به نظر یک نویسندٔه بیرون مرزی و مهاجر، حزب ـ 

به » یانهای باب روزجر«دولت توتالیتار و حامیان بین المللی شان 

شمار میرفت به نظر من و امثال من، طرف دیگر جنگ اعالم ناشده و 

به حساب می » جریانهای باب روز«حامیان قدرتمند بین المللی شان 

هر دو جانب علیه . میبینید هر دو جانب حق به جانب بوده اند. آمد

  .با قلم رزمیده اند» جریانهای باب روز«

من آن روز ها این اندیشه را داشتم که سو داری از حاکمیت، بهتر از 

سو داری از جانب مقابل آن است؛ امروز جهان هم به همین عقیده 

آن روز ها طرف دیگر، این اندیشه را داشت که سو داری . رسیده است

بر این . از اپوزیسیون عاقالنه تر نسبت به سو داری از حاکمیت میباشد

  . آفرینشگران هم به دو جناح لغزیده بودندمبناست که

زیرا نسلهای بعدیی که . شاید در آینده ها این منظور من صیقل بیشتر بیابد

می آیند به گونٔه ما در نفس این رویداد ها شریک نیستند و به این و آن 

وابسته گی ندارند، آنان از بیرون به این رویداد ها نگاه خواهند کرد و قضاوت 

  .النه تر خواهد بودشان عاد

مردم تصاویر ) که هنوز زمان زیاد از آن ایام تلخ نگذشته است(ببینید، امروزه 

جناب کرزی و جناب داکتر نجیب الله را همزمان در دیوار های خانه های 

این چی معنی میدهد؟ ببینید به اساس گزارش یک خبر . خویش می آویزند

نظر سنجیی را به راه انداخته بود که گزاری خارجی، یکی از رادیو های کابل، 

کدام یکی از رژیمهای سیاسی زمان گذشته و یا حال «: در آن پرسیده میشد

میدانید پاسخ » را تا حد زیاد پاسخگوی خواستها و عالیق خویش میدانید؟

چی بود؟ اکثریت مخاطبان، نود و سه فیصد، رژیم دکتور نجیب الله را 

    معنی میدهد؟این چی . انتخاب کرده بودند

  شما از کرده های حزب حاکم آن زمان پشتیبانی میکنید؟: عبیدی

. ی آغازین آن حزب سو داری میکنممانهارمن از آ. ِخلط مبحث نشود: ارغند

آیا از کشوری . هماغه غر هماغه یی کربولی: در پشتو متلی داریم که میگوید

جتماعی ـ اقتصادی و نظیر افغانستان با آن مناسبات، روابط و ساختارهای ا

فرهنگیی که داشت انتظار و توقع محصول بهتر از حزب دموکراتیک خلق 

  افغانستان را داشتن، دور از انصاف نیست؟

این سخن به هیچ وجه نمیتواند جرم و جنایت آن عده رهبران و اعضایی را 

که در بربادی این وطن سهم داشتند برائت زمه بدهد، چی در این طرف، چی 

و یا دست آنانی را که به خون مردم بیگناه آغشته شده است . ن طرفدر آ

 را من نمیخواهم بحث. پنهان نماید، چی در این طرف، چی در آن طرف

، »حزب ـ دولت توتالیتار«طرفهای  به نظر من مجریاِن. سیاسی کنم

و غیره، هرکدام یکی کم  یکی بیش، یکی » اکثریت خاموش«و » مجاهد«

رمستقیم، بنحوی از انحاء سهمی در ایجاد و یا غم انگیزتر مستقیم یکی غی

البته این . بنامیم» !فاجعه«داشته اند، اگر آن قیام را» !فاجعٔه ثور«ساختن 

برای کار های بد دالیل خوب فراوان وجود : درست است که میگویند

  .اما نباید با چسپیدن به یکی از این رُخها زیاد خرسند بود. میداشته باشد

 به خود حق نمیدهم تا یک هنرمند و یا نویسنده و شاعر را هوایی من

مورد نقد قرار بدهم و یا از روی پیوند های سیاسیش او را محکوم 

جدا ازنام و (اثر باید به حیث یک اثر . نماییم و یا ارجش بگذارم

مورد ارزیابی قرار بگیرد و زمان نقد آن، منتقد ) شخصیت نویسنده اش

همان طوری که در زمان اخذ امتحان یک (ده اش را نسباید نام نوی

از اثر جدا کند، تا اثر بیطرفانه مورد ارزیابی قرار ) شاگرد مطرح است

ما آفرینشگر و نویسنده کم . بیایید تنگ نظر نباشیم. گرفته بتواند

از هر سمت و سویی که (بگذار بنویسند و باز آفرینی کنند . داریم

تا ما آیینه یی برای تماشای )  یی که دارندهستند، هر فکر و عقیده

اگر صورتهای ما زشت اند، گناه آیینه . صورتهای خویش داشته باشیم

  ...در چیست؟ خود شکن؛ آیینه شکستن خطاست

ببرک ارغند نویسنده «عبدالله نایبی در نوشته یی زیر عنوان : عبیدی

پایه یی نقاد بودن را از مشخصه های » در محراق ... یی از محراق

  میخواستم بپرسم که در دوران حاکمیت. تعریف میکند» ریالیزم پویا «

حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کدام اثر شما میتوان یک چنین 

        ← و یاریالیزم نقاد را یافت ـ نه در رابطه به مخالفان اندیشه یی و سیاسی
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در قبال کرده هم به اصطالح دشمنان طبقاتی آن حزب و حاکمیتش، بل 

             های خود آن حزب و حاکمیت؟

در قبال کرده های آن حزب و حاکمیت، نمونه هایی ارایه کردم، : ارغند

روز . اما در مورد آقای عبدالله نایبی، چی عرض کنم. تکرارش را الزم نمیبینم

اگر در کشور، ده نفر تیوریسن وجود : گاری دوستی در مورد وی گفته بود

به هر صورت دور . باشد، بدون شک یکی از آنان عبدالله نایبی استداشته 

ایکاش من منتقد ادبی میبودم تا به : به صورت مشخص عرض میکنم. نمیروم

از سوی دیگر به نظر من، این پرسش . این پرسش تان منتقدانه میپرداختم

به نظر به هر صورت . تان راه به نشانی دانشمند گرانمایه عبدالله نایبی میبرد

اینجانب، عبدالله نایبی در حدود دو سه سال قبل، این سخنانش را در نقدی 

نگاشته بود، گفته است، نی » پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود «ُرمانکه بر 

در دوران حاکمیت حزب ـ دولت توتالیتار، و گمان میکنم منظور ایشان از 

. اشتن بر این و آن نیستتنها انگشت گذ. ریالیزم نقاد، دایرٔه وسیعتریست

ایشان، باری . برای روشن شدن بیشتر قضیه یکبار گذشته ها را مرور میکنیم

: نوشته است) ۱۳۶۹در سال (در نقدی بر مجموعٔه داستانی اینجانب 

که در بستر ستیزه های روزگار ما روییده اند، » مرجان«داستانهای مجموعٔه «

در این باز آفرینیها . فرینی میکنندجلوه هایی از زنده گی مردم ما را باز آ

روابط پیچیده بین آدمها و سنگینی مناسبات اجتماعی از ورای همان 

   ». . .تاریخیت زیسته شده در فردیتها، باز نمایانده میشود

، »دشت الوان«و من نمونه توته هایی را مشت نمونٔه خروار گفته از دفتر های 

 تان بیرون آوردم، تا ریالیزم نقاد خدمت» تدبیر و تقدیر«و » دفترچٔه سرخ«

در آن پارچه ها رد گیری شوند و گمان میکنم که نتیجٔه آن رد گیری، 

بل در قبال کرده های خود آن حزب و ... «پاسخی مناسب به پرسش 

  .نیز میتواند بود» حاکمیت؟ 

عبدالله نایبی درحدود بیست سال پیش از امروز در مقدمه یی بر 

در این سالها، در گسترٔه «: نی اینجانب نوشته بودهمان مجموعٔه داستا

سپید «و » سه مزدور«داستانویسی، آفریده هایی داشته ایم که خط 

این . »جهان را یاری رسانده اند«را دنبال کرده اند و بخشی از » اندام

آفریده ها خوبترین جلوه هایشان، برگهای از زنده گی آدمهای این سر 

همین آفریده هایند و تنها همین ها که در . زمین را باز آفریده اند

آینده حضور خواهند داشت، چی یک اثر ادبی زمانی میتواند در تاریخ 

   ». در تاریخ حضور یابدبماند که خود همراه با قامت واقعیت زنده گی

بعد از (به نظر من عبدالله نایبی بر داشت عالمانه یی داشته است و ما امروز 

د، بعد از بیست سال، بازهم در باره همان داستانها گپ میبینی!) بیست سال

   .میزنیم

به نظر من، ریالیزم نقاد و یا ریالیزم حقیقی چی از لحاظ ماهیت و چی از نگاه عمقی 

آنانی که واقعیتهای زنده گی را، با نوشته یی، . بودن خویش با ریالیزم کاذب فرق دارد

یعنی واقعیت را باژگونه . میسازندمطابق میل خویش و مطابق جهانبینی خویش 

امروزه خالف گذشته ها، ریالیزم تنها . جلوه میدهند، ریالیستهای حقیقی نیستند

امروزه . ی ساختن زنده گی نیستُرمانعکس برداری از مناسبات آدمها، طبعیت و آ

تنوعات نادر زنده گی، منظورم رویا، کابوس، تخیل که بازتاب زنده گی روزمره و کار 

. امروزه ریالیزم بالنده گی بیشتر یافته است. د های بیداری آدمی است، مطرح اندکر

من سخنان شاعر فرهیخته و پژوهشگر گرانمایٔه کشور، ساالر عزیزپور را که در تول و 

ابراز داشته اند، نسخٔه » پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود «ُرمان نمودن ترازو

  . میدانمخوبی برای جدا کردن سره از ناسره

را برخی از منتقدین، » پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود «ُرمان: عبیدی

اوج کار شما و حتی در سطح یک حادثه در سطح ادبیات داستانی افغانستان 

هم در نزدیکی همان اوج » کفتر بازان« بعدی تان ُرمانتعریف کرده اند و 

 را با اشتیاق تمام ُرمانمن خودم هم به حیث یک خواننده این دو . قرار دارد

، به نظر »سفر پرنده گان بی بال«اما در مورد . خواندم و از آنها لذت بردم

سفر «یکی از کار شناسانی که من با او صحبت کردم، عقیده بر این داشت که 

فاقد پیام » پهلوان مراد و اسپی که اصیل نبود«بر خالف » پرنده گان بی بال

ن اثر نویسنده چی میخواسته بگوید، به گفتٔه است و روشن نیست که با ای

 تصاویر زنده دارد و صحنه ها خوب به نمایش گذاشته ُرمانوی با این که این 

انتقاِد .. شده اند، ولی، با بستن این کتاب دریچٔه تازه یی در ذهن باز نمیشود

سیاه و سفید جلوه دادن واقعیت های » سفر پرنده گان بی بال«دیگر از 

: اسی، اجتماعی و فرهنگی و دامن زدن به برخی تعصبات استبغرنج سی

، عربهای بیرحم و عیاش !، پاکستانیهای بد!، مجاهدین بد!کمونیستهای خوب 

این تصورات اگر هم نزد شمار کثیری از مردم موجود باشد، وظیفٔه ... و

نویسنده نه رفتن به دنبال تصورات عامیانه و سنگی ساختن کلیشه ها، بل 

. ری است و روشنگری در بسا موارد به معنی شکستن کلیشه هاستروشنگ

  پاسخ شما به این داوریها چیست؟

پیشتر خدمت تان عرض نمودم که مسألٔه نقد یکی از چالشهای : ارغند

جدییست که فرا راِه ما قرار دارد و به آن به گونٔه شاید وباید پرداخته نشده 

. لگوی این چالش را ارایه دادیدخوب است که شما با این یاد آوری، ا. است

ببینید اول یک کارشناس خوب باید بداند که آیا نویسنده یک پیغامبر است؟ 

آیا حتمی است که یک اثر هنری پیام آور باشد؟ اگر چنین است، آیا 

: مه میکندکارشناس ما، همین که کتاب را میبندد و با خود زمز

پاکستانیهای «، »! انهای نجیبافغ» « ! دین بدمجاه«، »! کمونیستهای خوب«

؛ اینها خودش »!زنهای مظلوم افغان« ، »!عربهای بیرحم و عیاش « و » ! بد

به نظر من اگر مسایل را به سطح و سویٔه این کارشناس مطرح . پیام نیستند؟

   .اینها پیام استند. کنیم

و از سوی دیگر، به نظر من، چرا یک نویسنده در یک اثر ادبی ناب، چیزی 

 محل بیان گفته ُرمان نویسی پیام آوردن است؟ آیا صفحات ُرمانگوید؟ آیا ب

 نویس است؟ با چنین ابراز نظر ها توسط ُرمانها و مشقهای ذوقی و عقیدتی 

به نظر . کارشناساِن ناشی است که وظیفٔه نویسنده باژگون جلوه داده میشود

ار شناس ما  خوب باید و باید فاقد همین اوصافی باشند که کُرمانمن 

ادبیات داستانی به صورت کل به روایتهای اطالق . انتظارش را داشته است

ببینید . میشود که واقعیتهای زنده گی را به شکل استتیک باز آفرینی میکند

چی قدر از هم » !باز آفرینی استتیک«و » ! نویسنده چی میخواهد بگوید« ، »!پیام«

  .داشتن همین ویژه گیهایش سر زبانها افتاده اندی این جانب به خاطر ُرمانها. دور اند

است و » پیام« فاقد ُرمانآیا همین تفکر که کتاب را بسته کردیم و دانستیم که این 

مسایلی که ذهن کار شناس برای دفاع از مواضع (» گفتن«نویسنده چیزی برای 

 زنده و تصاویر«، ندارد، جز یک باز آفرینی زیبا با )عقیده تی خودش مطرح میکند

نیست که » دریچه«، خودش فی ذات یک »صحنه های خوب به نمایش گذاشته شده

  ←         ».در ذهن کار شناس باز شده است؟ که هست
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به نظر اینجانب » تصاویِر زنده دارد و صحنه ها خوب به نمایش گذاشته شده اند 

    ان، همین جمله یکی از کار های اساسی نویسنده است که به نظر صاحب نظر

دید . از عهده آن با سر بلندی بدر شده است»  بی بال پرنده گاِنسفِر«نویسندٔه 

هر کس نظر به داشته های ذهنی خویش به قضاوت . خواننده گان فرق میکند

سفر پرنده گاِن «شما میتوانید جهت ورود بیشتر به آرای دیگران درمورد . مینشیند

د و نظریات دیگران را هم از نظر یمرزی مراجعه نمایبه مطبوعات بیرون » بی بال

زن افغان : عده زیادی از خواننده گان صاحب صالحیت ابراز داشته اند که. بگذرانید

واقعیت تاریخی »  بی بال پرنده گاِنسفِر«برای اولین بار در یک اثر داستانی مانند 

کند و رمزهای اسارت خود را درمییابد، تار های تنیده به اطراف خویش را لمس می

برای اولین بار افیون بی حس سازی خود را به چشم سر . خویش را باز مییابد

. شجاعت خویش را، فداکاری خویش را و توان و نیروی خویش را در مییابد. میبیند

زن افغان را از دردش و از ظلمی که بر وی جاری است » سفرِِ پرنده گاِن بی بال«

ارزشواره های کهن .  بحران نظام ظالمانٔه اخالقیات حاکماین کتاب. آگاه میسازد

سفِر پرنده گاِن بی «بر ُبنیاد گفتٔه سخن سنجی فرزانه . آزادی ُکش را بر مال میسازد

باید مغزهای مردان و زنان را از غبار سربی دیرین سال «: می آموزاند که» بال

تلزم برهم زدن ایدیالوژی ها آزاد ساخت و این آزاد سازی نخست از همه مس

مناسبات مادیست که چون داِم پا گیر و بال گیر بر سر راه هستی اجتماعی گسترده 

 مناسبات را راِه برهم زدن این» سفِر پرنده گاِن بی بال«: این فرزانه میگوید» .است

که گفتار و نصیحت و سر وکلٔه نویسنده را کسی ببیند و یا بدون آن. نشان میدهد

ترگ آنست که تمامیِت انسان را به روی صحنه هنر ُس:  میگویند.چیزی از وی بشنود

  .چنین میکند» سفِر پر نده گاِن بی بال «و . بیاورد

          

 میان داستان ُبنیادی، به نظر شما  تفاوت های به غیر از درازی و کوتاهی: عبیدی

   گفت؟ُرمان کدامها اند؟ آیا میشود هر داستان دراز را ُرمانکوتاه و میانه و 

آنچه را که گفته شد، آیا شکستن طلسم دیر پا نیست، شکستن طلسمی که مظهر و 

، گمان نمیرود ُرمانخالق کلیشه هاست؟ به یقین چنین است و بعد از نگارش این 

کسی بتواند این کلیشِه شکستِه اسارِت زن افغان را در مطبعه یی به چاپ که دیگر 

  .برساند

با حرفها و جمالتی نوشته شده اند که رنگ » سفِر پرنده گاِن بی بال  «ُرمانپیام 

این پیام با حروف سپید روی کاغذ آمده است، با خوانش این سطر های . سفید دارند

این نوع . من چنین فکر میکنم. نده انتقال میکندسپید است که پیام داستان به خوان

داستانها را باید دقیق خواند و گاه گاهی باید چندین بار خواند تا به حقیقت، اصالت و 

صد سال «من دوستان زیادی را میشناسم که . کیفیت واالی آنها دست یافت

) ۱۸۹۱-۱۹۶۷ نویسندٔه روسی(الیاارنبورگ . گابریل را چندین بار خوانده اند» تنهایی

خواننده هنگام خواندن . خواندن به نوبٔه خود یک جریان خلق و ابداع است«: میگفت

، کاری نزدیک به کار نویسنده انجام میدهد و با تخیل خود متن داستان را ُرمانیک 

خواننده باید بیشتر از پندار خود «: ارنست همینگوی یاد آور میشد» .کامل میکند

  ».یشه های ظریف مرا درک نخواهد کردکمک بگیرد و گرنه اند

  از نظر شما داستان چیست؟ آیا میشود داستان را تعریف کرد؟: عبیدی

به نظر من، داستان را تعریف کردن کار دشوار است؛ زیرا داستان : ارغند

بیات جهانی و چی دانواع گونه گون دارد و سیر تکاملی مختلفی را چی در ا

 افسانه، حکایت، روایت، داستان کوتاه، کشور ما، پیموده است که شامل

اگر همٔه این اشکال را جمع کنیم و بر آن .  و غیره میشودُرمانداستان بلند، 

نام ادبیات داستانی بگذاریم گمان میکنم کار ما سهل تر میشود و در آن 

ل ادبیات داستانی به صورت ُک: صورت میشود که آن را تا جایی تعریف کرد

ایتهای اطالق میشود که واقعیتهای زنده گی را به شکل به روایت و یا رو

البته این انواع شامل تمام آثار داستانی . هنری و استتیک باز آفرینی میکند

 که میشود داستان را یک چهار چوکاتی گفت. روایتی و خالقٔه منثور میشود

  .در آن روایتی به زبان قصه بیان میشود

هر داستانی .  چار چوبی برای بیان یک روایت طوالنی به زبان قصه استُرمان: ارغند

 طوالنی و  نیست یک گزارشُرمانکه به زبان قصه نگارش نیافته باشد، به نظر من 

  .حجیم است

 یک محور اصلی دارد و به اطراف آن حواشی و تعلیقاتی که در نهایت ساختار ُرمان

 در بحث محتوایی آن نیز ُرمانتفاوت داستان دراز با .  را به وجود می آورندُرمان

  .است

داستان دراز ماجرای واحدی دارد و خواننده را در مسیر مشخص سمت میدهد و 

 چنین نیست؛ خواننده ُرماندر حالی که .  برای خواننده ایجاد میکندفضای معینی را

دراز نوشتن، .  ناگزیر به عبور از فضاهای مختلف استُرمانبرای دریافت حادثٔه اصلی 

  . نویسی چیز دیگر استُرمانطوالنی نوشتن، کش نمودن موضوع چیزی و 

 دارید؟ چند وقتی در بارٔه دسته بندی داستانها و نویسنده گان چی نظر: عبیدی

پیش و حتا حاال هم عده یی به این باورند که آفرینشگران را باید از روی تعلقات 

   عقیده تی و سیاسی شان دسته بندی و تصنیف نمود، شما چه گونه می اندیشید؟

به تاریخی و تحلیلی و  (ُرمانهامن با دسته بندی کردن داستانها و به ویژه : ارغند

در اینجا (زیرا مایه و سرشت محتوایی یک اثر . بل موافق نیستماز ق) عشقی و غیره

 عشقی ُرمانمیتواند به تمام این دسته ها تعلق بگیرد، مثال یک )  استُرمانمنظورم 

میتواند با رگه های تحلیلی و کمیدی و یا تراژیدی در یک بستر تاریخی نگارش بیابد 

نویسنده . ندی ها تعلق نداشته باشدو یا این که به صورت بارز به یکی ازاین دسته ب

برای . به نظر من کدام مکلفیت به خاطر دسته بندی نمودن اثر خویش از قبل ندارد

ی اخالقی و غیر اخالقی ُرمانهامن پذیرش این دسته بندی ها به خصوص اصطالح 

 مثاًل:  به نظر من محک جداگانه برای تفکیک از یک دیگر دارندُرمانها. دشوار مینماید

با در نظر داشت تکنیک نگارش، پیرنگ داستان، . ی بدُرمانهای خوب و یا که ُرمانها

 یک جریان آفرینش طبیعی است که ُرمان. طرح و توطیه و ده ها عنصر اساسی دیگر

  .نی این که نویسنده از قبل آنرا متصف به صفتی بسازد. خودش ماهیتش را میسازد

به خوب و ) البته به صورت در بست(گران من همچنان با دسته بندی کردن آفرینش

بد، ایدیولوژیک و غیر ایدولوژیک، حزبی و غیر حزبی، مجاهد و غیر مجاهد، مزدور و 

  .غیر مزدور، باور ندارم

به نظر من دسته بندی کردن نویسنده ها به این و آن، خود، یک امر ایدیالوژیک و 

  .غیر علمیست

  را میتوان داستان خوب بگوییم؟و به نظر شما چی نوع داستان : عبیدی

به نظر من داستان . اگر چی فکر میکنم من در این مورد اشاراتی انجام دادم: ارغند

. امیتش با یک هنرمندی ناب بازتاب دهدمخوب آن داستانیست که انسان را در ت

چهارگانٔه زمان، مکان، علیت  به ابعاد. داستان از شکل و محتوای خوب برخوردار باشد

تکامل و تکوین یافتن شخصیت آدمهای تغییر، . ان، همه جانبه پرداخته باشدو زب

یک داستان را . داستان خوب آن است که انسان محور باشد. داستان ملموس باشد

با رویاها و تخیالت و . وقتی خوب گفته میتوانیم که صاحب طرح و توطیه باشد

حط، فضا و لحن در آن می. ضمیر ناخود آگاه کراکتر ها سرو کار داشته باشد

  .یاد مان نرود که قصه باید و باید به زبان قصه نگارش یابد. بیان شده باشد هنرمندانه

 بر عالوه این که جنبه های انتقادی، آموزشی و ُرمانبر عالوه آنچه گفته آمدم قصه و 

کسی که ... «: به گمانم برشت گفته است. تربیتی دارند یک وظیفٔه تفریحی هم دارند

ول میدهد و به تیاتر میرود، میخواهد هم بیاموزد و هم به او خوش بگذرد و کسی پ

 را میخرد و میخواهد بخواند، میخواهد هم چیزی یاد بگیرد و هم با ُرمانکه یک 

  ». لحظاتی خوش و مطبوعی داشته باشدُرمانخواندن آن 

ی جناب حمیدالله متن کامل این مصاحبٔه جالب را که توسط گردانندٔه سایت  آسمای  (!)

  برگ انجام شده است، میتوانید  در  سایت آینده مطالعه نمایید۱۷عبیدی در 
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  ،.)م۱۹۵۵ -۱۸۷۹(البرت َاینشتاین : نویسنده

  طارق پیکار،: برگردان دری

 چرا سوسیالیزم؟

  ..." اقتصادی غلبه کرد-یهای ریشه داِر اجتماعیمن مطمینم، که ِصرف با استقراِر اقتصاِد سوسیالیستی است، که میتوان بر تماِم انواع نابرابر"

  "اینشتاین                                                                                                                                                                                "

 اقتصادی -تِن تخصص در امور علوم اجتماعیآیا ممکن است، بدوِن داش

  :دربارهء سوسیالیسم ابراز نظر نمود؟ از دیدگاِه من، بلی؛ با دالیِل آتی

نخست، اگر مسأله را با پرداخِت شناخِت علمی مطالعه نماییم، میبینیم، که 

علِم اقتصاد و علِم نجوم، از نظِر میتودولوژی شباهتهاِی فراوانی باهم دارند، 

 کننده گاِن هردو رشته، میکوشند، تا قوانین ناظر بر مجموعهء به هم تحقیق

ساختِن  آن ها، برای آشکار. مربوِط از پدیده ها را ردیابی و کشف نمایند

روابِط درونی پدیده ها، قوانینی را که تا حد ممکن به طور عام قابل قبول 

قیقت تفاوتهای اما، باید اظهار داشت، که در ح. باشند، معیار قرار میدهند

  .روشی وجود دارند

از این که پدیده های اقتصادی اکثرًا از عوامِل متعددی که ارزیابی جداگانهء 

آن ها دشوار میُنماید، تأثیرپذیر اند؛ کشِف قوانین عمومی در عرصهء اقتصاد 

از جانبی، تجارِب به دست آمدهء به اصطالح دورهء . را با ِاشکال مواجه میسازد

 معلوِل عللی میباشند، - چنانکه به همه گان روشن است-یخ بشریمتمدن تار

  . صرفًا اقتصادی قلمداد کرد راکه نمیشود آن ها

به طوِر مثال، تاریخ، شاهد آن بوده، که اکثرًا قدرتهای بزرگ، سلطه و 

امکانهای وجودی خود را مدیوِن جهانگشاییها بوده اند؛ استیالگران و 

شان بر سرزمینهای مغلوب از موقعیتهای بهتِر اشغالگران پس از پیروزی 

آنان در همدستی با روحانیون، .  حقوقی برخوردار گردیده اند-اقتصادی

 این  تا فرهنگی را انحصار کرده،-مالکیت بر زمین و کنتروِل سیستم آموزشی

  . تبدیل نمایند" امری همیشه گی"تقسیمبندی طبقاتی جامعه را، گویا به 

ویِج یک سیستِم ارزشی در جامعه، اسباِب رهبرِی مردم فرادستان، با تر

 آن گونه که - را بدون آنکه، عنصِر آگاهی مردم در رفتارهای اجتماعی

  . مدنظر باشد، فراهم نمودند-الزم است

اما، ما تا هنوز . روشهای تاریخی، به بیانی، متعلق به گذشته است

ح پیشرفت بشری را گرانهء به اصطاللتوانایی گذار از این مرحلهء چپاو

نگرشها و داده های اقتصادِی ما از بطن و خوِد همین . نداشته ایم

 و هدِف اساسی مانربا توجه به این امر، که آ. مرحله هستند

و گذار از آن در مسیر " مرحلهء یغماگری"سوسیالیزم پیروزی بر این 

درنظرداشِت حالِت  پیشرفت همه جانبهء بشریست، علِم اقتصاد، با

  .نونیش، از روشن ساختِن جامعهء سوسیالیستی آینده عاجز میباشدک

اما، علم .  اخالقی مدنظِر سوسیالیزم است-، آن که آیندهء اجتماعیدوم

نی به مثابهء آفرینندهء انجام و نهایت و نی به مثابهء القاکنندهء هدفی 

ی در آدمها، بل که علم میتواند، در نهایِت امر ابزاِر دستیابی به برخ

خواه اند، که ُرماندر حالی که این انسانهای آ. اهداف را تأمین کند

اهداف را مطرح میکنند و در صورتی که این اهداف زنده و پوینده 

   تحقق را میپیمایند، مردمیباشند، از جانِب مردم پذیرفته شده و راههای

  

  . که نیمه آگاهانه در راه تحقق تکامِل تدریجی جامعه میرزمند

س دالیِل باال، میتوان نتیجه گرفت، که نقِش علم و روشهای علمی در به اسا

مسایِل انسانی را نباید بیش از اندازه جلوه داد، باید با این طرز تفکر وداع 

کرد، که گویا ُنخبه گان تنها افرادی اند که در مسایل مربوط به ساختاِر 

رند، که جامعهء از مدتهاست، برخی ادعا دا. جامعه حق ابراز عقیده دارند

بشری یک دوراِن بحرانی را سپری مینماید که در آن جامعه ثباِت خود را 

ویژه گی چنین شرایطیست، که در آن افراد نسبت به اجتماعی . باخته است

 بیتفاوتی اختیار نموده و یا حتی متنفر - کوچک یا بزرگ-که به آن متعلق اند

  .میگردند

  :ازم به شرح یک تجربهء شخصی برای تانبرای روشن ساختِن منظورم، میپرد

در این اواخر با یکی از دوستاِن تحصیلکرده و روشنفکرم، دربارهء خطِر جنِگ 

دیگر بحث میکردم که به نظرم میتواند، موجودیِت بشریت را جدًا به خطر 

من به این نظر بودم، که تنها سازمانی فراملیتی توانایی جلوگیری از . اندازد

: دوستم، در واکنش به نظرم، با حفِظ خونسردِی کامل گفت. دارداین خطر را 

مطمینم، که یک قرن ". چرا به این اندازه با نابودی نسِل بشر مخالفت داری؟"

این دیدگاه، متعلق به . قبل هیچ کس به این ساده گی چنین مطرح نمیکرد

است، فردیست که در تالشی بیهوده خواستاِر حفِظ آرامش و توازِن درونیش 

این دیدگاه، بیانگِر دردناِک . در حالی که امیدواریش را از دست داده است

اما، به کدام  .تنهایی و انزواییست، که این روزها بسیاری از آن رنج میبرند

سبب؟ راِه رهایی کدام است؟ باید اذهان داشت، که به ساده گی میشود، 

 دریافِت پاسخهای چنین پرسشهایی را مطرح کرد، اما، به همان ساده گی

با آن هم، من میکوشم، تا حِد ممکن به . حِداقل قانع کننده، امریست دشوار

پاسِخ پرسشهای مذکور بپردازم، با آن که میدانم، ِادراک و اهداِف ما در 

بیشترین حالتها باهم متضاد اند و آن ها را نمیشود، به همان ساده گی 

  .فورمولبندی و بیان کرد

انسان، به حیث . ارندهء جوانِب فردی و اجتماعی میباشدشخصیِت انسان د

فرد، در تالش است تا مواظِب موجودیت و بقای خود و اطرافیانش باشد، 

خواستها و آرزوهای فردی خود را برآورده ساخته و امکانها و تواناییهایش را 

از جانبی، به مثابهء عنصِر اجتماعی، مکلفیت دارد، تا همه . انکشاف دهد

به شریِک اندوهها و شادیهای همنوعانش گردیده، در راِه بهشد و جان

شخصیِت خاص هر انسان، . انکشاِف شرایِط زنده گی آنان کوشش نماید

با خواستهای گوناگونش و در بیشترین حالتها در تضاد باهم شکل 

گرفته و ترکیِب ویژهء آن هاست، که موقعیِت متوازِن وی را، هم در 

 دورنیش و هم در سهمگیریش جهِت بهشِد امور دستیابی به آرامِش

                  .اجتماعی، میتواند معّین و روشن سازد

به طوِر ُکل امکان دارد، قدرِت نسبی این دو گرایش را وراثت قبول کرد؛ اما، 

 ←که  باشد،میتواند، تأثیرپذیر از محیطی که در نهایت شکل میگیرد، شخصیتی
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بد، ساختارهای جامعه یی که او در آن رشد میکند، فرد خود را در آن مییا

  . سنتها و روابطی که بر جامعه اش حاکمیت دارند

، برای هر فرد، مجموعهء روابط مستقیم و "جامعه"مفهوِم انتزاعی 

یک . غیِرمستقیمش با سایِر افراد جامعه و حتی با نسلهای گذشته میباشد

نه بیندیشد، برای تطبیِق پالنها و فرِد مجرد توانایی آن را دارد، تا مستقال

 برای حفِظ -خواستهای فردی خود تالش مستمر کند؛ اما، در هر حالت

 کاماًل به اجتماع -موجودیِت فزیکی، تکامل فکری و احساسی شخصیتش

است، که انسان زمینه ها و " اجتماع"در . ضرورت داشته و وابسته است

خوراک، پوشاک، محل : ورتش، ماننِدامکانهای به دست آوردِن لوازِم مورِد ضر

سکونت، زبان، ابزاِر کار، شیوهء تفکر و اندیشه و دستیابی به محتوای اندیشه 

ها را، مییابد؛ امکانهای زنده گی، در نتیجهء کار و زحمِت ملیونها انسان در 

گذشته و حال است، که برای انسان، مساعد گردیده است، ملیونهایی که 

  .توانسته بُگنجد) جامعه(ک، ِصرف در یک واژه گ

بنابر این آشکار میگردد، که پیوند فرد با جامعه یک واقعیت طبیعی، 

انکارناپذیر و دایمیست، که نمیتوان آن را از بین ُبرد، درست همانندی آن را 

اما، با این تفاوت که پروسهء . در زنبورها و مورچه گان میتوان مشاهده کرد

ا کوچکترین عناصِر ترکیبیش، به واسطهء غریزه زنده گی مورچه یا زنبور ت

ِرم اجتماعی و پیوندهای ما غییرناپذیر معّین شده، الگو یا فهای ارثی و ت

حافظه، داشتِن تواناییهای آفرینشگری و . انسانها، دگرگون شونده هستند

نوزایی پدیده ها و قدرِت سخن گفتن، امکاِن پیشرفت، ورای نیازهای 

این گونه پیشرفتها را میتوان در .  انسانها مساعد ساخته اندبیالوژیک را برای

سنتها، ساختارها و سازمانها، در ادبیات، در پیشرفتهای عرصه های علوم و 

پس میتوان نتیجه . تخنیک و در آفریده های هنری به خوبی مشاهده کرد

گی گرفت، که انسان با عملکردهایش توانایی آن را دارد، تا به نوعی بر زنده 

 خواستن ند، آگاهانه اندیشیدن و آگاهانه خود تأثیر بگذارد و البته در این رو

  .میتواند نقش آفرین باشد

انسان، هنگاِم تولد ُارگانیزِم بیالوژیک را از طریِق وراثت کمایی میکند، که 

این ُارگانیزم دربرگیرندهء امیاِل طبیعیست، که . تغییرناپذیر و ثابت میباشد

برعالوه، انسان در طول زنده گی، ُارگانیزِم فرهنگی را نیز . شر استویژهء نوع ب

از جامعه، از طریق رابطه با همنوعان خود و دیگر منابع مؤثِر اجتماعی کسب 

ارگانیزم فرهنگی، با گذشِت زمان تغییرپذیر بوده، تا حِد زیادی تأمین . میکند

 با بررسی مقایسه یی انسانشناسی ُمدرن،. کنندهء رابطهء فرد با جامعه است

میان فرهنگهای به اصطالح ابتدایی، به این نتیجه رسیده است، که رفتاِر 

اجتماعی انسانها، گوناگون و وابسته به الگوهای فرهنگی و ساختارها و 

برداشِت آن هایی که برای دگرگونسازی و . نهادهای حاکم در جامعه میباشد

انسانها به خاطِر : نین میباشدبهشِد شرایط جامعهء بشری تالش دارند، چ

ُارگانیزم بیالوژیک خود محکوم به نابودکردِن یک دیگر یا تحمیِل سرنوشِت 

  .بیرحم بر هم دیگر نیستند

اگر از خود بپرسیم، که چگونه میتوان ساختاِر جامعه و روِش اندیشهء 

اعد فرهنگی انسان را دگرگون کرد، تا شرایِط بهتِر زنده گی را برای انسان مس

نمود، الزمیست، تا بدانیم، که برخی از این شرایِط معّین را نمیتوان تغییر 

چنانکه در باال تذکر داده شد، طبیعِت زیستشناسانهء انسان، به طوِر . داد

برعالوه، پیشرفتهای تکنالوژیک و تغییرهای نفوس . عملی قابل تغییر نیست

ه اند که پایدار خواهند در جریاِن سده های اخیر شرایطی را به وجود آورد

در جاههایی که تراکم نفوس در آن ها بیشتر است، تولیِد نیازمندیهای . بود

ضروری برای ادامهء زنده گی، تقسیِم نامعمول کار و تمرکزگرایی در ساختاِر 

 - ُعمِر آن دوراِن ایدیالی ما-از جانبی، مدتهاست. تولیدی، یک امِر حتمیست

های کوچکِِ انسانی، توانمندی خودکفایی را که انسانهای مجرد و گروه

اگر ادعا کنیم، که بشریت در شرایِط . داشتند، کاماًل سپری گردیده است

کنونی، توانسته ساختاِر جهانِی تولید و مصرف را شکل بدهد، مبالغه نخواهیم 

  .کرد

در این جا، میخواهم، فشردهء نظرم را دربارهء حقیقِت بحراِن دوراِن ما ارایه 

باید اظهار نمود، که مسأله روی رابطهء انساِن مجرد با اجتماع . مایمن

انساِن مجرد، بیشتر از پیش از وابسته گی خود به اجتماع آگاهی . میچرخد

اما، به این وابسته گی به عنواِن دستاورِد مثبت، پیونِد ُارگانیک . حاصل کرده

یدی برای حقوق و و نیروی حامی خود، نمیِنگَرد، بل، آن را هماننِد تهد

عالوه بر آن، در جامعه از . آزادیهای طبیعی یا اموِر اقتصادیش تلقی میکند

موقعیتی برخوردار است، که اهداِف فردی و خودخواهانه اش برازنده تر 

میگردند، در حالی که، مقاصِد اجتماعیش با همان ضعفهای که دارد، به شکِل 

تمام افراِد بشر، بدون . بازدتدریجی الزامی بودن و بایسته گیش را می

آن ها، با . درنظرداشِت موقعیتهای اجتماعی شان، شامِل این پروسه میباشند

در بند بودِن ناآگاهانهء شان در خودخواهی، خود را ناامن، منزوی و نامطمئن 

در حالی که . در استفاده از مَوجه ترین لذتهای زنده گی، احساس میکنند

 هم باشد، با سهمگیریش در وتاه و ُپرخطر گی انسان، هرچند کزنده

  .فعالیتهای اجتماعیست، که مفهوم و معنا مییابد

از دیِد من، انارشِی اقتصادِی که امروز دامنگیِر جوامع کاپیتالیستی میباشد، 

ما، شاهِد بروِز نیروِی بزرگی از تولیدکننده گان . علِت اصلی این بحران است

 تا به شکِل مسالمت آمیز و مبتنی بر هستیم، که هریک، سعی مینماید،

 از محصول کاِر سایِر تولیدکننده گان، - نی قهرآمیِز-اصوِل وضع شدهء حقوقی

با توجه به این اصل، میتوان اظهار . بهره جسته و دیگران را محروم سازد

نمود، که وسایِل تولید، یا به عبارهء دیگر ظرفیِت ُکلی تولیدی که برای تولیِد 

را مییابد، که با تکیه آنمصرفی و افزایِش سرمایه، ضروریست، امکان کاالهای 

  .بر قانون، مالکیِت خصوصی افراد را شکل دهد

" کارگر"به منظوِر درِک بهتِر موضوع، آن هایی را که فاقِد وسایِل تولید اند، 

 با آن که میدانم، که چنین خوانشی با معنای ُسنتی این کلمه -میخوانم

نانی که صاحِب وسایِل تولید اند، توانایی آن را دارند، که نیروی آ. متضاد است

کارگر، با استفاده از وسایِل تولید، کاالهای تازه را تولید . کاِر کارگر را بخرند

مهمترین نکته در این پروسه، . میکند، که ثروِت سرمایه دار به حساب می آید

نچه که به ناِم دستمزد برایش همانا رابطه میاِن آنچه کارگر تولید مینماید و آ

داده میشود، است، در ضمن، هر دو طرِف این پیوند، بر اساِس ارزش واقعی 

است، دستمزدی که به " آزاد"از آن جا که قرارداِد کار . توضیح میگردند

کارگر پرداخته میشود، مبتنی بر ارزِش واقعِی کاالیی که تولید نموده، نیست؛ 

اقِل احتیاجهایش و بر مبنای ضرورِت سرمایه دار به بل که بر اساِس رفِع حِد

. میشودنیروی کار و شماِر کارگرانی که برای دریافِت کار رقابت میکنند، معّین 

ضروریست، تا بدانیم، که حتی در تیوری نیز اندازهء معاِش کارگر متناسب با 

         ←     .محصولی که تولید کرده، تعیین نمیشود



                                                    ص     آینده                                                                                                 ۴۰ ـ ۳۹ شماره

وصی، متمرکزشدن نزِد گروِه محدودی از انسانهاست، آن هم به هدِف سرمایهء خص

منظوِر رقابت میاِن سرمایه داران و در برخی حالتها، به دلیِل پیشرفتهای تکنالوژیک 

 و از هم بزرگتِر تولیدیو افزایش تقسیم کار که منجر به توسعه و تکامِل واحدهای 

این جریان، یک ُالیگارشی دستاورِد .  میگرددپاشی واحدهای کوچکتِر تولیدی

متشکل از سرمایهء خصوصی میباشد، که کنتروِل قدرِت بزرِگ آن، به طوِر مؤثر 

اساِس ادعایم را . خارج از امکان برای ساختارهای دموکراتیِک جامعه میباشد

نیز این واقعیت تشکیل میدهد، که انتخاِب ُمهره ها برای ُارگانهای قانونگذار، 

هادهای سیاسِی صورت میگیرد، که خوِد این نهادها، عمدتًا از جانب احزاب و ن

از جهت های مختلف، از جمله مالی، از سرمایه داراِن خصوصی تأثیرپذیر اند، 

در نتیجه، نماینده . که در واقع رأی دهنده گان را از قانونگذار مجزا میکند

 دفاع گاِن مردم آن طوری که الزم است، از منافِع انسانهای محروم جامعه

 تسلِط مستقیم و برعالوه، در شرایِط کنونی، سرمایه داراِن خصوصی. نمیکنند

به این ترتیب، . دارند) مطبوعات، رادیو و آموزش(غیِرمستقیم بر منابع اطالعاتی 

آگاهی حاصل کردن از واقعیتهای عینی جامعه و استفاده از حقوق سیاسی، برای 

  .بغرنج و حتی ناممکن ُمبدل گشته استشهرونداِن جوامِع کنونی، به یک امِر 

در سیستِم اقتصادِی که سرمایه مالکیِت خصوصی باشد، وضعیت بر دو اصِل اساسی 

، آن که وسایِل تولید خصوصیست و صاحبان آن مطابِق به میل نخست: استوار است

ه آن البته، این ب. ، قرارداِد کار آزاد استدومو ایجاِب منافِع شان از آن سود میبرند؛ 

در این جا باید، تأکید شود، . مفهوم نیست، که جامعهء سرمایه داری ناب وجود دارد

که کارگراِن بخشی از رشته های کار، پس از مبارزاِت پیگیِرشان توانسته اند، به 

اما، اقتصاِد حاکِم امروز در ُکل، کدام . ، دست یابند"قرارداِد آزاِد کار"اشکاِل بهتِر 

  .سرمایه داری ناب نداردتفاوِت بارزی با 

از جانبی، . تولید، برای کسِب سود صورت میگیرد، نی برای مصرف و یا استفاده از آن

زمینهء آن فراهم نشده، تا آنانی که توانایی کارکردن و رغبت به آن را دارند، کار 

کارگر باید همیشه در تشویش و . همیشه باید موجود باشد" ارتشی از بیکاران. "یابند

چون که بیکاری و کارگرانی که مزِد . ضطراِب از دست دادِن کارش قرار داده شودا

ناچیِز برای شان پرداخته میشود، زمینهء مناسبی را برای فراهم آوری سوِد بیشتر به 

بازار مساعد نمی نمایند، بنابرآن تولیِد کاالهای مصرفی محدود میشود، که عواقبش 

نالوژیک، به جای آن که از سنگینی کار کم کند، به پیشرفِت تک. ناگوار و مشکلزاست

انگیزهء سودجویی، که با رقابت میاِن سرمایه داران . تعداِد بیکاران می افزاید

همراست، سبب میشود تا بی ثباتی در انباشت و بهره وری سرمایه به میان آمده و 

اری، سبِب رقابت لگامگسیختهء سرمایه د. منجر به رکوِد بیحد و مکرِر آن گردد

میشود، تا نیروی کار بیکار شده، به حاشیه رفته و آگاهی و هوشیاری اجتماعی، که 

  .در باال به آن پرداخته ام، شدیدًا آسیب ببیند

این آسیب پذیری از دیِد من بزرگترین زیاِن سرمایه داریست، که سیستِم آموزشی ما 

 حصر، در دانِش امروز ترویج فرهنِگ رقابِت بیحد و. به طور ُکل از آن صدمه میبیند

میگردد و دانش آموزان را برای عرصه های آیندهء زنده گی شان به حیِث افراِد 

  .حریص و آزمند آماده و تربیت میکند

به عقیدهء من، ِصرف یک راه برای زدودِن این نابه سامانیهای ریشه دار وجود 

 ایجاِد سیستم دارد و آن هم استقراِر اقتصاِد سوسیالیستیست، یک جا با

در چنین اقتصادی، وسایل تولید در . آموزشِی که در خدمِت اجتماع باشد

. اختیاِر خود جامعه است، که با طرح برنامه ها از آن استفاده صورت میگیرد

اقتصاِد با برنامه، که تولید را در مطابقت با ضرورتهای اجتماع عیار میکند، کار 

 آن ها تقسیم نموده، برای همهء افراِد جامعه را مطابق با توانایی افراد میاِن

سیستِم آموزشی که رشِد تواناییهای . زمینهء زنده گی و رفاه را مساعد میکند

درونی هر فرد، هدفش باشد، تالش میکند، تا افراد در برابِر همنوعان احساس 

مسؤولیت نموده، از بلندپروازیها و قدرت نماییهایی که ما اکنون با آن مواجه 

  . هستیم، بپرهیزند

از جانبی، باید خاطرنشان ساخت، که تنها اقتصاِد برنامه ریزی شده، 

چنین اقتصادی میتواند، با تعمیل استبداد بر افراد همراه . سوسیالیزم نیست

 -رسیدن به سوسیالیزم، نیازمنِد رفع مشکل پیچیدهء اجتماعی. باشد

افزایِش درجهء تمرکِز قدرِت یعنی، با دقت باید مواظب بود، که با : سیاسیست

سیاسی و اقتصادی، چگونه میتوان قدرِت همه جانبهء بیروکراسی را مهار 

کرد؟ چگونه میتوان حقوق فردی را محافظت نمود و یک سیستم ضمانت 

  کنندهء قدرت دموکراتیک را در برابِر قدرت بیروکراسی، ایجاد کرد؟

الیزم، در دوراِن کنونِی گذار، ساختِن اهداف و مشکلهای فرا راِه سوسی آشکار

با توجه به وضعیِت کنونی، که بحث آزاد . از ارزِش زیاد برخوردار است

پیراموِن چنین مسایل پیچیده تر گردیده، تأسیِس این نشریه را یک گاِم مهم 

  .و پیشرو میپندارم

  

*   *   *  

  :یادداشت

ریاضی و فزیک از نبوغ البرت اینشتاین، متفکِر شهیِر آلمانی، که در علوِم 

، یک باِر دگر بر برازنده گی خود در "نظریهء نسبیت"برخوردار بود، با کشِف 

را به " نظریهء نسبیت"عرصهء علوم صحه گذاشت و پیونِد تاریخیی نامش با 

  .جا گذاشت

اینشتاین در کشوِر آلمان زاده شد و در سِن پنجاه و چهارساله گی، همزمان 

 زادگاهش را به قصِد ادامهء حیاِت ُپربارش ترک کرد و با تسلِط فاشیستها،

  .عازِم ایاالت متحدهء امریکا گردید

در دوراِن زنده گیش در آلمان، شاهِد درگیری جنگهای اول و دوم جهانی 

چنانکه، با آغاز نخستین جنگ جهانی، در همراهی با سه تن دیگر از . بود

برای "ِر توقف بالدرنِگ جنگ دانشمنداِن آلمانی، اعالمیه یی را به منظو

، صادر کرده، تنفِر شان را از وقوع و ادامهء آن جنِگ امپریالیستی "اروپاییان

  .ابراز داشتند، که باعث ایجاِد خشم قدرتمنداِن نازیست آلمان گردید

 سیاسِی سرمایه داری و -اینشتاین، با درِک ژرفی که از ساختاِر نظاِم اقتصادی

مپریالیستی و عواقِب وحشتناِک آن بر زنده گی انسانها راه اندازی جنگهای ا

داشت، سوسیالیزم را به مثابهء یگانه بدیل برای رهایی بشریت از انواع مظالم 

چرا "به ناِم . م۱۹۴۹اجتماعی تلقی نموده، چنانکه نشِر مقاله یی در سال 

، "Monthly Reviewسوسیالیست، مروِر ماهانه "در نشریهء " سوسیالیزم؟

  .مایانگِر گرایِش اینشتاین به سوسیالیزم میباشدن

، از جانِب .م۱۹۹۹قابل تذکر میدانم، که پس از نظرسنجیی که در سال 

، راه اندازی گردیده بود، البرت )سی. بی. بی(رادیوی مشهوِر انگلیسی 

اینشتاین، بعد از کارل مارکس، لقِب دومین اندیشمنِد برازندهء هزارهء دوم 

  . کمایی کردتاریخ بشر را

، اثِر البرت آینشتاین به لسانهای گوناگون برگردان "چرا سوسیالیزم"مقالهء 

  .شده است
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  احمد شاه عبادی 

  روزا لوکزامبورگ قهرمان زِن ُجنبش انقالبی جهان
  » جهانی زنبه مناسبِت هشتم مارچ روز«

  

 سال کمون پاریس در شهر زاموسک در ۱۸۷۱روزا لوکزامبورگ در مارچ 

پولند امروزی که در آن زمان بخشی از امپراطوری روس بود در خانوادٔه 

  .متوسط الحال بدون تعصب مذهبی به دنیا آمد

نقش کلیدی در تأسیس حزب » روزای سرخ«روزا لوکزامبورگ یا 

سوسیالیست دموکرات پولند و اتحادیه اسپارت ها و حزب کمونیست آلمان 

  .داشت

ه اهل ادب بوده به نظر میرسد ک. دست نیستاز مادر او اطالع چندانی در 

درش ما:  از زندان برای سوفی لیبکنت نوشت کهه ییروزا در نام. است

  .ی میداندیرا مظهر دانا) شیللرو انجیل(

پدرش تحصیلکردٔه آلمان بود، مردی با عقاید و تفکرات آزاد منشانه، او 

خشک مذهبی صاحب کارگاه چوب ُبری بود و در سنین نوجوانی از عقاید 

 و عالقه به سیاست تیکتفکراِت دموکرا: روزا میگفت که. دست برداشته بود

جهانی و ادبیات غرب را از پدرش آموخته است، در خانٔه لوکزامبورگ ها به 

دو زبان پولندی و آلمانی صحبت میشد، روزا بعدًا روسی را نیز به خوبی 

  . آموخت

 از قدرِت راه رفتن خود را از در پنج ساله گی بعد از بیماری سختی، کمی

روزا در . دست داد و به همین خاطر تا آخر عمر همواره لنگان راه میرفت

 ۱۶در وارسا، درس میخواند که در سن . همان آغاز نوجوانی سِر ُپرشور داشت

ساله گی وارد فعالیت های انقالبی شد، در این سال ها نویسنده مورد عالقه 

نده گی در تبعید او شدیدًا روزا را تحت تأثیر قرار بود که ز» آدام ویکز«اش 

 ساله گی برای ادامه تحصیل و به دلیل تبلیغات انقالبی ۱۸در . داده بود

  .  به زوریخ رفت۱۸۸۹مجبور به ترک پولند شد و در سال 

در آن زمان پوهنتون زوریخ یکی از معدود پوهنتون های اروپایی بود که به 

روزا به تحصیل در رشتٔه . ن برای تحصیل را میدادزنان حق مساوی با مردا

 به رشتٔه ۱۸۹۲ریاضیات، علوم طبیعی و اقتصاد سیاسی پرداخت، در سال 

حقوق تغیر رشته داد و دو سال بعد در کتابخانٔه بزرگ پولندی پاریس به 

مؤفق » توسعه صنعتی پولند« با ارایٔه رسالٔه ۱۸۹۸تحقیق پرداخت و در سال 

او به عنوان روزنامه نگار شروع به کار کرد و . وکتورا گردیدبه دریافت درجه د

در . یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات پادشاهی پولند و لیتوانی شد

زوریخ با انقالبیون بسیاری که در تبعید بودند منجمله با پلخانف آشنا شد، با 

 افکار مارکس، انگلس و دیگر مارکسیست های شناخته شده آشنایی بیشتر

یافت و به حزب سوسیالیست پولند نزدیکتر شد، در آن زمان استقالل پولند 

بحث عمده انقالبیون بود که روزا هم فعاالنه در آن شرکت میکرد، روزا 

مخالف استقالل بود زیرا به نظر وی دولت تازه تأسیس بسیار ضعیف بود و 

ز این ضعف این میتوانست به ضرر مردم باشد، زیرا بورژوازی با استفاده ا

  . میتوانست به تسلط خود بر کارگران بیافزاید

  به آلمان رفت و برای بدست آوردن تابعیت آلمانی با۱۸۹۸در سال 
جوانترین فرزند دوست خود، ازدواج کرد، در آلمان به » گوستاو لوبک«

حزب سوسیالیست آلمان پیوست و به یکی از رهبران جناح چپ این 

 پولند روسیه ۱۹۰۵ترناسیونال دوم و انقالب حزب بدل شد، بعدًا در ان

را در دفاع از » رفرم یا ا نقالب« مقاله ۱۸۹۹در سال  .شرکت کرد

سوسیالیزم «مارکسیسم و انتقاد به مواضع و تیوری رفورمیستی برنشتین، در 

 روزا لوکزامبورگ در حدود ۱۹۱۹ و ۱۸۹۲انتشار داد، بین سالهای » تکاملی

  .سخنرانی و کتاب به رشتٔه تحریر درآورد مقاله، یادداشت، ۷۰۰
 برنامٔه حزب سوسیال دموکراسی پادشاهی پولند و لیتوانی ۱۹۰۴او در سال 

 در وارسا به ۱۹۰۶تدوین نمود، در سال » ما چی میخواهیم؟«را تحت عنوان 

 حزب در ٔهآلمان بازگشت و به تدریس در مدرسزندان افتاد و بعد از آزادی به 

را منتشر خود » انباشت سرمایه« تیوری خود ۱۹۱۲ سال برلین پرداخت، در

  .ساخت

غالبًا رهبری حزب، لوکزامبورگ را جوان پرشور، که زن هم بود، میدانست و 

تالش میشد تا او را به بخش زنان و سازماندهی آنان بفرستند، لوکزامبورگ 

، برای زنان در حزب» سنتی«این پیشنهاد را رد و با تفکر قایل بودن نقش 

  .مخالفت کرد

زنان : او خود را رهبر زنان و مردان میدانست و به روشنی تأکید میکرد که

تنها با پیروزی انقالب سوسیالیستی و محو اسارت اقتصادی برنهاد و خانواده 

میتوانند آزادی کامل خود را به دست آورند، زنان هنوز باید پیش از انقالب 

رای از مبارزه برای آزادی، مبارزه ببرای آزادی مبارزه کنند، زیرا بخشی 

بی به آزادی زنان نمیتوان به سوسیالیزم یاانقالب است و اینکه بدون دست

  .دست یافت

 در دومین راه پیمایی زنان سوسیال ۱۹۱۲ می ۱۲روزا در سخنرانی 

...  که ودی زنان هدف با ارزشی است، و افزحق رأی برا: دموکرات گفت

فعلی فقط یکی از حلقه های زنجیر ارتجاع است نداشتن حق رأی در آلمان 

  پادشاهی و عدم حقوق زنان به ... که زنده گی مردم را به بند کشیده است،

  ....مهمترین ابزار طبقه سرمایه داری حاکم بدل شده اند

توضیح » اعتصاب عمومی« روسیه ُفرصتی بود تا روزا در جزوه ۱۹۰۵انقالب 

علیه  ست طبقه کارگر در نبرد خوددهد که اعتصاب سالحی است در د

  . اربابان و سیستم سرمایه داری

 با شروع جنگ جهانی اول و حمایت سوسیال دموکراسی ۱۹۱۴در سال 

آلمان از طبقه سرمایه داری برای جنگ در اروپا، آشکارا به مخالفت با جنگ 

» جزوه ژونیوس«در زندان . پرداخت و به همین خاطر به زندان افتاد

» اتحادیه اسپارت ها«را نوشت که پایه نظریات )  اشاره به روزا بودژونیوس(

 با هدف تقویت مواضع ضد جنگ تشکیل ۱۹۱۶این اتحادیه در سال . شد

گردید و با وجودیکه توانست بخشی از کارگران و جوانان را جذب کند، 

نتوانست به یک حزب منسجم بیانجامد، بعدًا حزب کمونیست آلمان بر پایٔه 

  .شکیل شدآن ت

 به دنبال یک عفو عمومی برای زندانیان سیاسی از ۱۹۱۸روزا، در نوامبر 

زندان آزاد شد و بالفاصله به فعالیت های انقالبی پرداخت، در دسامبر همان 

 ← درسال حزب کمونیست آلمان تشکیل شد که روزا، یکی از مؤسسین آن بود،
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زب کمونیست در ائتالفی نی  در شرایط انقالبی اتحادیه و جانشینش ح۱۹۱۸سال 

چندان استوار با دیگر انقالبیون، یک کمیته انقالبی تشکیل دادند، اما به دلیل 

کمبودی های ساختاری و سازمانی در رهبری طبقه کارگر به منظور سرنگونی 

سرمایه داری بسیار ضعیف بودند و نتوانستند مانند بلشویک ها به رهبری لنین در 

انقالب آلمان شکست خورد، در این دوران . روزی دست یابند به پی۱۹۱۷اکتوبر 

برلین جای بسیار خطرناکی برای فعالین سیاسی منجمله روزا و یارانش به خصوص 

های دولتی و حزب سوسیال  نیرو. اعضای حزب تازه تأسیسی کمونیست بود

ن را در کشور بر قرار کنند، انقالبیو» نظم و قانون«دموکرات مصمم بودند که 

اما روزا و لیبکنشت . دستگیر و اعدام می شدند، بسیاری از آنها از کشور فرار کردند

 هر دو دستگیر شدند و سپس در ۱۹۱۹در سال . ماندند و در پناه گاهی مخفی شدند

 با شلیک ۱۹۱۹در شب پانزدهم جنوری . راه زندان توسطسربازان به قتل رسیدند

در ماه می .  رها کردندند و جسد وی را در شهر پایان دادگلوله یی به زنده گی روزا

 جون در گورستانی که لیبکنشت و سایر ۱۳همان سال پیکر او پیدا شد و در 

  . انقالبیون آلمان به گور سپرده شده بودند به خاک سپرده شد

بن (تشیع جنازه وی به تظاهرات مردمی بدل شد که نویسنده گان بسیاری منجمله 

  . امریکایی در آن شرکت داشتندسناریو نویس ) هکت

انقالب باز خواهد گشت و اعالم می کند که من وجود : روزا، پیش از مرگش مینویسد

  .داشتم؛ وجود دارم و وجود خواهم داشت

  :از جمله آثار روزا لوکزامبورگ به چند نمونه ذیاًل اشاره میشود

فرانسه، مسایل رفورم یا انقالب، توسعه صنعتی پولند، بحران سوسیالیستی در 

تشکیالتی سوسیال دموکراسی روسیه، اعتصاب عمومی، مسأله ملی، تیوری و عمل، 

  .و انقالب روسی) بحران سوسیال دموکراسی(انباشت سرمایه، جزوه ژونیوس 

  

  )بقیه از صفحه اول( مورد تجلیل از شخصیتهای فقید  نهضت آینده در  اعالمیه
 احراز قدرت سیاسی، با دولت درآمیخت و در حزب دموکراتیک خلق افغانستان با

وجود یک ساختاِر واحد سیاسی ـ نظامی ـ اداری به مبارزٔه خود جهت تحقق 

  . تحوالت دموکراتیک و مترقی ادامه داد

بانیان حزب به مقامات کلیدی دولت راه یافتند و فصل جدیدی در زنده گی حزب و 

ز سوی ارتجاع قرون وسطایی داخلی، جنگ تحمیلی ویرانگر ا. رهبران آن باز گردید

ارتجاع منطقه و امپریالیزم جهانی و مداخلٔه مستقیم نظامی شوروی به کشور، چنان 

شرایطی را به وجود آوردند که تحقق تحوالت اساسی به سود زحمتکشان پیوسته 

دفاع از حاکمیت حزب به مضمون اساسی مبارزه مبدل گردید و . به عقب می افتاد

بیش از پنجاه هزار .  اجتماعی ـ اقتصادی کاماًل به تعویق افتادندیادیُبنتحوالت 

ا و صدها هزار هموطن ما در روند این دفاع، جانهای خود را .خ.د.عضو سر سپردٔه ح

شهیدان با نام و گمنام مردم افغانستان از جمله گلگون کفنان . از دست دادند

صلی و مدافعان پیگیر سنگر منافع ان اُرمانا و تمام اعضای پیکارجوی آن، قه.خ.د.ح

باید خاطرٔه تابناک زنده گی و پیکار آنان را نسل به نسل انتقال . زحمتکشان بودند

داد و شهامت و پایمردی شان را به اصول معنویت انقالبی چپ امروز و فردای 

  . افغانی مبدل ساخت

.  فراتر رودبا تأسف روند سیاسی ـ نظامی نتوانست از حلقٔه دفاع از حاکمیت حزب

 اقتصادی ـ اجتماعی به سود زحمتکشان افغانستان ُبنیادیتحقق نیافتن تحوالت 

ومحاصرٔه حزب ـ دولت دموکراتیک از سوی ارتجاع و امپریالیزم بخشی از رهبری 

زمینه های بروز انحرافات فراهم گردید و . چشم انداز قرار دادحزب ـ دولت را در تنگنای 

جناح بازی، فراکسیون . ا صورت پذیرفت.خ.د.ش آغاز یافته توسط حروگردانیهای جدی از رو

. بازی، محفل بازی، معامله گری و ده ها مرض دیگر در داخل حزب ـ دولت تبارز یافتند

اکثریت رهبران حزب ـ دولت نی تنها با این امراض به مبارزه بر نخاستند، بل، خود در آنها 

 سیاه جهادی بالخر منجر به سقوط نیرو هایمعامله گریهای برخیها با . سهیم شدند

حزب ـ دولتی که میتوانست در شرایط . حاکمیت و فروپاشی حزب ـ دولت گردید

 چپ و مترقی در وضعیت کنونِی نیرو هایعقبماندٔه افغانستان، جهت حفظ حضور 

  .سیاسی، به یک وسیلٔه مؤثر مبدل گردد

 زده شد که باعث ایجاد کیش شخصیت منشی عمومی و رییس دولت تا جایی دامن

باری نویسندٔه . انزجار در اکثریت صفوف انقالبی حزب و الیه های آگاه جامعه گردید

دشمنی من با کیش فردیت چنان «: سرمایه در نامه یی به ویلهم بلوس نگاشته بود

بود که در تمام مدت فعالیت انترناسیونال به نشر پیامهایی که از کشورهای گوناگون 

هیچگاهی . این پیامها مرا اذیت میکردند...  مرا بازگو میکردند، نپرداختمشایسته گی

! به آنها پاسخ ندادم، به جز چند مورد آنهم به خاطر سرزنش نگارنده گان آنها

هنگامی که انگلس و من به جمعیِت مخفی کمونیستها پیوستیم، عضویت خود را 

 خرافی از مقام و اتوریتهشیفته گی مشروط به این ساختیم تا تمام نشانه های 

  ».السال برعکِس آن عمل کرد. از اساسنامٔه آن حذف شود

مارکس و من با هرگونه اقدام برای بزرگداشت ما «: چندی بعد انگلس نگاشت

 ».شدیدًا مخالفت میکردیم
آنچه در حزب ـ دولت دموکراتیک افغانستان ُرخ داد با منِش فروتنانٔه دو شخصیت 

  .قالب، بانیان جهانبینی علمی از ُبنیاد بیگانه بودغول پیکر تفکر و ان

امروز که تقریبًا دو دهه از آغاز فروپاشی حزب ـ دولت میگذرد، مسایل بغرنجی در 

وضع رقتبار زنده گی ملیونها هموطن ما که با .  مترقی قرار گرفته اندنیرو هایبرابر 

ن و زورمندان دست و گرسنه گی، مرض، بی خانمانی، فقرجانکاه و استبداد زردارا

مضمون اساسی . پنجه نرم میکنند وظایف عاجلی را در برابر ما قرار میدهند

  . مبارزه را تغییر همین وضعیت تشکیل میدهد

ی آغازین چپ افغانی و حزب دموکراتیک خلق ُرمانهارفقایی که هنوز هم به آ

منحرف ساختن . ندافغانستان وفادار مانده اند باید به مضمون اساسی مبارزه بپرداز

توجه مبارزان از مضمون اساسی مبارزه اگر غیر آگاهانه باشد اشتباه است و اگر 

آگاهانه باشد، توطئه در برابر تشکل دوبارٔه چپ افغانی در یک سازمان بزرگ مترقی 

  . و دموکراتیک است

 شکست خوردٔه انقالبی افغانی در شرایط حاکمیِت قرون ُجنبشنوسازی و رستاخیز 

 ارتجاع کار ُپر دامنه ییست که خواهان شکیبایی انقالبی، نیرو هایایی ترین وسط

  . فراخبینی اندیشه یی، مهارت سیاسی و به ویژه وفاداری به منافع زحمتکشان است

 به مسایل عاطفی و ذهنی، موانع ُجنبشحادثه آفرینی های تصنعی و صرف انرژی 

چپ افغانی نیاز دارد تا در . کنندجدیدی در برابر نوسازی چِپ افغانی ایجاد می

فضای سالم تفکر، تبادل نظررفیقانه، آرامش معنوی، باتکیه روی مواضع مشترک، 

یاد کرد از کارنامٔه رهبران فقید . راه تشکل خود را در یک سازمان سراسری بپیماید

باید توأم با بصیرت نقادانه باشد ورنه، به سرعت از کیش شخصیت زنده گان به 

  !رفته گان خواهیم لغزید و از آنجا به پرستش مذهبی وار»  گی خرافیشیفته«

نهضت آیندٔه افغانستان با احساس مسؤولیت در قبال نوسازی چِپ افغانی، 

 و تمام مبارزان فقید، یادآور میشود که ُجنبشبا ادای احترام به شهدای 

را سازنده گان اصلی تاریخ توده های مردم اند و مضمون اساسی مبارزه 

  .دفاع از منافع دنیای کار تشکیل میدهد

نهضت آیندٔه افغانستان در برابر هر گونه تمایالت شخصیت پرستی، رفیقانه هوشدار 

میدهد که این امر فضای نستبًا مساعدی را که در اثر تالشهای دوامدار رفقا برای 

 تشکل چپ افغانی در یک سازمان بزرگ به وجود آمده است، مخدوش خواهد

  . ساخت

ا و دیگر سازمانهای چپ، ادامه .خ.د.ما برآنیم که بزرگترین ادای احترام به بانیان ح

  .ما این راه را با خونسردی و متانت ادامه میدهیم. دادن راه به سر نارسیدٔه آنهاست

  هیئت اجراییٔه شورای مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان
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  زيار.ا.پوهاند دوکتور م
  ٠٩-١-١اکسفورډ، 

 )Etymology(                              پښتو َارپوهه        
                                       له مورګنستيرنه تر اېلفنباينه

 

دا دی، د دې لپاره چې د نوې پښتو ژبپوهنې مينه وال د دغې {
چاپه )  کال١٩٢٧( ارزښتمنې او ستونزمنې سکالو اوبيايې  له لومړي 

چاپه، د شپږاوياکلن بشپړتيايي بهير يو ) ٢٠٠٣( غځېدلي تر دويم کره او
لنډجاج هومره واخلي، د ښاغلي اېلفنباين د سريزې ژباړه په الندې ډول 

 : }وړاندې کېږي
پر ) Georg Morgenstierne(همداچې ګيورګ مورګنستيرن 

 An Etymological(پښتو َارپوهيزه وييپانګه .  ز١٩٢٧
Vocabulary of Pashto (کړه، سم له سمونې يې ديوه داسې خپره 

ارت و بيرت دويم چاپ لپاره دتوکو پر راټولونه الس پورې کړ چې 
دی له . وييونه يې هم ښه ډېر وي اوهم پر اېتېمولوجيکي کنډه پوره برابر

څېړنو د پالر او  يوه اوږده او کارنده ژوند سره د وسمهالو َارياني ژبو د
په توګه يوازېنی بې پرتلې ) يتۍاتور(د پښتو د يوه مخکښ واکوال 

تر . پوهاند وو چې د دغه سترکار له توغه ووتالی شي) ايډال(ي ُرمانا
دېرشو زيات کلونه يې له هر اخځ او سرچينې څخه توکي را غونډ کړل، 

 کلونو په وروستيو کې چې ژوند يې نور مخ پر ځوړه ١٩٦٠خو مټې د 
 بڼه يې چاپ ته د تيارونې په وو، د خپلو توکو د اوډنې او د يوه کتاب په

هغه مهال ورته پته ولګېده، چې را مخته کړی کار يې په . تکل کې شو
يوازې ځان تر وسې ډېر اوچت دی، نو چار ناچار د يوه همکار په لټه 

  . کې شو
مورګنستيرن له نييل مکنزي څخه پرته بل غوراوی و نه مونداو ده هغه 

 موندلی وو او د څېړنو په برخه شپې ورځې پر پښتو پوهه پوره السبری
هغه وه چې د اويايمو . کې يې څه ناڅه له استاد سره سيالي کوالی شوه

کلونو په لومړيو کې يې ورسره د همکارۍ اوږه ورکړه، هغه هم زياتره 
= لندن او راوروسته د اوسلو= په ليک ليکاني ډول، لومړی د اوسلو
کال د ختيزې فېاللوجۍ د  ١٩٧٥ګويتينګن تر منځ چې مکنزي دغلته پر 

خو پرمختګ ډېر ورو وو، ستره بری يې . پروفېسور په توګه وټاکل شو
د مورګنستيرن د السکښليو پښتو وييونو د ټوليز لړ الفبايي اوډون وو؛ 
بې له دې چې يې پر کاغذي څيرلو د زرګونو زرګونو يادښتونو د 

  . راټولولو لپاره کومه هڅه وشي
يوې داسې پروژې دهمکارۍ لپاره دمکنزي سر په کار خو داوه چې د 

پوره خالص کړ شوی وای، ځکه له وسمهالوَارياني ژبو سره يې 
تيامخ پر غړندېدو وه او له منځنيو هغو، په تېره پهلوي او خوارزمي للېوا

په دې لړ کې يې داسې نګېرله چې کېدای شي، له . سره مخ پر ډېرېدو
او بيا يې د اېتېمولوجۍ غوندې له پښتو سره يې دا وروستنۍ بوختيا وي 

يوې داسې سکالو سره چې دشننې په برخه کې يې د بې کچې توندې 
لېوال وو؛ په هماغومره کچه ، لکه  په يو ځايي ) بحث(تېزې ښکالوې

  .توګه د ټولو خوارزمي متنونو د شننې په تړاو
له .  کال د مورګنستيرن تر مړينې وروسته پر ټپه ودرېد١٩٧٨کار پر 

غې راهيسې يې مکنزي پرمخوړنه په دې پورې تړله چې يو وړنده ه
 کال يې تر هغه وروسته چې دماينس ١٩٨٧پر . همکار راپيدا کاندې

 ١٩٨٨نوی کار هم پر . پوهنتون غوښتنه ومنله،نو ما ورته ټټر وټپاوه
 Deutsche(ټيک د المان د څېړنيزې ټولنې 

Forschungsgemeinschaft (سره پيلد مرستې له ګرانت 
اټکل داوو چې دوه کاله به ورته بس وي، خو له بده مرغه دغه اټکل 

 کال پروژه يوځل بيا پر ټپه ١٩٩٠خورا لنډ وخوت، په دې ډول پر 
د مکنزي له . ودرېده، سره له دې چې بشپړېدو ته ور نژدې شوې وه

کاپي تياره شوې او د ) لروين ته چمتو(خوا نژدي نيمايي شوی کار يوه
  .رياني ژبو په لړ کې يې الر ښوده بېلګه  له کمپيوټره راوتلې وهَا

* *        .  شو
 *  

 کال د مکنزي له ناببره مرګ راوروسته وليدل شول چې په ٢٠٠١پر 
َاره (راپرې اېښي کار کې يې يو لړ ماتې ګوډې پاتې دي، داسې چې پر

  )بڼه

) An EtymologicalVocabulary of Pashto ( يې جوتې
و پتېيله چې نوې کار ورباندې وکړم  او هغه اغېزې څرګندېدې او ما 

داچې د مکنزي ټول کړی کار بايد له سره د نوي کمپيوټر له وسمهاليز 
سره  بيا  )فونت( ليکډول   او) up-to-date software(نرم اوزار 
همداراز  يې ځای ځای د نابشپړو برخو بشپړونه او بيا د . کمپوز شي
په دې وروستي پړاو .  رونه درواخلهاو اخځليک براب) اېندېکس(نومليک

 د مکنزي Nicholas Sims-Williamsکې نېکوالس سېمس ويليمز
بشپړې ) editorial functions(له خوا ځينې کښلي سرليکنيزې چارې

کړې او پردې سربېره يې د ګردې السکښنې بيالوستنه او د ډېرو 
) کمره(ينارزښتناکو کرونو  پرځايکړه او ورسره ورسره د پايليزې لرو

 پازه پرغاړه  )typography and layout(چمتو کاپۍ دچاپ او اوډ 
  )P.O. Skjaervo(د هارورډ پوهنتون پروفېسور سکېرو. واخېسته

هم په پوره لورېينه د السکښنې اډانه ولوستله او ښايسته ډېر مرستندويه 
  .وړانديزونه يې را و لورول

 يې ښه ترا روښانه توپير  سره) EVP(ما د دې لپاره چې له َار نامه 
 A New Etymological شوی وي،د ګردو ګډو هاندوهڅو پايله مې 

Vocabulary of Pashto ( NEVP) و نوموله؛ هرګوره په 
بنسټيزو برخوکې تر ډېره د مورګنستيرن کار هم د منځپانګې او هم د 

په دې لړ کې . او وړاندېينې له پلوه پر خپل اکر پاتې دی) سبک(لېلې
ېر سوچ وړ توکي هم راځي چې مورګنستيرن يې مخې ته له خپله انده ډ

هغه توکو . اېښې وې) ؟(او پوښتنښې ) *(دوې غبرګې نښې، ستورګي
 MK (Mackenzie ، E (ګنستيرن يې اړه نه درلوده، له  چې په مور

  (Elfenbbein او SW) Sims-Williams ( او يا له
او پای کې زياتونې بيا چې د په سر . نښه شول سره) Skjaero(سکېرو

ګوټيزو لينديو کې ونيول  څلور قرينې له مخې باوري نه برېښېدې، په
َارياني پوروييونو د  داچې مورګنستيرن د پوره پښتو شويو  هندو. شوې

َارې د ښوونې ټينګ پلوي وو، نو ماهم پر خپل وار دغه چاره  نوره هم 
 . پسې ښه ترا وغځوله
 او ورسره هملړو aله {الفبايي اوډون ) NEVP(ددې نوې َارپوهې 

a,e, i,o, uپر  }زيار= پرته، هغه هم د التين ابېڅې پر بنسټ 
دغه کار د پښتو غوندې د يوې داسې ژبې  .ټيکاو لري) کنسوننټو(بېواکو

يې ښايسته ډېر ) واوېل(د وييونو موندنه رااسانوالی شي چې خپلواک
الفبايي ( سهي ابېڅي اوډون سم د. (لري) وارينټونه(ګړدودي ځېلونه

 ١٠٧کې پر کار اچول شوی،د ) index(په اړه چې په نوملړ) ترتيب
 .)مخ يادښت وګورئ

دا به د سړي په مغزو کې هم راټوکي چې د پښتو وييونو انګرېزي 
ژباړې له َار و بنسټه هسې  انګېرل شوې او په دې توګه دغه نوې 

.  بڼه نه شي درلودای)ډېکشنرۍ(َارپوهه په هېڅ ډول د يوه سيند
مورګنستيرن د يو لږ شمېر وييو، لکه سربلونو يوڅه کارونځايونه پر 
ګوته کړي، خو د ال زياتو مانيزو اړخونو د روښانونې په موخه د هغو 

تل )  کې ليکلړ شويpp.5-6چې ډېر يې په ( وييونو د يوه سيند
  .سپارښت کوي

  ږپوهه  پښتو َارپوهه او تاريخي غ     
)Pashto etymology and historical phonology( 

ښايي، وويل شي چې نومهالې پښتو َارپوهه له اېرنېست ترومپ  
)Ernst, Trumpp (سره راپيل شوې چې مخکښې پښتو پښويې  
 (Grammar of the Pashto or the Language of the 

Afghans. Tuebingen1873, reprinted Osnabrük1969) 
 ←ورپسې لنډ پر لنډه جېمز. مړی ځل پښتو َارياني زباده کړهيې لو
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د «په يو لړ ليکنو کې چې په ) James Darmesteter(دارمېستېتر 
 چاپ ته ١٨٨٨ -٩٠ نومې ټولګه کې يې پر»پښتونخوا هاروبهار

سپارلې وې،پښتو شمال ختيزه َارياني وښووله او له لويديزو َارياني 
په پای . و  روښانه بريد ليکه راوکښلهژبو سره يې د هغې ي) پرسيک(

 په خپل اثر) Wilhelm Geiger(کې هم ويلهېلم ګايګر 
Etymology und Lautlehre Afghanischen des 

Afghanischen ABAW20,1893,167-222 ( د پښتو غږ دو
د څېړنې يو پوخ بنسټ کښېښووه چې د ) صوتي قاعدو(يونو 

ديوه کره اثر په توګه پاتې ) EVP,1927(مورګنستيرن تر َارپوهې 
  .شو
 راهيسې مورګنستيرن کلونه کلونه ډېرې ليکنې پښتو َارپوهې ١٩٢٧له 

دده هغه ) NEVP(نوې َارپوهې . او تاريخي غږپوهې ته ځانکړې کړې
ګرد َارپوهيز توکي رانغښتې او يوازې هماغه يو لړ يې نه دي را 

خو تاريخي . ولوړ نه ) قناعت(اخېستي چې نور پخپله ده ته د سکتې
ددغې برخې لپاره لوستونکي . غږپوهه يې دلته بې له هغې اړينه نه وه

 o 1989, 4.1.7)     (Skjaer ته هغه خورا غوره لنډيز
Compendium LinguarumIranicarum   

پر ګوته کېږي؛ دا لنډيز، هرګوره د مورګنستيرن د ستر ارت و بيرت 
  .کار پر بنسټ ټيکاو لري

  غږ ليک َاړه
 )Phonetic transcription(  

هماغه ده چې څه ) فونيميکي ابېڅې(په دې کتاب کې کارېدلې غږَاړه
 Wolgang(ناڅه پرنړيوال کچ نن سبا دود لري او د ولفګنګ لېنتڅ 

Lentz ( له خواډېرکلونه مخکې)د وړانديز شوې هغې پر ) ١٩٣٦پر
  .بېلګه ټيکاو لري

هه کې کارولې او کره کړې مورګنستيرن هم ورته ابېڅې په خپله َارپو
 Mackenzie,A standard همداراز مکنزي، يوه کره پښتو،.(  .ده

Pashto, BSOAS      221959, 231-
5Skjaero,1989,4.2.1.3,Elfenbein, Pashto 
Phonology, in Phonologies of Asia and Africa,ed.by 

Alan S.Kaye,11, Winona Lake, 1997, 36.9.) 
 Pashto consonantsپښتو بېواک 

غږونه چې په عربي ) ف،ق(په پاسني لښتيليک کې د کږو لينديو ترمنځ 
د ) په تېره ماليان او لوی چاري(او پارسي پوروييونو اړه لري، ځينې 

ځانښوونې له مخې سم ادا کوي، که نه، په ټوليز ډول ف پر پ اړول 
 nا ګړنسيدويم ډول يا ستونيز ي. کېږي او ق تر ګ يا ک وروسته پر ک

  /c, j/ مښليو غاښيزو څ، ځ -د تم. دی) الوفون( بلغږn د ټوليز 
  په اړه څرګندونې  دالندېنۍ سکالو /x, g/ ښ، ږ  اوساييزو غبرګژبيز

  .په ترځ کې  لوستالی شئ
  Dialectsګړدودونه

له هغو راز راز الرو رودو څخه چې له مخې يې د پښتو ګړدودونو 
وړ نه ) قناعت( هم  د بشپړې سکتې ډلبندي رامنځته کړ شي، يوه

 )... . هم وکتل شي١٩٨٩ 4.2.1.1.5,په دغه تړاو دې سکېرو(برېښي
اداري = بياهم که پخوانی جغرافيايي پښتو ګړدودو ېش د بېالبېلو سياسي

الملونو  پر بنسټ باوريتوب له السه ورکړی، ټبرنی هغه يې پرځای 
 Vol.X of the Linguistic په   (له دغه پلوه د ګريرسن. پاتې دی

Survey of India) Grierson 1921 ( کې وړاندې شوې نقشې
هرګوره، له دې سره سره دا هم . هغه ټوليز ارزښت خوندي ساتلی دی

هېرول په کار نه دي چې پښتو ګړدودي بريد ليکې يا اېزوګالسونه 
)isoglosses (زياتره جغرافيايي او ټبرني پولې ړنګوي ). داسې

 کال پښتو ګړدود پوهنه هېڅ ١٩٧٥اېلفنباين د شارل کيفر د برېښي چې 
  !)کتلې نه ده

پورې يو ګړدود ) امکانه(مورګنستيرن پر دې ټينګ وو چې تر کېدونه
وېش رامنځته کاندې، خو له بده مرغه يې په دې تړاو بې له دې بل غوراوی نه 

  . ولګويالره چې دلته او هلته له پوښتنوالو څخه پر الس راوړو توکو ډډه

مکنزي او ما په چوپه خوله هغه پوره جوتې ناسمې ور سمې کړې دي، خو 
نه درلود چې تر ) بديل(بياهم په ټوليز ډول موږ دواړو هم له دې پرته بل بلونج
  .ډېره د مورګنستيرن  اړوندې څېړنې پر خپل ځای پرېږدو

ټ پر  پر بنسc,j, x, g/ څ،ځ، ښ، ږ /پښتو ګړدودونه د څلورګونو بېواکو
   ... .څلورګونو ډلو وېشل شوي دي

 کوم ځايه چې راته پته لګي، ښاغلي اېلفنباين دلته  د پرو له{پښتو ګړدودي ډلې 
فېسور سکېرو ډلبندي هو بهو را اخېستې او هغه هم پرخپل وار ښايي، د 
. مشراستاد مورګن ستيرن ځينې ناکره شوي يادښتونه ځانته مخبېلګه کړي وي

له چې د شارل کيفر د هغې په رڼاکې يې يوڅه رالنډه او کره نو ما وړنده وبل
   }زيار= کړم

  ) :منځنۍ پښتو(منځنۍ ډله 
  )له جلدکه تر درونټې پورې چې زياتره غلجي ټبرونه را اخلي(
 

      c=/ts/       j= /z/ x= /x/ g= /g/   
  ):زږه يا سخته پښتو(شمال ختيزه ډله 

د دواړو غاړو ته پراته شينواري، ساپي، له درونټې  تر اټکه د کابل سين(
  )رانغاړي... مومند، ترکاڼي، يوسفزي

  
       c=/s/    j= /z x= /x/   g= /g  

 
 ):نرمه پښتو(سوېل لويديزه 

له جلدکه مخ پر لويديځ او شمال لويديځ د ايران او تورکمنستان تر پولو (
  )او بيا له بوالنه تر ګلکڅه پورې

  
C= ts j= dz x= /s/    g= /z/  

  
  ):نرمه پښتو=کرالڼۍ(سوېل ختيزه 

 ...)وزير، مسيد، بيټني، دوړ، مروت، خټک(
  

c= ts j= dz, /z/ x= /s/      g= /z/  
  

* * *  
ماته په کار ده، دهغې مرستې او السنيوي مننه وکړم چې په دومره 

سره د دغه کتاب د کښنې په بهير کې راباندې ) سخاوتمندۍ(بښاندۍ 
په ځانګړي ډول د ماينڅ پوهنتون له پروفېسور . يپېرزو شوې د

 ١٩٩٠ -١٩٨٨ څخه چې د Georg Buddrussګېورګ بودروس
کلونو لپاره د المان څېړنيزې ټولنې د مالي مرستې د السته راوړنې 
لپاره وسيله شو او پخپله له دغې ټولنې څخه د هوکړې له له کبله؛ د 

 رسناوسلو پوهنتون له پروفېسور فريدريک توردا
FridrikThordarson پس مرګي( څخه، له مورګنستيرنه د راپاتې (

. و. پاڼو د را تيارونې له کبله؛ د هارورد پوهنتون له پروفېسور پ
 د لوستلو زيار يې پرځان وګاله (draft)سکېرو چې د السکښنې د اډانې 

او ډېرې ګټورې شننې يې راونه سپمولې؛ د لندن پوهنتون د ختيځپوهنې 
  څخه د غورو کمپيوټري (SOAS) له ښوونځي يقايي څېړنواو افر

اسانتياوو له کبله چې د کېمبرېج د لرغوني هند او ايران  په څانګه 
کې  ټيکاو لري؛ او د څانګې له غړي دوکتور رېموند الچين څخه 

په پای کې، خو په پوره مينه د دوکتور ګنر . زما د کاراسانۍ لپاره
ې د يوه برالسي کمپيوټر پوه په توګه مې نېکلسن مننه اړينه بولم چ

د السکښنې د تيارونې په ټول بهيرکې پر يوه پښه سرته والړ وو؛ 
بې دده له مرستې نا شونې وه چې دغه اثر تر بريالۍ پايلې 

  .ورسي
داخپله پازه ګڼم چې د دواړو سترو َاريانپوهانو،ګېورګ ) په پای پای کې(

  . واوو ته د درناوي سر ټيټ کړممورګنستيرن او نييل مکنزي درنو ار
    اېلفنباين. ج



           : د ډبرپېر وحشت بلهارو ته
   د ارواوو ننواتې    

  له هماغه خونړي او بوږنوړي شومه دمه
  چې څيرونکو وينې څښونکو شرمښانو،

    …د تيارو او تورتمونو د تورزړو ګروهمنانو
  .وينې څښلي د غرڅانو او کبليانو

  #              
  ال تراوسه هلته لرې،

   دکنډر کنډر کورونو او کالوو نه
  وراخوا،      

  د سپېرو رغځيو پای ته 
  د تور غره پر هسکه ډډه غځېدلې

  هديره کې د ميوند د شهيدانو پر قبرونو،
  له تياره توره ماښامه، 

  …د سپېڅلي سباوون تر سپېده داغه
   درسته شپه ډيوې بلېږي

  . تتې تتې او نيمزالې
#       

  پريوځای سره راټولې څو ارواوې،
  = لولنګرې نا اشناوې=        

  چوپه خوله ګډې پر وير او ننواتو،
  ښوروي زړې جنډې

            راننګوي د تېرو هېرو اتالنو، 
  .د ماللې او ايوب د جنګيالو پاکې ارواوې

  #                
  ګوندې زور يې پر هغو لېوانو برشي

  او وروژغوري ترې هغه
  …ېللي پرې سرونه نيم شپ

  چې يې يوسي د سبا نارنجيستان ته،
  تر هماغه ويرژړلي الينګاره

  چې السترګې دي پر الر ورته تنې د سر پرېکړو،
  =د کار زيار د رزمياليو   =

 ژلو،ُرماند نامرادو ا  
  ؟!!د بلهارو، سور کفنو شازلميو

  زيار.ا.    پوهانددوکتورم
        ٠٨-١١-١١             اکسفورډ،

  

  

  

 
 

 
  ارگان مرکزی نهضت آیندٔه افغانستان

***  
 نهضت آیندٔه افغانستان: صاحب امتیاز 

  ود کاویاندا: مدیر مسؤول
  عصمت نایبخیل: سکرتر مسؤول

  قادر یامان: مسؤول شعبه توزیع
*** 

مبلغ : وجه اشتراک ساالنه و یا شش شماره

  یورو۲۰
  :بانک و نمبر حساب

Name of the Bank:  
Credit Mutuel 

IBAN (International Bank 
Account Number): 

FR76 1027 8012 2600 0201 0220 
151 

BIC (Bank Identifier Code):  
CMCIFR2A 

*** 
 :» نهضت آیندٔه افغانستان«آدرس سایت انترنیتی 

www.ayenda.org  
:آدرس تماس بامدیر مسؤول

ayenda-editor@ayenda.org  
 

  
 

 :تحت نظر هیأت تحریر
احمد ضیاء صدیقی ، هادی ابوی ،             

  نور محمد عطازی و قدیر محبوب

نهضت آینـدٔه افغانـستان، چـسپیدن ُدگماتیـک بـه           

نوسـازی  «اد و   ایدیالوژیها را از بنیاد مورد نقد قرارد د       

را به حیث پیشزمینٔه نوسازی سیاسـی و        » اندیشه یی 

.سازمانی جنبش دموکراتیک مطرح کرد

           صفحه                                                                      آینده                                                               ۴۰ و ۳۹شماره  ۲۴


